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اینچندنفر
واکنش صادق زیباکالم به لیست «یاران هاشمی»

انتخاب :صادق زیبا کالم در خصوص لیست ارائه شده تحت عنوان یاران هاشمی ،میگوید :با توجه به وضعیتی که
صندوق رای در کشور پیدا کرده ،واقعا مشخص نیست کارگزاران و روزنامه سازندگی از کجا یقین دارند که اگر مرحوم
آیتاهلل هاشمی زنده بود از این لیست حمایت میکرد؟ا قدام روزنامه سازندگی برای بهرهبردار ی از اعتبار مرحوم آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی را میتوان اقدامی سوالبرانگیز و نوعی عدم امان تداری ارزیابی کرد .بخش قابل توجهی از طرفداران
اصالحات چهار سال قبل به فردی همچون محمدرضا عارف رای دادند اما اکنون عارف در صورت نامزدی مجدد 100 ،هزار رای هم کسب نمیکرد.

تلفات آلودگی هوا دو برابر آمار قربانیان تصادفات است

ایسنا :رییسسازمانحفاظتمحیطزیستبااشارهبهاینکهساالنه ۳۰هزارنفربهدلیلآلودگیهواجانخود
را از دست میدهند ،گفت :تصادفات جادهای ما در کشور سبب مرگ  ۱۶هزار نفر در سال میشود اما آلودگی
هواتلفاتیتقریبادوبرابرتلفاتجادهایبهدنبالدارد.عیسیکالنتریباانتقادازاینکهعوارضآالیندگیمحیط
زیست به شهرداریها و دهیاریها صرف فعالیتهای عمرانی و حقوق و مزایا میشود ،گفت :در حال حاضر
براساس مصوبه بودجه سال ۹۹قرار است یک سوم این مبلغ صرف محیط زیست شود که امیدواریم این موضوع در مجلس به تصویب برسد.

گالیهها سرجای خود ،اما همه باید در انتخابات شرکت کنیم

جماران :معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه مردم ایران مردمی آگاه هستند و به خوبی
م یدانند که در انتخاباتها باید به چه کسانی رأی دهند ،گفت :البته برگزاری انتخابات در کشور
ضعفهایی نیز داشته است و هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با صبر و حوصله موانع پیش
روی انتخابات را برطرف کنیم .اسحاق جهانگیری اظهار داشت :گلهها و نقدها سر جای خود باقی
است و باید به آنها رسیدگی شود اما همه باید برای سربلندی کشور در انتخابات شرکت کنیم.

هرگونه مجوز برای ازدواج زیر  ۱۳سال در قانون متوقف شود

ایسنا:معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه تاکید معاونت بر این است که
هرگونه مجوز برای ازدواج زیر ۱۳سال در قانون متوقف شود گفت :امیدواریم به دلیل اهمیت این موضوعات و
ضرورت اصالح قانون تالش کنیم در انتخابات آینده افرادی را به مجلس بفرستیم که به این اصالحات اعتقاد
دارند .به نظر این موضوع حداقل دلیلی است که با وجود همه دل نگرانیها باید در موضوع انتخابات مجلس
مشارکت داشته باشیم ،زیرا افرادی هستند که هیچ اعتقادی به این اصالحات ندارند و معتقدند همه اینها مسایل نادرستی است.

خبر

درخشش تیم پارکور شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر در کرمان

 پاسارگاد :مسابقات پارکور استان کرمان
یادمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در روز جمعه18
بهمن ماه  98در کرمان برگزار گردید .تیم پارکور شرکت
نظم آوران سیرجان با مربیگری استاد سروش قاسمی و
سرپرستیعرفانشاهمیرزاییدراینمسابقاتشرکتکرد
و موفق به کسب 10مقام قهرمانی شدند.

