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خبر آینده

 جانشین استاندار در ستاد مدیریت بحران: آب گرفتگی معابر سطح شهر طبیعی است
 افزایش 440 درصدی بارندگی در استان کرمان

 بارش باران از ساعات اولیه پنج شنبه در شهر کرمان قطع می شود
 بارش باران بیش از 83 درصد ظرفیت بارندگی شهر کرمان 

 تکذیب وقوع »ال نینو« در کرمان
همانطـور کـه پیـش بینی شـده بود، بـارش بـاران از روز 
سـه شـنبه هفتـه جـاری در شـهر کرمـان شـدت گرفـت. با 
توجـه بـه پیش بینـی های هواشناسـی و البته نامـه معروف 
وزارت نیـرو بـه ادارات کل بحـران اسـتانداری های سراسـر 
کشـور در ارتبـاط بـا پدیـده »ال نینـو«، شـهرداری کرمـان 
اعـام کـرد آمـاده مقابلـه بـا بارندگـی اسـت امـا بـا ادامـه 
بـارش بـاران، آب گرفتگـی معابر نشـان داد که شـهر کرمان 
بـه ماننـد سـال هـای پیـش آمادگـی چندانـی در مقابـل 

بارندگـی ندارد.هـر نقطه شـهر که باشـی، باالخره در گوشـه 
ای آب جمـع شـده اسـت. آب گرفتگی معابـر در اثر بارندگی 
اخیـر کرمـان باعـث ش مـردم بـا مشـکاتی مواجـه شـوند. 
چـه بـاالی شـهر چه پاییـن شـهر، مردم ایـن بـار همدردند. 
از بلـوار جمهـوری اسـامی گرفتـه تـا انتهـای بلوار سـیدی 
در بزرگـراه آیـت اهلل خامنـه ای. آب گرفتگـی معابر مشـهود 

ست. ا
صفحه 4

مصاحبه اختصاصی پیام ما را با 
دادستان کرمان در روز شنبه بخوانید 

- فضـای ارتـکاب جـرم را بـرای یقه سـفیدها ناامن 
کرده ام

- قبح گروگان گیری افاغنه از بین رفته است
- چهار متهم بانکی در بازداشت هستند

در ایـن مصاحبـه از قاچـاق اشـیا عتیقـه و پرونـده 
یوسـفی هـا تا پرونده تخلف شـهرداری سـیرجان با 
دادخـدا سـاالری گفت و گـو کردیم. روزنامه شـنبه 

پیـام مـا را از دسـت ندهید.
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فروش فوق العاده با تخفیف ویژه پاییزی
انواع ساپورت طرح لی داخل کرک دار      ساپورت مشکی داخل کرک دار

ساپورت دورو داخل خز        ساپورت بافت ومخمل زمستانی
تاپ گن الغری مارک النیما با الیاف نانو
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25 میلی متر بارندگی در شهری که حداکثر 30 میلی متر
 ظرفیت بارندگی دارد

کرمان تاب 
باران نداشت

پیشخوان

انعقاد تفاهمنامه توانمند سازی 
مددجویان کمیته امداد با شرکت 

شهرک های صنعتی کرمان
---------  صفحه 2 ---------

جالل دهقان رئیس نهضت سواد آموزی بم خبر داد

 فراخوان جهت آموزش افراد
 بی سواد  در بم
---------  صفحه 2 ---------
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فراخوان جهت آموزش افراد
 بی سواد  در بم

جـال دهقـان رئیس نهضت سـواد آموزی بـم گفت: 
شـورای عالـی پشـتیبانی سـواد آمـوزی پـس از 8سـال 
وقفه احیاء و در تمام اسـتانها و شهرسـتانها تشکیل شده 
اسـت وی در ادامـه افـزود: در سـال جاری هر بیسـوادی 
که در دوره های سـواد آموزی شـرکت و آموزش کسـب 
نمایـد، بعـد از اخذ مـدرک مبلغ 134000تومـان هدیه 
دریافـت مـی کنـد . دهقـان خاطرنشـان کـرد: در سـال 
94 در دوره سـواد آمـوزی تعداد250نفـر سـواد آموز در 
انتقـال 169نفـر در قالـب  قالـب 71 کاس ، در دوره 
16کاس و تحکیـم سـواد100نفر در قالـب 10کاس به 
مخاطبـان آمـوزش مـی دهند و بـا توجه به آمـار نفوس 
مسـکن در سـال 90این شهرسـتان 3118نفر به صورت 
خـود اظهـاری اعـام بی سـوادی کـرده اند کـه تاکنون 
تعـدادی از آنها باسـواد شـده اند لـذا اداره سـواد آموزی 
از همشـهریان عزیـز بی سـواد تقاضا دارد جهت باسـواد 
شـدن به اداره نهضت سـواد آموزی مراجعـه نمایند. این 
اداره از دارنـد گان مـدرک کاردانـی به باال جهت باسـواد 
نمـودن باقـی مانـده بـی سـوادان تحـت نظر شـرکت به 
صـورت واگـذاری نیـرو مـی پذیـرد جهت اطاع بیشـتر 
باشـماره 09133464184آقـای جـال دهقـان رئیـس 

اداره سـوادآموزی تمـاس حاصـل نمایند.

سیل برخی راه های روستایی در 
جنوب کرمان را مسدود کرد

مدیـرکل راه و شهرسـازی جنوب کرمـان گفت: بر اثر 
بارندگـی هـای اخیر، طغیـان رودخانه ها و جاری شـدن 
سـیل راه ارتباطـی برخـی روسـتاهای شهرسـتان رودبار 
جنـوب و قلعـه گنـج مسـدود شـد. محمـد سـاردویی 
دیـروز در گفـت و گـو با ایرنـا افـزود: راه هـای ارتباطی 
آبسـردوییه و بیـژن آبـاد در رودبـار جنوب و روسـتاهای 
چـاه حسـن و چـاه لـک در قلعـه گنج بـه دنبـال بارش 
شـدید بـاران مسـدود شـده اسـت. وی گفـت: بـه دلیل 
حجـم بـاالی آب و طغیـان رودخانـه هلیـل و رودخانـه 
هـای فصلـی ایـن محورها تـا اطاع ثانوی بسـته اسـت. 
مدیـرکل راه و شـهر سـازی جنـوب اسـتان بیـان کـرد: 
ریـزش کـوه در محـور ترانزیتـی جیرفـت - سـه راهـی 
دارزیـن کیلومتـر 27 نیـز باعـث کنـدی عبـور و مـرور 
شـده اسـت. وی افـزود: در محـور جیرفت بـه فاریاب در 
حـوزه روسـتای بـاغ باغوییه بـه دلیل طغیـان رودخانه و 
جاری شـدن سـیل و نبود پل مسـدود اسـت. سـاردویی 
تجهیـزات  دسـتگاه   120 بـا  راهـدار  نفـر   70 گفـت: 
راهداری سـبک و سـنگین در راه های جنوب اسـتان در 

آمـاده بـاش کامـل به سـر مـی برند.

پل دسترس به 30 روستا در عنبرآباد 
به دلیل سیالب نشست کرد

رئیـس اداره راه و شهرسـازی عنبرآبـاد از سـیاب و 
نشسـت یـک پل و تخریـب برخـی از راههای روسـتایی 
در ایـن شهرسـتان خبـر داد. به گـزارش مهـر، غامرضا 
بارندگـی  از  در جمـع خبرنـگاران  دیـروز  تنـاور ظهـر 
گذشـته  سـاعت   24 طـی  شهرسـتان  ایـن  در  شـدید 
خبـر داد و افـزود: بسـیاری از رودخانـه هـای سـیابی 
و فصلـی نیـز بـه دلیـل بارندگـی در بـاال دسـت طغیان 
کـرده انـد. وی ادامـه داد: پـل شـهر عنبرآبـاد به سـمت 
منطقـه علـی آبـاد نیز بـه دلیل سـیابی شـدن رودخانه 
نشسـت کـرده اسـت و رفـت و آمد از روی ایـن پل برای 
خودروهـای سـنگین ممنـوع شـده و خودروهای سـبک 
نیـز بـا احتیـاط کامـل از این پل عبـور می کننـد. تناور 
بـا اشـاره بـه جمعیـت 15 هـزار نفری علـی آبـاد افزود: 
ایـن پـل راه دسترسـی به 30 روسـتا اسـت و در صورت 
تخریـب رفـت و آمد مـردم مختل می شـود. رئیس اداره 
راه و شهرسـازی عنبرآباد همچنین از خسـارت سـیاب 
بـه برخـی از راههـای روسـتایی خبر داد و گفـت: براورد 
اولیه از خسـارت بـه حداقل 100 کیلومتر راه روسـتایی 
در ایـن منطقـه حکایـت دارد. خبرهـا از تعطیلـی برخی 
از مـدارس در مقطـع ابتدایـی در شهرسـتان عنبراباد به 

دلیـل آبگرفتگـی معابر حکایـت دارد.

