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پیشخوان

شـهرام پارسـا مطلـق- مسـعود اشـجعی کارگـردان، 
فیلـم نامه نویس، منتقـد و تهیه کننده ی با سـابقه ی 
کرمانـی اسـت کـه فیلـم هـا، سـریال ها و انیمشـین 
هـای موفقـی در کارنامـه اش دارد و تاکنـون جوایـز 
متعـددی را در ایـن حـوزه گرفتـه اسـت. اردیبهشـت 
امسـال سـریال غالم لـرد بـه کارگردانی، نویسـندگی 

و تهیـه کنندگـی ایـن سـینماگر بـه شـبکه نمایـش 
خانگـی راه پیـدا کـرد. بـه بهانـه برگـزاری یازدهمین 
جشـن سـینمای کرمان )به مناسبت روز ملی سینما( 
در بـاغ عمـارت فتح آباد بـا او گفتگویی انجـام داده ام  

کـه مـی خوانید:
صفحه 5

احمدی خواه دبیر حزب مردمی اصالحات در کرمان:

انحصار اصالح طلبی را در 
کرمان خواهیم شکست 

   صفحه  3

سمفونی قتل در پاساژ ولیعصر
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نایب رییس مجلس در کرمان:

آنها که بر طبل اختالف و شکاف 
می کوبند در راه رهبری انقالب 

قدم بر نمی دارند 
---------  صفحه 2 ---------

کتابخانه؛ اتاقی شیشه ای برای 
نمایش زیبایی های خواندن، 

اندیشیدن و نوشتن
یادداشتی از فاطمه آرا
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»بن الدن« در حادثه 
مکه مقصر شناخته شد
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کشف 13 کیلو گرم تریاک در 
الستیک خودرو
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موتور مسجدسلیمان با 
عبور  از مس روشن شد
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سکه بهار آزادي
سکه امامي

سکه نيم

 9,090,000
9,095,000
4,640,000

سکه ربع
سکه گرمي

گرم طالي 18

2,560,000
 1,700,000

930,370

دالر
يورو
پوند

33,850
38,850
 53,000

ام وی ام 315 
تندر 90

سمند

374,000,000
371,000,000
307,000,000

پژو 206 
پژو 405 

پژو پارس 

334,000,000
277,000,000
380,000,000

سايپا 111
مزدا 3 هاچ بک
هيوندای سوناتا

210,000,000
1,190,000,000
1,680,000,000

فرداامروز

»فراخوان«
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمان در نظـر دارد دوره های آمـوزش منجر به تولید فرش دسـتباف 
را در سـطح اسـتان برگـزار نمایـد. لـذا از کلیـه اتحادیه های صنفی فرش، تعاونیهای روسـتایی، شـهری، شـرکت 
سـهامی فـرش، مجتمع هـای متمرکز قالیبافی، و مرکـز آموزش بازرگانی دارای صالحیت آموزش فرش دسـتباف 
دعـوت بعمـل مـی آورد تـا چنانچه متقاضـی برگزاری دوره هـای فوق می باشـند حداکثر ظرف مـدت 10 روز از 
تاریـخ درج ایـن آگهـی تقاضـای خود را کتباً به اداره فرش سـازمان واقـع در بزرگراه امام خمینی )ره( سـاختمان 

شـهید ایرانمنـش تحویـل نماینـد. ضمناً هزینه درج آگهی توسـط مجـری منتخب پرداخـت خواهد گردید. 

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

زندگی با آب زیباست، قدر آن را بدانیم.
آگهی فراخوان ارزیابي کیفي مشاوره )نوبت دوم(

شماره فراخوان94/12۰76/ح ق
شـرکت آب وفاضـالب روسـتایی اسـتان کرمـان در نظـر دارد خریدخدمـات مشـاوره نظـارت کارگاهـي و عالیـه پروژه هـاي آب 
مجتمع هـاي روسـتایي درسـطح شهرسـتانهاي شـمالی ناحیـه الـف اسـتان کرمـان راشـرکت هـاي واجدشـرایط واگـذار نمایـد.  
 از متقــاضیان دعـوت بعمـل مـی آید در زمان تعیین شـده دراسـنادجهت اخذ اسـناد فوق بـه آدرس سـایت http://abfar.kr.ir و 
یـا سـایت iets.mporg.ir و یـا بـا در دسـت داشـتن معرفـی نامه کتبـی به آدرس شـرکت آب وفاضالب روسـتایی اسـتان کرمان 

بـه نشـانی خیابان هزاریکشـب کوچه شـماره 21اداره حقوقـی وقراردادهامراجعـه نمایند.
ضمنا » :

-  نوع وکیفیت کاال: در اسناد ذکر گردیده است .
- مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ اولین نشرآگهی تا تاریخ 94/7/7

- مهلت تحویل اسناد: تاپایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ94/7/19دبیرخانه شرکت آب وفاضالب روستایی استان کرمان
- زمان بازگشـایی پاکات: سـاعت9صبح روز سـه شـنبه مورخ 94/7/21دفتر مدیرعامل شـرکت آب وفاضالب روسـتایی اسـتان 

کرمان
توضیحات:

سایر موارد در اسناد درج گردیده است.  
سامانه پیام کوتاه : 10003412473983 آماده دریافت نظرات وپیشنهادات مخاطبان میباشد.

اداره روابط عمومی وآموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان کرمان

شناسایی ِشیل های نفتی در کرمان

کرمان نفتی 
می شود

 مسعود اشجعی کارگردان سریال غالم لرد:

کپی نکنند
غالم لرد

موفق می شود

   صفحه  8
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یادداشت

کتابخانه؛ اتاقی شیشه ای برای 
نمایش زیبایی های خواندن، 

اندیشیدن و نوشتن
 فاطمه آرا

ایـن روزهـا کتابخانـه صرفـا یـک فضـای فیزیکـی 
اسـت کـه عـده ای  از نوجوانـان و جوانـان در بحبوحـه 
امتحانـات آن جـا را بـه خانـه ترجیـح مـی دهنـد تـا 
کنکـوری بگذراننـد و ترمـی پـاس کننـد. ایـن مـکان 
فیزیکـی سـال هاسـت از هویـت فرهنگـی اش بـه دور 
مانـده اسـت. کتابخانـه بـه عنوان یـک مرکـز فرهنگی 
بایـد جذابیت و نشـاط داشـته باشـد، اتاقی بـرای تولید 
فکـر و اندیشـه باشـد و بـه مخاطـب خـوراک فکـری و 
فرهنگـی بدهـد. کالبد فیزیکـی کتابخانه بـا درون مایه 
اش حیـات پیـدا مـی کنـد و بـا نشـاط فرهنگـی اش 
هویـت می یابـد. روح ایـن کالبد کتابدار اسـت؛ کتابدار 
آگاه بـه کتـاب و مطالعه که سـواد اجتماعی و فرهنگی 
داشـته باشـد؛ کتـاب هـا و نویسـنده هـا را بشناسـد و 
بـه اعضای کتابخانه بشناسـاند. کتابدار خود باید شـوق 
مطالعـه داشـته باشـد و در تشـویق و ترویـج فرهنـگ 

کتابخوانـی گام بـردارد.
در دو سـالی کـه کتابـدار بودم انگیزه افزایش سـرانه 
مطالعه و تشـویق نسـل جـوان به کتابخوانـی لحظه ای 
مـرا رهـا نکـرد. این انـس و انگیزه ریشـه در سـال های 
کودکی من داشـت. زمانی که شـرایط دوسـت داشتنی 
کـودکان  فکـری  پـرورش  کانـون  هدفمنـد  البتـه  و 
و نوجوانـان، زندگـی را بـرای مـن کـودک، شـیرین، 
پرنشـاط و خاطـره انگیـز کـرد؛ محیطـی فراتـر از یک 
مـکان فیزیکی که شـور و نشـاط کودکی را بـا نیازهای 
فکـری و فرهنگـی در هـم آمیختـه بـود تـا مـن از آغاز 
رشـد فکـری و اجتماعـی ام بـا کتاب و مطالعـه مانوس 
شـوم و امـروز بـرای تقویـت و ترویـج فرهنـگ مطالعه 

دغدغـه ای عمیـق و جدی داشـته باشـم. 
امـا ایـن مسـیر در ادامـه همـوار نبـود؛ جذابیـت 
محیـط کتابخانـه در آغـاز راه کـه هـم شـامل طـرح 
هـای روی جلـد کتـاب هـا مـی شـد و هـم برخـورد 
مهربانانـه و مسـئوالنه مدیر کتابخانـه را دربرمی گرفت 
در ادامـه بـا موانعـی روبـرو شـد و من عادت و سـرعت 
کتابخوانـی را در اولیـن پیـچ و خـم های جـاده زندگی 
جـا گذاشـتم. چون نـه از کانون هـای زنده خبـری بود 
نـه از کتابفروشـی هـای تخصصی کـودک و نوجـوان و 
نـه از کتابخانـه هـای مـدارس کـه روزگاری بـه منابعی 

غنـی مجهـز بودند. 
امـا ایـن عالقـه و این دغدغـه یک عمـر همراهی ام 
کـرد گرچـه در تقویت مسـتمر فرهنـگ مطالعه فاصله 
انداخـت. ایـن بـار مـن به عنـوان یـک کتابدار نسـبت 
بـه مخاطـب و عضـو کتابخانـه احسـاس مسـئولیت 
کـردم و چـون روحـی در کالبـد کتابخانـه ای و در 
میـان جمعیـت متشـکل از کودکان مشـتاق بـه کتاب، 
نوجوانـان مهجـور از مطالعـه و سـالمندانی کـه سـال 
هـای بـاارزش بازنشسـتگی را بـا کتـاب و مطالعـه سـر 
مـی کردنـد سـرگردان شـدم و بـه ایـن می اندیشـیدم 
کـه چگونـه در میـان غـول هـای رسـانه ای فرهنگی و 
ضدفرهنگـی جهـان و در برابـر خیـل عظیمـی از فـن 
آوری هـای جـذاب و متنـوع دنیـای مجـازی، دنیـای 
ایـن  غنـی  ادبیـات  و  فرهنـگ  تاریـخ،  از  ای  واقعـی 
سـرزمین برای نسـل امـروز تبیین کنم تا جـوان ایرانی 
بتوانـد بـا فانـوس آگاهـی در میـان دریـای پرتالطـم 
سرنوشـت خویش، هویـت وزین اما گمشـده خویش را 
بازجویـد و بـا فرهنگ مطالعه انس بگیـرد؛ فرهنگی که 
اگـر بـه جامعه تزریـق شـود شـهروندانی آگاه و متعهد 
تربیـت می کنـد تا بتوانند خود، بسـیاری از مشـکالت 

اجتماعـی را از سـر راه بردارنـد.
بـا یـک مطالعـه سـطحی درمـی یابیـم شـخصیت 
های برجسـته کشـور ریشـه در کانـون های پـرورش و 
کتابخانـه هـای مـدارس دارنـد و چقـدر ایـن آدم هـا و 
این شـخصیت هـا چراغ راه جـاده های ناهمـوار جامعه 
و ناهمـواری هـای اجتماعـی بودنـد. بنابراین نسـل بعد 
جامعـه نبایـد از وجـود نخبـگان فرهنگـی خالی شـود. 
کتابخانـه بـه عنـوان مکانـی فرهنگـی بایـد بازتعریـف 
شـود. بایـد طرحـی نـو درانداخـت و نسـل امـروز را بـا 
کتـاب آشـتی داد. فضـای کتابخانـه بایـد بـا فضاهـای 
دیگـر برابـری کنـد تـا نوجـوان رغبـت کند سـاعتی را 
از میـان سـاعات پـر زرق و بـرق روزانـه اش بـه کتـاب 
خوانـدن اختصـاص دهد. یک کتابدار محـور کتابخوانی 
تجربیـات  و  مطالعـه  کانـون  نویسـنده  یـک  و  شـود 
خوانـدن و نوشـتن اهالـِی فرهنـگ و هنـر به شـیرینی 
بـه نسـل پرهیجـان امـروز منتقل شـود. کتابخانـه باید 
اتاقـی شیشـه ای بـرای نمایـش زیبایی هـای خواندن، 
اندیشـیدن و نوشـتن باشـد و نسـیم آگاهـی و آزادی 

اندیشـه در آن بـوزد.

برخورد با 20 نفر
 از ارازل و اوباش
در کرمان

اسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
کرمـان گفت: در راسـتاي اجراي 
طـرح ارتقـاي امنیـت اجتماعـي 
شهرسـتان  در  االئمـه  ثامـن 
کرمان، 76 سـارق دستگیر، 148 
مورد سـرقت کشـف و بـا 20 نفر 

از اراذل و اوبـاش برخـورد شـد. سـرهنگ رضا بني اسـدي در حاشـیه بازدید از 
دسـتاوردهاي طـرح ارتقـاي امنیـت اجتماعي ثامن االئمـه افـزود: در این طرح 
همچنین 330 کیلوگرم تریاک کشـف شـده اسـت.  وي بیان کرد : در راسـتاي 
اجـراي ایـن طـرح همچنیـن یک تن مـواد مخـدر در شهرسـتان هـاي کرمان 
کشـف شـد. وي بـه دسـتگیري 116 نفـر از متهمـان تحـت تعقیـب مقامـات 
قضایـي نیـز اشـاره و گفـت:در ایـن طـرح 435 دسـتگاه موتور سـیکلت و 265 
خـودروي متخلـف نیـز توقیـف شـده اسـت. وي تصریح کرد: کشـف سـه مورد 
قتـل ازدیگـر دسـتاوردهاي مهـم طـرح ارتقـاي امنیـت اجتماعي ثامـن االئمه 
بـوده اسـت و در ایـن رابطه 7 قاتل نیز دسـتگیر و تحویل مقامات قضایي شـده 
انـد. سـرهنگ بني اسـدي وقوع سـرقت هاي خـرد را یکي از مـوارد برهم زننده 
آسـایش و امنیـت عمومـي برشـمرد و گفـت: نیـروي انتظامـي با ایجاد گشـت 
هاي نامحسـوس و نیز افزایش گشـت هاي انتظامي اقدامات خوبي در راسـتاي 

مقابلـه بـا ایـن پدیـده را رقم زده اسـت.  

800 میلیون دالر 
هزینه انتقال آب از 
خلیج فارس به کرمان

اسـتاندار کرمـان گفت: 800 
هزینـه  بـرآورد  دالر  میلیـون 
بـرای خـط لولـه انتقـال آب از 
خلیـج فارس و سـد صفـارود به 
کرمان اسـت که طرح آبرسـانی 
از سـد صفارود به استان کرمان 

بایـد سـرعت بیشـتری بگیـرد تـا شـاهد آبرسـانی بـه ایـن اسـتان باشـیم. 
علیرضـا رزم حسـینی در طـرح تکمیـل تصفیـه خانه آب شـهر بافـت اظهار 
داشـت: از وزیـر نیـرو تشـکر مـی کنم کـه پیگیر افتتـاح طرح تصفیـه خانه 
سـد مخزنـی بافـت بودنـد و از این طریق سـبب تامین آب سـه شـهر بافت، 
بزنجـان و رابـر تامیـن شـدند. اسـتاندار کرمان بـه توجه دولت تدبیـر و امید 
بـه رفـع مشـکل کـم آبی اسـتان کرمـان اشـاره و بیان کـرد: اسـتان کرمان 
ظرفیت هـای معدنـی، فرهنگی، گردشگری،کشـاورزی و غیره ممتـازی دارد 
و مهـم تـر از همـه این هـا سـرمایه انسـانی این اسـتان اسـت. رزم حسـینی 
افـزود: 800 میلیـون دالر بـراورد هزینـه بـرای خط لوله انتقـال آب از خلیج 
فـارس و سـد صفارود به کرمان اسـت که طرح آبرسـانی از سـد صفـارود به 
اسـتان کرمان باید سـرعت بیشـتری بگیرد تا شـاهد آبرسـانی به این استان 

و رفع بسـیاری از مشـکالت آن باشـیم.

آل سعود برای اسالم 
از صهیونیست ها هم 
خطرناک تر است

خطیب نمـاز جمعـه کرمان 
امـروز  کـه  خطـری  گفـت: 
می کنـد  تهدیـد  را  اسـالم 
از  حتـی  کـه  اسـت  آل سـعود 
صهیونیسـت ها هـم خطرناک تر 
آیـت اهلل سـیدیحیی  هسـتند.  

جعفـری در خطبه هـای نمـاز جمعـه کرمـان اظهار داشـت: امـام علی )ع( 
می فرمایـد، »خداونـد عالـم آفرینش را به وجـود آورد، موجـودات مختلفی 
خلـق کرد و اشـرف مخلوقات انسـان را هـم آفرید.« خطیـب جمعه کرمان 
بـا بیـان اینکـه خداوند بـه هیچ چیز نیـاز نداشـته و نه اطاعت مـا فایده ای 
بـرای خداونـد دارد و نـه گنـاه و معصیـت مـا، بیـان کـرد: مردمـان باتقـوا 
دارای فضائـل، کماالت و اخالق انسـانی هسـتند. جعفری گفـت: امروز اگر 
کشـور برزیـل بـه عنوان یـک کشـور توسـعه یافته در زمینه فنـاوری نانو با 
مـا قـرارداد امضـا می کنـد بـه دلیل داشـتن علـم باالی مـا در ایـن زمینه 
اسـت و مـا ایـن علـم را بدون اینکه کسـی به ما کمک کند، کسـب کردیم. 
امـام جمعـه کرمـان با اشـاره به برگزاری جشـن عاطفه ها اظهـار کرد: همه 
مـردم و مسـئوالن موظف هسـتند برای کمک بـه محرومان و مسـتمندان 

جامعـه، کمیتـه امـداد امـام خمینـی را یـاری کننـد.

