
           آگهي مناقصات عمومي یک مرحله اي)نوبت اول(

حکم )ش.ن( صادر شد
لبخند امید 
در بهارستان
علی رغم تالش اصولگرایان

باز هم پزشکیان و مطهری  
نایب رییس مجلس شدند

دوم  ســال  رییســه  هیــأت  انتخابــات 
مجلــس شــورای اســامی در حالــی برگــزار 
ــه  ــک ب ــان نزدی ــاش اصولگرای ــه ت ــد ک ش
جبهــه پایــداری بــرای حــذف دو نایــب 
بی نتیجــه  مجلــس  اول  ســال  رییــس 
ماند.مســعود پزشــکیان و علــی مطهــری بــا 
ــه انتخابــات هیــأت  رأی باالتــری نســبت ب
رییســه ســال اول مجلــس دهــم به عنــوان 
نــواب رییــس انتخاب شــدند. پزشــکیان در 
ســال اول 154 رأی آورده بــود و دیــروز 179 
رأی. مطهــری هــم 30 رأی بیشــتر از ســال 

گذشــته کســب کــرد 
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 قیمت 1000 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

اکثریت خانه مطبوعات کرمان در اختیار لیست »تغییر«

انس طا         1.263.90

مثقال طا       4.940.000

گرم طای 18  1.140.480

گرم طای   24  1.520.620

انس نقره             17.47

انس پاتین         945.00

انس پاالدیوم      804.00

بهار آزادی      11.740.000

امامی          11.998.500

نیم           6.480.000

ربع          3.650.000

گرمی        2.510.000

دالر              37.360

یورو              42.260

پوند            48.360    

درهم امارات        10.300

لیر ترکیه            10.740

یوان چین           5.730

ین ژاپن              350    

دالر کانادا         28.460

دالر استرالیا      28.550 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

20  تا  37

فردا

21  تا  39

10  بار قصاص برای عامل حادثه جهان آباد
 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

روزانهم

کسانی که می گویند سردار 
سلیمانی را تحویل

 می دهیم، توبه کنند
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3
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بـا توجـه بـه فضایـی کـه در روزهـای گذشـته 
وجود داشـت، می توان گفت فراکسـیون امید 
در انتخابـات هیـأت رییسـه مجلـس موفـق 
عمـل کـرد. بـه هر حـال برخـی تـاش کردند 
تـا علـی مطهـری را از نایـب رییسـی مجلس 
حـذف کننـد امـا نه تنهـا او حـذف نشـد کـه با 
رأیـی باالتر از سـال قبل، مجـددًا نایب رییس 
شـد. آقای پزشـکیان هم برای نایب رییسـی 
بیشـتر از سال گذشـته رأی آورد. این افزایش 
رأی را می تـوان در عملکـرد موفق فراکسـیون 
امیـد و اعضایـش دانسـت. جـو حاکـم بـر 
قبـل  روزهـای  در  کشـور  سیاسـی  فضـای 
به گونـه ای بود که از دسـت دادن سـمت نایب 
رییسـی برای فراکسـیون امید یک شکسـت 
به حسـاب می آمـد و بـه همیـن دلیـل حفـظ 
ایـن نـواب را می تـوان یـک پیـروزی بـرای 

فراکسـیون امیـد به حسـاب آورد.
 عضو فراکسیون امید مجلس

یادداشت اختصاصی
احمد انارکی محمدی

فراکسیون امید
در »پیام ما« آخر هفته می خوانید موفق بود

همه خودروهای
 زیر 25 میلیون

 بی کیفیت هستند

سریال های ماه رمضان
 را از دست ندهید

نهنگ عنبر 2 تا برادرم 
خسرو؛ برنامه 

سینماهای کرمان

6

2

6

تضمين عنوان شماره
)لاير(

 نوع
 فهرستبرآورد )لاير(تضمين

بها

95/ج188/3
اجرای آسفالت راه روستایی محور زهکلوت- چاه ابراهیم+ 

تکمیل آسفالت محور چارچاهی زهکلوت)تجدید(
1،363،000،000
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27،257،097،034
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راه 95/ج189/3

احداث زیرسازی و ابنیه فنی محور جنت آباد+ ماهکنگان 

320،000،0006،385،296،081به شکر آباد+ نازی آباد به قدیرپور)تجدید(

595،000،00011،891،686،838عملیات خاکی و ابنیه فنی محور گردین95/ج190/3

95/ج191/3
عملیات خاکی و ابنیه فنی محورهای سوروئیه 

چربزان+ سرجنگل+ سنته)تجدید(
578،000،00011،552،237،642

95/ج192/3
اجرای عملیات خاکی و ابنیه فنی محور دسک 

به درین)تجدید4(
314،000،0006،267،672،213

95/ج193/3
 اجرای عملیات بسترسازی و آسفالت هیًات آباد،

 نظم آباد- دودمانی، قنات نو، شهرک بلوچ ها، شهرک

ایزدی ها+ اشکم کوه+ تل شیراز

520،000،00010،382،511،644

95/ج194/3
 اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای قادر

 آباد- دوگاری- موتور چراغ خاوری- پرواز 2 در محور

سه راهی بهادر آباد- زهکلوت

930،000،00018،586،066،483

95/ج195/3
 اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای دشت

مهران و قلعه اسام آباد
145،000،0002،892،952،749

1،594،000،00031،860،190،406تکمیل عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محور گمرکان- امجز95/ج196/3

95/ج197/3
اجرای عملیات زیرسازی و ابنیه فنی محورهای 

شهیدآباد زهکلوت- ا... آباد ریگک- چاه علی پنگ 

زهکلوت)تجدید3(

291،000،0005،805،605،370

 دستگاه
مناقصه گزار

 اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان به نشاني: جيرفت – حد فاصل سيلو و پليس راه، بلوار ورودي
 شهرك صنعتي شماره 2

 دريافت
اسناد

)http://iets.mporg.ir( پايگاه ملي اطاع رساني مناقصات كشور  

  مهلت : از تاريخ نشرآخرين آگهي به مدت 7 روز

 تحويل
پيشنهادها

)محل : اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان )دبيرخانه

  مهلت : از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به مدت 10 روز

 گشايش
پيشنهادها

محل : اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان - زمان : طبق اسناد مناقصه

روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان           

انتخابـات خانـه مطبوعـات اسـتان کرمـان روز گذشـته هم زمـان بـا انتخابـات خانـه مطبوعـات دیگر 
اسـتان ها به صـورت الکترونیکـی برگـزار شـد و لیسـت »تغییـر« بـا محوریـت موسسـه مطبوعاتـی 
»پیـام آوران« صاحـب امتیـاز نشـریات »پیـام مـا و پیـام داسـتان« و نشـریات تجارت شـرقی، آفاق 
ورزشـی و فرصت امروز، اکثریت کرسـی ها را به دسـت آورد. نکیسـا خدیشی، بردیا امیرتیموری، یاسر 
سیسـتانی نژاد، پیام خسـروی سـعید و مریم شـمس از این لیسـت در کنار محمدرضا نژاد حیدری 
و محبوبه فیروزآبادی، اعضای هیأت رییسـه خانه مطبوعات شـدند. همچنین فرشـاد پگاه از لیسـت 

تغییـر بـه همـراه محمـد بصیریان به عنـوان بازرس هـای خانـه مطبوعات انتخاب شـدند.
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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محمـد جواد ظریـف، وزیر امور خارجه کشـورمان 
در مـورد صحبت هـای اخیـر برخی افـراد مبنی بر 
این کـه ظریـف به آمریکایی هـا تعهـد داده که در 

برابـر کاهـش تحریم های اقتصادی ایران سـردار 
تحویـل می دهـد،   ایـن کشـور  بـه  را  سـلیمانی 
گفـت کـه ایـن سـخنان شـرم آور اسـت و بایـد 

رسـمًا عذرخواهـی کننـد. چـون تهمـت نادرسـتی 
زده اند. صحبت های مطرح شـده شـرم آور اسـت. 
بایـد بـه خاطـر بیـان این سـخنان توبه کننـد اگر 
می خواسـتم در مـورد این گونـه سـخنان پیگیری 
حقوقـی کنـم بایـد یـک اتـاق در دادگسـتری در 
ایـن ارتبـاط دایـر می کـردم، امـا در ایـن مـورد با 
توجـه بـه عاقـه و رابطـه خوبـی کـه من بـا آقای 
سـردار سـلیمانی دارم ایـن موضـوع را پیگیـری 
می کنیـم مگر اینکـه معذرت خواهـی و توبه کنند.

کسانی که می گویند سردار سلیمانی را تحویل 
می دهیم، توبه کنند

محمد جواد ظریف خواستار عذرخواهی تهمت زنندگان شد

حتی یک رای هم جابجا نشده است
رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت که مطمئن باشید که حتی یک رای هم جابجا نشده 
است. بعضی تخلفات گزارش شده که باید در قوه قضاییه بررسی شود. او همچنین در 
پاسخ به سوالی درباره دستگیری فرمانداران گفت که دستگیری نداشتیم، بلکه برخي 
احضار شده اند.

لبخند امید در بهارستان
علی رغم تالش اصولگرایان، باز هم پزشکیان و مطهری نایب رییس مجلس شدند

انتخابــات هیــأت رییســه ســال دوم 
ــی  مجلــس شــورای اســامی در حال
ــان  ــاش اصولگرای ــه ت ــزار شــد ک برگ
ــرای  ــداری ب ــه پای ــه جبه ــک ب نزدی
ــال اول  ــس س ــب ریی ــذف دو نای ح

مجلــس بی نتیجــه مانــد.
ــری  ــی مطه مســعود پزشــکیان و عل
بــا رأی باالتــری نســبت بــه انتخابات 
ــس  ــال اول مجل ــه س ــأت رییس هی
رییــس  نــواب  به عنــوان  دهــم 
انتخــاب شــدند. پزشــکیان در ســال 
اول 154 رأی آورده بــود و دیــروز 179 
ــتر  ــم 30 رأی بیش ــری ه رأی. مطه
ــا  ــرد و ب ــب ک ــته کس ــال گذش از س
ــب  ــار نای ــن ب ــرای دومی 163 رأی ب
رییــس دوم مجلــس شــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه در هفته هــای 
گذشــته فراکســیون والیــی مجلــس 
کــه بــه جبهــه پایــداری نزدیــک 
اســت، تاش هــای زیــادی بــرای 
حــذف مظهــری و پزشــکیان از نایــب 

ــرده. ــس ک ــی مجل رییس

کاهش رأی اصولگرایان
ــا  ــی ام ــیون والی ــای فراکس تاش ه
ــا  ــه آرای آن ه ــداد ک ــا نتیجــه ن نه تنه
فراکســیون  گزینه هــای  مقابــل  در 
رییســی  نایــب  پســت  در  امیــد 
شــد.  هــم  قبــل  ســال  از  کمتــر 
حاجــی بابایــی و قوامــی گزینه هــای 
نایــب  بــرای  والیــی  فراکســیون 
رییســی بودنــد کــه بــه ترتیــب 107 و 
67 رأی کســب کردنــد. در انتخابــات 
ــی  ــی بابای ــم حاج ــته ه ــال گذش س
کاندیــدا شــده بــود کــه 123 رأی آورد 
و دهقــان، دیگــر گزینــه اصولگرایــان 
بــرای نایــب رییســی، 118 رأی آورد. 