  HSE برگزاري تور
در سرچشمه 
آبـان  هفدهـم    HSE تـور 
مـاه در سـالن کنفرانـس امـور 
آموزش و تجهیز نیروي انسـاني 
رؤسـاي  و  معـاون  حضـور  بـا 
و  مدیـران  سرچشـمه،  ایمنـي 
ایمیـدرو   HSE کارشناسـان 
و شـرکتهاي تابعـه برگزارشـد. 

ایـن تـور دو روزه جهـت تبـادل اطاعـات و تجربیـات حوزه هـاي مختلف و 
شـناخت بیشـتر کارکنان در حوزه ایمنـي ایمیدرو براي دومین بار تشـکیل 
شـد. درجلسـه روز نخسـت ضمـن لحـاظ اقدامـات برجسـته HSE منطقه 
کرمـان بـه تفکیـک فعالیتهـاي زیسـت محیطـي، ایمنـي فنـي و بهداشـت 
صنعتـي و طـب کار ارائـه گردید.سـپس میهمانان جهت آشـنایي بـا فرایند 
تولیـد عـازم بازدیـد از خط  شـدند.  از اهم اقدامات مطرح شـده امور ایمني، 
بهداشـت و محیط زیسـت درروز دوم این نشسـت، امحا روغن هاي آسـکارل 
بـود کـه مربوط به تجهیـزات الکتریـکال حاوي ایـن روغنهاي کـه اولین بار 
در کشـور ایـران توسـط  مجتمـع مـس سرچشـمه انجـام گرفـت و جایـزه 
مدیریـت سـبز اروپا را نیـز دریافت نمود و همچنین به روز رسـاني تجهیزات 
آتـش نشـاني مانند نصـب دسـتگاههاي اتوماتیک اطفـا حریـق و اجرا طرح 
جامـع آب و کاشـت گونـه هاي گیاهـي در سرچشـمه مي توان اشـاره کرد.

سهام عدالت در 
کشور به مافیا 
تبدیل شده است

نماینـده مردم کرمـان و راور 
در مجلـس شـورای اسـامی بـا 
عدالـت  »سـهام  این کـه  بیـان 
امـروز در اقتصاد کشـور به مافیا 
تبدیـل شـده اسـت« گفـت:40 
شـرکت های  سـهام  از  درصـد 

بـزرگ کشـور متعلـق به سـهام عدالت اسـت و بایـد راهکار عملی بـرای این 
امـر بـه اجـرا بگذاریم. به گزارش ایسـنا محمدرضـا پورابراهیمی در نشسـت 
کارآفرینـی و رفـع محرومیـت کـه بـا حضـور رییس کمیتـه امداد کشـور و 
معـاون وزیـر کار در کرمـان برگـزار شـد، اظهـار کـرد: یکی از نـکات مهمی 
کـه بـا عنایت مقـام معظم رهبری انجام شـد، تجمیع فعالیت هـای اقتصادی 
کمیتـه امـداد بـود و امـروز مجموعـه عظیمـی از دارایی هـای ایـن نهـاد به 
ظرفیـت بزرگـی تبدیل شـده اسـت. وی افزود: بایـد مدل اقتصـادی امداد را 
از سـال های آینده به سـازمان های امدادی دیگر تسـری بدهیم و نخسـتین 
کار، درخواسـت هلدینـگ معدنـی بـرای کار در کرمـان بـوده؛ چراکـه ایـن 
آمادگـی در بخش معدن اسـتان فراهم شـده اسـت و از رییـس کمیته امداد 
می خواهیـم بـرای بخشـی از ظرفیـت فعالیت هـای اقتصادی، اسـتان کرمان 

انتخـاب و کرمـان در ایـن زمینـه نیز در کشـور الگو شـود. 

همه محورهای 
استان کرمان باز و 
ترافیک روان است

شهرسـازی  و  راه  مدیـرکل 
اسـتان کرمـان گفـت: بـا وجـود 
هـای  راه  اغلـب  در  کـه  ایـن 
اسـتان بـارش بـاران ادامـه دارد 
امـا تمامـی راه هـا بـاز و عبـور و 
مـرور برقـرار اسـت. بـه گـزارش 

روابـط عمومـی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان کرمـان، خداداد مقبلـی افزود: 
از صبـح روز گذشـته اکثـر محورهـای ارتباطـی شـاهد بـارش باران بـود که این 
بـارش بتدریـج شـدت گرفـت به گونـه ای کـه در راسـتای ایمنی تـردد، عوامل 
راهـداری بـه صـورت شـبانه روزی در طول مسـیرها وظایف ذاتی خـود را دنبال 
مـی کننـد.  وی گفـت: در محور ارتباطـی ارزوئیه - حاجی آبـاد به دلیل طغیان 
رودخانـه، تـردد خودروهـا بـا کندی مواجه شـد اما با تـاش نیروهـای راهداری 
و مهار شـدت جریان آب، عبور و مرور تسـهیل شـد. وی اظهار کرد: الزم اسـت 
رانندگان در طول مسـیرها سـرعت و فاصله مطمئنه و مناسب را جدی بگیرند و 
بـه عایـم و هشـدارهای ماموران راهداری و پلیس راه توجه ویژه داشـته باشـند. 
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان کرمان از رانندگان خواسـت به دلیل لغزندگی 
جـاده هـا بـا احتیـاط و سـرعت مطمئنـه حرکت و تـا جایی کـه امـکان دارد از 
سـفرهای غیـر ضـروری اجتناب کنند. وی به مسـافران توصیه کرد هنگام سـفر 
از سـامتی خـودروی خود مطمئن شـوند و تجهیزات ایمنـی را فراموش نکنند.

اگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره139460319012003709 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضي خانم ماهرخ شـول فرزند سـلمان بشـماره شناسـنامه 8635 صادره از سـیرجان 
در یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 25097/44 مترمربـع پـاک 6 فرعـی از 3312 اصلی واقـع در بخش 36 
کرمـان بـه آدرس سـیرجان عبـدل ابـاد دارسـتان خریـداری از مالک رسـمی آقایـان فرزندان حسـینقلی 
دانشـگر و سـید رضـا موسـویان محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15روزآگهـي مـي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیت متقاضـي اعتراضي 
داشـته باشـند مـي تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهي به مدت دو مـاه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم 
وپـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایي 
تقدیـم نماینـد. بدیهـي اسـت در صـورت انقضاي مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/8/21                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/9/5

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی   
م الف 142                 

اگهي موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقد سند رسمي

برابـر راي شـماره139360319012012859 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتي اراضي وسـاختمانهاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفات 
مالکانـه بامعـارض متقاضي خانـم صدیقه کورکی نژاد قرائی فرزند عباس بشـماره شناسـنامه 120 صادره 
از بردسـیر در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 196/8 مترمربع پـاک 4068 فرعـی از 105 فرعـی از 2311 
اصلـی واقـع در بخـش 35 کرمان به آدرس سـیرجان خیابان دهخدا جنوبی کوچه شـهید خواجویی پاک 
32 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم در صـدف انداچـه محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظور اطـاع عموم 
مراتـب در دونوبـت به فاصله 15روزآگهي مي شـود در صورتي که اشـخاص نسـبت به صدورسـند مالکیت 
متقاضـي اعتراضـي داشـته باشـند مـي توانند از تاریخ انتشـار اولیـن آگهي به مـدت دو ماه اعتـراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم وپس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یکماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـي تقدیـم نمایند. بدیهي اسـت در صـورت انقضاي مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/8/21                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/9/5

