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اینچندنفر
بیش از  ۱۵۰هزار مداح در کشور داریم

ایرنا :رئیس بسیج مداحان از دستگیری مداحان اسرائیلی خبر میدهد و از طرفی با دستگیری برخی
مفسدان اقتصادی پای مداحان معروف به میان میآید .یوسف ارجونی با بیان اینکه در اسرائیل مداحانی
برای تخریب عاشورا تربیت میشوند ،افزود :امروز طبق آمار رسمی بیش از ۱۵۰هزار مداح در کشور داریم
که آمار غیررسمی دو برابر این مقدار تخمین زده میشود .او درباره دستگیری مداحان اسرائیلی گفت :من
خبرموثقیندارم،ولیایناتفاقبعیدنیست،چونهمانطورکهماآخوندانگلیسیداشتیم،ممکناستمداحاسرائیلیهمداشتهباشیم.

چرا میگویید رییسی ذوالقرنین است

خبرآنالین :نماینده اصولگرای مجلس در نطق میان دستور خود به ذوالقرنین خطاب شدن
سید ابراهیم رئیسی از سوی حسین شریعتمداری واکنش نشان داد .جهانبخش محبینیا گفت:
یدانند ،اما به برخی دوستان
خیلی عجیب است کسانی امروز دولت و مجلس را فاقد ارزش م 
لقب ذوالقرنین میدهند .همین آقایان تا دیروز میگفتند احمدی نژاد جزو  ۳۱۳نفر یاران ولی
عصر(عج) است که قبل از خود امام زمان (عج) ما او را کشف کردیم؛ دیدیم که احمدی نژاد به چه موجودی تبدیل شد.

مقایسه احکام اختالسگران با حکم زنان بازداشتی روز کارگر
آفتاب :عضوفراکسیونزنانمجلسنسبتبهمیزانحکمصادرشدهبرایبرخیبازداشتیهای
اخیر انتقاد کرد .پروانه سلحشوری با اشاره به اصل  ۲۷قانون اساسی ،بازداشتهایی که در روز
کارگر انجام شده است را یادآور شد و ضمن انتقاد از میزان حکمهای صادر شده برای افرادی مانند
مرضیهامیریوعاطفهرنگریزونوشینجعفری،مقایسهایناحکامبااحکامیبرایاختالسگران
راقابلتاسفدانست.ویگفت:متاسفانهدوبارهشاهدتکراراحکامیهستیمکهروسایپیشینقوهقضاییهبرآنتاکیدداشتند.

درآمد روزانه  ۱.۵میلیاردی متکدیان در تهران

ایسنا :سرپرست امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه کمک مستقیم به کودکان کار و خیابان و
متکدیان باعث افزایش تعداد آنها در فضاهای عمومی میشود ،گفت :در کالنشهر تهران روزانه حدود  ۱.۵میلیارد
تومان پول به متکدیان از سوی مردم پرداخت میشود .محمد رحیم فاضلی نژاد گفت :بیش از  ۹۰درصد کودکان
کاردرسطحشهر،اتباعبیگانهفاقدمجوزاقامتهستندکهعمالنهادهایمسئولنمیتوانندکاریبرایآنهادرداخل
کشور انجام دهند .در دهههای قبل متکدیان فقط مرد بودند ،اما در چند سال اخیر زنان و به دنبال آن کودکان هم به عرصه تکدیگری ورود پیدا کردهاند.

خبر

 پاسارگاد:تیم هوا فضای دانش آموزی آموزشگاه علمی کارا سیرجان زیر
قهرمانی تیم هوا فضای دانش
آموزی آموزشگاه علمی کارا نظر مدیریت اداره آموزش وپرورش سیرجان ،در اولین جشنواره ملی پرواز آزاد ایران به
در جشنواره ملی پرواز آزاد عنوان قهرمانی دست یافت .در این جشنواره که توسط مرکز دانش بنیان خالقیت برتر
و معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری در تهران و با حضور اکثر استانهای کشور
برگزارشددانشآموزانومربیانسیرجانیموفقشدندباکسبمدالهایطال،نقرهوبرنز
اینمسابقات،همچنینزدنرکوردمسابقاتوکسبعنوانبهترینمربیکشوربهافتخارات
زیادینائلشوند.گفتنیستدراینمسابقات:فاطمهخدامیمدالطال،احمدعتیقیمدال
نقره و نیایش سادات موسویان مدال برنز را کسب کردند .همچنین کرامت خانعلی زاده
عنوانبهترینمربیکشوررابهدستآورد.تیمسیرجانرافایزهخراسانیبهعنوانمربیتیم
و احمد زیدآبادی سرپرست تیم و مدیر عامل کاوشکده راه روشن کارا و محسن محمدی
بهعنوانحامیمالیتیمهمراهیمیکردند .الزمبهذکراستاینمسابقاتروزپنجشنبه
پنجمشهریورماهدربخشهواپیمایفوقسبکموتورکشیدرمحلدانشگاهآزاداسالمی
واحد یادگار امام تهران برگزار شد و از بین ده نفر اول مسابقات که پنج نفر آن از سیرجان
هستندوپسازآموزشهایتکمیلی،سهنفرانتخابوبهمسابقاتجهانیاعزاممیشوند.