کاهــش رأی اصولگرایــان و افزایــش 
رأی اصاح طلبــان بــرای انتخابــات 
هیــأت رییســه در ســال دوم، نشــان 
فراکســیون  ســنگین  شکســت  از 
فراکســیون  مقابــل  در  والیــی 
دو  درحالی کــه  آن هــم  دارد.  امیــد 
نقــوی  انتخابــات،  از  پیــش  روز 
فراکســیون  ســخنگوی  حســینی، 
فراکســیون  بــا  توافــق  از  والیــی 
مســتقلین خبــر داده بــود و گفــت 
علــی  به جــز  شــده  »قــرار  کــه 
ــرای پســت ریاســت  ــی کــه ب الریجان
ــت  ــرای 11 پس ــود، ب ــدا می ش کاندی
گزینــه   6 رییســه،  هیــأت  دیگــر 
از فراکســیون والیــی و 5 گزینــه از 
ــزد شــوند  فراکســیون مســتقلین نام
و همــه اعضــای ایــن دو فراکســیون 
دهنــد.«  رأی  نامزدهــا  ایــن  بــه 
اگرچــه توافــق فراکســیون والیــی بــا 
مســتقلین توســط جعفــر زاده ایمــن 
آبــادی، نایــب رییــس فراکســیون 
امــا  شــد  تکذیــب  مســتقلین 
برخــی اعضــای فراکســیون امیــد، از 
ــخنگوی  ــایی، س ــرام پارس ــه به جمل
ایــن فراکســیون در اظهاراتشــان از 
متناقــض صحبــت کــردن فراکســیون 
او  می کردنــد.  گایــه  مســتقلین 
همچنیــن تهدیــد کــرد در صــورت 
فراکســیون  بــا  تعامــل  عــدم 
بــرای هــر 12 ســمت  مســتقلین، 
معرفــی  کاندیــدا  رییســه  هیــأت 
می کنــد. بااین حــال انتخابــات روز 
گذشــته نشــان داد فراکســیون والیی 
از  زیــادش،  ســروصدای  علی رغــم 
ــده  ــر ش ــم کم زورت ــته ه ــال گذش س

ــت. اس

تداوم ریاست الریجانی
ــا ســمتی  ــوان گفــت در تنه شــاید بت
امیــد،  فراکســیون  ســه  هــر  کــه 
آن  ســر  بــر  مســتقلین  و  والیــی 

تــداوم  داشــتند،  نظــر  اشــتراک 
او  بــود.  الریجانــی  علــی  ریاســت 
کــه بــرای ســیزدهمین ســال پیاپــی 
اگرچــه  شــد،  مجلــس  رییــس 
روز گذشــته نســبت بــه ســال اول 
ــه 237 رأی آورده  ــم ک ــس ده مجل
بــود، 33 رأی کمتــر جمــع کــرد. 

دبیران و ناظران هم 
انتخاب شدند

فراهانــی،  امیرآبــادی  احمــد 
رنجبــر  اکبــر  قبــاد،  اوالد  فریــده 
فرهنگــی،  محمدحســین  زاده، 
هاشــمی،  قاضــی زاده  امیرحســین 
محمدعلــی  کاتــب،  غامرضــا 
یوســف  علی اصغــر  و  وکیلــی 
ــأت  ــری هی ــمت دبی ــرای س ــژاد ب ن
کاندیداتــوری  اعــام  رییســه 
ــر  ــر رنجب ــن اکب ــه ازاین بی ــد ک کردن
فرهنگــی،  محمدحســین  زاده، 
هاشــمی،  قاضــی زاده  امیرحســین 
غامرضــا کاتــب، محمدعلــی وکیلــی 
فراهانــی  امیرآبــادی  احمــد  و 
رییســه  هیــأت  دبیــر   6 به عنــوان 
ــروز  ــن به ــدند.  همچنی ــاب ش انتخ
نعمتــی، محمــد قســیم عثمانــی، 
رســول خضــری، محمــد آشــوری، 
اســدهللا  نــژاد،  ناصــری  مجیــد 
محمــودی  محمــد  عباســی، 
ــرای  ــی ب ــد فیض ــین و محم شاه نش
هیــأت  کارپردازی)ناظــر(  ســمت 
شــدند  مجلــس کاندیــدا  رییســه 
کــه نماینــدگان، محمــد آشــوری، 
ــی و اســدهللا عباســی را  ــروز نعمت به
ــأت رییســه  ــر هی ــه ناظ ــوان س به عن
ــا  ــب ب ــن ترتی ــد. بدی ــاب کردن انتخ
رییســه  هیــأت  انتخابــات  پایــان 
مجلــس بــدون احتســاب کرســی 
اختیــار  در  الریجانــی  علــی  کــه 
ســه  امیــد  فراکســیون  گرفــت، 

پنــج  والیــی  فراکســیون  کرســی، 
مســتقلین  فراکســیون  و  کرســی 
هــم ســه کرســی در اختیــار گرفتنــد. 
فراکســیون  امــا  گذشــته  ســال 
نبــود  کار  در  والیــی  و  مســتقلین 

و فراکســیون امیــد پنــج کرســی 
والیــت  رهــروان  فراکســیون  و 
هفــت  معتــدل(   )اصولگرایــان 

بودنــد. کرســی کســب کــرده 

گزارش
پیام ما

پاسخ حمالت تروریستی
 با شدت داده می شود

خارجــه  وزارت  ســخنگوی  قاســمی،  بهــرام 
کارانــه  جنایــت  حملــه  دربــاره  کشــورمان 
ــه  ــه ب ــل ک ــنبه در کاب ــح چهارش ــاری صب انتح
ــاه منجــر شــد  ــی گن ــادی از مــردم ب کشــته و زخمــی شــدن شــمار زی
ــروه و  ــر گ ــب ه ــر کجــا و از جان ــات تروریســتی در ه ــه حم ــت ک گف
تحــت هــر بهانــه ای، اقدامــی ســبعانه، مذمــوم و مــردود اســت و بایــد 
بــا شــدت تمــام محکــوم و بــدان پاســخ داده شــود. اقــدام انتحــاری در 
کابــل هشــدار دیگــری اســت کــه عــدم برخــورد قاطــع بــا ایــن پدیــده 
ــای  ــن گروه ه ــان ای ــورها از حامی ــی کش ــت برخ ــه حمای ــوم و ادام ش
افراطــی در منطقــه طــی هفتــه هــای اخیــر موجــب افزایــش ایــن نــوع 
ــران همــواره و  ــه شــده اســت. جمهــوری اســامی ای اقدامــات بیرحمان
همیشــه در شــرایط ســخت و دشــوار در کنــار دولــت و مــردم مظلــوم و 

ــود. ــد ب ــتان خواه ــزرگ افغانس ب

نقش تعاونی های اعتباری در ایجاد 
مشکل برای کاسپین

حمیـد کانتری، معاون امور تعـاون وزیر تعاون، 
بـه مشـکات  اشـاره  بـا  اجتماعـی  رفـاه  و  کار 
موسسـات مالـی و اعتبـاری کاسـپین و نقـش 
تعاونی هـای اعتبـاری در ایجـاد مشـکل برای این قبیل موسسـات، گفت 
کـه مجـوز تعاونی هـای اعتبـاری مشـکل دار کنونـی در دولـت قبـل صادر 
شـد. بـرای ایـن قبیـل تعاونی هـای اعتبـاری در دولـت قبـل بـه صـورت 
گسـترده مجـوز صـادر شـد. ایـن تعاونی هـا نیـز عمدتـا پـا را از چارچوب 
مجـوزی کـه داشـتند فراتـر گذاشـته و حـوزه فعالیـت خـود را گسـترش 
دادنـد. متاسـفانه در دولـت قبـل وزارت تعـاون و بانک مرکـزی وقت نیز 
نظـارت الزم را نداشـتند و وظایـف نظارتی خود را انجـام ندادند، در نتیجه 
تعاونی هـای اعتبـاری از مسـیر قانونـی و چارچوب و ضوابط تعیین شـده 
خـارج شـدند. ایـن تعاونـی هـا نقـش زیـادی در ایجـاد مشـکل بـرای 

موسسـات دیگر داشـتند.

صنعتاقتصاددیپلماسی

ظریــف در مــورد ادعــای یــک نماینــده مجلس 
مبنــی بــر نقــض حریــم هوایــی ایران از ســوی 
ــن  یــک هواپیمــای ســعودی گفــت کــه  در ای
مــورد اصــاًل وزارت امــور خارجــه اطالعــی 
پروازهــای  این گونــه  نقشــی در  و  نداشــته 
ــد  ــل چن ــز مث ــرواز نی ــن پ ــدارد. ای ــادی ن ع
صــد پــروازی اســت کــه بــه طــور معمــول بــه 
صــورت روزانــه از حریــم هوایــی ایــران عبــور 

می کــرده اســت.