رئیس ثبت اسناد و اماک- عباس ملکی  
م الف 138    

نمایندهخبر راه و شهرسازی

کاغذ اخبار

رهبـر انقـاب بـه موضـوع مسـائل فرهنگی در دانشـگاه ها اشـاره 
کردنـد و بـا انتقـاد از برخـی اقدامـات انجام گرفته، گفتنـد: برخی 
کار فرهنگـی را بـا کنسـرت و اردوهـای مختلط اشـتباه گرفته اند 
و بـرای توجیـه کار غلـط خـود می گویند، دانشـجویان باید شـاد 
باشـند! گزیـده سـخنان رهبـری در دیـدار رؤسـای دانشـگاه ها، 
مراکز و مؤسسـات آمـوزش عالی را به نقل از پایگاه اطاع رسـانی 

دفتـر حفظ و نشـر آثـار مقام معظـم رهبـری در ادامـه بخوانید:
  میـدان دادن بـه دانشـجویان و اسـاتید ارزشـی، انقابـی و 
متدیـن، از لـوازم نقش آفرینی دانشـگاه ها در شـکل گیری تمدن 

نوین اسـامی اسـت.
  ایـران در طـول تاریـخ، قلّـه ی تولیـد فکـر و علم بوده اسـت 
و ایـن رونـد تـا قبـل از دوران قاجـار و پهلـوی ادامـه داشـت. 
متأسـفانه در دوران قاجـار و پهلـوی، حرکـت علمـی کشـور 

به دالیـل خـاص متوقـف شـد.

  بایـد تمـام برنامه هـا و مسـیر حرکـت دانشـگاه ها در جهـت 
نقش آفرینـی در ایجـاد تمـدن نوین اسـامی باشـد.

از نیروهـای مسـتعد، جهت گیـری علمـی اسـت،    مهم تـر 
زیـرا اگـر جهت گیـری علمـی، صحیـح و در چارچـوب اخاق و 

معنویـت نباشـد، تبعـات زیـادی را به وجـود خواهـد آورد.
  سـخت ترین مرحلـه ی غنی سـازی اورانیوم، تا میزان بیسـت 
درصـد اسـت و دسـتیابی به غنی سـازی باالتر از آن تـا نود و نه 
درصـد به راحتـی امکان پذیـر اسـت،علت دسـتپاچگی غربی هـا 
در قضیـه ی هسـته ای، همین موضـوع بود. البته اگـر آنها همان 
موقـع سـوخت رآکتـور تهـران را تحویـل می دادند، مـا به دنبال 

غنی سـازی بیسـت درصـد نمی رفتیم.
  متأسـفانه برخی که خود دانشـگاهی هسـتند، در دانشگاه ها 
بـه دانشـجویان می گوینـد کـه این پیشـرفت های علمـی دروغ 
اسـت! اگـر نادرسـت اسـت، پـس چـرا مرکـز تحقیقـات رژیـم 

صهیونیسـتی از پیشـرفت علمـی ایـران ابـراز نگرانـی می کند؟
  درخصـوص اجـرای اقتصـاد مقاومتـی آن چیـزی کـه بایـد 

اتفـاق بیفتـد هنـوز اتفـاق نیفتاده اسـت
  مگـر غربی هـا از اختـاط چـه بهـره ای جـز جنایـات کنونی 
جنسـی برده انـد کـه مـا به دنبـال پیـروی از همـان شـیوه ها 

. هستیم
 بایـد بـه دغدغه ی دانشـجویان ارزشـی و انقابـی و همچنین 
هـزاران نفـر از اسـاتید مؤمن و انقابـی که امروز در دانشـگاه ها 
هسـتند، توجـه کـرد و از ایـن اسـاتید قدردانـی و قدرشناسـی 

کرد.

کار فرهنگی را در دانشگاه با کنسرت و 
اردوی مختلط اشتباه گرفته اند

  رهبری

هشـتمین جلسـه رسـیدگی دادگاه بابـک زنجانـی دیـروز در شـعبه 15 دادگاه 
انقـاب و بـه ریاسـت قاضـی صلواتـی برگـزار شـد. به گـزارش میزان در جلسـه 
اول تـا سـوم کیفرخواسـت 237 صفحـه ای این پرونده قرائت شـد و در جلسـات 
چهـارم تـا ششـم  رسـیدگی به ایـن پرونـده نیز بیـش از 60 صفحـه از دفاعیات 
200 صفحـه ای بابـک زنجانـی متهـم ردیـف اول قرائـت شـد. در جلسـه هفتـم 
محاکمـه بابـک زنجانـی نیـز مرتضـی تـورک معـاون دادسـتان تهـران بـه ارائـه 
نفتـی  متهـم  امـوال  ارزشـیابی  و  کارشناسـی  توقیـف،  مـورد  در  توضیحاتـی 

پرداخـت. مشـروح هشـتمین جلسـه دادگاه زنجانـی را در ادامـه بخوانیـد:
   پیـش از هشـتمین جلسـه دادگاه رسـیدگی بابـک زنجانـی خطـاب به وکیل 
بانـک مسـکن گفـت: مـن پولـم را می گیـرم و کاری بـه شـما نـدارم کـه وکیـل 
بانـک مسـکن در پاسـخ گفـت: االن پولـت را بـه تـو می دهم، شـما را بـه خیر و 

مـا را به سـامت.
   وکیـل شـرکت اچ کـی در جلسـه دادگاه بحـث شـرکت نفـت وصـول بیـت 
المـال بـه صـورت نقـد اسـت/ در مقـام پاسـخگویی بـه بابـک زنجانـی، وی در 
دفاعیـات بیشـتر به حواشـی و مسـائل جنبی پرداخته اسـت/ دادسـرای عمومی 

و انقـاب تهـران در ایـن پرونـده زحمـات زیـادی متحمل شـده اسـت.
   وکیـل اچ کـی بـه نقـل از یکـی از دوسـتان بابک زنجانـی: اینکـه او ارز بانک 
مرکـزی را در دوران سـربازی جابجـا می کـرده را قبول ندارم/ مـن خودم صبح ها 

او را بـا موتـور بـه پـادگان می بـردم و عصر ها دوبـاره دنبال او مـی رفتم.
   وکیـل شـرکت اچ کـی: بابـک زنجانـی مدعی اسـت راننده مرحـوم نوربخش 
بوده،ایـن ادعـا صحـت ندارد / مسـئولین بانک مرکـزی به بابک زنجانـی میلیون 

هـا دالر بـرای پخـش کـردن نداده اند/عمده شـکایتمان از بابک زنجانی اسـت.
   بـه دلیـل شـکایت شـرکت نفـت از دو متهـم دیگـر پرونده، به دسـتور قاضی 

صلواتـی دو متهم وارد دادگاه شـدند.
     وکیـل شـرکت اچ کـی: آقـای قاضـی، جزییـات 11 فقره قـرارداد زنجانی 

بـا شـرکت نفت قرائت شـود؟
* بابک زنجانی:قراردادی وجود ندارد که بخواهد قرائت شود.

   وکیـل اچ کی:متهـم بـرای خریـد 35 درصـد سـهام بانـک پارسـیان بـا یک 
شـرکت خـودرو سـاز مذاکره کـرده بود/چون قـرارداد بـه نتیجه نمی رسـد 300 
دسـتگاه خـودرو و چندیـن فقـره چک از شـرکت خودرو سـاز دریافـت می کند.

