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اینچندنفر
نشریه عطش دهه اول محرم منتشر میشود

پاسارگاد :نشریه فرهنگی و عاشورایی «عطش» دوباره منتشر میشود .این نشریه
با موضوعات تخصصی نهضت عاشورا و راه و روش امام حسین(ع) چاپ خواهد شد.
قرار است در سری جدید نشریه به مطالب و مباحث مغفولمانده از جمله آسیبها
و تهدیدات پرداخته شود .این نشریه فرهنگی با کمکهای مردمی در دهه اول محرم
چاپ میشود .مخاطبان میتوانند عالوه بر چاپ مکتوب با نصب یک نرمافزار بر روی تلفن همراه فایلهای صوتی
و تصویری صفحات را نیز ببینند.
این نشریه با مجوز اداره ارشاد و صرفا با کمکهای خیرین و همکاری داوطلبانه اهالی رسانه سیرجان منتشر و به
صورت رایگان در اختیار همشهریان قرار خواهد گرفت .آدرس دفتر نشریه در خیابان امام ،کوچه روبروی پاساژ کوثر،
طبقه باالی مطب دکتر امینپور اعالم شده است .هیاتها و تکایا و عالقهمندان میتوانند برای هماهنگی به منظور
دریافت نشریه و یا هرگونه پیشنهاد سوژه ،نظر ،عکسهای قدیم و یا هر مطلب مرتبط دیگر به نشانی نشریه مراجعه
و یا با شماره تلفن  09210029263تماس بگیرند و یا از طریق تلگرام با نشریه در ارتباط باشند.

هیچ وامی در پروژه عمران کرمان نگرفتهام

ایلنا:صبح یکشنبه در شبکههای اجتماعی اخباری مبنی بر دریافت وام ۷۰۰۰میلیاردی توسط مرعشی در
پروژه عمران کرمان منتشر شده بود که وی این خبر را تکذیب کرد .وی با بیان اینکه به وی اخطار دادهاند
در انتخابات شورای عالی اصالحطلبان شرکت نکند گفت :هفته پیش در دفتر خاتمی بودم که به من اخطار
دادند در انتخابات شرکت نکنم اما من به این موضوع اهمیتی ندادم و همین باعث لجاجت برخی شده است
و احتمال میدهم ماجرایی که امروز پیش آمد و حواشیای که ساخته شد به همین دلیل و توسط همین افراد باشد.

من سیاسی حرف نزدم

خبرآنالین :معاون رییسجمهور گفت :صحبتم در کنگره اصالح نباتات و زراعت سیاسی نبود .سردار محمدرضا
نقدی معاون فرهنگی سپاه پاسداران اخیرا اعالم کرد «ایران ظرفیت تولید غذا برای یک و نیم میلیارد نفر را دارد» و رییس
کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس نیز دیدگاه او را تأیید کرد .عیسی کالنتری در واکنش گفت« :در حوزه
اصالح و روشهای مهندسی ژنتیک کسانی که توهم نفوذ دارند تصمیمگیری میکنند و در قبال آن انجمنهای علمی
سکوت میکنند .مگر ما حق داریم در امور نظامی دخالت کنیم؟ ولی آنها به خود اجازه میدهند تفکراتشان را بر ما تحمیل کنند و این ناشی از سکوت ماست».

خبر

دختران ووشوکار سیرجانی خوش درخشیدند

 پاسارگاد :در مسابقات کشوری ووشو که جمعه
هفته گذشته در قم برگزار شد ،دختران ووشوکار سیرجانی
خوش درخشیدند .این مسابقات که در دو بخش ساندا و تالو در
همه ردههای سنی برگزار شد و 4دختر ووشوکار سیرجانی از
باشگاه تارا در قالب تیم ووشوی استان در این مسابقات صاحب
مدال شدند .در بخش ساندا :یاسمن پیوستی مدال طال ،نگین
خراسانی و فاطمه محمدیفر مدال نقره و در بخش تالو مینا
بلوردی مدال نقره کسب کردند .گفتنیست این دختران
ووشوکار دو هفته پیش نیز در تورنمنت بی نالمللی ووشو در
زاهدان با کسب مدال طال و نقره افتخارآفرین شدند .در آن
مسابقاتدربخشساندانگینخراسانیطال،یاسمنپیوستی

تآبادیبرنزودربخشتالومینا
نقرهوملیکارضوانیوعسلعز 
بلوری مدال برنز را کسب کردند.
همچنین در مسابقات ووشو قهرمانی کشور سبک
لوهانچواندربخشآقایانکهروزهایهفتمتانهمشهریورماه
با حضور  15تیم و دویست و بیست نفر شرکتکننده از
سراسر کشور در مشهد برگزار شد ،استانهای خراسان رضوی،
مازندرانواصفهانمقامهایاولتاسومتیمیرابهدستآوردند
و در نتایج انفرادی از شهرستان سیرجان آقایان :سجاد امانی در
بخش تالو مقام اول ،مهران پورشاهنظری ،ابوالفضل صف یزاده،
حسیناحمدی،عباسنورمندیدربخشساندامقامسوماین
دوره از مسابقات را در اوزان مختلف به دست آوردند.