کاغذ اخبار

رده بنــدی  گــزارش 
خودروهــای  کیفــی 
تولیــدی  ســواری 
مــاه  اردیبهشــت  در 
امســال منتشــر شــد. برایــن اســاس در گــروه 
ــر از 25  ــی کمت ــطح قیمت ــا س ــای ب خودروه
میلیــون تومــان، تمــام خودروهــای قــرار 
گرفتــه در ایــن گــروه شــامل ســایپا 131، 
پایین تریــن  در   111 ســایپا  و   132 ســایپا 
ســطح کیفــی قــرار داشــته و تنهــا یــک ســتاره 
ــد. در  ــب کرده ان ــی را کس ــتاره کیف ــج س از پن
گــروه خودروهــای بــا ســطح قیمتــی 25 تــا 
50 میلیــون تومــان، خودروهــای ســاندرو، 
تنــدر 90 اتوماتیــک و پــارس تندر چهار ســتاره 
از پنــج ســتاره کیفــی را کســب کرده انــد. 

ــدر  ــودرو، تن ــارس خ ــدر 90 پ ــای تن خودروه
ــژو 206  ــژو 206، پ ــا، پ ــودرو، ران ــران خ 90 ای
صنــدوق دار و آریــو نیــز دارای ســه ســتاره 
کیفــی هســتند. دو خــودروی نیــو ام وی ام 
ــه شــامل  ــا دو ســتاره کیفــی و بقی 315 و دن
ــمند، ام وی ام 110  ــژو 405، س ــارس، پ ــژو پ پ
ــطح  ــن س ــک در پایین تری ــا هاچ ب اس و تیب
ــتاره از  ــک س ــا ی ــته و تنه ــرار داش ــی ق کیف
پنــج ســتاره کیفــی را کســب کرده انــد. در 
گــروه خودروهــای بــا ســطح قیمتــی 50 
آی 10  هیونــدای  تومــان،  میلیــون   75 تــا 
ــت.  ــرده اس ــب ک ــی را کس ــتاره کیف ــار س چه
دو خــودروی آریــزو 5 و برلیانــس اچ 330 
نیــز ســه ســتاره کیفــی و جــک J5 دو ســتاره 

ــت.  ــرده اس ــب ک ــی را کس کیف

رییــس جمهــور بــا اختصــاص مبلــغ 
جشــن  در  تومــان  میلیــون   270
ــد و  ــم غیرعم ــان جرای ــزان آزادی زندانی  گلری
غیرکاهبــرداری بــه ســتاد دیــه کشــور کمــک 

کرد. 
ــه  ــو مشــهور ب امیرحســین مقصودل
امیــر تتلــو بــا انتشــار متنــی در 
ــده  ــام چرخن ــد از اله ــه تمجی ــتاگرام ب اینس
پرداخــت و نوشــت: بانــوى واقعــی ايرانــى، از 
ــامت و  ــه س ــه هميش ــوام ك ــد ميخ خداون
خوشــحال باشــين، شــما نشــان داديــن كــه 
ــوى  ــن ق ــه ميتون ــتن ك ــا نيس ــط مرده فق
باشــن. روزى كــه مــردم بفهمــن تغييــر واقعــا 
ممكنــه و هــر شــخصى ميتونــه تغييــر كنــه 
اينــم ميفهمــن كــه شــما جــزو اوليــن 

اشخاص بودين و اون روز زياد دور نيست!
ــس  ــس مجل ــی، ریی ــی الریجان عل
شــورای اســامی پــس از انجــام 
جدیــد  رییســه  هیــات  ســوگند  مراســم 
ــه  ــت ک ــدگان گف ــه نماین ــاب ب ــس خط مجل
اعتمــاد شــما را مســوولیت بزرگــی بــرای 

خودمان می دانیم.
علیرضــا رســتمی، مدیــرکل نظــارت 
ــواد  ــاورزی و م ــوالت کش ــر محص ب
غذایــی ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و 
ــره  ــود ذخی ــا وج ــه ب ــت ک ــدگان گف تولیدکنن
ســازی مناســب، در مــاه مبــارک رمضــان 
ــن اســت و  ــاز کشــور تامی ــورد نی ــای م خرم

کمبودی نخواهیم داشت.
محســنی اژه ای، ســخنگوی قــوه 
بابــک  پرونــده  دربــاره  قضاییــه 
ــی در  ــاد نفت ــده فس ــان  پرون ــی: متهم زنجان

اختیار وزرات اطاعات هستند.
ــرآن و  ــاون ق ــری، مع ــل باق میکایی
عتــرت اداره کل قــرآن، عتــرت و نماز 
ــا  ــه قطع ــت ک ــرورش گف ــوزش و پ وزارت آم
هیــچ بخش نامــه، صــورت جلســه، نامــه و ... 
در آمــوزش و پــرورش پیــدا نخواهیــد کــرد که 
ــده  ــا تضعیف کنن ــند 2030 ی ــر س ــی ب مبتن

فعالیت های قرآن، عترت و نماز باشد.
مدیرعامــل  اســامیان،  محمــود 
کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق 
ــارد  ــا بودجــه 2400 میلی گفــت کــه امســال ب
حقــوق  کردیــم  دریافــت  کــه  تومانــی 
بازنشســتگان را بــه طــور میانگیــن 18.7 
درصــد افزایــش دادیــم و امیدواریــم رونــدی 
ــرای  ــت ب ــوی دول ــت از س ــال اس ــه دو س ک
ــوق بازنشســتگان شــروع شــده،  ــم حق ترمی

ادامه یابد.
 بانــک مرکــزی همــه روزه نــرخ 
رســمی 39 ارز موجــود در مرکــز 
مبــادالت ارزی را اعــام می کنــد کــه بــر ایــن 
اســاس دیــروز نــرخ رســمی 20 ارز بــا کاهش 

و 16 ارز با افزایش همراه بوده است.

گزیده ها

همه خودروهای زیر 25 میلیون
 بی کیفیت هستند

گرایش سیاسی هیأت رییسه مجلس در سال اول
فراکسیوننام نمایندهسمت
رهروان والیتعلی الریجانیرییس

امیدمسعود پزشکیاننایب رییس اول

امیدعلی مطهرینایب رییس دوم

رهروان والیتغامرضا کاتبدبیر

رهروان والیتامیرحسین قاضی زادهدبیر

رهروان والیتاکبر رنجبر زادهدبیر

امیدعلی اصغر یوسف نژاددبیر

رهروان والیتاحمد امیرآبادی فراهانیدبیر

امیدمحمدعلی وکیلی دبیر

رهروان والیتمحمد آشوریناظر

رهروان والیتبهروز نعمتیناظر

امیدمحمد قسیم عثمانیناظر

گرایش سیاسی هیأت رییسه مجلس در سال دوم
فراکسیوننام نمایندهسمت
-علی الریجانیرییس

امیدمسعود پزشکیاننایب رییس اول
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آگهی مزایده مال منقول – نوبت دوم
اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد در 
خصـوص پرونده اجرائی کاسـه 4/960057 صادره از شـعبه دادگاه خانواده 
شهرسـتان کرمـان، خـودرو پرایـد با شـماره انتظامـی 467ص15 ایران45 مـدل 1388 
رنـگ سـفید نـوع سـوخت بنزین_گلگیـر عقب سـمت راسـت دارای فرورفتگـی و نیاز 
بـه بازسـازی دارد سـپر عقـب دارای آثـار تصـادف مـی باشـد. بـه مالکیـت محکـوم 
علیـه آقـای محمـد مهدی حجت می باشـد که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری 
بـه مبلـغ 85/000/000 ریـال ارزیابـی و بـراورد گردیـده را از طریـق مزایـده بـه فـروش 
برسـاند لـذا طالبیـن خرید مـی توانند ضمن بازدیـد از خـودرو مذکور)درمحل پارکینگ 
سـینا( ظـرف مـدت 5 روز قبـل از برگـزاری مزایـده و همچنیـن تـا قبـل از برگـزاری 
مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود را به انضمام مبلغ 10% پیشـنهادی که به حسـاب سـپرده 
دادگسـتری کرمـان بـه شـماره 2171293951000 نـزد بانـک ملـی واریـز خواهنـد نمود 
در پاکـت الک و مهـر شـده تحویـل اجـرار احکام نمایند.جلسـه مزایده راس سـاعت 9 
صبـح مورخه سـه شـنبه 23 خـرداد ماه 96 با حضـور نماینده دادسـتان منعقد و برنده 
کسـی خواهـد بود که قیمت باالتری پیشـنهاد داده باشـد و نامبرده بایـد مابقی وجه را 
حداکثـر تـا یـک ماه پـس از برگزاری مزایـده پرداخت نمایـد در صورت انصـراف برنده 
مزایـده 10% مبلـغ واریـزی بـه نفع دولت ضبط خواهد شـد.ضمنا متقاضیـان می توانند 
ظـرف مـدت 5 روز قبـل از روز برگـزاری مزایـده مـی تواننـد جهـت مطالعه مشـخصات 

خـودرو بـه این اجـرا مراجعـه نمایند.
شعبه 4 اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان- افتخاری        م الف 484

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقــای غامعلــی  بــه  بدینوســیله 
ــه  ــود ب ــد محم ــرد فرزن ــی ف قهرمان
آدرس کرمــان سراســیاب جــاده قدیــم ماهــان 
کوچــه باشــگاه جنــب تکیــه امــام حســین 
ــق  ــواری وف ــا مت ــر فع ــخصات دیگ ــد مش فاق
تبصــره یــک مــاده 394 قانــون آئیــن دادرســی 
ــاع از  ــت دف ــا جه ــردد ت ــی گ ــاغ م ــری اب کیف
بــزه انتســابی خــود دایــر بــر حمــل و نگهــداری 
مقــدار 258 کیلوگــرم تریــاک جهــت شــرکت در 
جلســه رســیدگی مورخــه 1396/05/23 ســاعت 
ــر  ــن دادگاه حاضــر شــوید در غی ــح در ای 8 صب
اینصــورت حکــم غیابــی صــادر مــی گــردد ضمنــًا 
ظــرف ده روز پــس از نشــر اگهــی چنانچــه 
ــر  ــی در غی ــن دادگاه معرف ــه ای ــد ب ــل داری وکی
ــام  ــش را اع ــذر خوی ــب تع ــورت مرات ــن ص ای
تــا دادگاه نســبت بــه تعییــن وکیــل تســخیری 

ــد.                              ــدام نمای اق
ــاف  ــس شــورای حــل اخت ــی امجــد - رئی عل
ــف 55 ــم            م/ال ــتان ب ــماره 3 شهرس ش

کرمان ویچ
یل

هل
س:

عک

گزارش

شهرســتان  انتظامــی  فرمانــده 
هــای  ســکه  کشــف  از  جیرفــت 
ــر  ــر خب ــتگیری 2 نف ــی و دس تقلب
ــه ضــرب و توزیــع  داد کــه اقــدام ب
چنــد  در  تقلبــی  هــای  ســکه 
ــد. ســرهنگ  ــرده بودن شهرســتان ک
ــوران  ــزود: مام ــی اف ماشــاءهللا مائ
پلیــس آگاهــی جیرفــت در پــی 
کســب خبــری مبنــی بــر اینکــه 
بانــدی در زمینــه تهیــه  اعضــای 

ایــن  در  تقلبــی  توزیــع ســکه  و 
مــی کننــد،  فعالیــت  شهرســتان 
موضــوع را بــه صــورت جــدی در 
ــد. وی  ــرار دادن ــود ق ــتور کار خ دس
عنــوان کــرد ســرانجام 2 نفــر از 
اعضــای ایــن بانــد را کــه در ســطح 
ــکه  ــع س ــال توزی ــتان در ح شهرس
دســتگیر  بودنــد،  تقلبــی  هــای 
کردنــد.وی گفــت: ابتــدا در بازرســی 
ســکه   10 تعــداد  افــراد  ایــن  از 

ــا  ــوران ب ــی کشــف شــد و مام تقلب
گســترش چتــر اطاعاتــی خــود در 
شهرســتان هــای همجــوار دریافتنــد 
ــی را از  ــری ســکه تقلب ــان مقادی آن
بــه اســتان هــای  مرکــز کشــور 
روزهــای  در  و  منتقــل  جنوبــی 
ــکه  ــع س ــه توزی ــدام ب ــته اق گذش
ــتان  ــتان و شهرس ــز اس ــا در مرک ه
هــای همجــوار نیــز کــرده انــد.

فرمانــده انتظامــی جیرفــت افــزود: 
متهمــان بــا وارد کــردن مــواد اولیــه 
از کشــور چیــن اقــدام بــه طراحــی 
و ضــرب ســکه در مرکــز کشــور 
کــرده و در شهرســتان هــای دیگــر 

ــد. ــی کردن ــع م توزی

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان از صــدور حکــم 

ــاد  ــان آب ــتای جه ــخ روس ــه تل ــل حادث ــاص عام قص

ــل  ــکاب قت ــت ارت ــم باب ــت: مته ــر داد و گف ــرج خب فه

عمــد بــه 10فقــره قصــاص نفــس از نــوع حلــق آویــز بــر 

ــوم شــده اســت. ــه دار محک چوب

آن طــور کــه روابــط عمومــی دادگســتری اســتان کرمــان 

گــزارش داده یــدهللا موحــد گفــت: بــه زودی حکــم بــه 

ــراض در  ــل اعت ــاغ مــی شــود و قاب ــه اب محکــوم  علی

دیــوان عالــی کشــور اســت و پــس از قطعیــت در دیــوان 

عالــی کشــور حکــم بــه مرحلــه اجــرا در خواهــد آمــد.

وی در خصــوص نحــوه اجــرای حکــم گفــت: قاعدتــا در 

زمــان اجــرای حکــم و بنــا بــه شــرایط زمانــی و مکانــی، 

تصمیــم در خصــوص اجــرای حکــم چــه در مــاء عــام 

یــا در محــل زنــدان بــا جلــب نظــر دادگاه گرفتــه 

ــر  ــن خب ــات ای ــریح جزئی ــد.موحد در تش ــد ش خواه

بیــان داشــت: محتویــات پرونــده حکایــت از آن دارد در 

تاریــخ دوم دی مــاه ســال گذشــته مقــارن ســاعت 18 و 

30 دقیقــه فــردی مســلح بــه ســاح جنگــی کاشــینکف 

بــه منــزل فــردی بــه هویــت )ک. د( واقــع در روســتای 

جهــان آبــاد از توابــع شهرســتان فهــرج یــورش بــرده و 

بــا تیرانــدازی بــه ســمت افــراد حاضــر در منــزل اقــدام 

بــه قتــل جمعــا 10 نفــر )هشــت زن و دو مــرد( و ایــراد 

ــر دیگر)ســه زن و یــک مــرد(  ــار نف جــرح عمــدی چه

کــرده اســت.وی بــا اشــاره بــه اینکــه بافاصلــه اقدامــات 

الزم بــرای دســتگیری قاتــل انجــام شــد، افــزود: پــس 

ــن  ــر و ضم ــه حاض ــوران در صحن ــه مام ــن حادث از ای

انعــکاس مشــاهدات خــود و تاییــد آثــار خــون زیــاد در 

محــل یــک خشــاب خالــی و تعــدادی پوکه جمــع آوری 

کــرده انــد و در تحقیقــات اولیــه دامــاد خانــواده بــه نــام 

)ش. ن( بــه عنــوان ضــارب معرفــی مــورد تعقیــب قــرار 

مــی گیرد.موحــد ادامــه داد: در تاریــخ پنجــم دی مــاه 

95 متهــم در شهرســتان ایرانشــهر شناســایی و بــا بــکار 

گیــری شــگردهای پلیســی و در حالیکــه مقاومــت مــی 

ــل  ــی مح ــوزه قضائ ــرای ح ــه دادس ــتگیر و ب ــرد دس ک

وقــوع جــرم اعــزام مــی شــود.

ــت  ــه و موافق ــا درخواســت احال ــه ب ــت: در ادام وی گف

ــع  ــه مراج ــوع ب ــه موض ــیدگی ب ــور رس ــی کش دیوانعال

صــدور  بــا  و  محــول  شهرســتان کرمــان  قضائــی 

ــان  ــاب کرم ــی و انق ــرای عموم ــت در دادس کیفرخواس

ــک  ــری ی ــه شــعبه اول کیف ــرای رســیدگی ب ــده ب پرون

ــد. ــاع ش ــان ارج کرم

ــن  ــی ای ــزه اصل ــت و انگی ــه عل ــان اینک ــا بی ــد ب موح

حادثــه اختافــات خانوادگــی بــوده اســت، عنــوان کــرد: 

ــت  ــوص وضعی ــی در خص ــکی قانون ــه پزش ــق نظری طب

ــه  ــرم ک ــکاب ج ــن ارت ــم در حی ــی مته ــی و روان روح

ــت. ــده اس ــخیص داده ش ــی تش ــال روان ــد اخت فاق

ــر  ــی، رای ب ــواد قانون ــه م ــتندا ب ــت: دادگاه مس وی گف

محکومیــت متهــم موصــوف بابــت ارتــکاب قتــل عمــد 

ــر  ــز ب ــق آوی ــوع حل ــس از ن ــاص نف ــره قص ــه 10 فق ب

ــت. ــرده اس ــه دار ک چوب

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان ادامــه داد: بابــت 

جنبــه عمومــی بــزه جــرح عمــدی نیــز متهــم بــه تحمــل 

ــزه  پنــج ســال حبــس تعزیــری درجــه پنــج و بابــت ب

ــد و نگهــداری غیرمجــاز ســاح و مهمــات جنگــی  خری

عــاوه بــر ضبــط ســاح و مهمــات مکشــوفه بــه تحمــل 

پنــج ســال حبــس تعزیــری درجــه پنــج محکــوم شــده 

اســت.

ضرب کنندگان سکه های تقلبی 
در جیرفت دستگیر شدند

رکورد تولید گندم تولید 
جنوب استان شکسته شد

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان گفــت: تولیــد گنــدم امســال 
در جنــوب اســتان نســبت بــه ســال گذشــته 12 درصــد افزایــش داشــته کــه 
رکــودی بــی ســابقه در کشــاورزی ایــن منطقــه اســت. ســید یعقــوب موســوی 
ــدم از  ــن گن ــزار ت ــون 142 ه ــاز فصــل برداشــت محصــول تاکن ــزود: از آغ اف
کشــاورزان منطقــه خریــداری شــده اســت و پیــش بینــی مــی شــود تــا پایان 

فصــل برداشــت بیــش از 200 هــزار تــن گنــدم تولیــد شــود.
وی بیــان کــرد: برداشــت گنــدم از نیمــه دوم فروردیــن ســال جــاری از مــزارع 
ــان خــرداد در مناطــق  ــا پای ــاز شــد و ت ــان آغ ــوب کرم ــای جن شهرســتان ه

اســفندقه ادامــه دارد.
رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان گفــت: محصــول راهبــردی 
ــه هــای آرد، مراکــز تعــاون روســتایی و  ــا همــکاری ســیلوها، کارخان گنــدم ب

همچنیــن بخــش خصوصــی از کشــاورزان خریــداری مــی شــود.
ــه موقــع، تغذیــه و ســامانه  ــذر اصــاح شــده، کشــت ب وی تهیــه و توزیــع ب
هــای آبیــاری را از عوامــل افزایــش تولیــد گنــدم در جنــوب اســتان برشــمرد و 
گفــت: در ایــن منطقــه بیــش از دوهــزار و 500 هکتــار بــه ســامانه هــای نویــن 
آبیــاری مجهــز شــده کــه عــاوه بــر افزایــش عملکــرد محصــول ســبب کاهش 

مصــرف آب هــم شــده اســت.
ــازاد  ــدم م ــد گن ــر خری ــاوه ب ــاری ع ــی ج ــال زراع ــزود: در س ــوی اف موس
ســیلویی همچنیــن هشــت هــزار و 200 تــن گنــدم بــذری بــرای کشــت هــای 
پاییــزه خریــداری مــی شــود کــه باعــث خودکفایــی ایــن منطقــه در تامیــن 

بــذر شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: تــدارک، انتقــال و نظــارت بــر بــه کارگیری 342 دســتگاه 
کمبایــن، معاینــه فنــی و تامیــن ســوخت ایــن دســتگاه هــا از دیگــر اقدامــات 

ســازمان جهــاد کشــاورزی در زمینــه تولیــد و خریــد محصــول گندم اســت.