در این مسابقات ساالر عتیقی و رضا عسکری موفق
به کسب سکوی دوم و سوم در مسابقه فری رانینگ
 -18شدند .در مسابقه اسپید(پارکور) و در رده سنی-16
مهردادجعفرینفردومشد.درردهسنی-18سیرجانیها
هر سه سکو را از رقبای خود ربودند .ساالر عتیقی عنوان
اول ،هادی فیروزی عنوان دوم و رضا عسکری عنوان سوم
را در این رده سنی از آن خود کردند .همچنین در رده
سنی  +18نیز تمام عناوین به سیرجانیها تعلق گرفت.
و محمد باسفهرجانی نفر اول ،میالد شهسواری نفر دوم و
رحیم قاسمی نیز نفر سوم شدند .در پایان نیز مقام قهرمان
قهرمانان استان کرمان به آقای محمد باسفهرجانی از تیم
پارکورسیرجانتعلقگرفت.

 این روزها شهر درگیر تبلیغات انتخاباتی است و طرفداران کاندیداها در ستادها مشغول فعالیتند /.عکس :امین ارجمند| پاسارگاد

چاه نفتی به نام گلگهر

امیدمحمودزادهابراهیمی
دوهفته پیش پاسارگاد سرمقاله خود را به
قلمحسیناطمینانبهموضوعبودجهگلگهربرای
تیم فوتبالش اختصاص داده بود70.میلیارد تومان
بودجهایاستکهتاکنونگلگهربرایتیمفوتبال
خودخرجکردهاست.اینهزینهدرآیندهبیشترهم
خواهدشد.احتماالًخیلیهامیگوینددرهمیناول
راهبذریأسنپاشید.قرارنیستچنینکاریانجامدهیمامااینحقوجودداردکه
درصورتلزومنسبتبههزینهها،تجدیدنظرهاییصورتگیرد.درسرمقال هبهاین
نکتهاشارهشدهبودکهسرمایهگذاریرویورزشهمگانیوایجادزیرساختهای
آن قطعاً در آینده سیرجان بیشتر اثرگذار است تا ماندن در لیگ برتر.
بپذیریمکهفوتبالدرفرهنگعمومیسیرجانهیچگاهجایگاهیخیلیخاص
نداشته است .البته منظور این نیست عالقهمند وجود ندارد اما حتی اگر همین
امروز به میان مردم سیرجان بروید و نام بازیکنان تیم فوتبال گلگهر را بپرسید
اغلباظهاربیاطالعیکردهونتایجتیمراچندانمشتاقانهدنبالنمیکنند.اگر
بحث بلیط رایگان نباشد چقدر این امید وجود دارد ورزشگاه از عالقهمندان پُر
شود؟تیمیکهاساساًدرسیرجانهممستقرنیست.اینکهتوجیهکنیمبالیگ
برتری شدن تیم فوتبال؛ گردشگر جذب میشود با هزینههای مرتبط با آن
خوانایی دارد؟ ِصرف ساخت یک هتل ایجاد زیرساخت برای گردشگری است؟
اماچندنکتهدرخصوصگلگهروسیرجان:
)1نگاه مسوولین سیرجان به گل گهر همیشه نگاه «چاه نفت» برای
تامین هزینههای جاری بوده است .برای هرکاری گلگهر را صدا م یزنند که بیا
و بودجه بگذار .سالهاست جاده فرودگاه سیرجان وضعیتی شبیه به خرابه دارد و
ارگانهایمسوولمدامبهیکدیگرنگاهمیکنندومیگویندوظیفهمانیست.یک
روز شهرداری؛ یک روز اداره راه و یک روز شرکت فرودگاههای کشور .دست آخر
همه با هم به گلگهر نگاه میکنند و میگویند تو بیا و بساز و آبرویمان را بخر!