پایان جشنواره 
تئاتر فجرجنوب با 
معرفی برترین ها

جشـنواره تئاتـر فجرجنـوب 
برتریـن  معرفـی  بـا  کرمـان 
داد.  پایـان  خـود  کار  بـه  هـا 
ارشـاد  و  فرهنـگ  مدیـرکل 
اسـالمی جنوب کرمـان در این 
بـاره گفت: ششـمین جشـنواره 

تئاتـر فجـر جنـوب اسـتان کرمـان بـا حضـور شـش نمایـش کار خـود را 
آغـاز کـرد. حجـت االسـالم سـید احمـد حسـینی افـزود: ایـن نمایـش ها 
بـه مدت سـه شـب در شهرسـتان جیرفت اجـرا شـدند. وی با بیـان اینکه 
بهـره گیـری نمایـش هـا از آداب و رسـوم بومی یکـی از مهمتریـن ویژگی 
نمایشـنامه، موسـیقی، گویـش  اظهـار کـرد:  بـود،  ایـن جشـنواره  هـای 
و پوشـش مـورد اسـتفاده در ایـن نمایـش هـا مربـوط بـه منطقـه جنـوب 
کرمـان بـود. حجـت االسـالم حسـینی خاطر نشـان کـرد: اجـرای نمایش 
هـا در شهرسـتان جیرفـت با اسـتقبال بـی نظیر مـردم روبه رو بـود و این 
امـر، نویـد احیـای دوبـاره تئاتـر در جنـوب کرمـان را مـی دهـد. وی بیان 
کـرد: هیـات داوران ایـن جشـنواره در بخـش هـای طراحی صحنـه، چهره 
پـردازی، طراحـی لبـاس، طراحـی پوسـتر، موسـیقی، بازیگری مـرد و زن، 

کارگردانـی و نمایـش برتریـن هـا را معرفـی کردنـد. 

استاندار کرمانفرمانده انتظامي جشنواره تیاترخطیب نماز جمعه کرمان 

کرمان ویچ

در اولیـن سـفر محمـود احمـدی نـژاد، رئیـس دولـت 
نهـم بـه کرمـان احداث چهـار واحد پتروشـیمی در اسـتان 
کرمـان مصـوب شـد. هرچنـد ایـن مصوبـه تـا پایـان دولت 
دهـم اصـال بـه مرحلـه اجـرا هـم نرسـید امـا اوایـل سـال 
جـاری بـود کـه اسـتاندار کرمـان چهار پـروژه پتروشـیمی 
کرمـان را بررسـی و آنها را در قالب اجـرای این پروژه اصلی 
و احـداث یـک واحـد پتروشـیمی جمـع بنـدی کـرد و قرار 
شـد هرچه سـریع تر پتروشـیمی کرمـان کلنگ زنی شـود. 
احـداث پتروشـیمی در کرمـان باعـث شـد برخی رسـانه ها 
بنویسـند »کرمـان نفتـی شـد« . امـا حـاال انـگار جـدای از 

صنایـع مرتبـط بـا نفـت، کرمـان منابـع نفتی هـم دارد.
شناسایی شیل های نفتی در کرمان

اواسـط تیرمـاه سـال جـاری بـود که یـک منبـع آگاه به 
خبرگـزاری ایرنـا گفتـه بـود اکتشـافات اولیـه در نزدیکـی 
کرمـان و جنـوب سـمنان، از وجـود منابـع احتمالـی شـیل 
هـای نفتـی در ایـن مناطـق حکایـت دارد. ایـن منبـع آگاه 
اظهـار داشـت: سـه تـا چهـار افـق شـیل هـای نفتـی در 
نزدیکـی کرمان و جنوب سـمنان یافت شـده انـد که دارای 
نشـانه هـای مـواد ارگانیـک هسـتند. وی خاطرنشـان کرد: 
پیـش از ایـن، وجـود منابـع شـیلی در منطقـه زاگـرس و 

لرسـتان و در نزدیکـی الگـودرز، تاییـد شـده بـود. 
ایـن خبـر اگرچـه در میـان دیگر خبرهـا گم شـد، اما از 
اهمیـت باالیـی برخـوردار بـود. ایـران بدلیـل وجـود منابع 
عظیـم ذخایـر متعـارف نفـت و گاز در منطقـه زاگـرس و 
خلیـج فـارس، توجـه چندانـی به کشـف منابع نفتی شـیل 
نمـی کـرد و حـاال بـا تاخیـری طوالنی به سـراغ شناسـایی 
منابـع شـیلی بـرود. البتـه آنطـور کـه ایـن منبـع بـه ایرنـا 
گفتـه بـود بدلیـل اینکه هزینـه تولید هـر بشـکه نفت خام 
از منابـع متعـارف خلیج فـارس حدود 5 تـا 10 دالر برآورد 
مـی شـود، امـا تولیـد هـر بشـکه نفـت شـیل، بیـن 40 تـا 
80 دالر هزینـه دارد، بنابرایـن ایـران برنامـه جـدی بـرای 
تولید نفت شـیل ندارد و صرفا در پی اکتشـاف و شناسـایی 
ایـن منابـع در مناطـق مختلـف کشـور اسـت. البتـه نبایـد 
ایـن نکتـه را از یـاد بـرد کـه در سـال هـای اخیـر، آمریـکا 
بـا سـرمایه گـذاری هنگفـت در حـوزه فنـاوری های شـیل 
هـای نفتـی و گازی، توانسـته هزینـه تولیـد را تاحـد قابـل 

توجهـی کاهـش دهـد. در حـال حاضـر آمریـکا بـه لطـف 
منابـع شـیلی خـود توانسـته بـار دیگـر خـود را بـه عنـوان 
یکـی از تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان بـزرگ انـرژی در 
جهـان معرفـی و جایـگاه خـود را تثبیـت کند. البتـه تداوم 
صنعـت شـیل هـای نفتـی، نیاز بـه قیمـت های بـاالی 60 
دالر بـرای هـر بشـکه نفـت خـام دارد به طوری کـه کاهش 
قیمـت نفـت خـام در یـک سـال اخیر، سـرعت رشـد منابع 

شـیلی در آمریـکا و سـایر مناطـق را کاهـش داده اسـت.
در صورت دسترسی به فناوری برداشت نفت شیل، 

کرمان توسعه پیدا می کند
اگـر کرمـان تـا پیـش از ایـن فقـط بـه جهـت ذخایـر 
معدنـی و کشـاورزی شـناخته شـده بـود و قـرار بـود بـا 
احـداث پتروشـیمی بـه صنایـع مرتبـط بـا نفـت هـم ورود 
کنـد، حـاال با پیدا شـدن منابع نفتی شـیل در این اسـتان، 
عمـال جـزو اسـتان هـای نفت خیز کشـور قـرار مـی گیرد. 
اگرچـه تاکنـون مسـئوالن اسـتان کرمـان نسـبت بـه ایـن 
موضـوع اظهـار نظـری نکـرده بودنـد. امـا حـاال آنطـور کـه 
مهـر نوشـته، ابوالقاسـم سـیف الهـی در ایـن بـاره گفتـه: 
کرمـان اسـتانی ثروتمنـد اسـت و وجـود چنیـن ذخایـری 
نشـان از ایـن موضـوع دارد. معـاون عمرانی اسـتاندار افزود: 
درگذشـته نیـز بررسـی هایی در اسـتان کرمـان انجام شـده 
بـود امـا بایـد در جریـان جزئیـات اکتشـافات جدیـد قـرار 
گرفـت. وی تصریـح کرد: مسـئوالن اسـتان کرمـان حمایت 
کامـل خـود را از انجـام مطالعـات و بررسـی های بیشـتر در 
ایـن خصـوص اعـالم می کننـد امـا اصـوال طرح هـای نفتـی 
به صـورت متمرکـز و در سـطح ملـی انجام می شـود. معاون 
اسـتاندار کرمـان گفـت: مطالعـه و اکتشـاف در حوزه هـای 
نفتـی بـر اسـاس اولویـت بندیهـای وزارتخانه و بنـا به صرفه 
اقتصادی انجام می شـود و در کنار پیروی از اسـتراتژی های 
ملـی، مـا در اسـتان از اکتشـاف و مطالعه و حفـاری در این 
خصـوص حمایـت می کنیـم. وی ادامـه داد: پیـش از ایـن 
مطالعاتـی در منطقـه ای در نزدیکـی راور، کوهبنان و بهاباد 
یـزد انجام شـده بـود کـه نتایج نشـان مـی داد ایـن منابع از 
نوع شـیل اسـت و بـا توجه بـه اینکـه هزینه اسـتخراج این 
منابـع بـاال بـرآورد شـده بـود مقـرون به صرفـه نبـود اما با 
توجـه بـه وجـود فّناوری های برداشـت جدیدی کـه در دنیا 

بـه کار گرفتـه می شـود بـه نظـر می رسـد در آینـده و در 
صـورت دسترسـی بـه ایـن فّناوری هـا بتوانیـم در راسـتای 

توسـعه اسـتان کرمـان در ایـن زمینـه گام برداریم.
وجود منابع نفت شیل در کرمان غنیمت است

نماینـده مردم کرمان و راور در مجلس شـورای اسـالمی 
هـم در ایـن بـاره معتقـد اسـت: وجود ایـن منابع سـوختی 
در اسـتان کرمـان فرصتـی مغتنـم بـرای اسـتان کرمـان 
محسـوب می شـود و هرچنـد به واسـطه وجـود منابـع در 
دسـترس و با هزینه اسـتخراج کم اسـتفاده از ذخایر شـیل 
در ارجحیـت قـرار نـدارد اما وجـود این منابع مغتنم اسـت. 
محمدرضـا پورابراهیمـی افـزود: در خصـوص وضعیـت این 
ذخایـر طـی روزهـای آینـده درخواسـت برگـزاری نشسـت 
با مسـئوالن دسـتگاه های مرتبط بـا اکتشـاف را خواهم داد 
و جزئیـات ایـن ذخایـر را بررسـی می کنیـم. وی گفـت: در 
ایـران منابـع نفتی شـیل به دلیـل وجود گسـترده منابع در 
دسـترس تاکنـون موردتوجـه جـدی قـرار نگرفته اسـت اما 
بایـد بـرای دسترسـی به ایـن منابـع در آینـده از هم اکنون 
برنامه ریـزی الزم انجـام شـود. نماینـده مـردم کرمـان بـا 
اشـاره بـه برداشـت این ذخایـر با اسـتفاده از فّنـاوری نوین 
و هزینـه انـدک در برخـی کشـورها گفـت: مـا نیـز بایـد از 
کاهـش  نفتـی  منابـع  کـه  روزهایـی  فکـر  بـه  هم اکنـون 
می یابـد باشـیم و از ذخایـر نفـت شـیل به موقـع اسـتفاده 

. کنیم
کرمان آماده جهش اقتصادی

در حالـی که تاکنون مسـئوالن اسـتان کرمان نسـبت به 
ایـن موضـوع اظهارنظری نداشـتند، حاال معاون اسـتاندار و 
یکـی از نماینـدگان ایـن موضـوع را بـه نوعی تاییـد کردند. 
اگرچـه اسـتخراج نفـت شـیل بسـیار پرهزینـه تـر از نفـت 
معمولـی سـت، امـا فرامـوش نکنیـم که امـروزه بحـث گاز 
شـیل و نفـت متراکـم یـا همـان نفـت شـیل از موضوعاتی 
اسـت که شـکل بازی را در عرصـه انرژی دنیـا تغییر داده و 

ایـن ادعا وجـود دارد که آمریـکا به خاطر در اختیار داشـتن 
فنـاوری اسـتخراج تجـاری این نوع نفـت و گاز و بهره مندی 
از منابـع عظیـم نفـت وگاز شـیل در نقـاط مختلـف خـاک 
خـود،  چشـم انداز اقتصـادی مثبتـی را برای خـود رقم زده 
اسـت. همچنیـن تجربه موفـق ایاالت متحـده در این حوزه، 
دیگـر کشـورها را نیـز بـه بهره بـرداری از ذخایـر نامتعـارف 
ترغیـب کـرده اسـت. آنطـور کـه پایـگاه نفتنـا نوشـته بـه 
گفتـۀ صاحـب نظـران، اگـر شـرایط بـرای تولید شـیل گاز 
مهیـا باشـد ، تـا سـال 2030 ، تولیـدات این گاز مـی تواند 
یـک سـوم عرضـه انـرژی جهـان را تامیـن کنـد و از» نفت 
خـام« کـه مقـام اول انرژی دنیـا را در اختیار دارد ، پیشـی 
بگیـرد . بـا شناسـایی و ارزیابی ایـن منابـع از طرفی قدرت 
رقابـت ایـران در بـازار انـرژی جهانـی به طور چشـم گیری 
افزایـش پیـدا کـرده و ایـران  جایـگاه خـود را بـه عنـوان 
قـدرت گازی تحکیـم مـی بخشـد و از طرف دیگـر امکانات 
اسـتفاده از ایـن منابـع و توسـعۀ اقتصادهـای محلـی و ملی 
فراهـم مـی شـود. اگرچـه ایـران تـازه بـه عرصۀ شـیل گاز 
و شـیل نفـت وارد شـده اسـت امـا بایـد توجـه داشـت کـه 
نقـش ایـران در بـازار انرژی جهانی بسـیار تعییـن کننده تر 
از کشـورهایی اسـت کـه طالیـه دار انقالب شـیل هسـتند. 
نیمـی از جمعیـت کـرۀ زمیـن )شـامل هنـد و چیـن( در 
شـرق ایـران زندگـی می کننـد و افریقا و اروپـا نیز در غرب 
ایـران قـرار دارنـد. از همیـن رو ایران بسـیار بهتر و بیشـتر 
از کشـورهای دیگـر ایـن قابلیـت را دارد کـه از گسـترش 
صنعـت شـیل بهـره بـرداری کند. مصـرف انـرژی جهان به 
ذخایـر متعـارف نفـت و گاز ایـران وابسـته اسـت و افزایش 
ذخایـر نامتعـارف بـرگ برندۀ دیگـری برای ایران اسـت که 
در صـورت اسـتفادۀ مناسـب از آن منجر بـه افزایش قدرت 
ژئوپولیتیـک ایـران در جهـان خواهـد شـد و اسـتان کرمان 
در ایـن میـان می تواند جـزو بازیگران اصلی باشـد و از یک 

جهـش اقتصـادی بـزرگ پذیرایـی کند.

شناسایی ِشیل های نفتی در کرمان

کرمان نفتی 
می شود

 رضا عبادی زاده

نایـب رییـس مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: ای مـردم، 
سیاسـتمداران، مدیـران، مـا نیازمنـد بـه یـک جبهـه واحد، به 

هـم پیوسـته و متحد هسـتیم.
حجت االسـالم »سـید محمد حسـن ابوترابی فرد« شـامگاه 
پنشـجنبه در نهمیـن یـادواره شـهدای روسـتاهای دریجـان، 
دربـر، جزیـن، تـوکل آبـاد، آدوری، آبگرم و مغوئیه در روسـتای 
مغوئیـه خطاب بـه خانواده شـهدا گفت: فرزندان شـما به علت 
عالقـه بـه خـدا در جبهـه  نبـرد حاضر شـدند و عالقـه به خدا 

اسـت که شـخصیت هایی همانند شـهید عالی قـدر »ذبیح اهلل 
دریجانـی«، قائم مقام رئیس سـتاد لشـکر 41 ثـاراهلل در دوران 
جنـگ را تربیـت می کند و مـردم کرمان مفتخرند کـه در این 
اسـتان چهـره هایی همچون حاج »قاسـم سـلیمانی« را تقدیم 
بـه اسـالم و انقالب نموده انـد. ابوترابی فرد با اشـاره به آیاتی از 
قـرآن کریـم تصریح کرد: همانند زمین که در مقابل انسـان نرم 
و متوازع اسـت اسـت، انسـان مومن در برابر جامعه ایمانی نرم 
و متـوازع اسـت. نایب رییس مجلس شـورای اسـالمی با تاکید 

بـر اینکـه انسـان های مومـن در برابـر جامعه کفر سرسـخت و 
اسـتوار هسـتند و به بیان روشـن قـرآن نفـوذ ناپذیراند تصریح 
کـرد: امـروز مقام معظـم رهبـری در مقابل جامعـه ایمانی نرم 
و متـوازع اسـت و جامعـه را برای خـود نمی خواهـد بلکه خود 
را بـرای جامعه اسـالمی و انسـانی مـی خواهد.  وی با اشـاره به 
مقاومـت 12 سـاله مـردم ایـران در مقابـل زیـاده خواهی غرب 
گفـت: اگـر 12 سـال مقاومـت نمـی کردیـد، امـروز بـه عنوان 
یـک کشـور دارای دانـش، دارای فنـاوری هسـته ای، دارای 
چرخه کامل سـوخت مـا را در جهان نمی شـناختند. این مقام 
مسـئول ادامـه داد: امـروز هم ابزار بـرای دفاع از ملـت ایران در 
مقابـل جبهـه کفر عـزت ملت ایـران اسـت و باید بـرای مقابله 
بـا جبهـه کفـر نفوذ ناپذیـر بود تـا به پیـروزی رسـید. ابوترابی 
بـا اشـاره به مبانی وحـدت آفرین جامعه اسـالمی ایـران گفت: 
اگـر روابـط خـود را بـا یکدیگـر اصـالح کردیـم و اگـر حقـوق 
یکدیگـر را گرامـی داشـتیم و اگـر در برابـر یکدیگـر متـوازع و 
فروتـن بودیـم، ایـن جامعـه در اوج وحـدت و انسـجام قرار می 
گیـرد. وی ضمـن اشـاره بـه خاطـره ای از دوران اسـارت سـید 
آزادگان سـید علـی اکبـر ابوترابـی فـرد تشـریح کـرد: نماینده 

صلیـب سـرخ بـه اخـوی بزرگـوار بنـده گفـت: شـما آزادگان 
در ایـن اردوگاه هـای تاریـک یـک جمهوری اسـالمی تشـکیل 
داده ایـد کـه فقـط پرچم ایـران را نـدارد. نایـب رییس مجلس 
شـورای اسـالمی تاکید کرد: ای مردم، سیاسـتمداران، مدیران، 
مـا نیازمنـد بـه یـک جبهـه واحـد، بـه هـم پیوسـته و متحـد 
هسـتیم، آنهـا کـه بـر طبـل اختـالف و شـکاف می کوبنـد در 
راه رهبـری انقـالب قـدم بر نمـی دارنـد؛ در مقابـل جبهه کفر 
عزیز باشـید، نفوذ ناپذیر باشـید و نباید دنیای اسـالم جوالنگاه 
فرهنـگ غـرب باشـد، خانـم هـا بدانند که پوشـش شـما نماد 
فرهنگ اسـالمی اسـت، مراقب باشـید کـه ماهـواره ها حجاب 
خانـواده را هـدف قـرار داده انـد. ابوترابـی بـا اشـاره ضمنـی به 
اقتصـاد مقاومتـی افزود: بایـد به کار و تالش و تولید بازگشـت، 
بایـد اقتصـاد مبتنی بـر تولید را بنیـان نهاد، اقتصـاد مبتنی بر 
دانـش را سـاماندهی نمـود و اقتصـاد مصرفی را کنار گذاشـت، 
غـرب تـالش کرده اسـت که کشـور هـای دارای نفـت و گاز را 
بـه کشـورهای مصـرف کننـده کاالهـای غربی تبدیـل کند، ما 
بایـد ایران را به یک کشـور تولید کننـده بهترین کاال و بهترین 