10  بار قصاص برای عامل حادثه جهان آباد
حکم ) ش.ن( صادر شد 

ــم  ــان ه ــالب کرم ــی وانق ــتان عموم دادس
هــای  ســالح  گهدارنــدگان  خصــوص  در 
غیرمجازهشــدار دادو گفــت : قانــون گــذار مجــازات 
هــای ســنگینی از قبیــل حبــس بــرای افــرادی کــه 
اقــدام بــه نگهــداری و حمــل ســالح مــی کننــد در 
نظــر گرفتــه اســت. دادخــدا ســاالری در خصــوص 
ــل  ــی از قبی ــروز حــوادث هولناک ــل و عوامــل ب عل
ــرج گفــت:  ــاد فه ــان آب ــخ روســتای جه ــه تل حادث
در بعضــی از مــوارد افــراد برخشــم و عملکــرد 
ــا  ــد و بعضــا متناســب ب ــرل الزم را ندارن خــود کنت
موضــوع اتفــاق افتــاده تصمیــم عاقالنــه ای اتخــاذ 
ــم  ــای خش ــش ه ــمت واکن ــه س ــد و ب ــی کنن نم

ــد. ــی رون ــود م آل

مدال طالیی شنای جهان 
به جشن گلریزان رفت

ـــه  ـــب از برنام ـــن ش در چهارمی
زنـــدان  گلریـــزان  جشـــن 
شـــورش  ســـید  کرمـــان 
دلپســـند،قهرمان شـــنای معلـــوالن جهـــان ، مـــدال 
خـــود را کـــه در مســـابقات جهانـــی آلمـــان در 
ســـال 2016 کســـب کـــرده بـــود، بـــه منظـــور آزادی 
زندانیـــان غیـــر عمـــد اهـــدا کـــرد. ایـــن مـــدال را 
ــان  ــون تومـ ــغ 5 میلیـ ــا مبلـ ــن بـ ــی از خیریـ یکـ
ـــک  ـــه آزادی ی ـــول آن زمین ـــا پ ـــا ب ـــرد ت ـــداری ک خری

ــود. ــم شـ ــی فراهـ زندانـ

سرقت علت افت ولتاژهای 
برق در کهنوج

معاون توزیع برق شهرسـتان کهنوج 
گفت: بیشترین مشـکل افت ولتاژ 
و نوسـانات بـرق شهرسـتان کهنوج 
مربـوط بـه مناطقـی اسـت که با سـرقت های متعـدد در این 
زمینـه مواجـه هسـتند. مسـعود پورحیـدری در مـورد افـت 
ولتـاژ بـرق شهرسـتان کهنـوج اظهار داشـت: بیشـترین افت 
ولتاژهـا مربـوط بـه مناطق دارای سـرقت از جمله نخلسـتان 
محـدوده خیابـان غدیر، محمود آبـاد ازلی، شـهرک ولیعصر، 
شـهرک جانبازان پشـت صنایع دسـتی اسـت. وی افزود: با 
توجـه بـه سـرقت های زیاد که بـه طور میانگین در هر شـب، 

دو مـورد سـرقت داریم. 

کهنوجکرمان

کرمــان  جنــوب  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
گفت:ســاخت مســتند ســینمایی جنــوب کرمــان یکــی 
ــن  ــر ای ــه ب ــت ک ــن اداره کل اس ــم ای ــای مه ــه ه از برنام
اجتماعــی،  فرهنگــی،  هــای  ظرفیــت  تمامــی  اســاس 
اقتصــادی منطقــه معرفــی مــی شــود و در حــال حاضــر نیــز 
طــرح ایــن پــروژه آمــاده شــده اســت. حســین اســحاقی 
گفــت: دغدغــه دولــت تدبیــر و امیــد فراهــم کــردن بســتر 
ــی و  ــای فرهنگ ــت ه ــی فعالی ــی و کیف ــای کم ــت ارتق جه

ــه  ــه ب ــت ک ــه اس ــف جامع ــار مختل ــان اقش ــری در می هن
ــود در  ــداف خ ــه اه ــه هم ــت ب ــته اس ــدا توانس ــف خ لط
ــه  ــد چراک ــدا کن ــری دســت پی حــوزه هــای فرهنگــی و هن
رضایــت هنرمنــدان از ایــن امــر، گــواه ایــن مســئله اســت. 
ــد در شهرســتان  ــه لطــف خــدا ســینما امی ــه وی ب ــه گفت ب
ــار  ــج و رودب ــه گن ــان، قلع ــاد، منوج ــت، عنبرآب ــای جیرف ه
ــه  ــز ب ــاب نی ــدازی شــده اســت و ســینما ســیار فاری راه ان

ــد. ــی کن ــه کار م ــروع ب زودی ش

شــهردار منطقــه دو شــهر کرمــان گفــت: ســه بوســتان 
جدیــد در منطقــه دو شــهر کرمــان در دســت ســاخت 
ــند.  ــی رس ــرداری م ــره ب ــه به ــر ب ــد فط ــا عی ــه ت ــت ک اس
ــتان های  ــاخت بوس ــرد: کار س ــار ک ــداح اظه ــن امیرم رامی
بیهقــی و پارســیان در بلــوار جمهــوری رو بــه اتمــام  اســت 
ــی  ــرداری م ــره ب ــه به ــده و ب ــاح ش ــر افتت ــد فط ــا عی و ت
ــات در  ــتان مالی ــاخت بوس ــه س ــاره ب ــا اش ــند. وی ب رس
ــمی  ــتان در مراس ــن بوس ــرد: ای ــح ک ــک، تصری ــوار پزش بل

ــود. ــی ش ــاح م ــر افتت ــد فط ــبت عی ــه مناس ب
ــاخت  ــه س ــن ب ــان همچنی ــهر کرم ــه دو ش ــهردار منطق ش
بوســتان محلــه ای رضــوان و بوســتان محلــه ای در غدیــر 
ســه اشــاره کــرد و گفــت: بوســتان محلــه ای رضــوان 
آمــاده بهــره بــرداری اســت. امیرمــداح گفــت: آبنمــای 
ــور  ــکال در کش ــام موزی ــای تم ــن آبنم ــادر، اولی ــارک م پ
اســت کــه ســاخت آن از ســال گذشــته آغــاز شــده اســت.

بهره برداری از سه بوستان کرمان در عید فطر ساخت اولین پروژه سینمایی جنوب کرمان کلید خورد 

باند سرقت احشام در کهنوج منهدم شد
فرمانده انتظامي کهنوج از دستگيري باند سه نفره سارقان احشام توسط پلیس این 

شهرستان خبر داد. شاهپور بهرامی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام 
در سطح شهر، ماموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات فنی و اطاعاتی گسترده، 

موفق به شناسایی سه سارق احشام شدند. 
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31 می، روز جهانی دخانیات بود. در داده نمای زیر سبک دانستنی ها
زندگی بدون سیگار را می بینید.

ان
ست

شب
ع:

منب
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 در این صفحه می توانید عکس هایی را که در سایت ها 
نگاهمنتشر شدند، ببینید. مثل عکس روز نشنال جئوگرافیک.

اهدای گل برای یادبود آمریکایی مسیحی که به دفاع از زن مسلمان کشته شد/ رویترز

فصل گالب گیری در کاشان/ تسنیم

تکاوران نیروی زمینی سپاه/ تسنیم

وضعیت دفتر خبرگزاری صدا و سیما در کابل بعد از انفجار شدید/ العالم

سی امین جشن گلریزان جرائم غیر عمد/ فارس

AP /انفجار مرگبار کابل

بزرگترین سفره افطاری جهان اسالم در مشهد/ ایرنا

عکس روز نشنال جئوگرافیک/ مزایده صید شبانه در هندوستان



32117852-034سال سیزدهم | شماره پیاپی 916 | پنج شنبه 11 خرداد 1396

6
www.payamema.ir

پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4

آخر هفته

گزیده ها

مــادر«،  ســریالهای»زیرپای 
و  تفنگ هــا«  »رســتاخیز 
مجموعه هــای  »نفــس«، 
مناســبتی مــاه رمضان امســال 
بــه  هرکــدام  کــه  هســتند 
ترتیــب از شــبکه ســه، دو و 
یــک در حــال پخش هســتند. 
رمضــان  مــاه  ســریال های 
متفاوت تــر  کمــی  امســال 
بــه روی  از ســال های قبــل 
آنتــن رفتنــد. در ادامــه نگاهــی 
ســریال های  بــه  کوتــاه 
مناســبتی مــاه رمضــان و حال 
داشــته ایم. آن هــا  هــوای  و 
ــار  ــس از دو ب ــه پ ــریالی ک س

تغییــر نــام بــه »زیــر پــای 

ــام گرفــت ــادر« ن م
بهرنــگ  مناســبتی  ســریال 
مــردی  دربــاره  توفیقــی 
بــا  کــه  اســت  میان ســال 
مشــهد  شــهر  در  پســرش 
و همســر  زندگــی می کننــد 
ایــن مــرد بنــا بــه دالیلــی 
زندگــی  اول  ســال های  در 
پســرش  و  او  خودشــان 
ــرد  ــرده و م ــرک ک ــل را ت خلی
شــغل  بــه  کــه  میان ســال 
رســتوران داری مشــغول اســت، 
آخــر هفته هــا از رســتورانش 
رضــا)ع(  امــام  زائــران  بــه 
نــذری می دهــد. قبــول شــدن 
دانشــگاه های  از  دریکــی 

تهــران و آشــنا شــدن او بــا 
رخســاره  ورود  راه  ســتاره، 
می کنــد.  بــاز  قصــه  بــه  را 
رخســاره هــم نــام یکــی از 
ــن داســتان  شــخصیت های ای
نظریــه  پریــوش  بــازی  بــا 
اســت کــه ظاهــرًا علیرغــم 
ــه  ــر ب ــش تأثی ــور کوتاه حض
در  دارد.  قصــه  در  ســزایی 
خاصــه داســتان ایــن ســریال 
آمــده اســت: »هیــچ گاه دوری، 
ــواده  ــی آورد و خان دوســتی نم
ــه  ــل از آنک ــی قب ــه دیباج قص
همدلــی  بــه  شــود،  دیــر 
گــزارش  بــه  می رســند.« 
ــن ســریال  ــن در ای ــر آنای خب
نقــش  در  دیربــاز  کامبیــز 
در  جعفــری  بهنــاز  خلیــل، 
نقــش آتنــه، مهــدی ســلطانی 
در نقــش اســماعیل، مجیــد 
واشــقانی در نقــش ســهراب 
ــی  ــزاد فراهان ــل، به ــرادر خلی ب
در نقــش پــدر آتنــه، پریــوش 
رخســاره،  نقــش  در  نظریــه 
نقــش  در  نــوروزی  مجیــد 
ــم  ــل، مری ــر خلی ــکان پس اش
ــه،  ــادر آتن ــش م ــی در نق بوبان
ــی در نقــش  حمیدرضــا هدایت
آرا  علیرضــا  رخســاره،  پــدر 
ــا  ــه، درس ــرادر آتن ــش ب در نق
بختیــاری در نقــش ســتاره، 
ــش  ــلیمی در نق ــوش س داری