   وکیـل اچ کی:مطالبـات مـا از بابـک زنجانـی در بخش نفت کـوره و نفت خام 
اسـت/میزان مطالبـات 1500737724 دالر/مطالبـات شـرکت نفـت در بخـش 
میعانـات گازی پرداخت شـده اسـت/بانک مرکـزی 2700000000 میلیون یورو 
بـه حسـاب بانـک FIIB بـرای پرداخـت بـه پیمانـکاران پرداخت کـرده که وی 
فقـط 660000000 یـورو رو پرداخـت کرده/تمـام دسـتور پرداخـت هـا قبـل از 

تحریـم بانـک FIIB بوده اسـت.
   وکیـل شـرکت اچ کی:تمکـن مالـی کـه زنجانـی ادعـای آن را دارد از منابـع 

شـرکت نفـت و شـرکت »ن« و ... اسـت.
   وکیـل شـرکت اچ کی:وقفـه ای کـه در پرداخـت پـول پیمانـکاران )پول نزد 
بانـک FIIB بـوده اسـت( در پـارس جنوبـی ایجاد شـد صدمه بزرگی به کشـور 

زد/ در آن زمـان قطـر از میدان هـای مشـترک اسـتفاده مناسـبی کرد.
   وکیـل اچ کـی: در ایـن پرونـده زنجانـی حداقـل 24 فقـره سـند و سـوئیفت 
بانکـی را جعـل کـرده اسـت/جعل پیام هـای سـوئیفتیی بـه مبلغ یـک میلیارد و 

200 میلیـون یورو
   وکیـل اچ کی:زنجانـی بـه یکـی از کارمنـدان خـود در هلدینـگ سـورینت 
کیـش ایمیـل می زنـد کـه مبلـغ 8 میلیـارد و 270 میلیـون یـورو رو بـه عنوان 
وام از بانـک HSBC در سـوابق بانـک FIIB ثبـت کنید/ ایـن عملیات در دفتر 
بانـک FIIB در مالـزی انجـام نمی شـود و در دفتر شـرکت هلدینگ در شـهرک 

غـرب تهـران انجام می شـود.
   وکیـل اچ کی:بابـک زنجانـی مدعـی می شـود یـک میلیـارد دالر در بانـک 
مرکـزی تاجیکسـتان موجـودی دارد/ در مراجعـه نماینـدگان بانـک مرکـزی و 
دادسـتانی تهـران به تاجیکسـتان مشـخص می شـود چنین وجهی وجـود ندارد.

* وکیـل اچ کـی: اینکـه اقـای زنجانی در جلسـه قبـل دادگاه گفـت نمی خواهم 
سـاعت و انگشـترم را اقـای »ز« دسـت کنـد بایـد گفـت در ایـن پرونـده بحـث 

شـخصی نداریـم/  پرونـده، پرونـده بیـت المال اسـت.

انعقاد تفاهمنامه 
توانمند سازی 

مددجویان کمیته 
امداد با شرکت 

شهرک های صنعتی 
رییس کمیته امـداد امام خمینی)ره( 
کشـور گفـت: آمـار نشـان مـی دهد 
کـه سـطح فقـر در جنـوب اسـتان 
کرمـان از متوسـط کشـور باالتـر اسـت، البتـه سـطح زیرسـاخت ها و امکانات نسـبت به 
20 سـال قبل قابل مقایسـه نیسـت امـا درآمد درونـی و واقعی مردم هنـوز به حد نصاب 
نرسـیده اسـت. به گزارش ایسـنا سـید پرویـز فتاح صبح دیـروز در نشسـت کارآفرینی و 
رفـع محرومیـت بـا حضـور معـاون وزیـر کار در کرمـان اظهـار کـرد: اقداماتی کـه ما در 
رابطـه بـا رفـع فقـر انجام می دهیـم، شـامل دو مرحله اضطـراری اولیه، ضـروری و بدون 
فـوت وقـت اسـت که نباید این موضـوع را انکار کـرد ضمن آنکه از مرحله دوم که بسـیار 
حسـاس اسـت، نیـز نباید غافل شـد. وی افـزود: هدف از تشـکیل کمیته امـداد این بوده 
کـه مشـکاتی را حـل کند اما امروز متاسـفانه دامنه کار خیلی وسـیع و سـرریز شـده و 
دیگـر حـل مشـکات تنهـا برعهده کمیتـه امداد نیسـت، بلکـه وظیفه همه دسـتگاه ها 
اسـت کـه بـه این موضـوع ورود کنند و بـرای حل دردمنـدان نیازمندان جامعـه اقدامات 
الزم را صـورت دهنـد.  وی بیـان کرد: تا مردم مشـغول کار نشـوند و درآمد کسـب نکند، 
هرچـه کمیتـه امـداد و خیریـان کمک کنند، قطعا این مشـکات تمامی نخواهد داشـت 
لـذا بایـد در ایـن زمینه به بحث توانمندسـازی توجه ویژه داشـته باشـیم کـه بتوانیم این 
افـراد را بـه خوداتکایـی و اشـتغال برسـانیم کـه دیگر نیـازی به کمـک دیگران نداشـته 
باشـند. رییـس کمیته امـداد امام خمینی)ره( کشـور با بیان اینکه با این سـفر این بحث 
را تقویـت خواهیـم کـرد و کار را آغـاز کرده ایـم، گفـت: در زمینه مسـکن اقدامات خوبی 
صـورت گرفتـه امـا کافی نیسـت و بنیاد مسـکن، کمیته امداد و اسـتانداری ایـن بحث را 
بـه صـورت ضربتی پیگیـری خواهند کرد. وی افزود: در بحث اشـتغال سرپرسـت خانواده 
راهکارهـای متعـددی وجود دارد ضمن اینکه مسـائل بومـی را نباید نادیـده بگیریم و در 
تنـوع اشـتغال، بحث هـای آموزشـی، فرهنـگ و ظرفیت منطقـه را باید در نظـر بگیریم. 
فتاح اظهار کرد: در سـال گذشـته 6500 وام با حدود 60 میلیارد تومان اعتبار در اسـتان 
کرمـان پرداخـت شـده و آمادگی همکاری با اسـتاندار کرمان داریـم و مجموعا می توانیم 
بـه رونـد امـور امیـدوار باشـیم. وی با بیـان اینکه بایـد مطالعـات دقیق تر صـورت بگیرد 
تـا بدانیـم بایـد بـرای اشـتغال چـه کاری انجـام بدهیـم افـزود: در جامعه تحت پوشـش 
کمیتـه امـداد سـقف را برمی داریـم و نـگاه بهتر و دقیق تـری به بحث تحصیـل فرزندان 
مددجویـان خواهیـم داشـت. فتـاح تاکیـد کرد: نـگاه ما به جامعـه مددجو و زیر پوشـش 
بایـد تغییـر کند گفتنی اسـت در آئین جشـن توانمند سـازی و تجلیل از 2 هـزار و 500 
خانـواده زیر پوشـش کمیته امـداد امام خمینی )ره( تفاهمنامه ای برای توانمند سـازی و 
اسـتفاده از ظرفیـت مددجویان زیر پوشـش کمیته امداد امام خمینـی )ره( بین این نهاد 

و سـازمان صنایـع کوچک و شـرکت شـهرک های صنعتی منعقد شـد.

کمیته امداد خبر

پارلمانـی رئیـس جمهـوری گفـت: الیحـه شـفاف  معـاون 
سـازی منابـع و هزینـه هـای تبلیغاتـی نامزدهـای انتخابـات 
روز چهارشـنبه بـا امضـای رئیـس جمهوری با قیـد دو فوریت 
بـه مجلس ارسـال شـد کـه در جلسـه آینده مجلس شـورای 
اسـامی اعـام وصـول می شـود. گزیده صحبـت های حجت 
االسـام و المسـلمین مجیـد انصـاری در گفت و گو بـا ایرنا را 

در ادامـه بخوانید:
افتتاحیـه  مراسـم  در  رئیـس جمهـوری  آقـای   سـخنان 
نمایشـگاه مطبوعـات امسـال بـه عنوان منشـور آزادی رسـانه 
و اخـاق رسـانه می تواند مبنای کار رسـانه ها،دولـت و وزارت 
ارشـاد و همچنیـن مبنـای اصـاح قانـون مطبوعات و رسـانه 

گیرد. قـرار 

  دفـاع از حریـم رسـانه هـا و مطبوعـات کشـور و دفـاع از 
آزادی آنهـا، در واقـع دفـاع از شـادابی و سـرزندگی سیاسـی و 
اجتماعی جامعه اسـت، مطبوعات و رسـانه ها مجاری تنفسی 
هـر جامعـه هسـتند و هـر تاشـی بـرای محـدود کـردن این 
مجـاری تنفسـی، در واقـع تاش بـرای محدود کـردن عرصه 

زندگـی و نشـاط سیاسـی جامعه اسـت.
  انتظـاری کـه از رئیـس جمهـوری حقوقدان هـم می رفت، 
همیـن بـود که با ادبیات حقوقـی و مبانی حقوقی از مهمترین 
حـق شـهروندی کـه آگاهـی و کسـب اطـاع اسـت و از ابـزار 
آگاهـی رسـانی به جامعه، دفـاع قوی و حقوقـی محکم کنند.