خدمـات مبدل بنمائیم./ ایسـنا

نایب رییس مجلس در کرمان:

آنها که بر طبل اختالف و شکاف می کوبند در 
راه رهبری انقالب قدم بر نمی دارند 

مجلس
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خبر
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: 

مخالفان برجام
»تندروهای مخالف منافع 

ملی و مردم« هستند
نظـام  مصلحـت  تشـخیص  مجمـع  رئیـس 
امتحـان  سـنگین  و  اصلـی  نقطـه  را  »برجـام« 
مخالفـان سیاسـی دولـت اسـت. آیـت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی در دیـدار بـا دبیـران و روسـای انجمن 
اسـالمی مدرسـین دانشـگاه هـای سراسـر کشـور، 
افـزود: آینـدگان قضـاوت خواهنـد کـرد کـه دولت 
یازدهـم چگونـه بـا تدبیـر و امیـد، سـایه جنـگ، 

تهدیـد و تحریـم را از فضـای کشـور دور کـرد.
وي مخالفـان برجـام در کشـور را »تندروهـای 
مخالـف منافـع ملـی و مـردم« دانسـت و گفـت: 
اگـر بخواهنـد نظـر موافـق و مخالـف خـود را تـا 
ادامـه دهنـد، مـردم مـی  انتخابـات اسـفند مـاه، 
 ،  92 انتخابـات  مشـابه  حضـوری  بـا  و  فهمنـد 
درس بزرگـی بـه افراطـی هـا مـی دهنـد. آیت اهلل 
هاشـمی رفسـنجانی، انتخابـات اسـفند را بـرای هر 
دو مجلس خبرگان و شـورای اسـالمی بسـیار مهم 
توصیـف کـرد و گفـت: بسـیاری از شـخصیت های 
معتبـر، بـا سـواد و تجربـه دیده را می شناسـیم که 
آمـاده حضـور در انتخابـات هسـتند و مردم بیشـتر 
از همـه منتظـر اسـفند مـاه هسـتند تـا حماسـه 

سیاسـی را تکـرار کننـد.
وی بـا هشـدار نسـبت بـه هـر اقدامی کـه باعث 
ناامیـدی مـردم در جهـت عدم حضـور در انتخابات 
مـی شـود، گفـت: عقـالی قـوم بایـد توجه داشـته 
باشـند که برگزاری انتخابات باشـکوه برای کشـور و 
انقالب مهم اسـت، چـون انقالب اتمـام حجت خدا 
بـه مـردم ایران اسـت کـه بایـد همه چیز در شـأن 
یـک جامعـه اهل بیتی باشـد. هاشـمی رفسـنجانی 
بـه همـه جنـاح هـای سیاسـی توصیـه کرد کـه از 
حرفـی کـه مـردم را بـرای حضـور در انتخابـات نـا 
امیـد می کنـد، بپرهیزنـد، چـون در حکومت های 
انتخابـات  مـردم،  آرای  بـر  مبتنـی  و  دموکراسـی 

بهترین کار اسـت. 
اهـم اظهـارات وي را بـه نقـل از روابـط عمومي 

مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام بخوانید:
 جامعـه ما سیاسـی شـده، مـردم و جوانـان دیگر 
نمـی  را  عمـل  بـدون  شـعارهای  و  فریـب حـرف 

ند. خور
 خیلـی هـا ایجاد زلزلـه سیاسـی در انتخابات 92 
را بـه نـام نویسـی مـن منسـوب مـی کننـد، ولـی 
واقعیـت ایـن اسـت کـه مـردم بـا بلـوغ سیاسـی و 
شـعور انقالبی آن حماسـه سیاسـی را خلق کردند.

برگـزاری  از  قبـل  روزهـای  در  جامعـه  فضـای   
انتخابـات ریاسـت جمهـوری حاکـي از نگرانی یک 
جریـان خـاص از مـوج انقالبی مـردم بود. مسـتند 
ایـن ادعـا، حـرف هـای وزیـر وقـت اطالعـات در 
جلسـه رسـمی شـورای نگهبـان بـود کـه بـا ابـراز 
نگرانـی از موجـی کـه در جامعـه ایجـاد شـده بود، 
مـی گفتنـد براسـاس نظرسـنجی هـای سـاعت به 
سـاعت مـا از سراسـر کشـور اقبـال به فالنـی، االن 
بـه 70 درصـد رسـیده و اگـر مهـار نشـود، بعیـد 
نیسـت بـه 90 درصـد برسـد کـه تمام رشـته های 

مـا را پنبـه مـی کند.
 از اقـدام عقالنـی طرفـداران دکتـر عـارف درآن 
تشـکیالتی  و  سیاسـی  عقـل  متشـکرم.  مقطـع، 
حکـم مـی کند کـه وقتی مصالـح عمومـی و منافع 
ملـی ایجـاب مـی کنـد، احـزاب و گـروه هـا باید از 

خواسـته هـای جناحـی خـود بگذرنـد.
 در انتقـاد بایـد همـه شـرایط را در نظـر گرفت و 
مـن فکـر مـی کنـم دولـت آقـای روحانی با اشـاره 
بـه موانـع سیاسـی و بهانـه تراشـی هـای مخالفان، 
در همیـن شـکل قابـل قبـول بـوده و حـل پرونـده 

هسـته ای یکـی از بهتریـن کارهاسـت.
 اگـر چـه اتفـاق کعبـه، انتقـاد سیاسـی نـدارد و 
یـک عـدم توجـه بـه امنیـت زّوار از سـوء مدیریت 
اسـت، امـا درقبلـه اول مسـلمانان یعنـی مسـجد 
االقصـی، صهیونیسـت هـا بـا برنامـه، مسـلمانان را 
تحـت فشـار قرار دادند و دنیای اسـالم هم سـکوت 

اسـت. کرده 
 خفقـان در هرشـرایطی باعـث رنجـش عمومـی 
علیرغـم  ایـران  مـردم  کـه  دیدیـد  اسـت.  مـردم 
خفقـان شـدید، بـا غسـل شـهادت بـه خیابـان می 

آمدنـد و از کشـته شـدن نمـی ترسـیدند.

کاغذ اخبار

رئیـس جمهـور اعـالم کـرد، راکتـور آب سـنگین اراک بـه 
می شـود. مدرنیـزه   5+1 گـروه  کشـور  دو  کمـک 

نخسـتین  در  روحانـی  حسـن  والمسـلمین  حجت االسـالم 
گردهمایـی شـرکت های دانـش بنیان حـوزه سـالمت، با بیان 
اینکـه خداونـد بـه مـردم ایـران اسـتعداد کافی عنایـت کرده 
اسـت و ایـران دارای سـابقه فرهنگـی بسـیار درخشـان علمی 
اسـت، اظهـار کـرد: گرچـه فشـارهای زیـادی بعـد از پیروزی 
انقـالب بـر ایـن مـردم وارد شـده و شـاهد تحریم هـا و بسـته 
انگیـزه  ایـن سـرزمین  امـا مـردم  شـدن دروازه هـا بوده ایـم 
مضاعفـی بـه دسـت آورده اند و با غرورشـان جایـگاه و عظمت 

خـود را بـه منصـه ظهور رسـاندند.
گزیده سخنان روحانی را در ادامه می خوانید: 

  کشـورهای ژاپـن و آلمـان بعـد از جنـگ جهانـی دوم بـا 
انگیـزه ملـی به صحنـه آمدند و امـروز هر دو جزو کشـورهای 
ماهـه  مذاکـرات 23  در  بـه حسـاب می آینـد.  برتـر جهـان 
یکـی از اصولـی کـه مـا حاضـر نشـدیم از آن دسـت برداریم، 
عقب نشـینی در مسـیر توسـعه علـم و دانـش و پیشـرفت در 
آن  از  بخشـی  کـه  بـود  دانـش صلح آمیـز هسـته ای  زمینـه 

مروبـط بـه پزشـکی هسـته ای می شـود.
 بیسـت و چنـد مـاه مذاکـره در برابـر 6 قـدرت جهانـی 
داشـتیم و دسـتیابی بـه توفیـق مـورد نظـر این بود کـه ما در 
حـوزه تحقیقـات و تکمیل مسـیر تحقیقاتمـان بتوانیم رآکتور 
اراک را تکمیـل کنیم و سـانتریفیوژهای جدیـد را ادامه دهیم 
و در بخشـی از فـردو مراکز تحقیقاتی جدیـدی در زمینه هایی 

ایجـاد کنیـم کـه هنـوز ورود پیـدا نکرده ایم.
 در مذاکـرات قطعنامه هـای غلط گذشـته را ملغـی کردیم و 
همزمـان تحریم هـا را برخواهیم داشـت، فضای کشـور را برای 

علـم و دانـش، تجـارت و صادرات بـاز خواهیم کرد.
 امـروز بایـد در فضـای پسـاتحریم جهـان را ببینیـم و برای 
آن برنامه ریـزی کنیـم. البتـه ممکن اسـت ایـن نگرانی وجود 
داشـته باشـد کـه دیگـر زمـان در دسـترس بـودن دانش ها از 
کشـورهای دیگـر به عنـوان فرصتی طالیی برای شـرکت های 
دانـش بنیـان و اقتصـاد دانـش بنیان سـپری شـده اسـت. اما 
ایـن خطایـی بزرگ اسـت چـون ما در تمـام مذاکراتـی که در 
دو مـاه اخیـر بـا کشـورها اروپایـی و غیراروپایی که بـه تهران 
آمده انـد داشـته ایم تأکید کرده ایـم در صورتـی در ایران مورد 

اسـتقبال مـا خواهنـد بود کـه با سـرمایه و تکنولـوژی بیایند.
بـه کشـورهای اروپایـی و غیراروپایـی گفته ایـم در صورتی از 
آنهـا اسـتقبال می کنیـم کـه سـرمایه و تکنولـوژی نـو بیاورند 
و از بـازار جهانـی بـه صـورت مشـترک اسـتفاده کنیـم و از 

نیروهـای تحصیلکـرده داخل کشـور بهـره بگیریـم. البته باید 
حواسـمان باشـد و سـاده لوحی نکنیـم و در ایـن فضـای نـو 
کاری کنیـم کـه از تجربـه دنیـا بهـره بگیریـم و بـا دیگـران 

کنیم. مشـارکت 

شرط ورود کشورهای اروپایی و غیر اروپایی به ایران
   رئیس جمهور

رتبه ایران درمیان 
خودروسازان جهان

المللـی  بیـن  اتحادیـه 
نقلیـه  وسـایل  سـازندگان 
 45.602 تولیـد  از  موتـوری 
میلیـون خـودرو در جهـان طی 
نیمـه نخسـت 2015 خبـر داد.   
تولیـد جهانـی خـودرو در ایـن 
دوره نسـبت بـه مـدت مشـابه 

اسـت.    داشـته  درصـدی   0.5 رشـد  قبـل  سـال 
بـر اسـاس این گـزارش تولید خـودرو ایـران در نیمه نخسـت 2015 برابر 
با فصل های زمسـتان و بهار گذشـته رشـد 13.9 درصدی داشـته و به 555 
هـزار و 954 دسـتگاه رسـیده اسـت. ایـران در ایـن دوره 496 هـزار و 982 

خـودرو سـواری و 58 هـزار و 972 خـودرو تجـاری تولید کرده اسـت.  
تولیـد خـودرو ایـران در ایـن دوره معـادل 1.2 درصـد کل تولیـد خـودرو 
جهـان بـوده و ایـن کشـور به عنـوان هجدهمیـن خودروسـاز بـزرگ دنیا در 

ایـن مدت شـناخته شـده اسـت.  
تولیـد خـودرو ایـران در نیمـه نخسـت 2015 بیشـتر از کشـورهایی مثل 

ایتالیـا، پرتغـال، سـوئد، بلژیـک، رومانـی، اسـترالیا و اتریـش بوده اسـت. 
 چیـن بزرگترین خودروسـاز جهان بـوده و در ایـن دوره 12.095 میلیون 
خـودرو تولیـد کـرده اسـت. آمریـکا بـا تولیـد 6.12 میلیـون دسـتگاهی در 
رتبـه دوم و ژاپـن بـا 4.65 میلیـون دسـتگاه در رتبـه سـوم از این نظـر قرار 

اند.  گرفتـه 
 کشـورهای آلمـان، کـره جنوبـی، هنـد، مکزیک، اسـپانیا، برزیـل و کانادا 

نیـز بـه ترتیـب در رتبـه هـای چهارم تـا دهم قـرار گرفتـه اند. 
 ایـران در بیـن تولیـد کننـدگان خودروهـای سـواری در رتبـه 15 جهان 
قـرار داشـته و از نظـر تولیـد خودروهـای تجـاری نیـز رتبـه 20 را بـه خـود 

اختصـاص داده اسـت. 
  آمارهـای منتشـر شـده از سـوی اتحادیه بین المللی سـازندگان وسـایل 
نقلیـه موتـوری همچنیـن نشـان مـی دهـد ایـران رتبه ششـم جهـان از نظر 

میـزان رشـد تولیـد در نیمه نخسـت 2015 را داشـته اسـت. 
 اسـلونی با رشـد 50.8 درصدی تولید در رتبه نخسـت رشـد قرار داشـته 
اسـت و فنالنـد بـا رشـد 47.9 درصـدی و ایتالیـا بـا رشـد 43.1 درصدی به 
ترتیـب در رتبـه هـای دوم و سـوم از ایـن نظـر قـرار گرفتـه انـد. آفریقـای 
جنوبـی بـا رشـد 22.4 درصـد، ترکیـه با رشـد 18.4 درصـد و ایران با رشـد 
13.9 درصـدی بـه ترتیـب رتبـه های چهـارم تا ششـم را به خـود اختصاص 

اند.  داده 

دولت آمریکا از 
هیچ تحریم جدیدی 

علیه ایران حمایت 
نمی کند

آمریـکا  خارجـه  امـور  وزیـر 
در نامـه ای خطـاب بـه »مـارک 
جمهوریخـواه  نامـزد  روبیـو« 
جمهـوری  ریاسـت  انتخابـات 
آمریـکا اعـالم کـرد که دولـت این 
کشـور از تحریـم هـای حقـوق بشـری یا تروریسـتی علیه ایـران حمایـت نخواهد 

کـرد.
بـه گـزارش خبرگزاری مهـر »جان کری« وزیـر امور خارجه آمریـکا اعالم کرد 
کـه توافـق هسـته ای جامـع 14 جـوالی )23 تیـر ماه( میـان کشـورهای 1+5 و 
ایـران موسـوم بـه »برجـام« هرگونه توانایـی کنگره آمریـکا در وضـع تحریم های 
جدیـد علیـه جمهوری اسـالمی ایـران را محدود کرده اسـت. کـری در نامه ای به 
»مـارک روبیـو« نامزد انتخابـات جمهوریخواه ریاسـت جمهوری آمریکا و سـناتور 
تنـدرو ایالـت فلوریـدا اذعـان کرد کـه دولت این کشـور از هر گونـه تحریم جدید 
حتـی دربـاره تروریسـم و حقـوق بشـر که مانـع پیروی ایـران از توافق هسـته ای 
14 جـوالی شـود، حمایـت نخواهـد کـرد. در نامـه کـری بـه روبیـو آمده اسـت: 
کنگـره دیگـر نمـی توانـد آزادانـه بـه وضـع تحریم هـای مرتبـط با فعالیـت های 
هسـته ای ایـران تحـت بهانـه هـای دیگـر مبـادرت ورزد؛ چـرا کـه ایـران چنین 
اقدامـی را بـه عنـوان بـد عهدی تلقـی خواهد کرد و سـپس تعهدات هسـته ایش 
را انجـام نخواهـد داد. اسـرائیل نشـنال نیـوز در ادامـه نوشـت: جـان کـری تأکید 
کـرد کـه دولـت کنونـی آمریـکا، علیـه نقـض حقوق بشـر در ایـران با این کشـور 
رایزنـی مـی کنـد، امـا فقط بـه اجرای تحریـم های فعلـی در زمینـه نقض حقوق 
بشـر بـدون حمایـت از تحریـم های جدیـد ادامه مـی دهد. جان کـری همچنین 
در ایـن نامه نوشـته اسـت: در رابطه با تحریم های هسـته ای، کنگـره برای اعمال 
مجـدد آن دیگـر هیـچ آزادی عملـی نخواهـد داشـت. در ادامه این نامـه، کری به 
روبیـو هشـدار داد کـه دولت آمریـکا از هرگونه تحریم جدید در حوزه تروریسـم و 
یـا حقـوق بشـر علیه ایران حمایـت نکرده تا ایـران به برجام پایبنـد بماند. گفتنی 
اسـت، پس از شکسـت کامل سـناتورهای مخالف توافق هسـته ای 14 جوالی که 
دیـروز بـا ناکامـی ایـن مخالفـان در سـومین رأی گیـری آن ها در کنگـره آمریکا 
همـراه بـود، دولـت »بـاراک اوبامـا« رئیـس جمهـور آمریـکا اعـالم کرد کـه برای 
اجـرای برجـام آماده می شـود. دولت آمریکا »اسـتفن مول« سـفیر سـابق آمریکا 
در لهسـتان را مامـور پیگیـری پرونـده توافق هسـته ای با ایران کرده اسـت. جان 
کـری وزیـر خارجـه آمریکا با اعـالم این خبر گفت: مول در زمینه مسـائل هسـته 
ای و تحریـم هـای بیـن المللی تجربه خوبـی دارد و برای این کار از سـوی آمریکا 

معرفی شـده است.