ــیانی در  ــا پس ــاهینی، آتی ش
ــای  ــه ایف ــرهنگ ب ــش س نق

می پردازنــد.  نقــش 
 30 در  مــادر«  پــای  »زیــر 
از  دقیقــه ای   45 قســمت 
ــان  ــاه و هم زم ششــم خردادم
ــا آغــاز مــاه مبــارک رمضــان  ب
 22:15 ســاعت  شــب  هــر 

اســت. پخش شــده 

»رســتاخیز تفنگ هــا« 
جایگزیــن »ســر دلبــران« 
ســریال های  تغییــر 
در  تلویزیــون  مناســبتی 
افتــاده  اتفــاق  دو  شــبکه 
اســت و مجموعــه »رســتاخیز 
محصــول  کــه  تفنگ هــا« 
ــار  ــون المن ــال1392 تلویزی س
جایگزیــن  اســت،  لبنــان 
دلبــران«  »ســر  ســریال 
ــد.  ــی ش ــین لطیف محمدحس
موضــوع  بــا  ســریال  ایــن 
و  ســوریه  مــردم  مقاومــت 
لبنــان علیــه اســتعمار فرانســه 
ــه و  ــه 1920 تهی ــال ده در خ
تولیدشــده اســت. داســتان 
روایتگــر  مجموعــه  ایــن 
مقاومــت مســلحانه جوانــان 
ــه  ــام المالکی ــه ن ــتایی ب روس
بــه  لبنــان  عامــل  در جبــل 
معــروف  روحانــی  رهبــری 
سیدعبدالحســین  شــیعه 
ــه  ــه علی شــرف الدین اســت ک

ارتــش فرانســه  اشــغالگری 
ایــن  و  می کننــد  قیــام 
حرکــت بــه کل منطقــه تســری 
پیــدا می کنــد. در مجموعــه 
»رســتاخیر  تلویزیونــی 
کارگردانــی  بــه  تفنگ هــا« 
محمــد النابلســی، احمدالزیــن 
و باســم مغنیــه ایفــای نقــش 
ــد. ســریال »رســتاخیز  کرده ان
ــر شــب ســاعت  ــا« ه تفنگ ه
ســیما  دو  شــبکه  از   21:30

می شــود. پخــش 
هــوای  و  باحــال  »نفــس« 

رمضــان  مــاه  در  انقــاب 

ــی  ــه تهیه کنندگ ــس« ب »نف
مشــترک ســیداحمد کاشانچی 
و محمــود رضایــی، ســومین 
جلیــل  ســه گانه  از  ســریال 
درامــی  اســت کــه  ســامان 

به حســاب  روانشناســانه 
می آیــد. داســتان »نفــس« 
ــور  ــر شروش ــی ُپ ــاره جوان درب
ــع  اســت کــه در بحبوحــه وقای
زندگــی اش  در  رازی  انقــاب 
بــرای  او  می شــود،  فــاش 
رســیدن بــه حقیقــت حــوادث 
ــرمی  ــت س ــده ای را پش پیچی
گــذارد. قصــه ایــن ســریال 
در مقطعــی خــارج از ایــران 
همیــن  بــه  و  می گــذرد 
ــی پیــش  ــروه از مدت ــل گ دلی
ــا  ــدند ت ــتان ش ــی ارمنس راه
را  باقی مانــده  ســکانس های 
ضبــط کننــد. مســعود رایــگان، 
ژالــه صامتــی، علیرضــا کمالی، 
بهنــاز جعفــری، قربــان نجفــی، 
هاشــمی،  عامــل  هــادی 
احســان  شــادابی،  شــهاب 

امانــی، آتوســا راســتی ازجملــه 
مجموعــه  ایــن  بازیگــران 

هســتند.
ســاعت  »نفــس«  ســریال 
ســیما  ســه  شــبکه  از   21
 30 ســاعت های  و  پخــش 
صبــح   10 بامــداد،  دقیقــه 
همــان  از  بعدازظهــر   16 و 
بازپخــش می شــود.  شــبکه 
افــق  شــبکه  همچنیــن 
ســریال  ایــن  پخــش  نیــز 
آغــاز  تأخیــر  قــدری  بــا  را 
می کنــد و مخاطبــان شــنبه 
تــا چهارشــنبه ها، هــر شــب 
بعــد  روز  و   23:30 ســاعت 
 14:30 و   9:30 ســاعت های 
اثــر  ایــن  پخــش  شــاهد 

. هســتند

کمـی  سـینما  برنامه هـای  هفتـه  ایـن 
می توانیـد  شـما  و  شـده  متفاوت تـر 
 ،2 عنبـر  نهنـگ  فیلـم سـینمایی  چهـار 
بـرادرم خسـرو، امتحـان نهایـی و نقطه 
کـور را در سـه سـینمای کرمـان ببینیـد. 
برنامـه اکـران ایـن 4 فیلـم بـه همـراه 
خاصـه داسـتان در ادامـه بـرای شـما 

آمده است.
تماشا سینما شهر 

نهنگ عنبر 2
کارگردان: سامان مقدم

بازیگـران: رضـا عطـاران، مهنـاز افشـار، 
ویشـکا آسـایش، حسـام نـواب صفوی 

و ...
خاصـه داسـتان فیلـم :برشـی دیگـر از 
قصـه  اصلـی  شـخصیت های  زندگـی 
یعنـی همـان ارژنـگ و رویـا بـا بـازی 

رضا عطاران و مهناز افشـار است
سـاعت های اکران: 17:00، 19:00، 21:00، 

22:15

 نقطه کور
کارگردان: مهدی گلستانه 

محمدرضـا  توسـلی،  هانیـه  بازیگـران: 
فروتن، شـقایق فراهانی و ...

خاصـه داسـتان فیلـم : خسـرو که 23 
روز بـر پهنـه دریا و بـه دوراز خانواده اش 
گذرانـده اسـت. او با دنیایـی از ابهامات 
فکـری کـه تمـام مـدت همـراه او بـوده 
امـا  می شـود  تهـران  در  خانـه اش  وارد 
تمامـی ذهنیت هایـش عینیـت یافتـه و 
قـادر بـه مقابلـه بـا مسـائل پیش آمـده 

نیست تا اینکه...
سـاعت های اکران: 17:00 و 18:30

نهایی امتحان 
کارگردان: عادل یراقی 

بازیگران: شـهاب حسینی ، لیا زارع 
خاصـه داسـتان فیلم : روایت داسـتان 
بـرای  اسـت کـه  ریاضـی  معلـم  یـک 
تدریـس خصوصـی بـه خانه شـاگردش 

مـی رود و همیـن امـر باعث آشـنایی او 
با مادر بچه می شود.

سـاعت های اکران: 20:30 و 22:00
آسیا سینما 
برادرم خسرو

بیگلری کارگردان: احسان 
ناصـر  حسـینی،  شـهاب  بازیگـران: 
بیتـا  قاضیانـی،  هنگامـه  هاشـمی، 

فرهی
کـه  :خسـرو  فیلـم  داسـتان  خاصـه 
بایـد  اسـت  دوقطبـی  اختـال  مبتابـه 
خـود  بزرگ تـر  بـردار  خانـه  در  مدتـی 

سپری کند.
 ،17:30  ،15:30 اکـران:  سـاعت های 

21:30 ،19:30
مهتاب: سینما 

نهنگ عنبر 2
 ،18:15  ،16:30 اکـران:  سـاعت های 

22:00 ،20:00

نهنگ عنبر 2 تا برادرم خسرو 
برنامه سینماهای کرمان

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
ــحری از  ــده س ــذف وع ــای ح ــه ضرره ــاره ب ــا اش ب
ســوی روزه داران گفــت: نخــوردن وعــده ســحری 
ــد  ــه کب ــای روزه داران ب ــر ابت ــش خط ــبب افزای س
توصیــه  دلیــل  همیــن  بــه  و  می شــود  چــرب 
ــان  ــاه رمض ــی در م ــده غذای ــن وع ــه ای ــود ک می ش
بیمــاری  به تنهایــی  چــرب  نشــود. کبــد  حــذف 
ــروز بیمــاری باشــد،  ــد عامــل ب نیســت، امــا می توان
از بیماری هــای قلبــی و عروقــی و ســکته گرفتــه تــا 

سرطان.
کــوروش جعفریــان افــزود: کســانی کــه تــوان بدنــی 
کمتــری دارنــد اگــر وعــده ســحری را نخورنــد، 
آســیب جدی تــری خواهنــد دیــد. وی بابیــان اینکــه 
کســانی کــه وعدهــای غذایــی خــود را در مــاه مبــارک 

ــرای  ــد، شــانس بیشــتری ب رمضــان حــذف می کنن
چاقــی دارنــد گفــت: روزه داران بایــد تمــام وعده هــای 
غذایــی شــامل افطــاری، شــام و ســحری را صــرف 
ــا  ــان ب ــد. جعفری ــدا نکنن ــع خــوردن پی ــا ول ــد ت کنن
ســحری  افــراد کــه  برخــی  اینکــه  بــه  اشــاره 
ــن  ــدن ای ــزود: ب ــد، گرســنه نمی شــوند، اف نمی خورن
ــرده و  ــا ک ــاز چربی ه ــه سوخت وس ــروع ب ــراد ش اف
ــول روز را  ــرد ط ــد و ف ــدا می کن ــیدی پی ــت اس حال
ــًا  ــی قطع ــن راحت ــا ای ــد ام ــل می کن ــر تحم راحت ت
ــد کبــد چــرب، دیابــت، پرفشــاری  آســیب هایی مانن

خون و چاقی در پی خواهد داشت.
ــام  ــار اع ــادل ناه ــی ســحری را مع ــده غذای وی وع
کــرد و گفــت: همــان چیزهایــی کــه مــردم در ناهــار 
هــم  ســحری  وعــده  در  می تواننــد  می خوردنــد 

صــرف کننــد. توصیــه می شــود در ســحری از غذاهــا 
بــا فیبــر بــاال ماننــد نــان ســبوس دار و حبوبــات بــه 

همراه سبزی ها استفاده کند.
وی بــه روزه داران توصیــه کــرد کــه وعده هــای افطــار، 
شــام و ســحر را طــوری تقســیم کنــد کــه خیلــی بــه 
هــم نزدیــک نباشــد. در وعــده افطــاری غــذای ســاده 
کــه شــبیه صبحانــه، صــرف کننــد و پــس از صــرف 
افطــار نیــم ســاعت قــدم بزننــد و بعــدازآن شــام را 

صرف کند.
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران 
گفــت: وعــده شــام می توانــد ماننــد روزهــای عــادی 
باشــد و در ایــن وعــده غذایــی می توانــد از غــات و 
ســبزیجات و... اســتفاده کــرد. وی بــر مصــرف 
ســبزی و میــوه توصیــه کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه 
اینکــه مــاه رمضــان در فصــل گــرم واقع شــده اســت، 
مصــرف ســبزی و میــوه می توانــد آب بــدن را حفــظ 

کرده و جلوی کم آبی را بگیرد. 