 مراسم برپایی چادر خانه حاجرشید جمعه هفته گذشته برگزار شد و چادر خانه آسیدجواد رضوی مشهور به کتلبند هم
سهشنبه اول محرم برپا میشود  /.عکس :امین ارجمند | آرشیو پاسارگاد

چراغ روشن تئاتر

 پاسارگاد :پالتوی تئاتر شهرداری سیرجان هفته گذشته
افتتاح شد .الیاس ساردویی فعال حوزه تئاتر گزارشی از افتتاح این
را برای دوستان غایب خود در یک گروه تلگرامی در مراسم نوشت
که بخشهایی از آن در ذیل میآید :بعد از چند سال چشمانتظاری
پروژه پالتوی شهرداری که فعال نامی هم ندارد ،افتتاح شد .البته
مراسم افتتاحیه با یک ساعت و ربع تاخیر شروع شد .قبل از قیچی
خوردن روبان چند نکته حایز اهمیت بود؛ اول اینکه حمید موسوی
شونیم در
به عنوان رییس انجمن نمایش شهرستان از ساعت ش 
تکاپوبودکهقابلتقدیراست.کیفیتکفپوشخیلیپاییناست،
فضای باکس داخلی پالتو به جای سیاهبودن سفید یخچالی است و
از داخل اتاق فرمان نیمی از کف پالتو را نمیتوان دید.
نیمکتهایپالتو(صندلیهایبههمپیوسته)نرموراحتبودند
اما پایداری و استقامت آنها و راهپلهها خیلی ضعیف بود که یک
نیمکتبانشستنیکیازاعضایشوراشکست.رنگراهپلههایبین
نیمکتها مشکی بود و به شدت کثیف میشد ،سیستم سرمایش
و گرمایش هنوز آماده نبود که رامین یگانه (معاون شهردار) گفت؛
اسپلیتبایدنصبشود.
بر خالف آنچه که در بازدید هنرمندان در مرحله قبل از اجرا
گفته شده بود لولهگذاری زیر سقف و سیمکشی پنهان انجام نشده
بود و فقط نیم متر زیر سقف داربست فلزی بسته شده بود که
سیستم نوری بعدا روی آن سوار شود.
ساعت ده و چهل و پنج دقیقه شهردار با چهار نفر همراه آمدند
محمود ستوده پیشنهاد داد پالتو به اسم محسن زیدآبادی باشد.
یکی دو مورد پیشنهاد دیگر هم مطرح شد که قرار است مسئوالن

تاملی بر جشن عاطفهها

بعداتصمیمگیریکنند.
روی نیمکتها نشستیم و حمید موسوی در نطقی کوتاه
توضیحی در مورد روند ساخت پالتو توضیحاتی داد و از شهردار
تشکر کرد .بعد هم نمایش کوتاهی توسط گروه باران اجرا شد.
هوای داخل پالتو به شدت گرم بود و چند نفری از دوستان
بیرون رفتند .قرار بود پانتومیم با سیستم صوتی و موسیقی انجام
شود که خبری از سیستم صوتی و ...نبود و بیرون پالتو محمد
ستوده با پنج بازیگر خودشان را برای پانتومیم آماده کرده بودند
که یکی از بچههای شهرداری گفت گوشه حیاط کار خودتون رو
اجرامیکنید؟
محمدستودهگفتمناینجااجرانمیکنموگروهمحمدستوده
با یک باند قرضی و موسیقی ضبط شده روی گوشی کارشان را
اجراکردند.
بعد حمید موسوی گفت دیوارها باید مشکی باشد و سقف باید
اصالح شود.
شهردار گفت مگر این جزو همان  50میلیون تعهد اداره ارشاد
نیست؟کهحمیدموسویتوضیحدادفقطتجهیزنورپالتوبرعهده
ارشاد است .رامین یگانه معاون شهردار هم گفت ما بر طبق اصول
معماری که خواندیم اجرا کردیم! و دست به سقف نمیزنیم چون
برایمانامکانندارد.
ما انتظار خیلی بیشتری داشتیم ولی از حق نگذریم همین که
در این شرایط اسفبار اقتصادی صاحب پالتویی با حداقل امکانات
هم شدهایم ،جای امیدواری دارد .جای رییس اداره ارشاد ،مسئول
هنری اداره و حداقل یکی از کارکنان ارشاد در این مراسم خالی بود.