توسط حقوق 
کارگران چقدر است؟

بـا مشـخص شـدن نظـر دولـت 
بـرای افزایـش 10 درصـدی حقـوق 
کارمنـدان در سـال آینده، بـه زودی 
این پیشـنهاد برای افزایش دسـتمزد 
سـال 95 کارگـران هـم مطـرح و به 
شـورای عالـی کار مـی رود. درآمـد و 
معیشـت از موضوعـات مهمی اسـت 
کـه همـواره ذهن اقشـار کـم درآمد 
جامعـه را بـا خـود درگیـر کـرده و بسـیاری از افـراد از ایـن جهـت در تنگنا قـرار دارند. 
مسـئوالن جامعـه کارگـری مـی گوینـد در حـال حاضـر دریافتـی بیشـتر کارگـران در 
هـر مـاه در حـدود یک میلیـون تومان اسـت. سـال های متمادی اسـت کـه نمایندگان 
کارگـران مـی گوینـد زندگـی بـرای جامعـه کـم درآمـد و پُرچمعیـت کارگری دشـوار 
شـده و آنهـا از پـس تامیـن هزینـه هـای زندگـی خـود بـر نمـی آینـد. از سـوی دیگر، 
کارفرمایـان نیـز معتقدنـد بـه دلیـل افزایـش هزینه هـای تولیـد و اداره بنگاه هـا، توان 
پرداخـت باالتـر از شـرایط فعلی را ندارنـد. دولت در این بین به عنوان شـریک اجتماعی 
کارگـران و کارفرمایـان نیـز دسـتکم در یک دهه اخیـر هیچگونه کمکی بـرای حمایت 
از معیشـت خانوارهـای کارگـری نداشـته و تنها به عنـوان تصمیم گیر و دسـتور دهنده 
در نشسـت های تعیین دسـتمزد شـورای عالی کار حاضر می شـود. در روزهای گذشـته 
سـخنگوی دولـت از پیشـنهاد افزایـش 10 درصـدی حقـوق کارمنـدان در سـال 95 از 
طریـق الیحـه بودجـه خبـر داده اسـت. نماینـدگان کارگـران مـی گوینـد دولـت هـر 
سـاله بـرای برقـراری نوعـی تـوازن در افزلیش حقوق هـای کارگران و کارمنـدان، چنین 
پیشـنهادهایی را از طریـق نماینـدگان خـود به شـورای عالـی کار مـی آورد. رحمت اهلل 
پورموسـی بـا بیان اینکه حداقل دسـتمزدهای فعلی تنها یک سـوم هزینـه های زندگی 
کارگـران را تامیـن مـی کند، گفت: در واحدهایی که مصوبه شـورای عالـی کار را رعایت 
کننـد، دریافتـی هـای کارگران مـی تواند هزینـه 10 روز اول مـاه را تامین کنـد و افراد 
بـرای مابقـی مـاه، باید اقدامـات دیگـری را انجام دهند. دبیـرکل کانون عالی شـوراهای 
اسـالمی کار کشـور بیان داشـت: در حال حاضر بسـیاری از کارگاه ها قراردادهای کاری 
خـود را تمدیـد نمـی کننـد و از ایـن رو، شـمار زیـادی از کارگـران پس از یکسـال کار، 
مجبـور بـه جسـتجوی جدید برای یافتن شـغل می شـوند. پورموسـی ادامـه داد: دولت 
بایـد بـرای جلوگیـری از افزایـش نرخ بیـکاری هزینه کند و شـرایطی در اقتصـاد فراهم 
شـود کـه اشـتغال زایی داشـته باشـیم. در حـال حاضر، درصدی از شـاغالن بـه صورت 
دوشـیفته و سـه شـیفته کار مـی کننـد کـه اگر مسـئله تامیـن معیشـت و دریافتی ها 
ترمیـم شـود، جا بـرای بیـکاران زیادی باز می شـود. این مقام مسـئول کارگری کشـور 
افـزود: پـس بخشـی از مشـکالت بـازار کار ایـن اسـت کـه افـراد بـرای تامین معیشـت 
مجبور می شـوند بیش از یک فرصت شـغلی را اشـغال کنند که بهبود وضعیت حقوق 
و دسـتمزدها مـی توانـد در ایـن زمینـه یـک راهـکار باشـد.  وی تاکیـد کرد: از سـویی 
اسـتاندارد کار روزانه در ایران 8 سـاعت اسـت و بیشـتر از این باعث افت بهره وری افراد 
خواهـد شـد. فـردی که بیـش از 8 سـاعت در روز کار می کنـد، دیگر بهره ور نیسـت و 

در ایـن شـرایط ضریب حـوادث ناشـی از کار باال مـی رود.

برجام  خبر خودروسازان

اجسـاد زائران ایرانی کشـته شـده در حادثه مکه، جمعه 
27 شـهریور در فـرودگاه مهرآبـاد تهـران در تابوت هایـی 
مزیـن به پرچم جمهوری اسـالمی ایران به خانواده هایشـان 

تحویل داده شـد.
اجسـاد هفت تـن از 11 زائر ایرانـی جان باخته در حادثه 
سـقوط جرثقیـل در مسـجدالحرام، صبـح امـروز بـا آخرین 
پـرواز ایرانـی کـه به عربسـتان رفته بـود، به کشـور منتقل 
شـد. ایـن پـرواز ابتـدا در شـهر مشـهد فـرود آمـد و اولین 
جسـد را کـه متعلـق به خراسـان جنوبـی بود تحویـل داد. 
هواپیمـا سـپس در فـرودگاه مهرآبـاد 6 جسـد دیگـر را در 
میـان اسـتقبال خانواده هایشـان و نمایندگانـی از سـازمان 

حـج و زیـارت و بنیاد شـهید تحویـل داد.

پیکر »ولی اسـمعیلی« در خراسـان جنوبـی تحویل داده 
شـد و پیکرهـای »محمـد مجلسـی« از تهـران، »سـیف اهلل 
اسـدی مینا« از همدان، »حسـن قاسـمی درآباد« از تهران، 
»محمدجعفـر فالح« از اصفهان، »احمد حاتمی کلشـتری« 
از تهـران و »علیرضا عامری« از سـمنان برای شست وشـو و 
کفـن کردن به بهشـت زهرا )س( منتقل شـدند. به گزارش 
ایسـنا، سـه تن از این اجسـاد در تهران و سـه جسـد دیگر 
در سـمنان، همدان و اصفهان خاکسـپاری خواهند شـد که 
پـس از شست وشـو، همـراه خانواده هایشـان به شهرسـتان 
رهسـپار می شـوند. اجسـاد زائـران ایرانی متعلق به اسـتان 

تهـران در قطعه 50 شـهدا دفن می شـود.
 همچنیـن نماینـده بنیـاد شـهید حاضر در این مراسـم 

اعـالم کـرد، بـا اداره هـای بنیـاد شـهید دیگـر اسـتان ها 
سـمنان،  اسـتان های  در  اجسـاد  تـا  می شـود  هماهنـگ 
اصفهـان و همدان نیز در قطعه شـهدا خاکسـپاری شـوند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن زائـران جان باختـه هنـوز 
شـهید تلقی نشـده اند. سـه جسـد زن که اخیرا اعالم شـد 
متعلـق به زائـران ایرانی جـان باخته در حادثـه مکه بوده، 
هنـوز بـه کشـور منتقـل نشـده اند. معـاون حـج و زیـارت 
پیشـتر بـه ایسـنا اعـالم کـرده بـود شناسـایی و پیگیـری 
حقوقـی ایـن اجسـاد همچنـان ادامـه دارد.  نحوه تشـییع 
اجسـاد بعـد از شست وشـو در بهشـت زهرا )س( ازسـوی 
سـازمان حـج و زیـارت بـه خانواده هـای قربانیـان سـپرده 

است. شـده 

تدفین زائران در قطعه شهدا
حج 

پدیده شاندیز دوباره 
مجوز فعالیت گرفت!

و  برنامـه  کمیسـیون  عضـو   
بودجـه مجلـس شـورای اسـالمی 
دوبـاره  فعالیـت  مجـوز  صـدور  از 
شـرکت پدیـده خبـر داد. موسـی 
الرضـا ثروتـی، بـا اشـاره بـه اینکـه 
شـرکت پدیـده دارای دو مشـکل 
بـوده اسـت، گفت: تغییـر کاربری و 
افزایـش سـاخت بنای بـدون مجوز 

از تخلفـات ایـن شـرکت در مشـهد بـوده اسـت.وی با بیـان اینکه این دو مشـکل در 
دولـت گذشـته بـه وجود آمده بـود، افزود: با افزایش قیمت سـهام در دولـت یازدهم، 
دادسـتان مشـهد ورود و بـا ایـن عنوان که قیمت سـهام به صـورت بادکنکی افزایش 
یافتـه اسـت، موضـوع را پـی گیـری و از فروش سـهام جلوگیـری کرد. ثروتـی ادامه 
داد: ایـن امـر موجـب اعتراض مردم و آن شـرکت شـد در نتیجه موضوع در شـورای 
امنیـت ملـی مطرح و وزارت کشـور مسـئول پیگیری آن شـد.وی اظهار کـرد: بعد از 
چندمـاه پیگیری و بررسـی از سـوی نماینـدگان مجلس و وزارت کشـور این موضوع 
تعییـن تکلیـف شـد.نماینده مـردم بجنـورد تصریح کرد: بعـد از پیگیری هـای انجام 
شـده اعـالم شـد کـه شـرکت پدیـده می توانـد 200هزار متـر مربـع زیربنـای آماده 
شـده را بـه فـروش برسـاند و خریـد و فروش سـهام نیـز از طریق بورس انجام شـود.

ثروتـی گفت: از سـوی دیگر این شـرکت بابت تخلفات انجام شـده بایـد جرائمی نیز 
پرداخـت کنـد.وی ادامـه داد: پیگیری هـای انجـام شـده در خصوص ایـن موضوع از 

سـوی نماینـدگان مجلـس به پایان رسـیده اسـت.

مسجد االقصی 
درخطرناکترین 
مرحله از زمان 
اشغال آن قرار دارد

خطیـب  صبـری«  »عکرمـه 
کـه  کـرد  تاکیـد  االقصـی  مسـجد 
بـا توجـه بـه اقـدام هـای سیاسـی، 
سـازی  یهـودی  امنیتـی  و  نظامـی 
در  اوضـاع  صهیونیسـتی،  رژیـم 

مسـجد االقصـی و اطراف آن آبسـتن حوادث خطرناکی اسـت. به گـزارش پایگاه خبری 
فلسـطین الیـوم، رییس شـورای عالی اسـالمی بیت المقـدس گفت: توطئه هـا و تجاوز 
هـای نظامـی - امنیتـی رژیـم صهیونیسـتی بـرای یهـودی سـازی مسـجد االقصـی از 
سـال 1967 تاکنـون، پلیدتریـن در نـوع خود بوده چـرا که رژیم صهیونیسـتی درصدد 
بـه دسـت گرفتـن کنتـرل کامـل مسـجد االقصـی و تقسـیم مکانـی و زمانـی آن میان 
مسـلمانان و صهیونیسـت ها اسـت. از صبح دیروز جو تشـنج آمیز شـدیدی بر بیشـتر 
مناطـق شـهر قـدس اشـغالی حکم فرماسـت به طـوری که قـدس قدیم از صبـح امروز 
بـه پـادگان نظامـی بـدون نشـانه هـای حیـات طبیعـی تبدیـل شـده اسـت.  نظامیان 
رژیـم صهیونیسـتی پنجشـنبه  بـرای چهارمیـن روز متوالی همراه با شـهرک نشـینان 
صهیونیسـت بـه بهانـه فـرا رسـیدن سـال جدید عبـری و انجام مراسـم »تلمـودی« به 
صحـن هـای مسـجد االقصی یورش بـرده و نمازگـزاران فلسـطینی را از داخل مسـجد 
االقصـی بیـرون کردنـد.  تجـاوز اخیـر رژیـم صهیونیسـتی به مسـجد االقصـی با هدف 

تقسـیم زمانـی و مکانـی مسـجد االقصـی و یهـودی سـازی آن صـورت مـی گیـرد.

ایران خواستار 
ایفای نقش بیشتر 
چین در حل 
مشکالت خاورمیانه

هنـگ  خبـری  شـبکه  یـک 
کنگی گـزارش کرد کـه ایران می 
خواهـد چیـن تالش هـای خود را 
بـرای پایـان دادن بـه مشـکالت و 

بحـران هـای خاورمیانـه افزایش دهد و حضـور پررنگ تری در این زمینه داشـته 
باشـد. آسـیا تایمز در گـزارش روز جمعه  خود آورده اسـت: ایـران در کنار تمایل 
بیشـتر بـرای همـکاری با چیـن در بخش های اقتصادی، خواسـتار این اسـت که 
پکـن هـم بـرای کاسـتن از تنـش ها، پایـان دادن به شـورش هـا و ناآرامـی ها و 
برطـرف کـردن بحـران هـای خاورمیانـه گام های بلنـد و جدی تری بـر دارد.این 
رسـانه یـادآورد شـد: چیـن و ایـران دارای روابـط بسـیار نزدیکـی در زمینه های 
سیاسـی، اقتصـادی و فرهنگی هسـتند و همین موجب شـد تا بتواننـد در جریان 
مذاکـرات هسـته ای مواضـع نزدیکی به یکدیگر داشـته باشـند و در نهایت توافق 
ویـن میـان ایـران و کشـورهای 1 +5 حاصـل شـود. آسـیا تایمـز به سـفر محمد 
جـواد ظریـف وزیـر امور خارجه ایـران به چین در این هفته اشـاره کـرده و آورده 
اسـت: او در چیـن بـه »وانـگ یی« همتای خود گفـت که دو کشـور دارای منافع 
و دیـدگاه هـای نزدیـک بـه یکدیگـر هسـتند و ایـن موضـوع مـی توانـد در حل 

بسـیاری از مسـائل بیـن المللی از جملـه خاورمیانه مفید باشـد.

»بن الدن« در 
حادثه مکه مقصر 
شناخته شد

معاون سـازمان حـج و زیارت 
کمیتـه  گـزارش  کـرد:  اعـالم 
بررسـی حادثـه مکـه، پیمانـکار 
و  مسـجدالحرام  توسـعه  طـرح 
نصـب باالبرهـا را مقصـر اعـالم 
کـرد. حمیـد محمـدی در گفت 

و گـو بـا ایسـنا با اشـاره بـه نتیجه گـزارش کمیتـه ای که به دسـتور پادشـاه 
عربسـتان پیگیـر علـت حادثـه مکـه بـود، اظهـار کـرد: نتیجـه ایـن گـزارش 
رسـما اعـالم شـد و پیمانـکار طـرح توسـعه مسـجدالحرام کـه همان شـرکت 
»بـن الدن« باشـد را بـه دلیل رعایـت نکردن اسـتانداردهای ایمنـی در نصب 
باالبرهـا مقصـر دانسـت. وی اضافـه کـرد: همانطـور که رسـانه های سـعودی 
نیـز اعـالم کـرده انـد؛ عوامـل ایـن شـرکت فعـال ممنـوع الخـروج شـده انـد، 
امـا دربـاره مجـازات دیگـر بـرای آنها خبـر دیگری اعالم نشـده اسـت. معاون 
سـازمان حج و زیارت درباره انتشـار شـایعه هایـی درباره وجـود خرابکاری در 
حادثه مسـجدالحرام و کشـته شـدن عمدی برخی زائران گفت: طبق بررسـی 
هـا و تحقیقـات صـورت گرفتـه، در ایـن حادثه اصال مسـاله خرابـکاری مطرح 
نبـوده و زائـران ایرانـی کـه جـان باختـه انـد همـه زائرانـی بودند کـه آن روز 
در حـال انجـام اعمـال حـج و عبـادت بودنـد و طـرح چنین مسـائلی درسـت 

. نیست

خبرخبر خبر خبر
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همان گونه که در شماره  قبل روزنامه به اطالع خوانندگان محترم رساندیم، در دومین دوره انجمن شهرستان کرمان، به پیشنهاد آقای محمد صنعتی، مقرر گردید جلسات سیار انجمن در مناطق 
مختلف تحت پوشش انجمن جهت آشنایی بیشتر با معضالت و مشکالت تمامی منطقه تحت پوشش انجمن شهرستان و همچنین دیدن محرومیت ها و شنیدن درد دل و گالیه اهالی صورت گیرد.

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

مسووالنی که بدرد مردم نمی رسند باید کنار بروند
 بخش چهل و هشت

 جلسه سیار در ماهان 
در دومین جلسـه سـیار انجمن کـه در بخش 
ماهـان تشـکیل گردید، اهـم نیازها و مشـکالت 

ایـن منطقـه مورد بررسـی قـرار گرفت. 
در ایـن جلسـه کـه اعضای انجمن شهرسـتان 
از نزدیک با مردم و مشـکالت آنان آشـنا شـدند، 

نیازها و خواسـته های مردم ماهـان اعالم گردید. 
بد نیسـت جهت آشـنایی خواننـدگان محترم با 
وضعیـت آن دوران ایـن مناطـق، اشـاره ای بـه 

خواسـت های ضـروری آنـان گردد: 
 جهت بیان مشکالت منطقه

»ایجـاد سـیل بند کـه ماهان را از خطر سـیل 
محفـوظ بـدارد، ایجـاد شـبکه تلفـن شـهری، 
تأسـیس شـعبه ثبـت اسـناد و امـالک، امتـداد 
خیابـان اصلی ششـم بهمن بـه آزادپـور، احداث 
خیابـان جدید، سـاختن مهمان سـرا بـا توجه به 
موقعیت توریسـتی ماهان، تشکیل کالس پنجم 
طبیعـی، ایجاد اسـتادیوم ورزشـی، احـداث یک 
بهداشـتی در حسـین آباد مهـدی  بـاب حمـام 
قلـی و غسـال خانه در ارباب آبـاد، رسـیدگی بـه 
تقاضـای اهالـی لنگـر نسـبت بـه اتصال شـبکه 
بـرق منطقه ای کرمان و تأمین روشـنایی لنگر«. 

 .)2(
درخواسـت های اهالـی لنگـر و قنات غسـتان 
نیز بدین شـرح اعـالم گردید: »تأمین روشـنایی 
برق، شـن ریزی جـاده لنگر ـ قنات غسـتان )3(، 

شـن ریزی خیابان اصلـی« )4(.
در بازدیـد اعضای انجمن شهرسـتان از جوپار، 
نیازمندی هـای ایـن منطقـه بـه این شـرح اعالم 
گردیـد: »ایجـاد راه ماهـان ـ کرمـان از طریـق 
جوپار، توسـعه شـبکه لوله کشـی آب آشامیدنی، 
و  دبسـتان  آموزشـی؛  سـازمان های  توسـعه 
دبیرسـتان، احداث سـالن ورزشـی، اتصال شبکه 
آب و بـرق جوپـار بـه قـراء محی آبـاد، کوثرریـز، 
شـاه آباد و اسـماعیل آباد، احـداث درمانگاه مجهز 
و تشـکیل شـعبه شـیر و خورشید سـرخ« )5(.

