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اینچندنفر
دیر و زود دارد ،اما سوخت و سوز ندارد

ایسنا :معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگار ایسنا در مورد مدارای
دستگاه قضا با مسئوالن سابق کشور از جمله احمدینژاد که اتهاماتی را علیه
این دستگاه مطرح کرده اند ،گفت :قبول دارم با بعضی از افراد برخورد نشده اما
مطمئن باشید با هر کسی که مرتکب جرمی بشود رسیدگی خواهد شد .به قول
معروف« دیر و زود دارد ،اما سوخت و سوز ندارد».

ما در برخورد با مفسدان در عمل چیزی نمیبینیم

جماران :حضرتآیتاهللالعظمیمکارمشیرازیازتعللدستگاهقضاییدربرخوردبامفاسداقتصادیبهشدت
انتقادکردوگفت:مدتهاستگفتهمیشودبامفسداناقتصادیبرخوردمیکنیمامادرعملچیزینمیبینیم.
باید در رسیدگی به پروندههای فساد اقتصادی تسریع شود .وی افزود :یکی از دالیل این است که تشریفات زیادی
در رسیدگی به پروندههای قضایی وجود دارد ،امیدواریم نتیجه اجازه رهبر انقالب در خصوص برخورد با مفسدان
اقتصادیراببینیم.دراینمسیرنیرویانتظامیبایدبامالیمتوقاطعیتبرخوردکندتااسباببهانهجوییبرایدیگرانفراهمنشود.

توقیف حساب زیباکالم

خبرفارسی:صادق زیباکالم اظهار داشت که به دستور مقام قضایی امروز صبح حساب وی را که
در رابطه با جمعآوری کمک به زلزلهزدگان کرمانشاه بود ،مسدود کرده اند .وی اضافه نمود شخصا از
این اقدام قوه قضاییه خیلی خوشحالم و قبال هم گفته بودم یک گوسفند نذر کرده ام که دادستان
حسابمراببندد.امابهواسطهدفاعازاهالیدهکدهامیدوهموطنانیکهبهاینحسابپولریخت هاند،
همبهریاستمحترمقوهقضاییهاعتراضخواهمنمودوهمبهکمیسیوناصل۹۰مجلسشکایتخواهمکرد.

مجلس از مصوبه خود درباره CFTکوتاه نمیآید
خبرفوری :حشمتاهلل فالح تپیشه با بیان اینکه تصمیمی که امروز نمایندگان مجلس شورای اسالمی درباره
 CFTاتخاذ کردند براساس برگزاری نشستهای متعدد بود ،درباره امکان رد CFTاز سوی شورای نگهبان خاطرنشان
کرد :هنوز که مصوبه CFTاز سوی مجلس شورای اسالمی به شورای نگهبان ارسال نشده است اما اگر شورای نگهبان
نظر متفاوتی را نسبت به این مصوبه اعالم کند در آن صورت باتوجه به اصرار نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت
نظام باید به عنوان مرجع حل اختالفات مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان وارد عمل شود.
خبر

صعود کوهنوردان آرارات به قله برفخانه طزرجان یزد

 پاسارگاد :کوهنوردان باشگاه آرارات به قله
برفخانه طزرجان یزد صعود کردند 13 .نفر از همنوردان

باشگاه آرارات به سرپرستی جالل یوسفی
جمعه هفته گذشته به قله  4005متری
برفخانه طزرجان صعود کردند .این صعود 23
کیلومتربطولانجامیدوباشبمانیدرجانپناه
انجامشد.گفتنیستتنهاراهصعودبهاینقله
سخت عبور از دره امید است که ریزشی و فنی
است .در این صعود سعید نادرینسی ،سید
ضیاحسینی،بختیاربختیاری،امینکوچکی،
رامین کوچکی ،مجید فرهادی ،احمدرضا
خدمتی ،احسان کریمی ،معصومه پورچراغی ،طاهره
حیدری،منیژهخانآقاییوسمیهاحمدیبودند.