 محمد احمدزاده
اواسط دههی  70ماهنامه
«نیستان» به مدیرمسئولی
مهدی شجاعی منتشر میشد.
در آن برهه« ،نیستان» توانست
دردهای جامعه دهه هفتاد را
به رخ مسئوالن بکشاند .یکی
از همکاران ثابت و دوستداران این ماهنامه ،شادروان
توگویی از برگزاری
دکتر طاهره صفارزاده بود که در گف 
جشن عاطفهها در کشور به شدت انتقاد و آن را «جشن
بیعاطفهها» نامید و حقیر امروز به حقانیت کالم آن
شادروانبهتررسیدهام.
یادم میآید در دوران دبستان و راهنمایی در دهه
شصت و هفتاد مدیر مدرسه ،دانشآموزان بیبضاعت را
دانهچین کرده و خرید وسایل و لباس بر اساس سلیقه
مدیر مدرسه بود و همه با لباسهای نو یکدست و
یکنواخت به مدرسه میآمدند .برای ما که کمی دست
خانواده به دهانشان میرسید ،مشخص میشد که کدام
همکالسیهایماجزوبیبضاعتهاهستندواینمیشود
جشن بیعاطفهها و تابلو نمودن همشاگردیهای فقیر.
آیا با وجود معادن فراوان در شهر ما به برپایی چادرهای
جمعآوری کمکهای مالی ناچیز مردم یا دپو کردن
وسایلولباسهاینیمهبندمردمشهرنیازیهست؟
زمانی به قول دکتر طاهره صفارزاده جشن عاطفهها،
جشن بیعاطفهها نام میگیرد که میبینیم جمعآوری
کمکها به شیوهای نادرست آرامش روحی و روانی و
خدشهدار میکند .در

کرامت انسانی افراد مستمند را
یکی ،دو سال گذشته به تقلید از کشورهای جنوب شرق
آسیاایستگاههاییدرسطحشهرباعنوان«دیوارمهربانی»
برای جمعآوری لباسهای دست دوم و برداشتن آنها از
سوی محرومان شهر به صورت خودجوش راهاندازی شد.

اگرچه در نیت خیر مردم شکی نیست اما آیا همین نیت
خیر پیامدهای ناگوار بهداشتی در انتقال بیماریهای
پوستی و میکروبی از طریق لباسهای دست دوم به
مردم مستمند ندارد؟ در کشوری که عیدی یک مدیر در
هیئتمدیرهیکشرکتحدود800میلیونتوماناعالم
میشود،یایکجواننورچشمیدهههفتادیبهتنهایی
قادر به پیش خرید 5هزار و 200قطعه سکه است ،آیا
کوچک کردن مردم مستمند از طریق جمعآوری هزار
تومانهای مردم قشر متوسط در جشنعاطفهها نوعی
«جشنبیعاطفهها» محسوبنمیشود؟
حدیث مشهوری است از موالی عدل و عدالت
علی علیهالسالم که میفرمایند« :کوههایی از ثروت به
وجود نمیآید مگر آن که در کنارش درههای فقر نیز
به وجود میآید» (نقل به مضمون) اگر حقوقهایی را
که نمونههایی از آن لو رفته به درستی و عدالت و حتی
ت افراد جامعه تقسیم شود ،هرگز
ت و زحم 
براساس لیاق 
نیاز به منتگذاری بر سر فقرا برای برگزاری جشن
عاطفهها نیست .آیا با این همه منابع و ثروت نیاز بود
که فراخوانی «خوار کننده» اعالم کنیم و غذاهای مانده
از تاالرها را با سالم و صلوات بستهبندی کرده و با منت
به دست مردم فقیر پایین شهر برسانیم؟ به زعم نگارنده
اگر کوههای ثروت بین همه اقشار جامعه البته بر اساس
زحمت افراد و شایستگیهای شغلی آنها تقسیم شود،
به قول شادروان طاهره صفارزاده اصال نیازی به برگزاری
«جشن بیعاطفهها» و «دیوار منت و مهربانی» نخواهد
بود .کشور ثروتمند ما ،استان متمو ل و شهر معدنخیز
شایسته درازکردن دست نهادهای حمایتی دولت برای
جمعآوری هزار تومانهای قشر متوسط برای کمک به
فقرا نیست و با مدیریت صحیح منابع و استفاده بهینه
از امکانات موجود میتوان زندگی متعادل و رفاهمند،
بیمنت و کریمانهای را فراهم نمود.
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 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