  اگـر اقدامـات مجرمانـه مطبوعاتی و رسـانه ای با پول بیت 
المـال و مـردم باشـد. نمـی شـود بـا پـول مـردم علیـه مردم 

توطئـه کـرد. ایـن حـرف کاما حقوقـی و منطقـی بود.
  محدودیـت هایـی که این روزها ایجاد می شـود، اسـتقبال 

مناسـبی از انتخابات آینده نیست.
  امیـدوارم ایـن جریـان متوقف شـود و امنیت خبرنـگاران و 
اصحـاب رسـانه بیـش از پیـش مـورد تاکید قـرار گیـرد و قوه 
محتـرم قضائیـه هم به عنـوان نگهبـان حقوق اساسـی مردم، 

بیشـتر دغدغه آزادی مطبوعات را داشـته باشـد.
* کار کمیسـیون برجـام پایان یافته اسـت، شـاید دوسـتان 
کمیسـیون بـه لحـاظ فـردی و عاقـه شـخصی خـود مایل 
باشـند، دور هم بنشـینند، صحبت کنند، کسـی نمـی تواند 
مانـع شـود امـا کمیسـیون بـه لحـاظ حقوقـی پایـان یافته 

است.

مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری:

سخنان رئیس جمهور درباره مطبوعات ، منشور آزادی رسانه ها بود

دولت

زنجانی خطاب به وکیل بانک 
مسکن: من پولم را می گیرم
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برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه »پیام ما« در 
نرم افزار تلگرام، کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

https://telegram.me/payamma

ورزش

از این شماره روزنامه به اسناد و عکس هایی می پردازیم که در کتاب رهگذار عمر آقای محمد صنعتی منتشر گردیده و از هر کدام از آنان می توان به گوشه هایی از مسایل 
تاریخی، اقتصادی، سیاستی و اجتماعی کرمان در هفت دهه اخیر پی برد.

خاطرات و فعالیت های محمد صنعتی با نظری به تحوالت و رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی کرمان در هفت دهه اخیر

مستندات همکاری محمد صنعتی با نهادهای مختلف
 بخش نود و یک

]متن سند[:
وزارت کشور ـ شهرباني کشور شاهنشاهي ـ شهرباني استان کرمان

شماره: 11406 / 2 ـ تاریخ: 10/ 7/ 1357
بـه پـاس همـکاري و معاضدت هـاي آقـاي محمـد صنعتي رئیـس انجمن شهرسـتان 
کرمـان بـا آن شـهرباني، بنـا بـر اسـتدعاي شـهرباني کشـور شاهنشـاهي و تصویـب 
اعلی حضـرت همایـون شاهنشـاه آریامهـر بـزرگ ارتشـتاران از تاریـخ بیسـت و نهـم 
شـهریور مـاه 1357 نام بـرده بـه اعطـاي یـک قطعـه نشـان درجـه دوم همـکاري از 
نشـان هاي ویـژه شـهرباني کشـور شاهنشـاهي مفتخـر و مراتـب در فرمـان همگانـي 
شـماره 697 درج گردیده اسـت. حکم نشـان مورد بحث متعاقباً ارسـال خواهد شـد.

]امضا[: ر. ش. ک. ش. سپهبد ...یانپور

]متن سند[:
وزارت کشور ـ شهرباني کشور شاهنشاهي ـ شهرباني استان کرمان

شماره: 9365 ـ 11612 تاریخ: 8 / 8/ 57
فتوکپـی نامـه شـماره 2/11406 ـ 1357/7/10 اداره کارگزینـی شـهربانی کشـور 
شاهنشـاهی در مـورد اعطای نشـان به آقـای محمد صنعتی رییس انجمن شهرسـتان 

کرمـان جهـت واگـذاری بـه نام برده بـه پیوسـت ایفـاد می گردد. 
]امضا[: به جای رییس شهربانی استان کرمان ـ سرهنگ طامهی

گیرنده: 
1ـ ضد اطاعات وابسته پیوست فتوکپی نامه شما فوق برای اطاع.

]متن سند[:
وزارت آموزش و پرورش ـ سپاه دانش

شماره: 52189 ـ تاریخ: 30/ 8/ 57
جناب آقای محمد صنعتی ریاست انجمن شهرستان کرمان

همـکاری و همگانـی جنـاب عالـی در جهـت تکمیل و نوسـازی مدارس سـپاه دانش 
حـوزه کرمـان از طریـق تخصیـص اعتبارات الزم، موجب کمال تشـکر و سپاسـگزاری 
اسـت. بـا ابـراز قدردانـی از مسـاعدت های شـما توفیـق روزافـزون جناب عالـی را در 
زمینـه انجـام فعالیت های مفیـد اجتماعی و عمرانـی که نتیجه نهایـی آن بهبود همه 
جانبـه وضـع روسـتاها و روسـتائیان خواهد بـود از خداونـد متعال مسـئلت می نماید.

]امضا[: قدرت اهلل صدرائی
مدیرکل سپاه دانش و خدمات اجتماعی زنان

گیرنده رونوشت: 
اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمـان عطـف بـه نامـه شـماره 57067/11 ـ 

اطـاع. 1357/8/21 جهـت 

 ]متن سند[:
وزارت بازرگانی سازمان بازرگانی استان کرمان

تاریخ: 2/ 3/ 83 ]13[ ـ شماره: 127/52/11866
جناب آقای صنعتی

ریاست محترم اتحادیه آهن فروشان کرمان
سـام علیکـم: احترامـاً بدیـن وسـیله از زحمـات، همـکاری و همیاری جنـاب عالی و 
سـایر اعضـاء هیئت مدیـره آن اتحادیـه در جهت کیفـی نمودن فعالیت های بازرسـی 
در طـرح نظارتـی ویـژه نـوروز 83 که در جهت تحقق اهداف و سیاسـت های سـازمان 
بازرگانـی مبـذول داشـته اید، تشـکر و قدردانی گردیـده، موفقیت جناب عالی و سـایر 

اعضـاء آن اتحادیـه را از درگاه خداوند منان خواسـتارم.
]امضا[: سید افشین روح االمینی

سرپرست اداره بازرسی و کشف کاالی قاچاق

]متن سند[:
بسمه تعالی ـ صورت جلسه

موضوع: تبادل نظر پیرامون ساخت خانه کشتی
شماره: 264 ـ تاریخ: 28/ 4/ 83 ]13[

جلسـه ای در مـورخ 83/4/28 در دفتـر جنـاب آقـای مهنـدس جـال مـآب شـهردار 
کرمـان و بـا حضـور ایشـان و حـاج آقـای صنعتـی ریاسـت محتـرم هیئـت کشـتی 
کرمـان و آقایـان مهنـدس محمـد علی احمدی و آقائی پور از مؤسسـه توسـعه بناهای 
مانـدگار، پیرامـون احـداث خانه کشـتی تشـکیل گردید: ابتـدا جناب آقـای مهندس 
جـال مـآب فرمودنـد شـهرداری و هیئت کشـتی به دو صـورت می توانند بـا یکدیگر 

تعامل داشـته باشـند:
الـف: زمیـن و عـوارض و نقشـه ها و ... به عنوان آورده شـهرداری و هزینه های سـاخت 
را هیئـت کشـتی تأمیـن نمایـد و بهره بـرداری نیـز مشـارکتی باشـد. ب: زمیـن و هر 
آنچـه کـه شـهرداری می توانـد ارایه نماینـد و هیئت کشـتی و دیگـران در هزینه های 
سـاخت همـکاری نماینـد و بعـداً بـر اسـاس قـراردادی بهره بـرداری از سـاختمان در 
اختیـار هیئـت کشـتی قـرار می گیـرد و تـا زمانی کـه در جهت اهـداف مـورد نظر از 
سـاختمان مذکـور اسـتفاده شـود همچنـان در اختیـار هیئـت باقی می مانـد که حاج 