 8 اکتبر مصادف با  16مهر ،روز جهانی کودک است .بر اساس پیماننامه حقوق کودک ،همه کودکان حق دارند زندگی کنند و به بهترین
شکلی که میتوانند رشد کنند .این وظیفه بر عهده دولتها گذاشته شده که امکانات برابر برای همه کودکان فراهم کنند /.عکس :امین ارجمند

فیلمهای خاص برای مخاطب خاص اکران میشود
 پاسارگاد
روز شنبه سینمای هنر و تجربه در سیرجان افتتاح شد.
در روز افتتاحیه ،فیلم ترومای سرخ به کارگردانی اسماعیل
میهندوست با حضور این کارگردان به نمایش درآمد.
محمدجوادعلیزادهمسئولدفترسینماگرانجوانسیرجان
در رابطه با سینمای هنر و تجربه گفت :سینمای هنر
و تجربه با هدف دیده شدن فیلمهای هنری و یا به
عبارت بهتر فیلمهای مستقل که ممکن است در
گروه سینماهای آزاد جایی برایشان نباشد و کمتر
دیده شوند ،راه افتاده است .به عبارتی فیلمهای
خاص برای مخاطب خاص اکران میشود .علیزاده
گفت :اگر نسبت به فیلمهای بدنه بسنجیم ،این نوع
سینما مخاطب کمتری دارد اما از لحاظ بصری،
محتوایی و زیباییشناسانه به مراتب از فیلمهای
جریان غالب و گیشهای دارای اهمیت باالتری هستند.
به گفته وی این گروه سینمایی در شهر ما دارای مخاطب
هستند و ما میدیدیم افرادی که برای دیدن این گونه فیلمها
به شهرهای دیگر میرفتند .بعد از پیگیریهای زیاد از طریق
اداره ارشاد و نماینده هنر و تجربه در کرمان باالخره این اتفاق
هنری در سیرجان رخ داد و قرار بر این شد که سینمای هنر و
تجربه حداقل در هفته یک یا دو سانس را به اکران این فیلمها
اختصاص بدهد .علیزاده ادامه داد :هنوز جدول پخش و روز اکران

دختر عزیزمان یاسمن ناصری

جناب آقای
جالل گل محمدی

قبولیــت در آزمــون تیزهوشــان را تبریــک میگوییــم.
امیدواریــم کــه در تمــام مراحــل تحصیــل موفــق و
ســربلند باشــی .همچنین از زحمــات مدیریت و معلمان
دبســتان غیــر دولتــی موعــود کمــال سپاســگذاری را
داریــم.

خانواده

انتصاب شایســته جنابعالــی را به
ســمت رئیــس هیئت کوهنــوردی
و صعودهــای ورزشــی ســیرجان
تبریــک گفتــه و از خداونــد منــان
بــرای شــما موفقیــت روزافــزون
و اســتواری گام هایتــان را در
راه رســیدن بــه اهــداف متعالــی
خواســتاریم.

جمعی از همنوردان

جناب آقای

مجید
رفعتی

همــرکاب عزیــز ،دریافــت گواهــی مربــی گــری
رشــته دوچرخــه ســواری را خدمــت شــما
تبریــک عــرض نمــوده و موفقیتهای بیشــتر
را برایتــان آرزومندیــم.

دوستان شما در انجمن رکابزنان آسمان سمنگان

جناب آقای

دکتر ابوذر خواجویینسب
بــا کمــال مســرت و افتخــار انتصــاب شایســته
جنابعالــی بــه ریاســت مرکــز سیرجانشناســی
کــه نمــاد بــارزی از تواناییهــای ارزشــمند شــما
فرهیختــه گرامــی در عرصــه علــم ،فرهنــگ و
رســانه مــی باشــد را تبریــک عــرض مینمائیــم.
از درگاه ایــزد منــان مزیــد توفیقــات بــرای
خدمتــی سرشــار از شــور و نشــاط و مملــو از تــوکل الهــی در جهــت رشــد و
شــکوفایی شــهرمان ســیرجان را مســئلت داریــم.
دهیاری و شورای اسالمی روستای دارستان (دهکد ه جهانی گلیم)

 FATFمعجزه نیست

فیلمهای این گروه مشخص نیست و به محض مشخص شدن به
اطالع عموم میرسد.
وی در پاسخ به این سؤال که سینما قدس بزرگ است و
برای اکران این فیلمها مشکلی ایجاد نمیشود؟ گفت :اگر سینما
کوچکتربودبرایپخشفیلمهایهنروتجربهخیلیمناسبتر