 خیمه امام حسین(ع) دیروز در خانه آسید جواد رضوی معروف به(کتلبند) با حضور پرشور مردم حسینی سیرجان برپا شد .این
یکی از آیینهای قدیمی سیرجان است که در روز اول محرم انجام میشود / .عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
یادداشت

در انتخابات به کسی رای دهیم که بدهکار این و آن نباشد
 مصطفی داننده
انتخابات مجلس نزدیک است .خیلیها در این ایام سودای
کرسیهای سبز پارلمان را دارند و حاضراند برای رسیدن به
بهارستان هرکاری کنند .خیلیها حسابی پول خرج میکنند.
برخی پروندهسازی میکنند .بخشی شام و ناهار میدهند،
عدهای با هم ائتالف میکنند و البته کسانی هم هستند که
هیچکارنمیکنند.
ما مردم باید چه کنیم؟ به چه کسی رای بدهیم؟ خیلی از
نامزدها را نمیشناسیم .واقعا چه باید کرد؟
واقعا نمیشود همه را شناخت اما به آنهایی که نباید رای
بدهیم را میشود به راحتی شناخت و آنها را پیدا کرد .اگر
میخواهیم نمایندهای را به پارلمان بفرستیم که به فکر مردم
شهرش و کارهای آنها باشد و و ظایف نمایندگی خود را انجام
دهد باید به کسانی رای بدهیم که اهل زیاد خرج کردن و بریز
وبپاشهایانتخاباتینیستند.
آنهایی که در ایام انتخابات هر روز ناهار و شام میدهند ،رای
میخرند ،سالنهای آنچنانی برای مراسم خود رزرو میکنند و
هزار کار دیگر که به واسطه آن به صندلیهای سبز برسند قطعا
نمایندگانخوبیبرایمردمنیستند.
این افراد اگر به مجلس بروند برای مردم کار نمیکنند .آنها به

تقدیر و تشکر

جناب آقای مهندس رضا آبیار

جناب آقای

بدینوســیله از زحمــات جنابعالــی در طــول مــدت ریاســ 
ت
شــما در شــورای اســامی شــهر زیدآبــاد تشــکر و قدردانــی
مینماییــم .ســربلندی و موفقیــت شــما آرزوی مــا اســت.

یاسر زیدآبادی

روابطعمومی شهرداری زیدآباد

حســن انتخــاب جنابعالــی را بــه عنــوان ریاســت
شــورای شهرســتان ســیرجان تبریــک عــرض
نمــوده ،ســربلندی و موفقیــت روزافــزون شــما
را از درگاه خداونــد متعــال خواســتاریم.

جناب آقای یاسر زیدآبادی

انتخــاب جنابعالــی را بــه عنــوان ریاســت شــورای
شهرســتان ســیرجان تبریــک عــرض نمــوده ،از
خداونــد منــان توفیــق روزافــزون شــما را خواهانیــم.

اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان

روابطعمومی شهرداری زیدآباد

زیارت عاشورا دههی اول محرم
بــا نــوای رگم حاجرضا نبوی

دههی دوم محرم
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ن
ح
ن
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مکان :ابتدای خیابان ابوذر غفاری
حسینیه قنبری

سخنرانان :آیتاهلل صدیقی -حجتاالسالم عالی
مداحان :حاجحسن شالبافان (سه شب اول) و حاجمهدی رسولی

همایش جهانی شیرخوارگان
حسینی ساعت  9صبح روز جمعه 6
محرم مورخ  98/06/15در حسینیه
قنبری برگزار میگردد

مجلس میروند تا خرجهای انتخاباتیشان را با هزینه کنندگان
صاف کنند .باالخره همه اینها بدهی است و باید پاس شود.
کسی که هر روز شام و ناهار میدهد و اندازه یک ریاست
جمهوری برای انتخابات مجلس خرج میکند ،وقتی به مجلس
رسید به فکر کارهای من و شماست؟
این افراد به مجلس میروند تا کارهای دیگران به ویژه آنهایی
که در ایام انتخابات برایشان خرج کردهاند ،برسند نه من و شما.
بیایید این قرار را با هم بگذاریم .اگر دیدیدم نامزدی تبلیغاتی
خارج از عرف شهر و استانمان دارد ،به او رای ندهیم .اگر دیدیم
از ستاد او ظرف ،ظرف غذاست که به نقاط مختلف شهر میرود،
به او رای ندهیم .اگر دیدیم کارتهای هدیه بدون حساب و
کتاب پخش میشود به او رای ندهیم .به کسانی رای بدهیم
که حداقل بدهکار افراد در انتخابات نباشند .معقول تبلیغات
کرده باشند و هزینهشان را این و آن نداده باشند .این افراد
وقتی به مجلس میروند از همان ابتدا به فکر این نیستند که
چگونه بدهیهای دوران تبلیغ را بدهند و یا خیل محبتها
را جبران کنند .شناخت به آنهایی که میخواهیم رای بدهیم
سخت است اما به راحتی میشود به آنهایی که نمیخواهیم
رای ندهیم را بشناسیم.
*عصرایران