جلسه سیار در زرند 
شهرسـتان  انجمـن  سـیار  جلسـه  سـومین 
در اردیبهشـت سـال 1352 ش. در شـهر زرنـد 
تشـکیل گردیـد. در ایـن جلسـه که با اسـتقبال 
بی نظیـر اهالـی از اعضـا انجمن همراه بـود، اهم 
نیازها و مشـکالت منطقه مطرح و مورد بررسـی 

گرفت. قـرار 
ایـن جلسـه در  از  در گـزارش مفصلـی کـه 
روزنامـه کیهـان منتشـر گردیـد، بـا نقـل قـول 
قسـمتی از سـخنان محمـد صنعتـی بـا عنـوان 
»مسـئوالنی کـه بـه درد مـردم نمی رسـند، باید 

کنـار برونـد« آمـده اسـت: 
»...آقـای ]ابوجعفـر[ ایرانمنش گفـت: زرند به 

سـوی ترقـی گام برمـی دارد. زیـرا ایـن منطقـه 
کارخانـه  و  اسـت  ایـران  ذوب آهـن«  »مـادر 
عظیـم ذوب آهـن بـرای تأمین مـاده اولیـه خود 
بایـد از ایـن حـدود تغذیـه شـود ولـی بعضی از 
ادارات دولتـی در ایـن شـهر بـه جای پیشـرفت، 
عقب نشـینی می کننـد؛ در گذشـته زرنـد اداره 

اوقـاف و دادگاه بخـش داشـت ولـی در حـال 
دادگاه  و  شـده  بسـته  آن  اوقـاف  اداره  حاضـر 
بـه بهانـه نبـودن سـاختمان مناسـب تشـکیل 
نمی شـود. از طـرف دیگر بـرای زرنـد و بافت در 

یـک زمـان تقاضـای تبدیل بخش به شهرسـتان 
شـد، شـهر بافـت فرمانداری شـد ولـی زرند که 
اهمیـت بیشـتری دارد بـه صـورت بخـش باقی 

مانـده اسـت ...« )6(. 
 انتقاد شدید محمد صنعتی از وضعیت راه 

زرند و برکناری مدیر کل راه و ترابری
عزیمـت  هنـگام  در  کـه  صنعتـی  محمـد 
از کرمـان بـه زرنـد، متوجـه اوضـاع بـد جـاده 
شـده، در این جلسـه بـا تندی  مسـئوالن اداره 
راه را مـورد خطـاب قـرار داد و گفـت:  »مدیـر 
کل و سـایر مسـئوالن اداره راه حتـی بـه خـود 
ـ  ]کرمـان  جـاده  از  کـه  نمی دهنـد  زحمـت 
بـرای  بازدیـد کننـد. مسـئوالن حتـی  زرنـد[ 
جمـع آوری تعـدادی قلـوه سـنگ وسـط جـاده 
اقـدام نکرده انـد، در نتیجـه جان عـده ای فدای 
خرابـی راه می شـود و ایـن بـه حیثیـت مـا در 
برابـر عـده ای کارشـناس خارجی لطمـه می زند 
)7(. مـا مدیـران کل و روسـایی را کـه بـه درد 
دل مـردم نمی رسـند، قبـول نداریـم. مـن بـا 
نگـران  بـه طـور جـدی  راه  ایـن  از  مسـافرت 
جان کارشناسـان، مهندسـان، کارگـران و مردم 
زرنـد هسـتم؛ ایـن جـاده دارای خطرات بسـیار 

می باشـد...   شـدیدی 
آقـای صنعتـی ضمـن بیانات خـود، بـه مردم 
زرنـد اطمینـان انجـام خواست هایشـان را داد و 

گفـت: مـا به دعوت شـما بـه این شـهر آمده ایم 
و ضمـن شـنیدن خواسـت های شـما از نزدیک، 
همـه مسـایل منطقـه را تجربـه کردیـم. بارها از 
خرابـی راه مطالبـی شـنیده بـودم؛ روز قبل هم 

در کیهـان مطلبـی در ایـن زمینـه مطالعه کردم 
ولـی خرابـی راه بیش از حد تصور ماسـت« )8(.

از نـکات قابـل توجه این جلسـهـ  کـه روزنامه 
کیهـان نیـز بـه آن پرداختـهـ  موضوع شکسـته 
شـدن کمـک فنر هـای اتومبیل محمـد صنعتی 
در جـاده کرمانـ  زرند اسـت، که همین موضوع 
دسـتاویزی بـرای حقانیـت خواسـته مـردم این 
منطقـه مبنـی بـر خرابـی جـاده گردیـد، بدین 
مضمـون: »... یکـی از اعضـای انجمـن ]آقـای 

محمـد صنعتـی[ گفـت: جـاده خـراب کرمان ـ 
زرند سـبب شـد هـر دو کمک فنر جلـو اتومبیل 
مـن بشـکند. یکـی از اهالـی زرنـد گفـت: کاش 
کمک هـای عقـب هـم می شکسـت تا بیشـتر به 

درد دل مـا می رسـیدید« )9(.
شـایان ذکـر اسـت، یـک هفتـه پـس از انتفاد 
محمـد صنعتـی بـه مسـئولین اداره راه و ترابری 
کرمـان، مهندس عبداللهی )مدیـرکل اداره راه و 

ترابـری( از سـمت خود برکنار شـد. 

پی نوشت:
)1( ـ روزنامه اطالعات، شنبه 8 اردیبهشت 1352، شماره 14084.
)2( ـ روزنامه اطالعات، شنبه 8 اردیبهشت 1352، شماره 14084.

)3(ـ  شـایان ذکـر اسـت، در راسـتای اجـرای ایـن درخواسـت اهالـی مبنـی 
بـر شـن ریزی جـاده لنگـر ـ قنات غسـتان، جـاده لنگر تـا جوپار که از مسـیر 

محی آبـاد و ... می گـذرد، آسـفالت گردیـد )محمـد صنعتـی(.
 )4( ـ روزنامه اطالعات، شنبه 8 اردیبهشت 1352، شماره 14084.

)5( ـ همان، همان شماره.
)6( ـ روزنامه کیهان، سه شنبه 12 اردیبهشت 1352، شماره 8941 .

بودنـد کـه در معـادن زغال سـنگ کار  ـ منظـور کارشناسـان روسـی   )7(

اتوبوسـی حامـل  می کردنـد. الزم بـه ذکـر اسـت کـه در همیـن سـال ها، 
تعـدادی از ایـن کارشناسـان در بیـن راه کرمـان ـ چتـرود، بـه دلیـل خاکی 
بـودن قسـمتی از جـاده و عـدم دیـد راننـده، واژگـون گردید و تعـداد زیادی 
از کارشناسـان روسـی کشـته شـدند. ایـن امـر باعـث گردیـد تا دولـت ایران 

رسـماً از دولـت شـوروی عذرخواهـی نمایـد )محمـد صنعتـی(.

)8( ـ روزنامه کیهان، سه شنبه 12 اردیبهشت 1352، شماره 8941 .
)9( ـ همان، همان شماره.

)10( ـ عکـس مزبـور در روزنامـه کیهـان 12 اردیبهشـت 1352، شـماره 
8941 منتشـر گردیـده اسـت.

تاریخ



شماره پیاپی 449  
شنبه 27 شهریورماه 1394 

w w w . k e r m a n j o u r n a l i s t s . c o m

پیامک : 
500022030345

فرهنگ و هنر

مناسبت

روز  سـال  شـهریورماه،  هفتـم  و  بیسـت  روز 
درگذشـت شـهریار، شـاعر ایراني، با تصویب شوراي 
عالـي انقالب فرهنگي، روز ملي شـعر و ادب، نامیده 

است. شـده 

 به مرغان چمن
شهریار 

خراب از باد پاییز خمارانگیز تهرانم
خمار آن بهار شوخ و شهر آشوب شمرانم
خدایا خاطرات سرکش یک عمر شیدایی

گرفته در دماغی خسته چون خوابی پریشانم
خیال رفتگان شب تا سحر در جانم آویزد

خدایا این شب آویزان چه می خواهند از جانم
پریشان یادگاریهای بر بادند و می پیچند

به گلزار خزان عمر چون رگبار بارانم
خزان هم با سرود برگ ریزان عالمی دارد

چه جای من که از سردی و خاموشی ز مستانم
سه تار مطرب شوقم گسسته سیم جانسوزم

شبان وادی عشقم شکسته نای ناالنم
نه جامی کو دمد در آتش افسرده جان من

نه دودی کو برآید از سر شوریده سامانم
شکفته شمع دمسازم چنان خاموش شد کز وی
به اشک توبه خوش کردم که می بارد به دامانم

گره شد در گلویم ناله جای سیم هم خالی
که من واخواندن این پنجه ی پیچیده نتوانم

کجا یار و دیاری ماند از بی مهری ایام
که تا آهی برد سوز و گداز من به یارانم

سرود آبشار دلکش پس قلعه ام در گوش
شب پائیز تبریز است در باغ گلستانم

گروه کودکان سرگشته ی چرخ و فلک بازی
من از بازی این چرخ فلک سر در گریبانم

به مغزم جعبه ی شهر فرنگ عمر بی حاصل
به چرخ افتاده و گوئی در آفاقست جوالنم

چه دریایی چه طوفانی که من در پیچ و تاب آن
به زورقهای صاحب کشته ی سرگشته می مانم

ازین شورم که امشب زد به سر آشفته و سنگین
چه می گویم نمی فهمم چه می خواهم نمی دانم

به اشک من گل و گلزار شعر فارسی خندان
من شوریده بخت از چشم گریان ابر نیسانم
کجا تا گویدم برچین و تا کی گویدم برخیز

به خوان اشک چشم و خون دل عمریست مهمانم
فلک گو با من این نامردی و نامردمی بس کن

که من سلطان عشق و شهریار شعر ایرانم

کرمان)بـه  سـینمای  جشـن  یازدهمیـن  مراسـم 
 24 شـنبه شـب  سـه  سـینما(    ملـی  روز  مناسـبت 
شـد. برگـزار  آبـاد  فتـح  عمـارت  بـاغ   در  شـهریور  

این مراسـم کـه بـا حضـور فیلمسـازان، کارگردانان، 
بازیگـران، تصویربـرداران و سـایر هنرمنـدان کرمانـی و 
همچنیـن میهمانانـی چـون »سـعید راد«، »محمدرضا 
و  قـادری«  »امیـر  سـالور«،  »سـامان  شـریفی نیا«، 
همچنیـن حضور مسـوولین اسـتان در محل باغ عمارت 
فتح آباد برگزار شـد، شـاهد رونمایی از نخسـتین کتاب 

سـال سـینمای کرمـان بود.
در ایـن مراسـم »علـی گنج کریمـی« رییـس انجمن 
تهیـه،  رونـد  تمامـی  کـرد:  اظهـار  کرمـان  سـینمای 
تدویـن و تالیـف ایـن کتـاب طـی مـدت کوتـاه 10 تـا 
12 روز گذشـته انجـام شـده کـه قابل توجه و شایسـته 

اسـت. تقدیر 
وی بـا بیـان اینکه انجمن سـینمای حرفـه ای کرمان 
نوپـا می باشـد و فعالیت هـای هنـری خـود را در کنـار 
انجـام می دهـد  و هنـری  فرهنگـی  برنامه هـای  سـایر 

خاطرنشـان کـرد: امیدوارم بـا حمایت های اداره ارشـاد 
بـرای  اکنـون  از هـم  بتوانیـم  تشـکل  ایـن  تقویـت  و 

برگـزاری جشـن سـال آینـده برنامه ریـزی کنیـم.
یـادآوری می شـود: »احمـد احمدی نـژاد« مدیریـت 
کمیتـه نخسـتین کتاب سـال سـینمای کرمـان) جهت 
تدویـن و تامیـن محتوای آن( را بر عهده داشـته اسـت.

»سـعید راد«  بازیگـر پیشکسـوت سـینمای ایـران 
در  ایـن مراسـم  گفـت: بسـیار خوشـحال هسـتم از 
اینکـه برنامـه ای بـا چنیـن سـطح باالیـی در کرمـان 
برگـزار می شـود و نشـات می دهـد کـه اسـتعدادها و 
دارد. وجـود  شهرسـتان ها  در  بزرگـی  پتانسـیل های 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن برنامه چیزی از مراسـم 
روز ملـی سـینما در تهـران کـم نـدارد تصریـح کـرد: 
وجـود  مـردم،  معرفـت  و  محبـت  همـه  ایـن  دیـدن 
هنرمنـدان، سـینماگران و مسـووالن عالقمنـد بـه هنر 

قـرص می کنـد. را  آدم  سـینما، دل 
ایـن بازیگـر پیشکسـوت سـینمای ایران گفـت: وقت 
آن رسـیده اسـت ایـران بـه تماشـای سـینمای کرمـان 

بنشـیند یعنـی وجـود ایـن همـه ظرفیت بـزرگ کمک 
کنـد تـا در شـیراز، اصفهـان، تهـران و سـایر شـهرهای 
ایـران صندلی هایـی بـرای تماشـای تولیـدات کرمانـی 

شـود. چیده 
شـریفی نیا«  مراسـم«محمدرضا  ایـن  در  همچنیـن 
بیـان کـرد: ایـن ششـمین سـفر من بـه کرمان اسـت و 
ایـن شهرسـتان همـواره خاطرات خوبـی را برایـم دربر 
داشـته اسـت. وی بـا تاکیـد بـر اینکـه مسـوولین بایـد 
قـدر نیروهـای بـا اسـتعداد و جـوان را بداننـد گفـت: 

نیروهـای بسـیار خوبی در شهرسـتان ها وجـود دارد که 
بایـد قـدر آنها شـناخته شـود چـرا شهرسـتان ها خیلی 

بهتـر از پایتخـت کار می کننـد.
شـریفی نیا خاطرنشـان کـرد: اگـر به جوانان مسـتعد 
و هنرمنـدان پرتالش در هر رشـته ای میدان داده شـود 
قادرنـد آثـار بسـیار قـوی و جذابـی را تولیـد کننـد از 
ایـن رو بایـد بـا حمایـت از ایـن ظرفیت ها اجـازه داد تا 
در اسـتان خـود شـکوفا شـوند نـه اینکه مجبور باشـند 

بـرای پیشـرفت صرفـا به تهـران مهاجـرت کنند.

شـهرام پارسـا مطلـق- مسـعود اشـجعی کارگـردان، 
فیلـم نامـه نویـس، منتقـد و تهیـه کننـده ی بـا 
سـابقه ی کرمانـی اسـت کـه فیلـم ها، سـریال ها 
و انیمشـین هـای موفقـی در کارنامـه اش دارد و 
تاکنـون جوایـز متعـددی را در ایـن حـوزه گرفتـه 
اسـت. اردیبهشـت امسـال سـریال غـالم لـرد بـه 
ایـن  کنندگـی  تهیـه  و  نویسـندگی  کارگردانـی، 
سـینماگر بـه شـبکه نمایش خانگـی راه پیدا کرد. 
سـینمای  جشـن  یازدهمیـن  برگـزاری  بهانـه  بـه 
بـاغ  در  ملـی سـینما(  روز  مناسـبت  )بـه  کرمـان 
عمـارت فتـح آبـاد بـا او گفتگویـی انجـام داده ام  

کـه مـی خوانیـد:
سـینمای  جشـن  برگـزاری  متولـی  نهـادی  چـه 

کرمـان در بـاغ فتـح آبـاد بـود؟ 
یازدهمین جشـن سـینمای کرمان امسـال توسـط انجمن 
سـینمای حرفـه ای کـه اخیـراً شـکل گرفته اسـت برگزار 
شـد ایـن انجمـن 5 عضـو دارد؛ آقایـان گنـج کریمـی، 
غالمرضـا سـعادت، حامد سـعادت، مجید فدایـی و من به 
انضمـام چنـد عضـو دیگر آقایـان امیر عابدین پـور، حمید 

میرحسـینی و مجتبـی دهقانی.
مـا به عنـوان نماینـده ی قاطبـه ی سـینمای کرمان یک 
شـورای سیاسـتگذاری بـرای برگـزاری جشـن روز ملـی 
سـینما تشـکیل دادیم و این شـورا از دوسـتان طرح های 
پیشـنهادی برای برگزاری این جشـن خواسـت کـه نهایتاً 
طـرح آقـای عابدیـن پـور پذیرفتـه شـد کـه بدلیـل بـاال 
بـودن هزینـه هـا امـکان انجـام آن نبـود؛ دو هفتـه مانده 
بـه جشـن خود آقـای عابدین پـور با کمک اسپانسـرهایی 
آبـاد، حـوزه  بـاغ فتـح  اداره ارشـاد، مدیریـت  از جملـه 
فرهنگـی اجتماعـی شـهرداری کرمـان، مـوزه هنرهـای 
معاصـر صنعتـی کرمـان، جمعیت هـالل احمر اسـتان و... 

طـرح را اجرایـی و جشـن را برگـزار نمودنـد.
کیفیت برگزاری جشن امسال چگونه بود؟ 

امسـال یازدهمیـن دوره برگزاری جشـن سـینمای کرمان 
بـود. 10 دور قبـل را انجمـن صنفی مؤسسـات سـینمایی 
برگـزار کـرد؛ به نظـر من با توجـه به وقت کـم و امکاناتی 
کـه وجـود داشـت ایـن جشـن بـا کیفیـت خوبـی برگزار 

 . شد
مهمانان جشن امسال چه کسانی بودند؟

سـعید راد، امیـر قـادری، محمدرضـا شـریفی نیا، سـامان 
سـالور و همسـرش .