 بیژن ادبی
اخیرانمایندگانمجلسشورای
اسالمی به الیحه عضویت دولت
ایران در کنوانسیون مقابله با تامین
مالی تروریسم ( ،)CFTبا ۱۴۳
رای موافق ۱۲0 ،رای مخالف و ۵
رای ممتنع رای مثبت دادند و این
کنوانسیون را به تصویب رساندند .البته باید ذکر کنیم که این
مصوبه برای اجرایی شدن باید به تایید شورای نگهبان هم برسد.
در خبرها آمده بود که رییس مجلس اعالم کرده که برای بررسی
و تصویب آن کسب تکلیف شدهاست .جلسه امروز مجلس به
مثابهبازنمودیازفضایسیاسیکشوروموافقتهاومخالفتهای
کنشگران و جناحها ،مشحون از حواشی و مجادالت فراوان بود.
برخی تصویب این الیحه را هممعنی با اولویت قرار دادن امنیت
ملیکشورومنافعمردمم یدانستند.نمایندگانموافقدرجریان
همین ابراز نظرها اذعان کردند که به رغم فشارهای شدید به
وظیفه ملی و قانونی خود عمل کردهاند و این مسیر باید پیگیری
شود .یکی دیگر از مخالفتهایی به طور جدی مطرح میشد،
پیشآمدنتنگناهاییدریاریرسانیبهگروههایجبههمقاومت
نظیرحزباهلللبنانبودکهموافقانمعتقدبودندخودکشورلبنان
نیز با عضویت در  FATFمشکل خودش را حل کرده و اساسا این
قبیلاقداماتنوعدوستانهخارجازسیستمبانکیانجاممیپذیرد.
مخالفانهمچنینبراینقضیهانگشتمیگذارندکهایناقدامات
شتابزده در مجلس به سبب قولی بود که دولتیها به اروپاییها
برای پیوستن به آن تا 23مهرماه داده بودند و میبایست هر چه
زودتر مصوبه آن را از مجلس بگیرند .در همین اثنا رسانهها اطالع
دادند که برخی از اصولگرایان پس از تصویب این الیحه ،جلوی
مجلس شعار میدهند« :عزا ،عزاست امروز ،روز عزاست امروز»
و بر سرشان میکوبند .نمایندگان مخالف نیز در جمع آنان این
کنوانسیونراعهدنامهننگینیمانندپاریس،گلستانوترکمانچای
دو م دانستند .از سوی دیگر اغلب نیروهای معتدل و اصالحطلب

و بسیاری از اقتصاددانان نیز تصویب نشدن آن را از سوی شورای
نگهبان،سیگنالیمنفیبهبازارم یدانندوامیدوارهستندکههمه
چیزختمبهخیرشود.اینوسطجایینیزخواندمکهدکتراحمد
زیدآبادی تحلیلگر همشهری هم با دیدی منطقی به این قضیه
نگاه کرده و در عین حال که آن را یک معجزه ندانسته ،گفته بود
کهنهایتاازتنگترکردنحلقهیفشارهایمالیبی نالمللیتاحد
خفگی،اندکیمیکاهد.اگرچهپیشبینیهاینوستراداموسیو
فاقدمنطقعلمی،بازاربسیارگرمیداردوبرخیهمفکرمیکنند
که از فردا ب ه یک باره اتفاق عجیب و غریبی میافتد که البته
بسیاری از این گفتههای عامیانه در شمول قاعده خیالپردازی
است .موافقان معتقدند که کاهش اخیر نرخ دالر در برابر واحد
پولی کشورمان به همین سبب بوده است اما مخالفین در پاسخ
میگویند که هیچ ارتباط معناداری بین قیمت ارز و سی اف تی
و اف ای تی اف وجود ندارد .با این وجود ،واقعیت آن است که بر
اساس مستندات ،تعداد کشورهای عضو این کنوانسیون بیش از
تعداد اعضای سازمان ملل است و الزمه مبادالت در جهان امروز
محسوب میشود و بر خالف تبلیغات منتقدان ،قرار نیست ایران
همه اطالعات مالی و بانکی خود را اعالم کند .در این قرارداد ۳۵
کشور عضو اصلی هستند و ۱۹۴کشور با آن همکاری میکنند.
تاکنونفقطایرانوکرهشمالیبهاینکنوانسیوننپیوستهبودند
و اغلب کشورها مانند روسیه ،چین ،ترکیه ،عراق و حتی سوریه
و لبنان هم  FATFرا پذیرفت هاند .موافقان میگویند که هر نوع
شفافسازی در نهایت تحوالت مثبتی در آینده اقتصاد ایران
خواهد داشت و باعث میشود تا از گرههای کور در این میان
کم شود تا مبادالت اقتصادی و مراودات مالی با دنیا دچار وقفه
نشود و بتوانیم با سیستم بانکی جهان از جمله بانکهای اروپایی
و آسیایی تعامل کنیم .وگرنه برگشت به دوران دولت مهرورز و
مبادلهچمدانیونقدی،عمالثمرهاشنابودسازیزیرساختهای
اقتصادی و هدر رفت منابع مالی مملکت است .امید داریم که از
این پس ،انضباط و شفافسازی مالی جلوههای غنیتری در بازار
داخلیایراننیزداشتهباشد.