ابتال به کبد چرب با حذف سحری

سریال های ماه رمضان
 را از دست ندهید

کتاب بیشعوری
به نظر نویسنده کتاب »بیشعوری« بیشعورها احمق نیستند، اتفاقا بیشتر آنها نابغه اند؛ 
اما نابغه هایی خودخواه؛ مردم آزار، با اعتماد به نفس باال و البته وقیح که نتیجه تیزبازی 
هایشان در نهایت به ضرر خودشان و اطرافیانشان می شود. بیشعوری یک بیماری مسری 
است و دارد دنیا را تهدید می کند ! باید کاری کرد و اال بیشعورها دنیا را نابود می کنند .

 پنجشنبه /11 /خرداد ماه

 جمعه /12/خرداد ماه

آب و هوای شهرستان ها
 پنجشنبه 11/خرداد ماه
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم

1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3  دنیای4
مجازی

»مصرف بی رویه آب، مانع بهره مندی دیگران از این موهبت الهی است«

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

 »نوبت دوم«

شــرکت اب و فاضــاب اســتان کرمــان در نظــر دارد: مقــداری لولــه کاروگیــت کوپلــر ســرخود200-400-500-600-1200 مــورد نیــاز خــودرا از طریــق 

تولیــد کننــدگان انهــا خریــداری نمایــد. لــذا واجدیــن شــرایط مــی تواننــد بــا ارائــه معرفــی نامــه از تاریــخ 96/3/11 لغایــت تاریــخ 96/3/18 

جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ادرس کرمــان انتهــای بلــوار 22 بهمــن شــرکت اب وفاضــاب اســتان- مدیریــت بازرگانــی مراجعــه نماینــد.

مبلغ اولیه براورد: 81/978/266/666 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2/840/000/000 ریال بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده در وجه شرکت اب وفاضاب

محل تامین اعتبار: اوراق مشارکت

اخرین مهلت تسلیم پاکتهای الف،ب،ج به دبیر خانه شرکت:تا ساعت 14 مورخ 96/3/29

افتتاح پاکتهای الف و ب وج:  ساعت 10 مورخ 96/3/30

مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3ماه از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرار داد میباشد.

شماره ب/52-96/10 آگهی مناقصه نوبت دوم

کـــه  می شـــود  ماهـــی  چنـــد 
ـــور  ـــه ط ـــان و ب ـــر جه ـــردم سراس م
بـــه  آمریکایی هـــا،  مشـــخص 
و  بـــی گاه  و  گاه  توییت هـــای 
بعضـــا بی معنـــا و مفهـــوم دونالـــد 
ترامـــپ کـــه در آخریـــن ســـاعات 
خـــو  می کنـــد،  ارســـال  شـــب 
عنـــوان  بـــه  را  آن  و  گرفته انـــد 
ــود  ــی خـ ــق زندگـ ــی از حقایـ یکـ
همـــه،  ایـــن  بـــا  پذیرفته انـــد! 
ارســـال  توییـــت  جدیدتریـــن 
ترامـــپ،  ســـوی  از  شـــده 
رکوردهـــای تـــازه ای را شکســـته و 
ـــر  ـــازی خب ـــای مج ـــابی در فض حس

ساز شده است.
ماجـــرا از ایـــن قـــرار اســـت کـــه 
ــداد  ــه بامـ ــش دقیقـ ــاعت شـ سـ
ــکا(  ــه وقـــت آمریـ ــنبه )بـ چهارشـ
شناســـه شـــخصی ایـــن تاجـــر 
آمریکایـــی کـــه حـــاال بـــر کرســـی 
کشـــورش  جمهـــوری  ریاســـت 
را  پیامـــی  چنیـــن  زده،  تکیـــه 

کرد: منتشر 
 Despite the constant"
ـــه  negative press covfefe" )ب
 covfefe علیرغـــم  معنـــای 
و  رســـانه ای(  منفـــی  مســـتمر 

دیگر خبری از او نشـــد.

ـــا و  ـــه معن ـــه »covfefe« گرچ کلم
ـــدر  ـــا آنق ـــدارد ام ـــی ن ـــوم خاص مفه
ـــران توییتـــر قـــرار  مـــورد توجـــه کارب
ــه  ــت بـ ــا دسـ ــه مرتبـ ــه کـ گرفتـ
می شـــود.  ریتوییـــت  و  دســـت 
جالـــب اســـت بدانیـــد کـــه کاخ 
ــه ای  ــچ بیانیـ ــا االن هیـ ــفید تـ سـ
تـــازه  اشـــتباه  بـــا  رابطـــه  در 
ـــم  ـــرده و تصمی ـــر نک ـــپ منتش ترام
گرفتـــه کـــه خـــود را نســـبت بـــه 

آن بی تفاوت نشـــان بدهد.
کـــه  معنایـــی  هـــر   covfefe
ــی  ــد، در دوران جالبـ ــته باشـ داشـ
ــازه  ــه تـ ــرا کـ ــده چـ ــت شـ توییـ

 Mike ـــتعفای ـــر اس ـــک روز از خب ی
Dubke مدیـــر روابـــط عمومـــی 
ترامـــپ می گـــذرد. چنـــدی قبـــل 
ژورنـــال  اســـتریت  وال  هـــم 
گزارشـــی را منتشـــر کـــرد و درآن 
مدعـــی شـــد کـــه کاخ ســـفید 
قصـــد دارد تیمـــی از قانونگـــذاران 
را بـــه اســـتخدام خـــود در بیـــاورد 

تـــا پیـــش از انتشـــار مطالـــب 
ـــا  ـــازی آن ه ـــای مج ـــپ در فض ترام

را مـــورد نظارت قرار بدهند.
ـــت  ـــرا اینجاس ـــب ماج ـــش جال بخ
کـــه چنـــد ســـاعت بعـــد از ایـــن 
 covfefe توییـــت  ماجـــرا، 
همچنـــان جـــزو ترندهـــای اول 
توییتـــر جهانـــی بـــود و میـــان 

دســـت  بـــه  دســـت  کاربـــران 
ــس  ــت رئیـ ــی اسـ ــد. گفتنـ میشـ
لحـــاظ  بـــه  آمریـــکا  جمهـــور 
قانونـــی حـــق دارد توییت هـــای 
ـــه کاخ  ـــا ب ـــد، ام ـــاک کن ـــود را پ خ
ســـفید توصیـــه شـــده کـــه حتـــی 
ـــت  ـــز ثب ـــده را نی ـــذف ش ـــوارد ح م

نماید. و ضبط 

اشتباه امالیی ترامپ، ترند اول توییتر

پیداسـت،  اسـمش  از  کـه  همانطـور 
برانگیـز  چالـش  مسـیر  در  را  بازیکن هـا 
گرفتـن یـک ماهـی پوکمـون، پیشـرفت و 
ارتقـا سـطح و آمـوزش بـرای تبدیل شـدن 
بـه بزرگترین پرش کننده در سـرزمین، قرار 
می دهـد. ایـن بـازی رایـگان را می توانید از 

اپ اسـتور اپـل و گـوگل دریافـت کنیـد.

اعمـال  بـا  ربـات قدرتمنـد می توانـد  ایـن 
عکس هـای  روی  گوناگـون  افکت هـای 
ارسـالی، جلـوه ویـژه ای بـه ایـن تصاویـر 
ببخشـد. بـرای دسترسـی بـه ایـن ربـات 
@Picatorbot آی دی  از  اسـت  کافـی 

کنیـد. اسـتفاده 

یـک بـازی موبایـل کارتی با سـرعت عمل باال 
اسـت که در آن شـما بایـد نهایت تاش خود 
را بـرای تبدیـل شـدن بـه بزرگترین بـازرگان 
راجسـتان )بزرگ تریـن ایالـت هندوسـتان( 
کارت هـای  آوردن  به دسـت  اسـاس  بـر 
مناسـب در زمـان مناسـب در کنـار ترکیبی از 
تاکتیـک، ریسـک و شـانس، بـه کار بگیرید. 

ایـن بـازی 2.99 دالر قیمـت دارد.

بازی iOS و اندروید
Pokemon: Magikarp Jump

تلگرام گردی
Picator ربات

بازی iOS و اندروید
Jaipur

»کتاب فروشی طاقچه« تصویری از بیلبورد 
»هر یکشنبه، یک اتفاق« همرسانی کرده و نوشته 

اتفاقات فرهنگی ما رو همه می دونن.
@taghche.book 

شناسه »فودسنتر« به مناسبت ماه رمضان تصویر 
جالبی از یک سفره افطار را پست کرده است. 

@foodcenter.ir Gavroche می گوید:
چیزهایـی کـه تـوی دنیـا زیـاد پیـدا میشـه: غصـه بـرای خـوردن، و آدم هایـی 
بـرای متنفـر بـودن. چیزهایـی کـه کمـه: کارهایـی بـرای انجـام دادن، گوش هایـی برای 

. ن شنید

ماهـان ب یازده می گوید:
کتکایـی کـه مـا از دسـت باباهامـون خوردیـم اگـه عفـو بیـن الملـل پیگیـری 
می کـرد حداقـل براشـون ده سـال زندانـی می بریـد! فقـط یـه دهـه شـصتی می دونـه 

چـی میگـم…

می گوید: جینا 
وقتـی کـه افسـرده هسـتین بریـد حمـوم یـه دوش بگیریـد، زیـر دوش فکـر 

کنیـد… شـاید افسـردگیتون خـوب نشـه امـا حداقـل تمیـز میشـید…

محمـد رازقی می گوید:
قرمه سـبزی را گفتنـد نهایـت عشـق چیسـت؟ گفـت امـروز بیـن و فـردا بیـن 
و بـاز پسـین فـردا ببیـن / آن روزش پختنـد، فردایـش در یخچـال گذاشـتند و پسـین 

فردایـش خوردنـد

خانوم گل می گوید:
هـوا هـوای سـینما رفتنـه، شـهر بـازی رفتنـه، کافـه رفتنـه، قـدم زدنـه، رانندگی 

کردنـه… هـر کوفتـی باشـه، درس خونـدن نیسـت!