آقـا صنعتـی تعامـل نـوع ب را پذیرفتنـد و نوع مشـارکتی را به صاح ندانسـتند.
آقـای مهنـدس علـی احمـدی فرمودنـد هیئت کشـتی بایسـتی اقداماتی انجـام دهد 
کـه بودجـه الزم بـرای سـاخت و سـاز هـر چه سـریع تر فراهم گـردد و گر نه سـال ها 

بـه یـک سـاختمان نیمه سـاز و غیر قابـل بهره بـرداری روبرو می شـویم.
و باالخـره موافقـت گردید که در محـل پارکینگ خیابان فتحعلی شـاهی )قدمگاه( دو 
هـزار متـر زمیـن بـه این امـر اختصاص یابد کـه دو طبقـه زیرین به عنـوان پارکینگ 
و طبقـه هـم کـف تجـاری و پارکینـگ و طبقـه اول سـالن کشـتی منظـور گـردد و 
شـهرداری طراحـی و نقشه کشـی را شـروع نمایـد. همچنیـن بعـد از آمـاده سـازی و 
تهیـه مقدمـات هیئت کشـتی، سـاخت دو طبقه زیریـن )پارکینـگ( را حداکثر ظرف 
مـدت دو سـال و طبقـات هـم کـف و اول را در مـدت یـک سـال، جمعاً به مدت سـه 

سـال کار را بـه اتمام برسـاند.
1ـ آقـای مهنـدس جـال مـآب )شـهردار کرمـان(  2ـ حـاج آقـا صنعتـی )ریاسـت 
هیئـت کشـتی کرمـان(  3ـ آقـای مهنـدس علـی احمـدی  )مدیـر مؤسسـه توسـعه 

بناهـای مانـدگار(  4ـ آقـای آقائی پـور )مؤسسـه توسـعه بناهـای مانـدگار(.
شـایان ذکـر اسـت، این طرح متأسـفانه اجـرا نگردیـد و اکنون در این محـل، مجتمع 

سـتاره فتحعلی شـاهی بنا گردیده اسـت.

پی نوشت:
)1( ـ روزنامه ندای ایران نوین، فروردین 1352، شماره 2034.

)2( ـ روزنامه کیهان، شنبه 6 مهر 1353، شماره 9373.
)3( ـ عکـس مزبـور در روزنامـه ذوالفقـار، سه شـنبه 20 دی 1379، شـماره 

159 چاپ شـده اسـت.
)4( ـ همان، همان شماره.

)5( ـ روزنامه روز ورزش سه شنبه 13 آبان 1382، شماره 468.
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خبر آخر

استاندار کرمان:

نگاه بی خبری مدیران مرکز به 
استان ها باید تغییر کند

مدیـرکل دفتـر حمایـت و پشـتیبانی امور پژوهـش و فنـاوری وزارت علوم 
در جلسـه تبییـن برنامه هـا و سیاسـت های هفته ملـی پژوهش و فنـاوری در 
محـل اسـتانداری اظهار داشـت: اگر بدون برنامـه کشـور را اداره کنیم باید هر 
چنـد سـال به عقـب برگردیم. جـال بختیاری گفـت: در دولت تدبیـر و امید 
بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه در نظام علمی کشـور باید برنامه هـای جدیدی را 
طراحـی کنیـم تـا وضعیت موجود را سروسـامان دهیـم.  بختیاری افـزود: اگر 
نتوانیـم اسـتاندار را بـا وزارت علـوم همـراه کنیـم ایـن بـدان معنی اسـت که 
اسـتاندار نمی تواند آینده را ترسـیم کند، وزارت علوم هم نتوانسـته از ظرفیت 
اسـتانداری ها اسـتفاده کنـد. وی  گفت: در هر اسـتان باید دنبال یـک، دو و یا 
حداکثر سـه موضوع باشـیم و همه ظرفیت اسـتان در همان موضوعات باشـد 
و آمارهـای پژوهـش باید تا سـال آینده شـفاف و به روز شـود. بختیـاری اظهار 
داشـت: اسـتاندار بایـد رئیس سـتاد هفته پژوهش و فنـاوری باشـد، زیرا همه 
دسـتگاه ها زیرمجموعه اسـتاندار هسـتند. مدیرکل دفتر حمایت و پشـتیبانی 
امـور پژوهـش و فنـاوری بـا اشـاره بـه اینکـه در مجمـوع وضـع بـدی در امر 
پژوهـش نداریـم، امـا می توانیـم، خیلـی بهتـر از این  باشـیم، افزود: دانشـگاه 
مـا در حـال رشـد اسـت و کل بودجـه وزارت علـوم 2 میلیـارد و 300 میلیون 

است. دالر 
اسـتاندار کرمان در  این جلسـه اظهار داشـت: از وزیر کشـور تشکر می کنم 
کـه بـه حوزه پژوهش ورود کـرد تا وضع پژوهش را سـامان دهند. علیرضا رزم 
حسـینی اظهـار داشـت: بنظر می رسـد در چند سـال گذشـته پژوهش هایی 
که انجام شـده بیشـتر به کتابخانه و بایگانی رفته اسـت و باید پژوهشـی انجام 
شـود کـه بودجـه ی پژوهش هـای انجام شـده به کجـا رفته و چه سـرانجامی 
دارنـد. وی در ادامـه گفـت: نظـام اداری ما عقب افتاده اسـت و ما باید به نحوی 
پیش رویم که نیاز نباشـد، اسـتانداران برای هر موضوعی سـتادی را تشـکیل 
دهنـد. دسـتگاه ها بـه دلیـل عـدم کارایـی در حالی وظایـف خود را بـه گردن 
اسـتانداران می اندازنـد کـه بودجه هـا در وزارتخانه هـا اسـت. اسـتاندار کرمـان 
بـا اشـاره بـه اینکـه مـا از پژوهشـی حمایت می کنیـم کـه نیازهای اسـتان را 
برطـرف کنـد، افـزود: امروز به علت اینکه دانشـگاه های ما و سـایر دانشـگاه ها 
نتوانسـته اند، پژوهش هـا را جهت دهـی خوبـی دهنـد، بایـد سـتاد پژوهش را 
تشـکیل دهیـم. رزم حسـینی تاکیـد کـرد: نبایـد خودمـان را فریـب دهیم و 
سـرگرم جلسـات تشـریفاتی شـویم و وقت خودمان و دیگران را بگیریم. وی با 
اشـاره بـه سـخن رهبر معظم انقاب اسـامی مبنـی بر اینکه پژوهـش زمانی 
معنـا و مفهـوم دارد کـه مورد نیـاز جامعه باشـد، اضافه کـرد: وزارت علوم باید 
به این نکته توجه داشـته باشـد کـه پژوهش ها به واقعیت هـای جامعه نزدیک 
شـود. اسـتاندار کرمـان متذکر شـد: نگاه بی خبـری مدیران مرکز به اسـتان ها 
تغییـر کنـد، زیـرا اگـر از وضعیت مناطـق مختلف خبر داشـته باشـند با عدم 
آگاهـی دربـاره رویدادهـای اسـتان ها صحبـت نمی کننـد. اسـتاندار کرمـان با 
بیـان اینکـه هـر دولتی می آیـد دربـاره دولت قبـل حرف هایی می زنـد، اظهار 
داشـت: بایـد عملکـرد خـود در دوره خـود را ببینیـم و ما از عملکـرد پژوهش 
اسـتان کرمـان در سـال گذشـته راضی نیسـتیم و باید ببینیم، چـرا این اتفاق 
افتـاده اسـت. رزم حسـینی در پایـان پژوهش مبتنـی بر نیازهـا و پژوهش های 
کاربـردی را مـورد تاکیـد قـرار داد و بیان داشـت: نتیجه پژوهش هـا را باید در 

کوتاه مـدت و طوالنی مـدت ببینیم.

