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نظرات اهالی فرهنگ و هنر استان کرمان در مورد انتصاب 
حجت االسالم محمود آبادی 

به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:
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در سوگ محبت، سوگواران را چه شد

مسافر  که  وقتی  از  ؛  شناسیمش  می 
نبرد  های  جبهه  در  خطر  های  گردنه 
های  قله  بر  و چشم  بود  باطل   علیه  حق 
طی  صبورانه  را  رزم  های  ثانیه  پیروزی 
سرافراز  رفت،  عاشق  و  مصمم  میکرد. 

با  همراه  تا  بازگشت  میهن  به  آزاده  و 
دیارش  و  شهر  برای  نیز  قلمش  قدمش، 
آزادانه بنویسد و به حرکت در آید. حاج  
نوجوانی در  زاده -که در  احمد یوسف 
شاید  و  اسیر شد  بعثی  اردوگاههای  کام 

جوانترین اسیر جنگی استان باشد- را نه 
ما بلکه بسیاری از همشهریان می شناسند؛ 
آزاده ای متواضع،فرهیخته ای مطبوعاتی 

و نویسنده ای فرزانه. 
به مناسبت سالروز ورود آزادگان عزیز 

کرمان  روزنامه  خبرنگار  وطن  مام  به 
رسانده  انجام  به  گفتگویی  وی  با  امروز 
است که در ادامه این گفتگو چشم نواز 

خوانندگان کرمان امروز خواهد بود. 
ادامه در صفحه چهارم

 1350 ی  دهه  از 
ناگهانی  افزایش  با 
بهای نفت، مسؤوالن به جای سرمایه 
تأمین  برای  بنیادی  های  گذاری 
زیرساخت های توسعه، سرمایه های 
ایران را که می توانست این سرزمین 
دیرپا را در شمار کشورهای پیشرفته 
ی جهان قرار دهد، به صورت »یارانه« 
در کاالهایی نظیر بنزین، شیر، نان و 

انرژی تقسیم می کردند.
سیاست  قبیل  این  اجرای  حاصل 
مصرفی  به کشوری  ایران  تبدیل  ها، 
از  را  خود  نیازهای  بیشتر  که  بود 
و  کرد  می  تأمین  کشورها  دیگر 
از  شدن  دور  زدگی،  مصرف  البته 
پیامدهای  عنوان  به  اسراف  و  تولید 
فرهنگی این سیاست ها، اقتصاد میهن 
کرد  هایی  آفت  دچار  را  عزیزمان 
هدفمند  طرح  اخیر  سالهای  در  که 

دولتمردان  توسط  ها  یارانه  کردن 
با  مبارزه  برای  مجلس  نمایندگان  و 

آنها، مطرح شد. 
دارند،  قصد  طرح  این  طراحان 
میلیاردها دالری که ساالنه به صورت 
هوای  آلودگی  قیمت،  ارزان  بنزین 
که  رساند  می  حدی  به  را  شهرها 
یا  و  بیمارستان  راهی  را  نفر  هزاران 
احداث  صرف  کند،  می  گورستان 
پژوهشکده  و  مدرن  های  بیمارستان 
سطح  که  کنند  مجهزی  های 
به  ما  میهن  در  را  درمان  و  بهداشت 
یا  برساند  جهانی  استانداردهای  حد 
آمار  که  شود  ساخته  هایی  بزرگراه 
کاهش  را  ای  جاده  ناگوار  سوانح 
و  خانواده  آور  نان  مرگ  از  داده، 
پیشگیری  آن  از  ناشی  های  آسیب 
تولیدات  کیفیت  و  کمیّت  یا  نماید 
یابد  افزایش  به میزانی  اساسی کشور 

استکبار  تحریم  های  سیاست  که 
جهانی، تأثیر مخّربی بر زندگی مردم 

این دیار دیرینه نگذارد. 
همگان  که  همانطور  سویی،  از 
های  سیاست  اجرای  دارند،  اطالع 
یارانه ای طی دهه های گذشته، زمینه 
ی مطلوبی برای فساد اقتصادی- که 
رانت  یا  سوخت  قاچاق  صورت  به 
از  و  شده  گر  جلوه  مختلف  های 
مهلکت ترین بیماری های اقتصاد به 
شمار می رود- ایجاد کرده و ساالنه 
میلیون ها دالر از ثروت های ملی که 
بایستی صرف عمران، اشتغال و رفاه 
فرزندان این دیار شود به جیب ویژه 
همه  با  که  شود  می  ریخته  خوارانی 
و  اند  بیگانه  انسانی  های  ارزش  ی 
تن  نباشد،  ایران  »چو  بی شک شعار 
من مباد« که با ذره ذره ی وجود هر 
می  سخره  به  را  گشته  عجین  ایرانی 

گیرند!
که  غیرتمندی  شجاعان  نسل  اما 
آتش  میان  در  را  خرمشهر  و  آبادان 
به  بهای سنگین جان  و دود و خون 
های شریفشان حفظ کردند، بی شک 
در این برهه ی حساس از تاریخ ایران 
که  چرا  نشینند.  نمی  ساکت  زمین 
انقالب  ی  فرزانه  رهبر  محضر  در 
مدیریت  با  اقتصاد  و  فرهنگ  از 
دست  کاملی  بصیرت  به  جهادی 
یافته اند و با اشراف بر بینش سیاسی 
و نحوه ی تعامل با جهان، قدرشناس 
رییس  فرسای  طاقت  زحمات 
جمهوری محبوب و دالوران دستگاه 