)2تابهحال به ورودیهای سیرجان از شهرهای اطراف دقت کردهاید؟
یک بار خودتان را جای یک غیرسیرجانی بگذارید و تمام ورودیهای
شهر را ببینید .ورودی شیراز بعد از پل راهآهن به سیرجان؛ تیرهای چراغ
معابری که دوسال است منتظر چراغ و سیمکشی هستند که روشن شوند.
جدولگذار ی آن ناقص به حال خود رها شده است .آسفالت هم که جای
خود دارد! چندماه پیش پاسارگاد از میزان تصادفات در همین ناحیه گزارش
کاملی داد که خالصه آن این بود که مسوولین میگفتند بودجه نداریم
اینجا را درست کنیم .اصال مسوولیتش با ما نیست! گلگهر بیاید و از بخش
مسوولیتهای اجتماعیاش پول المپها را بدهد تا آنجا روشن شود.
مگر نه اینکه شهر با پول مالیات اداره میشود؟ گلگهر و شرکتهای وابسته در
سیرجانمالیاتوارزشافزودهزیادیمیپردازندودیگرشهرهاکهمثلسیرجان
گلگهر ندارند قطعاً ازین درآمد بینصیب هستند .اما چرا همیشه مسووالن ما
دم از بیپولی م یزنند؟ اگر گلگهر در سیرجان نبود باید کاسه گدایی پیش چه
نهادیدرازمیکردیم؟شهرمانراچطورمیساختیم؟شهرهایدیگرچطورکار
میکنند؟! مگر ارزش افزوده به این شهر برنمیگردد؟ پس کجا خرج میشود؟
از منظر گردشگری سیرجان پتانسیلهای بسیاری دارد و از دیگر ویژگیها
محروم است اما میتوان آنها را به وجود آورد .با توجه به تجارب دیگر شهرها
میتوان جذابیتهای گردشگری را ایجاد کرد .به طور مثال سیرجان دریاچه
مصنوعی ندارد .یک پردیس سینمایی و سالن آمفی تئاتر و سالن کنسرت
استاندارد که بتواند روزی میزبان یک رویداد بزرگ باشد در این شهر نیست.
اگر نگاه «چاه نفت»ای به گلگهر بابت تامین هزینههای جاری شهر جایش را
به نگاه زیرساختی بدهد به طور حتم اتفاقات بهتری میافتد .یک بیمارستان
تخصصی ،ایجاد زیرساختهای ورزش همگانی ،حمل و نقل عمومی پیشرفته
و مهمتر از همه اینها؛ آموزش نیروهای جویای کار و استمرار این نگاه ،میتواند
موجبپیشرفتهمهجانبهایدرسیرجانشودکهبساتاثیربیشترینسبتبه
لیگبرتریشدنتیمفوتبالدارد.

دپوتات در انتظار آدولف

 رضا مسلمیزاده
این روزها اگر از من بپرسند؛
مناسبترین کار چیست؟ حتما از
آنهامیخواهم که به تماشای تئاتر
بنشینند .آنچه که این روزها در تئاتر
فردوسیمیگذرد،یکاتفاقفرهنگی
و هنری صرف ،برای گذراندن فراغت
نیست .رویدادی آگاهیبخش و بیدارگر در جریان است که مثل و
مانند ندارد .آگاهی که در تئاتر پدید میآید ،با دیدن فیلم و خواندن
کتابدستیافتنینیست.تقاضایبندهبرایدیدنتئاترناظربهنیاز
به آگاهی است .برای اینکه انسان بهتری باشید و احساسی بهتر از
بودنخویشداشتهباشید،لطفاولطفاتئاترببینید.
انگاربازسازیتاالرفردوسیخوشیمنبود.ازروزبازگشایی
اینتاالرنمایشهاییبرصحنهرفت هاندکهناامیدیایراکهپس
از برگزاری جشنواره تئاتر به دلهایمان راه یافته بود ،شست
وبرد و به جایش نهال امید کاشته است.
کسانیکه«دپوتاتبهدنبالدرغگو»راازدستدادهاند،میتوانند
امیدوار باشند که این نمایش مجددا فرصت اجرا پیدا کند اما تا آن
زمان نباید فرصت تماشای «در انتظار آدولف» را از دست بدهند.
دپوتات کلمهای ظاهرا روسی و به معنای وکیل مردم یا
نمایندهاست.
«نمایندهای که با مکر و حیله و وعده و وعید به پارلمان راه
یافته،اکنونبرایرف عورجوعوعدههاییکهدرروزهایانتخابات
به شهروندان داده با مشکل روبهروست .زیادهخواهیهای
اطرافیانهمبرایشدردسرآفریدهودرخواستهایحامیانهم
که تمامی ندارد .او فقط یک راه بلد است؛ یکی را پیدا کند که در
فریب و دروغ همتای خودش باشد و »..
خوشبختانهاینموضوعهیچربطیبهشهرودیارماندارد.ماجرا
مربوط است به «فیریکس» نامی در یونان و کثافتکاریهای که
سیاستمداران آنجا بدان آلودهاند .کثافت و فسادی که به سیاست
محدود نشده است .نماینده مذهب به دنبال تملک زمینی است که
در کنار کلیسایش قرار دارد و بعدا مشخص میشود که این زمین را