ارشاد کرمان چه حمایتی از شما کرد؟
شـروع کار و هزینـه هـای اولیه با کمک ارشـاد انجام شـد 

و در ایـن مورد همـکاری کردند. 
بـود؟  چگونـه  لـرد  غـالم  سـریال  بازخـورد 

بودنـد؟  کسـانی  چـه  شـما  اسپانسـرهای 
قسـمت اول خوب اسـتقبال شد و قسـمت دوم هم پخش 
شـد و از پخـش آن راضـی بـودم و اگـر »کپـی نکننـد« 

سـریال موفـق خواهد شـد.
لـرد شـرکت هـای هـزار و  اسپانسـرهای سـریال غـالم 
پرشـیا خـودروی کرمـان بودنـد کـه بـرای آنها حـدود 4 
 CD دقیقـه رپورتـاژ در سـریال گذاشـتم و آرم آنهـا روی

و بیلبوردهـا بـود ولـی متأسـفانه بـر خـالف آنچـه تصـور 
مـی شـد آنهـا یک ریـال به مـا ندادند؛ متاسـفانه قـرارداد 
مـا بـا آنهـا شـفاهی بـود و دلیـل تاخیـر قسـمت دوم هم 

بود. همیـن 
در گذشـته با صدا و سـیمای مرکز کرمـان کارهای 
زیـادی انجـام دادید االن چـرا با صدا و سـیما کار 

نمـی کنید؟
مـن سـالهای زیـادی با صـدا و سـیمای مرکز کرمـان کار 
کـردم و بیشـترین جایـزه ها را از سـریالها، تلـه فیلم ها و 

گرفتم.  هایم  انیمیشـن 
دو قـرارداد از زمـان مدیریـت آقـای موسـوی بـا صـدا و 

سـیما دارم کـه هر دو قرارداد مشـکل دارند و مشـکالت 
رفـع  بـرای  مـن  و سیماسـت؛  بـه صـدا  مربـوط  اینهـا 
صادقـی  آقـای  کـه  زمانـی  از  قراردادهایـم  مشـکالت 
جهانـی مدیـر صـدا و سـیما شـده انـد بیـش از 20 بـار 
بـرای مالقـات بـا ایشـان به صـدا و سـیما رفتـم و موفق 
بـه زیـارت ایشـان نشـدم واقعـاً مـن اگـر مـی خواسـتم 
رئیـس جمهـور را ببینـم بـا این همـه تالش دیـده بودم. 
و تنهـا جوابـی کـه بـه مـن مـی دهنـد ایـن اسـت کـه 

ندارند. وقـت 
از این که در این گفتگو شرکت کردید سپاسگزارم. 

 من هم از شما متشکرم.

یازدهمین جشن سینمای کرمان
برگزار شد

 مسعود اشجعی کارگردان سریال غالم لرد:

کپی نکنند، غالم لرد موفق می شود

گزارش 

همسر
»تقي مدرسي«
در فهرست
نامزد هاي بوکرز

فهرسـت نهایـي جایـزه »من 
یـک  بـا حضـور   2015 بوکـر« 
نویسـنده برنـده پولیتـزر و یکي 
از نامزدهـاي نهایي پیشـین این 

جایـزه اعـالم شـد. »»آن تایلر«، نویسـنده آمریکایـي، برنده پولیتزري اسـت 
کـه در ایـن دوره بـا کتـاب »قرقـره آبـي« برگزیـده شـده اسـت. تایلـر در 
سـال 1989 بـراي کتـاب »درس هـاي تنفـس« موفـق شـد جایـزه پولیتـزر 
را در بخـش ادبیـات داسـتاني از آن خـود کنـد. امـا نکتـه جالب آنکـه، تایلر 
همسـر زنـده یاد تقي مدرسـي، نویسـنده ایرانـي و خالق آثاري چـون »آداب 
زیـارت«، »شـریفجان، شـریفجان« و »کتـاب آدم هاي غایب«، بـوده. این دو 
در سـال 1343 بـا هـم ازدواج کردنـد. حاصـل ایـن ازدواج دو دختـر بـا نـام 
هـاي تـژ و میتـرا هسـتند. این دو نویسـنده تا زمان مرگ مدرسـي در سـال 
1376بـا هـم زندگـي کردنـد. امـا در کنـار »تایلـر«، »هانیـا یاناگـي هـارا«، 
نویسـنده »یـک زندگـي کوچـک«، دیگـر چهـره آمریکایي اسـت کـه نامش 
در ایـن فهرسـت وجـود دارد؛ ضمـن آنکـه »تـام مـک کارتـي« و »سـانجیو 

سـاهوتا«، نماینـدگان بریتانیـا در ایـن رقابـت ادبي هسـتند. 

کیهان کلهر
 و علیرضا قرباني 
مهمانان ویژه روز 
ایراني جشنواره ورشو

دوره  یازدهمیـن  امسـال   
جشـنواره »چهارراه فرهنگ« ورشو 
از سـي ام شـهریور تا پنجـم مهرماه 
)27 - 21 سـپتامبر( در شهر ورشو 
حضـور  بـا  و  لهسـتان  پایتخـت 

گروه هـاي مختلف موسـیقي ملل از کشـورهاي مختلف جهـان از جمله کیهان کلهر 
و علیرضـا قربانـي از ایـران برگـزار خواهد شـد. جشـنواره »چهارراه فرهنگ« ورشـو، 
کـه کار خـود را از 2005 آغـاز کـرده، محـل عرضـه اي بـراي فرهنگ ها و موسـیقي 
ملـل مختلـف جهـان اسـت و در این عرصه یکـي از بزرگ تریـن نمونه هـاي این نوع 
فسـتیوال ها در اروپـاي شـرقي به حسـاب مي آیـد. روز اول این جشـنواره بـا نام »باغ 
ایرانـی« بـا دونـوازی کیهان کلهـر و علی بهرامی فرد و سـپس اجـرای علیرضا قربانی 
آغـاز خواهـد شـد. کیهان کلهر که امروزه مهم ترین سـفیر موسـیقی ایـران درجهان 
شـناخته می شـود، در سـال 1389 آلبومـی بـه نـام »تنهـا نخواهـم مانـد« به همراه 
علـی بهرامی فـرد ضبط کرد که در سـال 1391 منتشـر شـد. این آلبـوم بداهه نوازی 
شـاه کمان و سـنتور بـم یـا سـنتور بـاس اسـت کـه نمونه های جدیـدی از سـازهای 
کمانچه و سـنتور اسـت که در سـاخت آنها برای تولید صدایی متفاوت نوآوری هایی 
همچـون افـروزدن سـیم های اضافـه و واخـوان و تغییر انـدازه بدنه ی سـازها و تغییر 

دامنـه ی صوتـی صـورت گرفته اسـت. 

به دنیا آمدم تا 
نویسنده شوم 
کتـاب  تخصصـی  نشسـت 
»شـما کـه غریبـه نیسـتید« بـا 
هـدف نگاهـی متفـاوت بـه آثار 
و نوشـته هـای هوشـنگ مرادی 
کرمانـی عصـر 24 شـهریور در 
فرهنگسـرای سـرو برگـزار شـد. 
مـرادی کرمانـی در این نشسـت 

گفـت: بـه دنیـا نیامـده ام کـه پزشـک یـا وکیـل شـوم. بـه دنیـا آمـده ام تـا 
نویسـنده شـوم. مـرادی کرمانـی در ایـن مراسـم گفـت: من بـه دنیـا نیامده 
ام کـه سـاختمان بسـازم و یـا وکیـل و پزشـک بشـوم. بـه دنیـا آمـده ام که 
نویسـنده شـوم. حکایـت مـن حکایت کودکی اسـت که به کویر مـی رود و گم 
می شـود. مـن همـان کودکی هسـتم کـه واردکویر زندگی شـدم و مشـکالت 
چیزهایـی  از  بسـیاری  و  سـختی  و  تنهایـی  بی کسـی،  داشـتم.  بسـیاری 
کـه شـاید در داسـتان های مـن آمـده اسـت.. ،. هنـوز هـم در سـخت ترین 
موقعیت هـا قلـم بـه دسـت می گیـرم و می نویسـم و آن جاسـت کـه در قصـه 
گـم می شـوم و داسـتان خـودم را می نویسـم. در پایـان ایـن مراسـم، لـوح 
تقدیـری و هدیـه ای بـه هوشـنگ مـرادی کرمانی اهدا شـد. مـرادی کرمانی 

لـوح تقدیـر و هدیـه خـود را از دسـتان همسـرش دریافت کـرد. 

نامزدهای
گرانترین جایزه 
داستان کوتاه جهان

جنجالـی  کوتـاه  داسـتان 
»تـرور مـارگارت تاچر« نوشـته 
نویسـنده  منتـل«  »هیـالری 
بـه  بوکـر  جایـزه  دو  برنـده 
نامزدهـای  از  یکـی  عنـوان 
 BBC جایـزه داسـتان کوتـاه

انتخـاب شـد. جایـزه 15 هـزار پوندی داسـتان کوتاه BBC کـه گرانترین 
جایـزه داسـتان کوتاه جهان محسـوب می شـود در حالی پنـج نامزد نهایی 
خـود را معرفـی کـرد که نام داسـتان کوتاه »تـرور مارگارت تاچر« نوشـته 
»هیـالری منتـل« نویسـنده سرشـناس انگلیسـی نیـز در میان آنهـا دیده 
می شـود. ایـن داسـتان کوتـاه دربـاره تک تیرانـدازی اسـت کـه در لبـاس 
یـک لوله کـش سـاختمانی قصـد دارد »مـارگارت تاچـر« نخسـت وزیـر 
اسـبق انگلسـتان را تـرور کند. به گـزارش گاردیـن، چهار نامـزد دیگر این 
جایـزه داسـتان کوتاه شـامل »ماجرای عجیب سـگ در شـبانگاه« نوشـته 
»مـارک هـادون«، »خیابان برایر« نوشـته »جاناتان باکلـی«، »قالب بافی« 
از »فرانسـس لویسـتون« و همچنین داسـتان کوتاه »االن انجامش بده، از 

میـز بپـر« نوشـته »جرمـی پیـج« می شود./ایسـنا

موسیقیجایزه داستان کوتاهنویسنده

پیشنهاد

یکی از ما  به مرگ نزدیک تر است
شهرام پارسا مطلق

 » ن سـتا ر بیما «
شـعر  مجموعـه  نـام 
آزاد  تـازه ی مهـدی 
سـاوجی  مظفـری 
اسـت کـه شـعرهای 
سـال های 90 تا 93 
ایـن شـاعر را در بـر 
مـی گیرد که توسـط 

نشـر چشـمه در سـال جاری چاپ و منتشـر شـده 
اسـت مهدی مظفـری سـاوجي متولد سـال 1356 
در سـاوه اسـت نخستین مجموعه شـعرش با عنوان 
»دلتنگي هاي  نسـیم « توسـط انتشـارات اهل قلم 
منتشـر شـد  » رنـگ هـا و سـایه هـا«و » شـب به 
شیشـه مـی زنـد « از دیگـر مجموعـه های شـعر او 
هسـتند مظفری سـاوجی  عالوه بر شـعر در زمینه 
نقـد و پژوهـش ادبي فعالیـت مي کنـد و آثارش در 
بسـیاري از نشـریه هاي کشـور منتشـر شـده است

چنـد شـعر از مجموعه » بیمارسـتان «  را با هم 
خوانیم:  می 

بخشی از شعر زندگی
یکـی از شـمع هـا / بـه تاریکی نزدیک تر اسـت/ 

یکـی از شـاخه ها/ بـه پاییز/ یکـی از مـا/ به مرگ
یک شب به تمام معنا

سـتاره هـا را / پشـت سـکوتش/ مخفـی کـرده 
اسـت/ماه را/ زیـر پرهایـش/و صبـح هـای خیلـی 
زود را/ پشـت صدایـش/کالغ/ یـک شـب بـه تمـام 

معناسـت
تنهایی

تنهایی/درختـی سـت در پاییز/هرچه دسـتش را 
دراز مـی کنـد/ بـه بـرگ هایش نمی رسـد
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حقوق و حوادث

خبر

سمفونی قتل در پاساژ ولیعصر
دوشـنبه 23 شـهریور مـاه سـه نفر بـه عنوان مشـتری 
بـرای خریـد یک ارگ بـه قیمتی حـدود 6 میلیون و 800 
هـزار تومـان، بـه او مراجعـه کردند و قرار شـد چندی بعد 

بـا پـول الزم برای خریـد بازگردند.
حوالـی سـاعت 13:30 بـود کـه وی را در حـال تسـت 
وی  بـا  دیـدم.  سـاز  ایـن  فـروش  از  خوشـحال  و  ارگ 
خداحافظـی کـردم غافـل از اینکه آخرین دیـدارم با او بود 

و پاسـاژ را تـرک کـردم.
پاسـاژ  در  مقتـول  دوسـت  هـای  صحبـت  هـا  ایـن 
ولیعصر)مابیـن چهـارراه سـمیه و ولیعصـر( کرمـان بـود.

بـا جسـت و جـوی بیشـتر از افـراد حاضـر در پاسـاژ و 
یکـی از شـاهدانی کـه بـا صـدای کمـک خواهـی مقتـول 
خـودش را بـه پیکـر خونیـن او رسـانیده بـود اطالعاتـی 
مبنـی بـر اتفاقـات روز حادثـه بـه دسـت آوردم کـه بدین 

ترتیـب می باشـد:
حوالـی سـاعت 14:00 کـه پاسـاژ خلـوت شـده بـود، 
نوجوانـی حـدودا 15-16 سـاله بـه مغـازه ی وی رفت. او 
کـه بـرای سـنجیدن اوضـاع و احوال آمـده بـود، هنگامی 
کـه موقعیـت را مناسـب دیـد بـا آن سـه نفر که بـه ظاهر 
خریـدار وسـیله ی موسـیقی بودند، تمـاس گرفت و آن ها 
وارد پاسـاژ شـدند. متاسـفانه مغـازه ی وی درزیرزمیـن  و 

در خفـا بود.
اول بـا مقتـول دسـت به یقـه شـدند و او را مورد ضرب 
و شـتم قـرار دادنـد. در همین حیـن نوجوان مذکور سـاز 
را برداشـت و فـرار کنان سـوار ماشـین پـژو 405 نقره ای 

رنـگ شـد و منتظر آن سـه نفـر ماند.
بعـد از درگیـری فیزیکی بیـن مقتول و مشـتری نماها 
یکـی از آن هـا چاقویـی در آورد و یـک ضربـه پشـت ران 
وی و دومیـن ضربـه را از پشـت به ناحیه ی شـش مقتول 

وارد آورد و فـرار کردند.
در همیـن حیـن که مقتـول نالـه کنان کمـک خواهی 
صـدای  و  سـر  متوجـه  وی  همـکاران  از  یکـی  میکـرد 
درگیـری شـد. بـا دیـدن صحنه فـورا بـا اورژانـس تماس 
گرفـت و آمبوالنـس ظـرف 10 دقیقـه خـود را بـه محـل 

ند. رسا
مقتـول بـه بیمارسـتان شـهید باهنـر اعـزام شـد ولـی 
بـه دلیـل خـون ریـزی شـدید در اتـاق عمل جـان باخت.

ایـن بـود ماجـرای هولنـاک قتل مـردی 35-36 سـاله 
کـه دارای سـه فرزنـد می باشـد و طبق گفته ی دوسـتان 
وی، خانـواده اش بـه شـدت از لحاظ روحی دچار مشـکل 

شـده اند.
صاحبـان واحدهـای تجـاری در پاسـاژ ولیعصـر از جـو 
حاکـم بـر ایـن پاسـاژ صحبـت مـی کردنـد کـه مبتنی بر 

تـرس و ناامنـی می باشـد.
همـکاران مقتـول مـی گفتنـد: هنـوز مرگ دوسـتمان 
را نمـی توانیـم بـاور کنیـم و وقتی دوسـت ما در سـاعاتی 
از روز ایـن گونـه بـه قتـل رسـانیده انـد، در ایـن محـل 

احسـاس امنیـت بـه خصـوص در سـاعات شـب نداریم.

کشف 13 کیلو گرم تریاک در 
الستیک خودرو

فرمانـده انتظامـي شهرسـتان نرماشـیر از کشـف 13 
کیلـو گرم تریاک در عملیات شـب گذشـته توسـط پلیس 

مبـارزه بـا مـواد مخـدر این شهرسـتان خبـر داد.
پلیـس، سـرهنگ  اطـالع رسـاني  پایـگاه  از  نقـل  بـه 
محمـد افشـاري پوردر تشـریح ایـن خبر گفـت : ماموران 
پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخدر شـب گذشـته در راسـتاي 
مبـارزه بـي امـان با سـوداگران مـرگ حین کنتـرل محور 
»زاهدان - نرماشـیر« به یک دسـتگاه تاکسـي سـمند که 
از زاهـدان بـه سـمت قـم در حرکـت بـود مشـکوک و آن 

کردند. متوقـف  را 
 وي تصریـح کـرد: ماموریـن پلیـس مبـارزه بـا مـواد 
مخـدر در بازرسـي از ایـن خـودرو که در قالـب خانوادگي 
اقـدام بـه حمـل مواد مخدر مـي نمودند ، مقـدار 13 کیلو 
گـرم تریـاک کـه بـه طـرز ماهرانـه اي در السـتیک هاي 

عقـب خودرو جاسـاز شـده بود کشـف شـد.
افشـاري پـور خاطـر نشـان کـرد: درایـن زمینـه یـک 
دسـتگاه خـودرو توقیـف و و سرنشـینان خـودرو که زن و 
شـوهر میانسـالي بودند دسـتگیر و پس از تشـکیل پرونده 

تحویـل مقامـات قضایي شـدند.
از  پایـان  در  نرماشـیر  شهرسـتان  انتظامـي  فرمانـده 
شـهروندان    خواسـت، در صـورت اطـالع از فعالیـت تهیه و 
توزیـع کننـدگان مـواد مخـدر، مراتـب را به مرکـز فوریت 

هـاي پلیسـي 110 اطـالع دهنـد.

  بـه نقـل از روابط عمومی دادگسـتری 
اسـتان کرمان، دادسـتان عمومی و انقالب 
شهرسـتان زرنـد گفـت: انعـکاس واقعیـت 
هـا بـه مسـئولین و مقامـات مافـوق مهـم 
تریـن اصـل پیـش گیـری اسـت و در حل 
مشـکالت و کاهـش جرائـم کارگشـا مـی 

باشد.
حضـور  بـا  دل  قـوی  مهـدی  سـید 
نیـروی  پرسـنل  و  فرماندهـان  جمـع  در 
داشـت:  ابـراز  شهرسـتان  ایـن  انتظامـی 
همـان طـور که دشـمن با جنگ نـرم جلو 
مـی آیـد و یک سـری اهـداف را به صورت 
جنـگ نـرم پیـاده مـی کنـد ماهـم باید با 
اقدامـات فرهنگـی و فرهنـگ سـازی در 

سـطح جامعـه در مقابله با اهداف دشـمن 
فعالیـت کنیـم.

وی اولیـن اصـل موفقیـت را آشـنایی 
کامـل و دقیـق بـا قانـون دانسـت و افزود: 
بـا  کـه  برویـم  سـمتی  بـه  بایسـتی  مـا 
کشـفیات علمـی، کار خود را انجـام دهیم 
و بـا تکنولـوژی روز دنیـا به پیـش برویم .