دیپلماتیک وی هستند.
آری، نسل شجاعانی که در سپیده 
خالی  با دست  اسالمی  انقالب  دمان 
بر لبه ی پرتگاه با دشمن تا بن دندان 
های  سرافرازی  و  جنگیدند  مسلح 

برقعی کیست؟

بهره مندی 46 روستا از گاز طبیعی

فرصت طالیی برای 
کشاورزان استان کرمان

تسلیت
جناب آقای سید قوام میرحسینی

مدیر محترم آموزش و پرورش ناحیه )2( کرمان
با نهایت تأسف و تأثر، مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، از پیشگاه 
خداوند متعال برای جناب عالی و خانواده محترم، صبر جمیل و اجر جزیل 
و برای آن عزیز از دست رفته غفران و رحمت واسعه ی الهی، خواستاریم.

مدیریت و کارکنان دبیرستان دکتر حسابی
 و دبیرستان آیت ا... طالقانی

آگهی های چاپ شده در کرمان امروز به صورت رایگان در چندین سایت اینترنتی با بازدید بیش از 1000 نفر در روز، قرار داده می شوند.

متن در صفحه آخر

رتبه پایین کرمان از مرگ و میر اعتیاد

کامران صنعتي رییس
 هیات پرورش اندام

 استان کرمان شد

کسانی که روی تانک تیمسار زاهدی بودند

سومین ژئوپارک در خاورمیانه 

آن دوست رفت و دیگر به کرمان نیامد!

شرکت رهرو ماشین کویر به منظور تکمیل 
کادر کارکنان خود به یک نفر مهندس 

مکانیک جامدات مرد با مدرک لیسانس و 
حداقل 2 سال سابقه کاری و آشنایی با زبان 

انگلیسی نیاز دارد.

نشانی کارخانه: شهرک صنعتی2- خیابان 
یاس- نبش یاس 20

تلفن: 3420281)0341(

آگهی استخدام

شرکت کارگزاری بیمه به منظور تکمیل کادر اداری
 با حداقل مقطع لیسانس همکار می پذیرد.
نشانی: خیابان شفا، کوچه شماره 1- پالک 19

دعوت به همکاری

  به یک نماینده فروش یا بازاریاب فعال
 در شهرستان کرمان و حومه نیازمندیم

  دستمال کاغذی دقیق  
 شماره تماس:  03924233800  و 03924349208 

دعوت به همکاری
شناسایی شرکت همکار در استان کرمان به منظور اجرای 

بستر Passive و دوربین های مدار بسته تحت شبکه
)021(22553622

info@kimiaelectronic.com

دعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک به عده ای آقا با 
مشخصات ذیل نیازمند است.

1ـ سرپرست شیفت)دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با سابقه کار مرتبط(
2ـ راننده لیفتراک)دارای گواهینامه پایه یک و گواهینامه لیفتراک(

تلفن تماس: 3240346)0341( 
ساعات تماس: 12:30 تا 14:30

نیازمندیم

وطن یعنی همان آه ، آزادی
گفتگوی اختصاصی کرمان امروز با پیشکسوت مطبوعات کرمان:

تندروی های مصدق
 دلیل پیروزی کودتا بود

عکس از پدرام مجیدی

دانش آموزان ممتاز دبستان 
پسرانه غیردولتی عالمه دهخدا

 در سال تحصیلی 92-93 
صفحه 4

یارانه یا صعود به ستیغ پیشرفت

پیشه  عدالت  نیاکان  ی  ساله  هزاران 
و مهر گسترمان را استمرار بخشیدند، 
اکنون نیز بیدارند و نسبت به گره های 

اقتصادی و سیاسی کشور هوشیارند.
با  زمین  ایران  دالوران  هم  امروز 
حمایت های بی دریغ خود از رییس 
کابینه  اعضای  و  محبوب  جمهوری 
گنجینه  از  حفاظت  برای  که  او  ی 
کشور  مالی  منابع  و  اقتصادی  های 
نخواهند  اجازه  اند،  خاسته  پا  به 
های  روش  با  ملی  درآمدهای  داد 
که  چرا  شوند.  هزینه  سابق  نادرست 

پیشرفت  ی  قله  به  زمین  ایران  صعود 
دیرینه ی  آمال  و  آرزوها  از  ترقی  و 
ملت سرافرازی است که شالوده های 
خیام  سیناها،  ابن  چون  غرورانگیزی 
ها، فردوسی ها، رازی ها و... دارد و 
هم اکنون نیز دانشمندان ایرانی سراسر 
جهان را به نور علم و اندیشه ی خود 
آن  ظرفیت  ایران  و  اند  نموده  روشن 
را دارد که به کانون تولید علم جهان 
درآمدها  آنکه  شرط  به  شود.  بدل 

عالمانه هزینه شود، نه عامیانه...!
یحیی فتح نجات 

یادداشت مدیر مسؤول: 

 امنیت امروز مدیون مادران و همسرانی است که جگرگوشه و سرپرست خود را راهی جبهه کردند

حاج احمد یوسف زاده در گفتگو با روزنامه کرمان امروز به بهانه ی گرامیداشت سالروز ورود آزادگان:

ص 3