برای ساخت یک مجتمع تجاری میخواهد و با همسر نماینده در
آن شریک است .ای کاش رابطهشان در حد همین روابط کثیف
اقتصادی بود .او که خود را نماینده خداوند در روی زمین م یداند،
با زن نماینده س ر و سری فراتر دارد .انگار که دومینوی فساد سر باز
ایستادننداردوهنگامیکهشروعبشودهمهچیزرافرامیگیرد.
«تئودور»؛ همان که در هیئت دروغگویی حرفهای به یاری آقای
نمایندهمیآید،روزنامهنگاریاستکهبرایکشفحقیقتبهدفتراو
نفوذ کرده است .او بخشی از فساد را افشا میکند .ظاهرا گروه اجرایی
سیرجان با تغییر بخش پایانی نمایش ،پایانی تلخ و کنایی را برای آن
رقم زدهاند .در نمایشنامه اولیه؛ فریبکاران فاسد ،پس از برمال شدن
فسادشانکیفرمیبینندامادرنمایشیکهدر سیرجانبهاجرادرآمد،
در حالی که افشای فساد نماینده باعث نگرانی نماینده و همسرش
شدهاست،کشیشکلیساباآرامشخاطرمطمئناستکهبهزودی
خبری دیگر از راه میرسد و مردمان همه چیز را فراموش میکنند .با
خاطری آسوده در حالی که قهقه م یزند ،روزنامه را ریز ریز کرده و بر
سرتماشاگرانمیپاشدتاهیچامیدیبهنجاتباقینماند.
کمدیماهیتیتخریبگروافشاکنندهدارد.درطولتاریخطنز
و کمدی یکی از سالحهای اکثریت محروم در برابر اقلیت صاحب
قدرتوامکاناتبودهاست.درشرایطیکهامکاندادخواهیوتحقق
عدالتامکانپذیرنبوده،طنزوکمدیبخشازخشمسرکوبشده
ایشانراازراهخندهتخلیهمیکند.خندیدنبهنمایندهیفریبکارو
مضحکهساختنازاودرنمایشدپوتاتیکجهدالعاجزاست.حاال
که کاری از دستمان بر نمیآید ،با مسخره کردن سوژهی قدرت از
اودرذهنخودمانانتقامبگیریم«.رومسخرگیپیشهکنومطربی
آموز  /تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی».
انفجار خندهی تماشاچیان در لحظاتی از اجرای دپوتات که
گاهی با سوت و کف همراه بود ،نشانهای از همدلی با مردم آتن
است.
«در انتظار آدولف» ماجرای یک دورهمی خانوادگی است که
هرشبدرهرگوشهیدنیانمونههایبسیاریازآنبرپامیشود.از
آنجاکهسخنمفصلترممکناستازلذتتماشایبکاهد،توصیه
میکنم لذت دیدن آن را از دست ندهید.
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 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :594
زهرا رستگار

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.