عکس: محسن رجب پور

آخرین برگ سفرنامه باران این است

که زمین چرکین است

محمدرضا شفیعی کدکنی

عکس نوشت

کارآفرینی

اردوی استارتاپ شهربابک
اولین رویداد کارآفرینی با رویکرد فیروزه و صنایع وابسته 

27 الی 29 آبان 1394 

خوشنویسی

اولین ساالنه خوشنویسی زرند
زمان: 21 و 22 آبان ماه 1394

کارگاه خوشنویسـی بـا حضور اسـتاد یـادگار خیـام، کارگاه کاغذ 
سـازی بـا حضـور اسـتاد سـعید زمزیـا، تجلیـل از اسـتاد محمـد 

میرزایـی و کارگاه خوشنویسـی بـا حضـور اسـتاد زدوار
مکان: شهرستان زرند، نگارخانه آذرستان

کـه  همانطـور 
شـده  بینـی  پیـش 
بـاران  بـارش  بـود، 
شـنبه  سـه  روز  از 
در  جـاری  هفتـه 
شـهر کرمان شـدت 
گرفـت. بـا توجـه بـه پیـش بینـی 
نامـه  البتـه  و  هواشناسـی  هـای 
معـروف وزارت نیـرو بـه ادارات کل 
سراسـر  هـای  اسـتانداری  بحـران 
»ال  پدیـده  بـا  ارتبـاط  در  کشـور 
اعـام  کرمـان  شـهرداری  نینـو«، 
بارندگـی  بـا  مقابلـه  آمـاده  کـرد 
اسـت امـا با ادامـه بارش بـاران، آب 
گرفتگـی معابـر نشـان داد که شـهر 
کرمـان بـه ماننـد سـال هـای پیش 
آمادگـی چندانـی در مقابل بارندگی 

نـدارد.
شهر روی آب

باشـی،  کـه  شـهر  نقطـه  هـر 
جمـع  آب  ای  گوشـه  در  باالخـره 
شـده اسـت. آب گرفتگـی معابـر در 
اثـر بارندگـی اخیر کرمـان باعث ش 
مـردم بـا مشـکاتی مواجـه شـوند. 
چـه بـاالی شـهر چـه پاییـن شـهر، 
مـردم ایـن بـار همدردنـد. از بلـوار 
جمهـوری اسـامی گرفته تـا انتهای 
بلـوار سـیدی در بزرگـراه آیـت اهلل 
معابـر  گرفتگـی  آب  ای.  خامنـه 
مشـهود اسـت. جلـوی هتـل پـارس 
بلـوار جمهـوری  گـرد  راسـت  در  و 
بـه بلـوار معلـم بـه حـدی آب جمع 
مـی  عابـری  اگـر  کـه  بـود  شـده 
خواسـت از خیابـان عبـور کنـد باید 
چنـد متـر راهـش را کـج مـی کرد. 
پارسـا در شـهرک  انتهـای خیابـان 
باهنـر هـم وضـع بگونـه ای بـود که 
برخـی ماشـین هـا دچار مشـکاتی 
شـده بودنـد. چـرا که خبر نداشـتند 
عمـق آب بـه حدی اسـت کـه حتی 
انداخـت!  قایـق  آن  در  تـوان  مـی 
بـا  جوانـی  مـرد  از  محـل  ایـن  در 
خـودروی پـارس سـفید رنگـی کـه 
کاپـوت ماشـینش را  بـاال زده بـود 
پرسـیدم  کمکـی مـی خواهـد کـه 
بـا عصبانیـت گفت: حواسـم نبـود با 
سـرعت رد شدم و ماشـینم خاموش 
شـد. هروقـت بـاران مـی بـارد وضع 
شـهر همین اسـت بعد مـی خواهند 

چنـد پـل را باهـم بسـازند. 
زیـر پل سـیدی امـا از ایـن دوجا 
بدتـر بـود. سـاکنان خانـه هایـی که 
در بزرگـراه آیـت اهلل خامنه ای و در 
نزدیکـی پـل نیمه کاره سـیدی قرار 
داشـتند با مشـکات شـدیدی روبرو 
بودنـد. آب در خانه هایشـان بقدری 
جمـع شـده بود کـه به سـختی می 
خانـه  از  پیـاده  پـای  بـا  توانسـتند 
هایشـان بیرون بیایند. یک زن سـی 
و چند سـاله کـه لبـاس هایش گلی 
شـده بـود بـه مـن گفـت: هر سـال 
وضـع همیـن اسـت. زندگـی مـا را 
مختـل کـرده انـد. در انتهـا عصبانی 
مـی شـود چنـد کامـی را نامفهـوم 
بـه شـهرداری مـی گویـد.  خطـاب 
تعریفـی  هـم  هـا  کوچـه  وضعیـت 
نـدارد. آب در برخـی کوچـه هـای 
شـهر بـه حـدی جمعـی شـده کـه 
عابـران جـز بـا لـوازم غریـق نجـات 
مثـل السـتیک هـای بـادی! امـکان 

نـدارد از آب رد شـوند. 

جانشین استاندار در ستاد 
مدیریت بحران: آب گرفتگی 
معابر سطح شهر طبیعی است

معـاون عمرانـی اسـتاندار کرمـان 
در ارتبـاط بـا مشـکات پیـش آمـده 
در شـهر کرمـان در اثـر بارندگـی دو 
روز گذشـته بـه »پیـام ما« گفـت: آب 
گرفتگـی معابـر سـطح شـهر کرمـان 
سـیف  ابوالقاسـم  اسـت.  طبیعـی 
الهـی افـزود: در ایـن دو روز نزدیـک 
بـه 20 میلـی متـر بـارش در شـهر 
کرمـان داشـتیم و چـون مـدت زمان 
بـارش کـم ولـی میـزان بـارش زیـاد 
بـود مشـکاتی پیش آمـد. ایـن را در 
نظـر بگیریـد که شـیب شـهر کرمان 
مناسـب نیسـت و به همیـن دلیل در 
بعضـی جاهـا آب گرفتگـی داریـم اما 
مسـئوالن شـهرداری اوضاع را کنترل 
کردند. وی در پاسـخ به این سـوال که 
چـرا با علم به شـیب نامناسـب شـهر 
کرمـان، پیشـگیری هـای الزم انجـام 
نمی شـود گفـت: بـرای شـیب زمین 
کـرد. شـیب  کاری  نمـی شـود  کـه 
کرمان نامناسـب اسـت و ایـن موضوع 
همیشـه بـوده امـا مسـئوالن ذیربـط 
پیشـگیری هـای الزم را انجـام دادنـد 
و در چندیـن نقطـه آب کشـی انجـام 
سـتاد  در  اسـتاندار  جانشـین  شـده. 
مدیریـت بحـران در واکنش بـه اینکه 

وضـع کوچه ها اصا مناسـب نیسـت 
هم گفـت: بیـش از 90 درصـد ناودان 
هـای خانـه هـا آب بـاران را بـه کوچه 
مـی ریزنـد. بدلیل شـیب نامناسـب و 
نداشـتن کشـش جوی هـای آب، آب 
در کوچـه مـی مانـد. بدلیـل وضعیت 
آب هـای زیرسـطحی کرمـان، نمـی 
شـود آب هـا را بـه چـاه هـای جذبـی 
فرسـتاد به همین دلیـل آب در کوچه 

هـا و خیابـان هـا جمـع می شـود. 
وضع شهر نسبت به سال های 

پیش بهتر است
سـیف الهـی اضافـه کـرد: امسـال 
بسـیار  کرمـان  شـهرداری  فعالیـت 
خوب بود و به نسـبت سـال گذشـته 
وضعیت بهتر اسـت. در سـطح استان 
مشـکات زیادی وجود دارد اما شـهر 
زیـادی  مشـکل  بـا  امسـال  کرمـان 
مواجه نشـده اسـت. ضمنا شهرداری 
در چنـد نقطه پمپ هایی گذاشـته و 
سـعی در رفع مشـکات دارد. معاون 
عمرانـی اسـتاندار در پاسـخ بـه ایـن 
سـوال کـه چـرا فکـری بـرای اطراف 
پل سـیدی نمی شـود و هرسـال آب 
زیـادی در آن جـا جمـع مـی شـود، 
گفت: آب از جـاده کوهپایه و بزرگراه 
آیـد و  نقطـه مـی  ایـن  بـه  شـرقی 
مشـکل درسـت می کند. شـهرداری 
دو علمـک پمـپ گذاشـته و آب ها را 