مقـام  بیانـات  بـه  اشـاره  بـا  قـوی دل 
معظـم رهبـری دو شـرط عمـل بـه قانون 
نظـام  اقتـدار  عامـل  را  خلـق  حسـن  و 
جمهوری اسـالمی دانسـت و بیان داشـت: 
اگـر مـا در سـطح جامعـه رفتـار سـالم و 
حسـن خلق از خود نشـان دهیم در مقابل 
بهترین سـرمایه کـه همان جـذب مردم و 

مشـارکت های مردمـی و معتمدین محلی 
اسـت و اعتمـاد سـازی را خواهیم داشـت.

قـوی دل بحـث برنامه ریـزی، آموزش،  
نظـارت  و اشـرافیت اطالعاتـی در کارهـا 
را بسـیار مهـم ارزیابـی کـرد و در زمینـه 
اولویـت بنـدی کارهـا بیـان کـرد: اگـر ما 
بتوانیـم بـا یـک کار اطالعاتـی هـر شـش 
مـاه یـک بار ریشـه ی اصلی  یـک جرم را 
پیـدا کنیـم و آن را بخشـکانیم نتیجـه آن 
بهتـر از مسـائل جزئـی و حاشـیه پـردازی 

بود. خواهـد 
تدبیـر،  پایـان  در  قضایـی  مقـام  ایـن 
از  را  صداقـت  و  دقـت  و  عمـل  سـرعت 
عوامـل مهـم موفقیـت در کارهـا دانسـت.

انعکاس  واقعیت ها مهمترین اصل پیشگیری 
در وقوع جرائم است

خبر

سرقت های خرد، آبروریزی های کالن
 مریم سعیدی

صبـح پنـج شـنبه مـورخ 26 شـهریورماه نتایج طرح 
چهـار روزه ی نیـروی انتظامـی بـرای ارتقـای احسـاس 
امنیـت در شـهر کرمـان بـا حضـور فرمانـده ی نیـروی 
و  آگاهـی  پلیـس  رئیـس  کرمـان،  اسـتان  انتظامـی 
دادسـتان کرمـان در محـل کالنتـری 21 بررسـی شـد. 
در محوطـه ی کالنتـری 21 بنرهایی شـامل اقدامات 
کالنتـری هـای شـهر کرمـان در کشـف و برخـورد بـا 
جرایـم مختلـف و همچنیـن بعضـی از امـوال مسـروقه، 
مشـروبات الکلـی و... کـه بـا تـالش ماموریـن نیـروی 
انتظامـی ثبـت و ضبـط شـده بود، به چشـم مـی خورد.

نمایـش  بـه  کـه  ای  مسـروقه  امـوال  بـه  توجـه  بـا 
گذاشـته شـده بـود، می تـوان میـزان باال بودن سـرقت 
اسـتان  انتظامـی  نیـروی  فرمانـده ی  هـای خـرد کـه 
کرمـان آن هـا را آزاردهنـده خوانـد، دریافـت ایـن امـر 
دال بـر مشـکالت اقتصـادی و فقـری اسـت کـه سـبب 
مـی شـود قشـر ضعیـف جامعـه بـه سـرقت اموالـی هر 

چنـد کـم ارزش رو آورد. 
رضـا بنـی اسـدی در جمع خبرنـگاران اظهار داشـت: 
بـرای ارتقـای احسـاس امنیـت اجتماعـی شـهر کرمـان 
کـه بـه عنـوان هـدف نیـروی انتظامـی مـی باشـد، در 
حـوزه ی فرماندهی نیـروی انتظامی با مسـاعدت پلیس 
هـای تخصصـی طرح چهـار روزه ای اجرا شـد که از 22 

شـهریور آغـاز شـد و در شـهر کرمان اجرا شـد.
وی بـا اظهـار رضایـت از دسـتاوردهای ایـن طرح در 
ایجـاد احسـاس امنیـت بـه برخـی از آن ها اشـاره کرد:

کشف مقادیر زیادی تریاک در شهر کرمان
دستگیری 76 نفر سارق و 116 متهم دیگر

کشف 148 گونه سرقت در این چند روز
435 مـورد توقیـف موتـور سـیکلت و 65 دسـتگاه 

متخلـف خـودروی 
3 مـورد کشـف قتـل و 4 نفـر عامـل قتـل در شـهر 

ن ما کر
دستگیری 20 نفراز اراذل اوباش

شهرسـتان هـای تابـع نیـز اقدامـات موثـری انجـام 
قتـل در شـهرهای جنوبـی و  مـورد  دادنـد. کشـف 3 
دسـتگیری 7 نفـر قاتـل و کشـف مقادیـر زیـادی مـواد 

مخـدر در آن حـوزه
کشـف 4کیلو هروئین و 1 کیلو شیشـه توسـط ایست 

منوجان بازرسی 
دسـتگیری یـک شـرور مسـلح در منطقـه ی چهـار 
شـاهی بـه سـمت مینـاب در عملیـات پلیس مبـارزه با 

مـواد مخـدر و کشـف 200 کیلـو تریـاک از وی
 بـا توجـه بـه نتایـج بـه دسـت آمـده از طـرح چهـار 
روزه ی مذکـور مـی توان بـه تالش شـبانه روزی نیروی 
انتظامـی شـهر کرمـان بـرای برقـراری هـر چـه بیشـتر 

امنیـت، پـی برد.

امـا مسـئله ای کـه ذهن مـرا به خـود مشـغول کرد، 
حضـور تعـدادی از سـارقین و متهمیـن بـه سـرقت در 
محوطـه ی کالنتـری 21 بـود. دو سـارق در کنـار اموال 
مسـروقه و زیرتابـش نـور خورشـید بـه صورت دسـتبند 
زده نشسـته بودنـد. چهـار تـن متهم دیگر نیـز در محل 
حاضـر بودنـد. سـوالی کـه بـرای مـن پیـش آمـد ایـن 
بـود: آیـا قانـون آیین دادرسـی کیفـری کـه همانند هر 
قانـون دیگـری بـه تصویـب مجلـس شـورای اسـالمی 
رسـیده اسـت و شـورای نگهبان نیز آن را تائید نموده و 
همچنیـن رئیـس محتـرم قـوه ی قضاییه بر اجـرای این 
قانون از سـوی مقامـات اجرایی تاکید ورزیـده، در رابطه 

بـا ایـن افراد اجرا شـده اسـت؟
قانـون کـه مـواد  ایـن  طبـق 7 مـاده ی نخسـتین 
راهبـردی نامیـده شـده انـد و بـا توجـه بـه آن هـا مـی 
تـوان گفـت روح قانـون آییـن دادرسـی کیفـری مبنـی 
براصـل برائـت و رعایـت حقـوق متهـم مـی باشـد، آیـا 

حقـوق ایـن افـراد رعایـت شـده اسـت؟ 
آیا حضور این افراد طبق حکم قضایی بوده است؟

بـه نظـر مـی رسـد حضـور دو مجـرم و چهـار متهـم 
بـرای نمایـش در برابر دیـدگان خبرنـگاران امری خالف 
رعایـت کرامـت انسـانی و حقـوق شـهروندی مذکور در 

قانـون آییـن دادرسـی کیفری می باشـد. 
بـا توجـه بـه ایـن کـه بـه نظـر مـی رسـید سـارقین 
حاضـر، در سـرقت هـای خرد دسـت داشـتند باید گفت 
چـرا یـک انسـان بایـد از همه لحاظ تحت فشـار باشـد؟ 
ضمـن اعتقـاد بـه این که سـرقت چـه خـرد و چه کالن 
هرگـز امـری قابـل قبـول نیسـت و مرتکب بـه این جرم 
بایـد بـه سـزای عمـل خـود برسـد و نیازمنـدی و فقـر 
هیـچ یـک مجوز ارتـکاب جـرم نمی باشـند،آیا درسـت 
اسـت کـه سـارقین سـرقت های خـرد در برابـر دیدگان 
خبرنـگاران قـرار گیـرد و سـرش را به لحـاظ ناراحتی و 

شرمسـاری پاییـن بیندازد؟
آیـا حضـور ایـن اشـخاص در مـال عـام سـبب نمـی 
شـود قبـح ارتـکاب جرم بـرای آن هـا با این اسـتدالل 
هـای  سـرقت  مـوارد  در  مگـر  سـرقت  مجـازات  کـه 
حـدی، مدتـی حبـس مـی باشـد، و ایـن مـدت دیـر یا 

زود بـه پایـان مـی رسـد و امـکان اینکـه فـرد دوبـاره 
دسـت بـه ارتـکاب جـرم سـرقت بزند بـا ایـن تفکر که 
در گذشـته علـی رغـم ارتکاب جـرم، در برابـر دیدگان 
خبرنـگاران حاضـر شـدم و باالتر از ایـن اتفاقی نخواهد 
افتـاد، وجـود دارد. پـس ایـن بار هم دسـت به سـرقت 
مـی زنـم و چنانچه دسـتگیر شـدم مدتی مجـازات می 

... شوم.
ایـن گونـه برخوردهـا بـا سـارقینی همچـون افـراد 
گونـه  ایـن  عمـوم  منظـر  از   ،21 کالنتـری  در  حاضـر 
اسـت کـه زور و قـدرت مقامـات انتظامی نسـبت به این 
قشـر در مقایسـه با مرتکبین سـرقت های کالن بیشـتر 
اعمـال می شـود کـه نوعی دلسـوزی و ترحم را نسـبت 
به سـارقین سـرقت های خـرد  به دنبال خواهد داشـت.

بـه نظـر مـی رسـد بـا توجـه بـه جدیـد بـودن ایـن 
قانـون اشـکاالتی سـطحی در اجـرای آن وجـود دارد که 
البتـه هیـچ یـک از آن هـا نمـی توانـد اهمیـت اقدامات 
انتظامـی و قضایـی را کـه قابـل تقدیـر مـی  مقامـات 

باشـند از بیـن ببـرد.

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007015013 هیـات دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کرمـان تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم فاطمـه ضرغامی نـژاد فرزند جلیل بشـماره شناسـنامه 1139 صـادره از بم 
در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 325/39 مترمربـع تحت پـالک 13701 فرعـی از 3968 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 899 فرعـی از 3968 اصلـی واقـع در بخش 2 کرمـان به آدرس کرمـان خیابان 
دسـتغیب کوچـه 64 انتهـای بن بسـت خریداری از محـل مالکیت آقای علـی احمدی نژاد محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصله15روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت دو 
مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/28                                             تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/11

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2481                 

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007014441 هیـات دوم موضـوع قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای حسـین شـفیع زاده قنات شـیبده فرزند علی بشـماره شناسـنامه 2 صـادره از کرمان 
در ششـدانگ یـک باب سـاختمان مشـتمل بر طبقـه فوقانی بـه مسـاحت 197/10 مترمربع که مـوازی 34/49 
مترمربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلق بوقـف و در اجاره نامبرده قـرار دارد تحت پـالک 2658 فرعی 
از 5209 اصلـی واقـع در بخـش 1 کرمـان بـه آدرس کرمـان بزرگـراه ایـت الـه خامنـه ای کوچـه 30 خریداری 
از محـل مالکیـت آقـای محمـد سـاالر کالنتـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظـور اطـالع عمـوم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/28                                             تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/11

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2476           

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی                   

برابـر رای شـماره 139460319007014757 هیـات دوم موضـوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی خانـم طاهـره پوریـزدان پناه کرمانی فرزند  حاجی بشـماره شناسـنامه 17 صـادره از بم در 
ششـدانگ یـک باب سـاختمان به مسـاحت 371/134 مترمربع تحت پـالک 3201 فرعـی از 2787 اصلی واقع 
در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان ادیب یک کوچه شـهید محمد بکتاش خریـداری از محل مالکیت 
آقـای محمـد حایـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 

تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/11

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2487              

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابـر رای شـماره 139460319007014868 هیـات دوم موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کرمـان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد شـریف یوسـف الهیه فرزند غالمحسـین بشـماره شناسـنامه 209 صـادره از 
کرمـان در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 566/10 مترمربـع کـه مـوازی 201/16 مترمربـع از 
ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد تحـت پـالک 18403 فرعـی از 
1783 اصلـی واقـع در بخـش 3 کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان جهاد کوچـه 56 پالک 41 خریـداری از محل 
مالکیـت آقـای ماشـااله ثمـره هدایـت زاده محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/28                    تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/11

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کرمان- امین رضا قوام  
م الف 2489                  

آگهی موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی                   

برابـر رای شـماره 139360319012014784 هیـات دوم موضوع قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقای منتظر المهدی یعقوبی پور فرزند محمد بشـماره شناسـنامه 125 صادره از سـیرجان 
یـک قطعـه بـاغ بـه مسـاحت 35014/50 مترمربع پـالک 76 فرعـی از 4620 اصلـی واقع در بخـش 36 کرمان 
بـه آدرس سـیرجان جنـت آبـاد سـمت امامـزاده علـی )ع( خریـداری از مالک رسـمی آقـای داوود قطبی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه15روز آگهی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید، ظرف مدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول:94/06/28            تاریخ انتشار نوبت دوم:94/07/11

رئیس ثبت اسناد و امالک- عباس ملکی   
م الف 2847       

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب سـاختمان کرمـان کوهپایه درختنجان روسـتای با چشـمه گاو مـورد تقاضای 
خانـم پـوران نجـار درختنجانـی تاکنون تحدید حدود نشـده و نیاز به تحدید سـاختمان پـالک 4 فرعی 
از 167 اصلـی واقـع در بخـش 8 کرمـان بـه مسـاحت 694/60 مترمربـع واقـع در حـدود دارد و اعمـال 
تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هـم میسـر نمی باشـد لـذا حسـب درخواسـت مالک بـه شـماره 20942-

94/6/22 بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصـی بـه اسـتناد تبصـره ذیل مـاده 13 قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی منتشـر و عملیات تحدیـدی از سـاعت 8 صبح روز 
94/7/19 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا به مالـک یا مالکیـن امالک مجـاور رقبه مزبـور اخطار می 
گـردد کـه در موعـد مقـرر در این اعـالن در محل وقوع ملک حاضـر و در صورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجام و چنانچه کسـی نسـبت به حـدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشـته باشـد 
طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثر ظرف مـدت 30 روز پس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را 
کتبـاً بـه ایـن اداره اعـالم نمایـد و ظـرف مـدت یکماه از تاریـخ اعالم اعتـراض مهلت دارنـد تا بـه دادگاه صالحه 
مراجعـه و اقـدام بـه تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه اخذ و به این اداره تسـلیم 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلت یاد شـده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبت 

عملیـات ثبتـی بنـام وی ادامه خواهد یافـت و هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: 94/6/28  

کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام 
م الف 2457

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ منـزل دارای پـالک 1506 فرعـی از 334 اصلـی بمسـاحت 137/9 مترمربـع واقـع 
در اراضـی بدرآبـاد بخـش 36 کرمـان مـورد تقاضـای آقای/خانـم مهـدی زلفـی گسـمونی نیـاز بـه تحدیـد 
حـدود دارد اعمـال تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت هم میسـر نمیباشـد. لذا حسـب درخواسـت مورخه 
94/6/25 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبـور منتشـر و عملیـات 
تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز سـه شـنبه 94/7/21 در محل شـروع و بعمل خواهد آمد. لـذا به مالک 
)مالکیـن( امـالک مجـاور رقبـه مزبـور اخطـار مـی گردد کـه در موعد مقـرر در ایـن اعـالم و در محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه 
کسـی بـر حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراض داشـته باشـد بر طبـق مـاده 20 قانون حداکثـر ظرف مدت 
30 روز پـس از تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـاً بـه ایـن اداره اعـالم تا بـه دادگاه 
صالحـه ارسـال گـردد. بدیهی اسـت پس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.

تاریخ انتشار: 94/6/28
رئیس اداره ثبت اسـناد و امالک سیرجان- عباس ملکی 
م الف 2863

آگهی فقدان سند مالکیت
موسـی گمرکـی فرزنـد سـلطان ششـدانگ پـالک 262 فرعـی از 1783اصلـی بخـش 3 کرمـان که 
سـند مالکیـت آن بشـرح ثبت شـماره 17800صفحه 199 دفتـر 129 صادر و تسـلیم گردید. ضمن 
تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضـاء شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبور 
بعلـت نامعلـوم مفقـود و درخواسـت سـند مالکیـت المثنـی نموده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی 
مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یـک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا 
چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر بـا وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می 
باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهـی به اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه تسـلیم نمایند واال پـس از مـدت مذکور نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد.
تاریخ انتشار: 94/6/28

امین رضا قوام- کفیل ثبت شهرسـتان کرمان
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جدول شماره ۴۳۸

دیـدار دو تیم نفت مسجدسـلیمان و مس کرمان از سـری 
مسـابقات هفتـه ششـم لیـگ یک کشـور با پیـروزی نفت 

مسجدسـلیمان به پایان رسـید.
 موتور مسجدسلیمان با عبور از مس روشن شد

بـه گـزارش »دی اسـپورت« از خوزسـتان ، تیـم فوتبـال 
نفـت مسـجد سـلیمان کـه در آخریـن بـازی خانگـی که 
از حضـور تماشـاگر بهـره منـد نبـود، توانسـت بـا تک گل 
فرشـید علیـزاده در دقیقه 86، از سـد تیـم قدرتمند مس 

کرمـان عبـور کند.
داور: قاسم واحدی

کمک داوران: فرهاد خوشنواز و محمدتقی حیدرپور
اخطـار: حمـزه حـدادی و محمدهـادی یعقوبـی )نفـت(  

مصطفـی شـجاعی )مـس(
حامـد  بهـزادی،  یوسـف  مسجدسـلیمان:  نفـت  ترکیـب 
حمـزه  چراغـی،  کیامـرث  گـودرزی،  علـی  محمـودی، 
محمدهـادی  دراجـی،  سـتار  قربانـی،  رامیـن  حـدادی، 
میـالد  داودی(،  احمـد   -82( موسـوی  سـجاد  یعقوبـی، 
داودی )62- فرشـید علیزاده( و مجتبی زارع )66- احسان 

زاده(. علـوان 
سرمربی: فرزاد حافظی

ترکیـب مـس کرمـان : کـورش ملکـی، محمـد مختـاری، 
عبـداهلل حسـینی، بهنـام داداش ونـد، عبـاس کاظمیـان، 
فـرزاد حسـین خانـی، احمد زنـده روح، محمدرضـا زینال 
خیـری )58- سـعید صادقـی(، میـالد پورصـف شـکن، 
مصطفـی شـجاعی )79- افشـین اسـماعیل زاده( و کیوان 

امرایـی )68- حسـین قهارپـور(.
سرمربی: وینگو بگوویچ

 حـدود 200 نفـر از تماشـاچیان نفـت بـر روی منـازل 
مشـرف بـه ورزشـگاه، تیـم محبوبشـان را تشـویق مـی 

کردنـد. 
از نـکات جالـب بـازی حضـور کیومـرث چراغـی، حامـد 
محمـودی و زارعـی از بازیکنـان باتجربـه نفـت در ترکیب 

اولیـه نفـت بود.
بازی ساعت 17:30 با تغییر یک ساعته شروع شد.