سودوكو 531
 جــواب جدول را بــه دفتر
پاسارگاد فرســتاده و به قيد
قرعه هديه دريافت كنيد.
برنده سودوكو :530
انیس ضیغمی

بود ولی االن چارهای نیست و گزینه دیگری وجود ندارد.
به گفتهی علیزاده در رفسنجان یک خیر سینمای جدید و
استانداردی را به اسم سینمای امین ساخت و آن را در اختیار
بخش مستقل و فرهنگی قرار داد .اگر افراد خیری که دل در
گرو آموزش و درمان و مکانهای مقدس دارند به سینما به
عنوان عنصر تقویت کننده فرهنگ نگاه کنند ،می تواند بسیاری
از معضالت شهری را حل کند و اگر خیران در این راستا
سرمایهگذرایکنند ،بسیاراستقبالمیکنیم.

قانونهاي حل
جدول سودوكو:

 .1در هر ســطر و ســتون بايد
اعداد  1تا  9نوشته شود .بديهي
است كه هيچ عددي نبايد تكرار
شود.
 .2در هر مربــع  3×3اعداد از
 1تا  9نوشــته شود و در نتيجه
هيچ عددي نبايد تكرار شود.

همکار گرامی

همکار گرامی

مهدی زارعی

منصور زارعی

جناب آقای

بــا ابــراز همــدردی و آرزوی صبــر
و شــکیبایی ،درگذشــت پــدر
گرامیتــان را به جنابعالــی و خانواده
داغــدار تســلیت میگوییــم .از
پیشــگاه حضــرت دوســت بــرای آن
مرحــوم آمــرزش و رحمــت الهــی
مســئلت مینماییــم.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

جناب آقای مهندس
بــا تســلیم بــه مشــیت الهــی
درگذشــت عمــوی بزرگوارتــان را به
شــما و خانــواده محترمتــان تســلیت
میگوییــم .از خداونــد متعــال بــرای
آن عزیز درگذشــته غفران و رحمت
الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و
شــکیبایی مســئلت مینماییــم.

مدیریت و کارکنان شرکت فریکو

خالصه آگهی مزایده (نوبت اول)
اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســیرجان بــه اتفــاق متولــی
موقوفــه مالزینلــی قصــد دارنــد تعــداد  32قطعــه زمیــن بــا کاربــری
مســکونی از اراضــی حســنآباد شــیخها واقــع در شــرق روســتای
حجتآبــاد را از طریــق آگهــی مزایــده کتبــی بــه صــورت اجــاره بــا حــق
د شــرایط واگــذار نماینــد .لــذا متقاضیان
تملــک اعیــان بــه افــراد واجـ 
میتواننــد پیشــنهادات خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه
مورخــه  97/08/02تحویــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان
ســیرجان نماینــد .متقاضیان جهت کســب اطالعات بیشــتر در ســاعات
اداری بــا شــماره تمــاس  42270888تمــاس حاصــل فرماینــد.
سیدصادق طباطبایی-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان سیرجان استان کرمان