خیالتان راحت
دوستان شورانشین
ِ
ِ
 ابوذر خواجویینسب
 -1به احتمال زیاد،
گلگهر در بازی آیندهی
خود یک نام جذاب را بر
روی نیمکت خواهد داشت.
مجتبی جباری؛ بازیکنی
که «نبوغ» و «یاغیگری»
را با هم در فوتبالش داشت .لحظهای زیدان آسیا
میشد و با رقصپا و پاسهایش همه را غافلگیر
میکرد و ثانیههایی بعد با درگیریهایش به سکوها
شوک میداد .هیچگاه قابل پیشبینی نبود؛ نه
مستطیل سبز.
بیرون
درون زمین و نه
ِ
ِ
جباری همیشه از اوضاع غیرحرفهای حاکم بر
فوتبال ما شاکی بود .مدیر و مربی هم نداشت.
فتحاهللزاده و قلعهنویی هم تفاوتی نمیکرد .او از
معقول بازیکنها با مربی و تمریناتِ عه ِد
روابط غیر
ِ
بوقی و مراوداتِ خارج از زمین کالفه بود .مجبتی
بعد از تقریبا یک فصل بالتکلیفی عاقبت عطای
فوتبال را به لقایش بخشید و با هواداران استقالل
خداحافظی کرد .بدون حضور در میدان و دست
تکان دادن برای سکوها و قلمدوش شدن و تشویق
و هیاهو .نگاه آرمانگرای او به فوتبال و مناسبات
آن دیگر حوصله س روکله زدنهای بیحاصل با
یک فرآیند مریض را نداشت .او حاال قصد دارد
شانسش را روی نیمکت امتحان کند .جباری با
هوش ذاتی و استعداد نابش میتواند مربی موفقی
باشد و جریان جدیدی در فوتبال ایجاد کند ،اگر
سرکشی و کمحوصلگیهایش را مهارکند .فوتبال
دولتی با مدیرانی ناکارآمد و منابع مالی نامشخص
برای مجبتی که همه چیز را سرجایش دوست
دارد ،روی نیمکت هم دشوار خواهد بود .امیدوارم

امسال سیرجان برف بیاید و مجتبی نه در تهران
که در سیرجان یک روز برفی را سپری کند.
 -2بر هر کنشی در ایران ،از کنش رسانهای
یا مجازی تا حتی در محدوده اظهارنظرهای
پوگفتهای فامیلی و در هر حوزهای
اتوبوسی و گ 
اعم از سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی
و حتی ورزشی ،سایهای از سیاست افتاده است.
پس تعجبی نیست اگر برای ام ِر پیشپا افتادهای
تعیین رییسی و نایبرییسی شورای شه ِر
همچون
ِ
دوستان شورانشین
بگیرد.
در
جنگ
سیرجان،
ِ
خیالتان راحت ،این بومرنگی که دست گرفتهاید
ِ
تا ب ه سوی رقبای سیاسی پرتاب کنید ،فقط صورتِ
مردم و شهر را زخمی میکند.
 -3از شهریور  1320که ایران در بحبوحهی
ِ
اشغال متفقین درآمد،
جهانی دوم به
جنگ
ِ
ِ
نزدیک به هشت دهه میگذرد .یکی از مهمترین
پیامدهای حضور متفقین در ایران و احتکاری که
در نتیجه این اتفاق پیش آمد ،بحران نان بود.
زیرا متفقین عالوه بر اینکه خـود مـصرفکننـده
اصـلی خواروبار از جمله نان بودند ،محـصول
غلـه ایـران را نیـز بـه خـارج صـادر میکردند.
در آرشیو روزنامهی اطالعات اشاره شده ،سیرجان
بحران
یکی از شهرهایی بود که به شدت درگی ِر
ِ
نان شد .در  ۱۳۲۱خورشیدی مشاهده صفوف
طوالنی مردم پریشان و لرزانی که برای دریافت
نان سیا ِه غی ِرمأکول ساعتها پشت سر
جیره ِ
یکدیگر میایستادند ،بسیار عادی بود و در همان
حال در گوشه و کنار شهر نانواییهایی وجود
داشت که نانهایی با کیفیت باال به مشتریانی
که قادر بودند با بهای گران آن را بخرند عرضه
میکردند.
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 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :571
مرتضی لشکری

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .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.