نفت مسجدسـلیمان در دقایق ابتدایی بازی، فشـار زیادی 
بـر روی دروازه مـس وارد کـرد، بـه گونـه ای کـه در ده 

دقیقـه ابتدایـی بـازی 5 ضربـه کرنر بدسـت آورد.
دروازبـان مـس کرمـان، در دقیقـه پنجـم بازی ضربه سـر 

خطرنـاک حامـد محمـودی را دفـع کرد.
تیـم مـس کرمـان در اواسـط نیمـه اول مـی توانسـت بـه 

گل برسـد کـه ضربـه سـر بازیکن ایـن تیم در یـک قدمی 
دروازه بـه بیـرون رفت.

داور بـه دلیل گرمـا، بازی را در دقیقه 30 برای اسـتراحت 
دو تیـم متوقف کرد. 

دو تیم با تساوی بدون گل به رختکن رفتند.
تیـم نفـت مسجدسـلیمان بـا 5 دقیقـه تاخیـر وارد زمین 

شـد. بازی 
در دقیقه 60 بازی سـجاد موسـوی بازیکن نفت، نتوانسـت 

موقعیـت تک به تـک خـود را وارد دروازه مس کند.

در دقیقـه 71 بـازی احسـان علـوان زاده بازیکـن تعویضی 
نفـت، بـا عبور از چنـد بازیکن مس موقعیت بسـیار خوبی 
را نصیـب هم تیمـی هایش کردکه این موقعیـت نیز برای 

نفت از دسـت رفت.
داور بـه دلیل گرمـا، بازی را در دقیقه 75 برای اسـتراحت 
علیـزاده  فرشـید  دردقیقـه 86  کـرد.   متوقـف  تیـم  دو 

توانسـت سـانتر زیبـای یعقوبـی را وارد گل کنـد.
بـازی با نتیجـه یک بر صفر به سـود نفت مسجدسـلیمان 

یافت. پایان 

موتور مسجدسلیمان با عبور
 از مس روشن شد

مس

ورزش

اسکوربورد فوتبال

علـی کفاشـیان در یـک گفتگـو در برنامـه “دیـد در 
شـب” بـا رضـا رشـیدپور گفـت: ایـن طبیعـی اسـت 
امنیتـی  هـای  نیـروی  و  محافـل  بـا  تـاج  آقـای  کـه 
ارتبـاط داشـته باشـد . وی کـه تصمیـم خـود دربـاره 
علـی سـعیدلو معـاون رییـس جمهور سـابق را اشـتباه 
می خوانـد، افـزود: اگـر بـه گذشـته بـر گـردم دیگـر 

تکـرار نمی کنـم. را  اشـتباه  هرگـز آن 
شـایان ذکر اسـت دید در شـب یک برنامه ویدیویی 
بـا اجـرای رضـا رشـیدپور   گفتگـو محـور اسـت کـه 
مجـری تلویزیـون- بـر روی سـامانه اینترنتـی آپـارات 

پخـش خواهد شـد.
مهمتریـن صحبت های مطرح شـده از سـوی 

کفاشیان:
– همه دارایی من، پنج میلیارد تومان است

– ماهانـه تنهـا از بانـک مرکزی هشـت میلیـون تومان 
حقـوق مـی گیرم

– تاج با نیروهای امنیتی ارتباط دارد
– در مورد سعیدلو اشتباه کردم

– هر کسی از من سند دارد رو کند تا پاسخ دهم
– سیسـتم بانکـی بـرای حوالـه 6 میلیـاردی ، 500 

میلیـون سـود گرفـت
– هوشنگ مقدس بانک سیار است

– نـه در مالـزی شـرکت دارم و نه در اسـپانیا سـرمایه 
گذاری کـرده ام

-با قرار کفالت آزاد شدم نه وثیقه
– بینـی و بیـن اهلل هیـچ مـورد مشـکوکی در بـازی 

ندیـدم تراکتـور 
– وزیـر گفـت تـاج را برکنـار کـن امـا تشـخیص مـن 

نبود ایـن 
– تاج کارگزار باند اصفهانی هاست!

واکنش تند تاج به مصاحبه کفاشیان
مهـدی تـاج رئیـس سـازمان لیـگ بـه گفـت وگـوی 
تصویـری امـا پخـش نشـده علـی کفاشـیان واکنـش 

داد. نشـان 
بـه گـزارش تابنـاک ، آنونـس تبلیغـی مجـری جنجال 
سـاز سـابق صداوسـیما برای مصاحبه ضبط شـده اش 
بـا علـی کفاشـیان خیلـی بیشـتر از آنچـه خـود رضـا 

رشـیدپور فکـر می کـرد ، بازتـاب داشـت. او تیترهایی 
از این گفت و گو را رسـانه ای کرد و با انتشـار بخشـی 
از ایـن مطلـب در سـایت هـاو پخـش آن از ورزش و 
مـردم ، مهـدی تـاج خیلـی سـریع بـه ایـن گفتـه هـا 

واکنـش نشـان داد. در سـرتیترهای مصاحبه رشـیدپور 
دو بـار اسـم مهـدی تـاج آمـده بـود ، جایـی کـه گفته 
شـده بـود او بـا مسـئوالن امنیتـی در ارتبـاط اسـت و 
جایـی کـه درباره سردسـتگی بانـد اصفهانـی ها حرف 

زده بـود. اول دربـاره فضـای امنیتـی تـاج . چیـزی که 
زیـاد دربـاره او گفتـه می شـود ، تاج روی آنتـن برنامه 
شـفیع رفـت و گفت:»نـه فقـط مـن کـه همـه مدیران 
ورزش کشـور ، از روسـای فدراسـیون هـا تا مسـئوالن 
بـا  کارشـان  دوران  در   ، ورزش  قبلـی  رتبـه  عالـی 
مسـئوالن امنیتـی مرتبط با کشـور در ارتباط هسـتند 
و مـن هم از این قاعده مسـتثنی نیسـتم. هیـچ ارتباط 

غیـر متعـارف دیگـری هم نـدارم.«
رئیـس فدراسـیون فوتبـال در همـان گفـت و گـوی 
اصفهانـی  بانـد  سردسـته  تـاج  بـود  گفتـه  هایالیـت 
هاسـت. تیتـری کـه با شـناخت از کفاشـیان مـی توان 
فهمیـد یکـی از شـوخی هـای کالمی اوسـت اما حرفی 
اسـت کـه مـدام منتقـدان تـاج بخصـوص در تهـران و 
تبریـز مـی زنند.رئیـس سـازمان لیـگ در واکنـش بـه 
حـرف کفاشـیان مـی گویـد: »مـن بـا کفاشـیان حرف 
زدم. ایـن حـرف را بـه شـوخی گفتـه اسـت. االن در 
هیـات رئیسـه مـن و اسـالمیان اصفهانی هسـتیم و به 
خاطـر همیـن چنیـن جملـه ای گفتـه. ولـی شـما می 
دانیـد که کفاشـیان آدم شـوخی اسـت. از نظـر فراوانی 
همـه اسـتان هـا در هیات رئیسـه نماینده دارنـد و بعد 

هـم مسـایل داوری اصـال بـه بنـده ارتباطی نـدارد.«
او ادامـه مـی دهـد: »مـن 10،12 سـال اسـت دیگر در 
اصفهـان نیسـتم، ولـی افتخـار مـی کنـم بـه اصفهانی 
بـودم. تیـم هـای اصفهانـی هـم بـا شایسـتگی قهرمان 
شـدند ولـی اینکـه خـدای ناکـرده ما بـه نفع هـم زبان 
هـا عمـل کنیـم، حـرف هـای چیپی اسـت که توسـط 

بعضـی ها گفتـه می شـود!«
برتـر هـم مـی  لیـگ  داوران  اشـتباهات  تـاج دربـاره 
گویـد: »بخـش داوری اگـر بگذریـم کـه مربـوط بـه 
سـازمان لیـگ نیسـت، بقیه امـور را داریم بـا یک نظم 
عالـی پیگیـری مـی کنیـم. مـردم هـم از اشـتباهات 
ناراحتنـد. پرسـپولیس االن جوانگرایـی کـرده. مـن به 
آقـای طاهـری هـم حـرف زدم و امیـدوارم دیگـر بـه 
دبیـر  و  داوران  کمیتـه  امیـدوارم  نخـورد.  آفـت  ایـن 
دارد،  را  داوری  دپارتمـان  بخـش  کل کـه مسـئولیت 
دقـت بیشـتری کننـد و در آینـده دچار این اشـکاالت 

نشـویم.«

اتهامات جنجالی کفاشیان علیه »تاج« و ادعایی درمورد معاون اول احمدی نژاد

افقی
1-سـوره چهـل و ششـم قـرآن کریم - کنایـه از مهـارت در 

یـک حرفه
2-جانوری که در آتش نمی سوزد - چپ دست - پرتالش

3-کالم تعجـب زنانه - سـوره 74 قـرآن - نوعی بیمه خودرو 
- فلز رسانا

4-سـوره زنان - پسـر اسـفندیار در شـاهنامه - شـامل همه 
میشـود - شـجاع و دالور

5-پرنـد ه کوچـک خوش آواز - واحد طول انگلیسـی - ترس 
و وحشت

6-اطالعات رایانه - کیش و آیین - اینک
7-از آبشـارهای اسـتان کرمـان - سـروری و بزرگـی - یکـی 

از دو جنـس
8-چـو ب خوشـبو - گدایـی کردن - شـماره و رقم - صفحه 

اینترنتی
9-گندم - دلیری - کالهبرداری

10-خورشید گرفتگی - ترس و بیم - نگاه کردن
11- چسبیدن به چیزی - فضاپیمای بالدار - میدان بوکس

12-وصیـت کننـده - آهـار- فرشـی از نـی یـا بـرگ خرمـا 
-پرنـده آش سـردکن

13-نـگاه خیره - طایفـه ای در ایران - نرم کننده - از ضمایر 
جمع

14-به هیچ وجه - آب دهنده - جمع وظیفه
15-عنصر شماره 94 اتمی - چاقی

عمودی
1-پایتخت پاراگوئه - فیلمی از عباس کیارستمی

2-شعر رزمی- مرد سنگ انداز - فاخته
3-بنـده زرخریـد - کمـپ سـربازان - مختـرع ماشـین یـخ 

سـازی - نوعـی حلـوا
4-اشـرف مخلوقات - علم سـتاره شناسـی - چـاق فرنگی - 

واحد پـول تایلند

5-روز آینده - تیردان - چاق بی قواره
6-یکـی از صـور تهـای فلکـی - قسـمتی از زمـان - اسـب 

سـرکش
7-شهری در ایتالیا - مظلوم شاهنامه - نوشیدنی داغ

8-دنباله روی سـوزن - بیماری یرقان - کشـتی بان - پرنده 
دریاچه

9 -گرفتن - دینداری - آهنگ انجام کاری کردن
10-جذر عدد 289 - پشیمانی - علت و برهان

11-قیمت - همراه غذا میخورند - مهربان
12-اثر چربی - قورباغه - نگریستن

13-ضمیـر سـوم شـخص مفـرد - سـرگرمی و بـازی - یار و 
همـدم - اولیـن کلمه آموزشـی

14-چرم خام - داخل شدن - قوه رشد و حافظه
15-از گل هـای زیبـا - کتابـی کـه در آن زندگـی نامـه 

باشـد. شـده  داده  شـرح  شـخصیتی 
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خبر آخر
احمدی خواه دبیر حزب مردمی اصالحات در کرمان:

انحصار اصالح طلبی را در کرمان 
خواهیم شکست 

احمـدی خـواه دبیر حـزب مردمی اصالحـات در اسـتان کرمان در 
گفتگـو بـا خبـر آنالیـن تاکید کـرد: انتخابـات مجلس دهـم انتخابات 
مهمـی بـرای مـردم و جریان معتدل اصالحات اسـت وی افـزود :برای 
انتخـاب کاندیـدای اصـالح طلبـان بایـد همـه گـروه هـای هـم فکـر 

موجـود با هـم اقـدام کنند 
احمـدی خـواه تصریـح کـرد :ایـن کـه یـک حـزب خـود را تنهـا 
نماینـده اصالحـات قلمـداد کند آفتی اسـت که متاسـفانه در اسـتان 
کرمـان وجـود داشـته و منجـر بـه تضعیـف پایـگاه ااصـالح طلبی در 

میـان مـردم اسـتان کرمان شـده اسـت
وی بـا اشـاره بـه لـزوم مشـارکت و نقـش آفرینـی همـه گروههای 
مـورد تاییـد نظـام تاکید کـرد به هیـچ عنوان اجـازه نخواهیـم دادکه 
یـک جریان در اسـتان جریـان اصالحـات را که برخواسـته از از مردم 
اسـت بـه نـام خـود مصـادره به مطلـوب کنـد و انشـااهلل بـا همکاری 
تمـام گـروه هـای معتقد به مردم سـاالری و اصالحـات انحصار اصالح 

طلبـی را در کرمـان خواهیم شکسـت .
وی افـزود: وجـود جریـان قیم مآبانـه و توهم پدرخواندگی نسـبت 
بـه اصالحـات باعـث از دسـت دادن نـود درصد کرسـی هـای مجلس 

در انتخابـات نهـم گردید
وی ادامـه داد حـزب مردمـی اصالحـات مانفیسـتی جهـت بـرون 
رفـت از وضـع فعلـی و کسـب حداکثر آرا و مشـارکت بـاالی مردم در 
انتخابـات تهیـه و تدبیـر نموده اسـت که بز ودی منتشـر خواهد شـد 
و بـر اسـا س آن نیروهـای مردمـی اصالحـات حضـور فعـال خواهند 

داشت 
وی بـا انتقـاد از بداخالقـی هـای سیاسـی کـه متاسـفانه دربرخی 
از اصـالح طلبـان نیـز نفـوذ کرده اسـت تاکید کرد سیاسـت اسـالمی 
آمیختـه بـا اخالق وسـعه صـدر و تحمل یکدیگر اسـت و نباید کسـی 

را. صـرف ابـراز عقیـده مـورد هجمه و ترور شـخصیت قـرار داد
وی در پایـان بـا تقدیـر از اظهـارات نقادانـه آقـای دکتـر مظفـر 
اسـکندری  در گفتگـو بـا روزنامـه پیـام مـا ایـن گونـه حرکـت هـا و 
نقدهـای درون جناحـی را موجـب رشـد سیاسـی دانسـت و گفـت 
هجمـه و تهمـت هـای غیـر منصفانـه بـه یـک نقد سیاسـی نشـان از 
تمامیـت خواهـی و انحصـار طلبـی و نقدگریـزی جریـان هایـی دارد 
کـه درواقـع بـه مردم سـاالری و اصالحـات اعتقـادی ندارنـد .که این 
بینـش در صـورت تداوم منجر به شکسـت اصالح طلبان خواهدشـد . 
احمـدی خـواه گفت:اظهارات مظفر اسـکندری زاده داسـتان تلخ ، 

واقعـی و تـراژدی اصالحات در اسـتان کرمان اسـت
وی اظهـار امیـدواری کـرد آقایـان  اصالحـات را از خـود شـروع 
کننـد وبا تغییـر نگرش ورفتـار موجبـات موفقیـت در انتخابات پیش 

رو بـرای اصالحـات فراهـم آورند.

آخر
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عکس: یاسر خدیشي

وقتي درباره ي تو فکر میکنم

شادي مي رود،

درست مي گویند! 

حیوان هاي ناطق بسیاراند!

عکس نوشت

۸

تیاتر

 پیشکسوت تئاتر کرمان در بیمارستان 
مهـدی ارمـز هنرمنـد پیشکسـوت تئاتر بـار دیگر در بیمارسـتان 

افضلـی پـور بـه دلیل مشـکل ریه و کبد بسـتری شـد.

سینما

تقدیر از علیرضا فدایی کرمانی در حاشیه مراسم 
بزرگداشت روز ملی سینما

علیرضـا فدایـی کرمانی در حاشـیه مراسـم بزرگداشـت روز ملی سـینما 
عنـوان کـرد:کارگاه نقـد و نمایـش فیلـم کرمان بـا مجـوز اداره کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی بـه بـه مدیریـت اینجانب از اواسـط پاییز کار خـود را آغاز 
خواهـد کـرد و در ایـن کارگاه مبانـی نقـد و همچنیـن مباحـث سـینمایی 
همـراه بـا نمایش و نقد آثار شـاخص سـینمای ایران و جهـان در گونه فیلم 
کوتاه بلند و مسـتند با حضور کارشناسـان و منتقدان و فیلمسـازان کشـور 
ارایـه خواهـد شـد اولیـن جلسـه کارگاه نقـد و نمایـش فیلـم کرمـان دهم 
تیـر بـا نمایش فیلم مسـتند آتالن بهترین مسـتند جشـنواره فجر و جشـن 

خانـه سـینما بـه کارگردانـی معین کریـم الدینی برگزار شـد.

نمایشگاه

جشنواره عشایر
جشـنواره عشـایر، جمعـه 27 مهرمـاه 1394، سـاعت 10 صبـح، برگزار 
مـی شـود. برنامـه هـای ایـن جشـنواره شـامل، مسـابقات اسـب سـواری، 
مـچ انـدازی، تیرانـدازی، هفـت سـنگ و طنـاب کشـی  مـی باشـد. عالقه 
منـدان مـی تواننـد جهت شـرکت در جشـنواره به شـصت کیلومتری جاده 

سـیرجان - کرمـان، منطقـه عشـایر گـدار مراجعـه نمایند.

ویژه

استارت آپ ویکند رفسنجان
اولیـن اسـتارت آپ ویکنـد رفسـنجان 15 الـی 17 مهرمـاه برگـزار 
مـی شـود. ایـن برنامـه در دانشـگاه ولـی عصر رفسـنجان از سـاعت 4 
بعدازظهـر روز چهارشـنبه آغـاز و تا سـاعت 8 شـب جمعه ادامـه دارد. 
در ایـن برنامـه شـرکت کننـدگان )70 الـی 150 نفر در 6 الـی 9 تیم( 

همگـی در یـک فضای مشـترک قـرار مـی گیرند.