جمـع می کنـد. در آینـده کانالی هم 
زده مـی شـود تـا آب به جـاده قدیم 

زرنـد منتقل شـود.
افزایش 440 درصدی بارندگی 

در استان کرمان
اظهـار  همچنیـن  الهـی  سـیف 
داشـت: متوسـط بارندگی هـای اخیر 
در اسـتان از مهـر تا 20 آبان نسـبت 
به مدت مشـابه سـال گذشـته حدود 
440 درصـد افزایـش داشـته اسـت. 
وی همچنیـن ارتبـاط ایـن بارندگـی 
هـا بـا پدیـده »ال نینـو« را رد کرد و 
گفـت: »ال نینو« پدیـده ای مدیترانه 
ای اسـت و بـارش هـای اخیـر ربطی 

به آن نـدارد.
بارش باران از ساعات اولیه

 پنج شنبه قطع می شود
پیـش بینـی شـده بـارش بـاران 
نهایتـا تـا سـاعات اولیـه بامـداد پنج 
شـنبه ادامـه داشـته باشـد و پـس از 
آن قطـع شـود. رییـس مرکـز پیـش 
بینـی هواشناسـی اسـتان کرمـان در 
ایـن ارتبـاط بـه »پیـام مـا« گفـت: 
در روز پنـج شـنبه بـارش هـا فقـط 
در جنـوب کرمـان ادامـه مـی یابـد. 
حمیـده حبیبـی افـزود: از بعدازظهر 
پنـج شـنبه هـم آسـمان کرمـان بـا 
کاهـش ابر همـراه خواهد بـود. دمای 
هـوا اما مقـداری خنک تر می شـود. 
بارش باران بیش از 83 درصد 

ظرفیت بارندگی کرمان 
وی میـزان بارندگـی طـی دو روز 
گذشـته در شـهر کرمان را حدود 25 
میلـی متـر عنوان کرد. ایـن در حالی 
اسـت که علی بابایی شـهردار کرمان 
در جلسـه ی شـورای مدیریت بحران 
اسـتان گفتـه بـود: حداکثـر ظرفیت 
 30 کرمـان،  شـهر  در  بارندگـی 
میلی متـر اسـت و در صـورت بـارش 
بیـش از ایـن میـزان، بـه هـم کاری 
سـایر دسـتگاه ها بـا شـهرداری نیـاز 
داریـم. بـا ایـن وضعیـت بـه نظر می 
رسـد شـهرداری کرمـان باید خـدا را 
شـکر کنـد کـه میـزان بـارش زیادتر 
نشـد اگرنه معلـوم نبود شـهر کرمان 

بـا چـه وضعیتـی روبـرو می شـد.
گفتنـی اسـت بـه گفتـه حمیـده 
دیگـر  در  بارندگـی  میـزان  حبیبـی 
نقـاط اسـتان کرمـان بـه شـرح زیـر 
جبالبـارز 45،  منوجـان 58،  اسـت: 
بافت 38، الله زار 32، سـیرجان 25، 

25 میلی متر بارندگی در شهری که حداکثر 30 میلی متر ظرفیت بارندگی دارد

کرمان تاب باران نداشت

هنر

بازخوانی تجربه های بانو مهین جواهریان
کارگردان، تهیه کننده، مدرس و مولف در زمینه انیمیشن

پنجشـنبه 21 آبانمـاه، سـالن همایـش کانـون پـرورش فکـری 
کـودکان و نوجوانـان، بلـوار 22 بهمـن، سـاعت 9 الـی 11

پنجشـنبه 21 آبانمـاه، سـالن همایش، نمایشـگاه کتـاب کرمان، 
سـاعت 16 الی 18

نمایشگاه

نمایشگاه دست ساخته های هنرمندان
مرتصـی بخـردی، اوژن سیروسـی، لیـا فرزانـه، الله ثریـا، میر موال 
ثریـا، همایـون برومنـدی، مونا زنـد، اردشـیر بافکار، سـاره راه انجام 

lampino گروه  و 
زمان: 15 آبان ماه به مدت دو هفته  ساعت بازدید: 16 الی 19

مـکان :رفسـنجان- قاسـم آباد حاجـی، کوچه امام حسـین20 درب 
دوم از راسـت گالـری کویر

روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی 
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان

مدیر عامل: نکیسا خدیشی         سردبیر: بردیا امیرتیموری
طراحی: علی اکبرزاده

کرمان، بلوار جهاد، نبش جهاد 48، طبقه اول واحد یک
شمارگان: 7000 نسخه

دفتر سردبیر: 32435827
تحریریه: 32436035

امور اداری: 32435908
اموربازرگانی و حسابداری:32435911 

دورنگار: 32435827

پیش چاپ و چاپ: کرمان ترسیم
با ارسال عدد 1 به شماره 50002203034 رایگان عضو باشگاه خبری 

پیام ما شوید و پیام های خود را به همین شماره ارسال نمایید.

خبرهای خود را به
reporter@kermanjournalists.com 

ارسال نمایید

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 57/4/9/94
دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

آسفالت محوطه پردیس دانشگاه موضوع مناقصه
مبلغ: 4/898/279/215 ریال برآورد اولیه

تضمین شرکت در مناقصه
مبلغ: 21/000/000 ریال 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی 
لغایت 1394/8/24

الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
 http://www.kmu.ac.ir 

http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: 
تا ساعت 13 روز چهارشنبه مورخ 

1394/9/4

محل تسلیم پیشنهادها: بلوار جمهوری اسامی، چهار راه شفا، 
دانشگاه علوم پزشکی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

طبق اسناد مناقصهگشایش پیشنهادها

پایه 5 راهسازی برای پیمانکاران حقوقی الزامی است.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

م الف 474 

رضا عبادی زاده

تکذیب وقوع »ال نینو« در کرمان
در روزهـای اخیـر در شـبکه هـای اجتماعـی خبـری بـا ایـن متـن 
منتشـر شـد: »سـامانه ای بارش زا به نام آل نینو هم اکنون در حال 
وارد شـدن بـه اسـتان کرمان اسـت کـه موجب بارندگی های شـدید 
خواهـد شـد! بیشـترین حجـم بارندگـی هـا در جنـوب و جنـوب غرب 
اسـتان اسـت،البته ال نینـو بـه تدریـج تمـام اسـتان در بـر خواهـد 
گرفـت! هـر چنـد بـروز ایـن پدیـده کامـا قطعی نیسـت اما مسـؤالن 
اسـتان از مـردم مـی خواهنـد تدابیـری از جملـه تهیـه بسـته هـای 
غذایی ذخیره ،تامین وسـایل گرمایشـی جایگزین،دوری از مسیل ها 
و رعایـت تدابیـر ایمنـی از جملـه سـالم بـودن عایـق ها ی پشـت بام 
هـا را در دسـتور کار قـرار دهنـد.« این خبر که به سـرعت در فضای 
مجـازی نشـر مـی شـد بـا واکنـش سـتاد بحـران اسـتانداری روبـرو 
شـد. ایـن سـتاد طـی اطاعیـه ای نوشـت: همانگونـه کـه در شـورای 
مدیریـت بحران اسـتان توضیح داده شـده اسـت ال نینـو پدیده ای 
جـوی می باشـد کـه مربـوط به اقیانـوس آرام بـوده و بیشـترین تاثیر 
خـود را در غـرب قـاره امریـکا و قـاره اسـترالیا می گـذارد و بـه هیـچ 
وجـه مربـوط بـه خاورمیانـه نمی باشـد و تاثیـرات آن صرفـا بصـورت 
غیـر مسـتقیم و از طریـق تاثیـر بـر دمـا فشـار و بـارش می باشـد کـه 
ممکـن اسـت در سـال وقـوع ال نینـو و یـا در سـال بعـد از آن تاثیـر 
گـذار باشـد. ضمنـا این جبهه که تا پنجشـنبه در سـطح اسـتان فعال 
بـوده هیـچ ارتباطـی بـه النینو نداشـته و پدیـده ای عادی می باشـد و 
توصیـه انجـام شـده جهـت ذخیـره غـذا صرفـا مربـوط به روسـتاییان 
و عشـایر سـاکن در مناطـق کوهسـتانی می باشـد کـه هـر سـال بعلت 
بارش برف چندین روز مسـیرهای آنها به شـهرها مسـدود می شـود.
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