اشـی مشی کرخت می گوید:
کتـاب  از  ندایـی  یـه  بخونـم  درس  می خـوام  و  و  می کنـم  بـاز  وقتـی کتابـو 

بگیـره… خوابـت  برگه هـام،  رو  بـزار  سـرتو  میگـه:  میرسـه، کـه 

فریـد ابراهیمی می گوید:
نمی دونیـد اون بامیـه که 30 ثانیه آخر سـحری می خوریـد چه چیزیه المصب… 

می گوید: روتانیک 
ایـن ایـده 8 سـاعت خـواب, 8 سـاعت کار, 8 سـاعت تفریـح خیلـی خوبـه؛ 
اگـه 8 سـاعت دیگـه هـم بـرا تـوو ترافیـک مونـدن و غذاخـوردن وحمـوم رفتـن تـوش 

تعبیـه میشـد!

گوگل تب جدیدی را به نرم افزار جستجوی خود افزوده که از آن به عنوان »شخصی« 
یاد می کند. این برگه نتایج حاصل از جستجوی شخصی از دیگر سرویس های این 

شرکت که شخص موردنظر در آن ها عضو بوده شامل جی میل، تقویم و گوگل پاس را 
نشان می دهد.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟



پنج شنبه 11 خرداد 1396 
سال سیزدهم 

شماره پیاپی 916

روزنامه سیاسی – اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور(
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر عامل: نکیسا خدیشی
مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری

زیر نظر شورای نویسندگان
دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده

صفحه آرایی: صابر خدیشی
گرافیست: تیوا صمدیان

طراحی نامواره: محمد خضری مقدم
روابط عمومی: راحیل عبادی زاده

عکس: یاسر خدیشی
ورزش: فرشاد پگاه

جامعه: عطیه بهره بر 
گردشگری : شکوفه نبی زاده

فناوری و اطالعات: جاوید مومنی
حقوقی: پیام خسروی سعید

زنان: زهره امین زاده
میراث: فریده امین زاده

پیام ما رتبه 81 با امتیاز 39/7در رتبه بندی وزارت ارشاد اسالمی
نشانی: کرمان، بلوار جمهوری، چهارراه فرهنگیان، ساختمان بلوار، واحد4

تماس مستقیم تحریریه: 034-32117834
تلفنخانه: 32117852 و 32117835

سامانه ی پیامکی: 10003432117834
news@payamema.ir :ایمیل

شهر: امیر رجبی
دنیای مجازی: سروش بیات پور

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی 
آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه 

نیست . 

ایمیل تحریریه: 
Khabar.payamema@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
payamema.adv@gmail.com 

telegram.me/payamema :کانال تلگرام
payamema_kerman :اینستاگرام

آیین نامه اخاق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh 

پیش چاپ و چاپ: 
مهدوی )32134838(

جلسات کتابخوانی کافه 

کتاب اهورا
یکشنبه و سه شنبه

 هر هفته

ساعت19:30 الی 21

در فرهنگسرای کوثر

کمدی موزیکال اجاره نشین ها
ازشش تیرماه بمدت  

چهل وپنج شب 
فرهنگسرای کوثر

پیام ما در این روز به تعلیق 

انتقال آب از بهشت آباد به 

کرمان اختصاص داشت.

دهمین دوره جشنواره موسیقی 
نواحی ایران با محوریت 

منظومه خوانی از ششم تا نهم 
تیرماه 1396در کرمان برگزار 

خواهد شد.

نمایشنامه خوانی 

در کافه دژاوو

افسانه ببر
نویسنده داریوش فو

جمعه 12 خرداد

فامیل دور: دیروز رفتم کبابی 

نوشته بود: »100% گوسفندی« 

بعد از خوردن کباب فهمیدم 

با من بوده

فیلم: کاله قرمزی

نمایشنامه 
کتابخوانیخوانی 

تیاتر

موسیقیسال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

پیروزی ایران بر روم
در 1772 سال پیش

انبار در منطقه 
در پیكشــته شــده بــود و ژنرالهــای رومــی ِ حاضــر در 

ــاب  ــت روم انتخ ــه امپراتوریموق ــپ را ب ــل، فيلي مح

ــازات  ــرد و امتي ــح ك ــاپور صل ــا ش ــه ب ــد ك ــرده بودن ک

ــه او داد. ــراوان ب ف

در برخینوشــته هــا آمــده اســت كــه شــاپور یکــم 

»انبــار« را پــس از عمــران و آبادیــو انتقــال جمعيــت 

ــک  ــار )این ــز شهرســتان انب ــه مرك ــه آنجــا ک بيشــتر ب

ایالــت انبــار( بــود، »پيروزشــاپور« ناميــده بــود. توافــق 

بــر ســر صلــح در هميــن محــل حاصــل آمــده بــود. بــه 

درستیدانســته نيســت كــه از چــه زمانیايــن شهرســتان 

كــه امــروزه »ايالــت االنبــار عــراق« خوانــده میشــود بــه 

ــار( بازگشــت داده شــده اســت.  ــام قديمیخــود )انب ن

ــل  ــای مح ــه معن ــت ب ــی اس ــار« واژه ای فارس »انب

ــس از رو  ــاّت. پ ــان غ ــاس و در آن زم ــداری اجن نگه

بــه ویرانــی نهــادن »پیروزشــاپور« شــهر فلوجــِه ایالــت 

ــه وجــود آمــده اســت. فلوجــه  ــار در نزدیکــی آن ب انب

ــراق و  ــی ع ــغال نظام ــس از اش ــری پ ــزار نف 320 ه

ــود.  ــدد ب ــای متع ــه زد و خورده ــه 2010 صحن در ده

ــت  ــتر ایال ــش بیش ــای داع ــی 2015 نیروه ــاه م در م

ــز  ــادی مرک ــهر َرم ــه ش ــار ازجمل ــین االنب ــّنی نش ُس

ــوریه، اردن  ــاورت س ــه در مج ــت را ک ــن ایال اداری ای

و کشــور ســعودی و در غــرب عــراق قرارگرفتــه اســت 

زیــر کنتــرل خــود درآوردنــد. کربــا و نجــف در جنــوب 

ــد.  ــرار دارن َرمــادی ق

ــور روم، شــاپور يكــم  ــان ســوم امپرات ــر گوردي پيروزیب

شــاه ساســانیايران یکــم ژوئن ســال 243 ميادیشــهر 

»َانبــار« واقــع در 60 و چنــد كيلومتریغــرب بغــداد 

ــام داد.  ــر ن ــه شــهر »پيــروز شــاپور« تغيي امــروز را ب

مرسو چه کسی را کشت؟
نویسنده: کمال داوود

مترجم: ابوالفضل هللا دادی 

ناشر انتشارات نگاه
»کمــال داوود« نویســنده الجزایــری اســت کــه بــه زبــان 

فرانســه می نویســد. »مرســو چــه کســی را کشــت؟« 

مهم تریــن رمــان وی اســت کــه بــرای او شــهرت جهانــی 

و جوایــز متعــدد بــه همــراه داشــته اســت. از جملــه ایــن 

کتــاب برنــده جایــزه گنکــور رمــان اول 2015، برنــده جایــزه 

انگلیش پــن 2015، برنــده جایــزه فرانســوا موریــاک 2014، 

ــاره فرانســه زبان 2014 شــده اســت. ــزه پنج ق ــده جای برن

رمــان »کمــال داوود« از همــان جایــی آغــاز میشــود  کــه 

ــک  ــای ی ــر مبن ــیده و ب ــان رس ــه پای ــو« ب ــه کام »بیگان

ــد. ــدا می کن ــط پی ــی بس ــای اصل ادع

ــاده  ــیار س ــم بس ــورانه و ه ــم جس ــاب او ه ــوع کت موض

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــتان آن عرب ــتان او داس ــت: داس اس

ــو،  ــه کام ــاب بیگان دســت مرســو، شــخصیت راوی در کت

کشــته شــد. داســتان آن عــرب کــه هیــچ گاه از او نامــی 

در کتــاب کامــو بــرده نشــد، دســتمایه تخیــل داوود بــوده 

اســت. داســتان آن عــرب کــه داوود او را بــه نام »موســی« 

ــود. ــت می ش ــرادرش روای ــان ب ــد داده، از زب تعمی

-از پشت جلد این کتاب می خوانیم:

>>می خواهــم بگویــم ایــن داســتانی اســت کــه عمــری 

بیــش از نیــم قــرن دارد. این داســتان رخ داده و بســیار در 

مــورد آن صحبــت شده اســت. مــردم هنــوز هــم در مــورد 

ــا  ــی  شــرمانه تنه ــد امــا می بینــی کــه ب آن حــرف می زنن

یــک مــرده را بــه یــاد می آورنــد، در حالــی کــه ایــن قصــه 

ــه، دو مــرده. می دانــی دلیــل  دو مــرده داشــته  اســت. بل

چنیــن حذفــی چیســت؟ اولــی بلــد بــود داســتان  ســرایی 

ــه  ــن هم ــش را از ذه ــه توانســت جنایت ــی ک ــد تاجای کن

پــاک کنــد امــا دومــی آدم بیســواد و بی چــاره ای بــود کــه 

ــه  ــود ک ــق کــرده ب ــه نظــر می رســد خــدا فقــط او را خل ب

گلولــه ای بــه ســویش شــلیک شــود و بــه خــاک بازگــردد. 

او مــردی ناشــناس بــود کــه حتــی فرصــت نشــد اســمی 

داشــته باشــد....<<

رسانه در آینه تصویر
جدیدترین شــماره فرهنگ امروز 

منتشر شد.

دال جان در ره جانان حجابست
غم دل در جهان جان حجابست
اگر داری سری بگذر ز سامان

که در این ره سر و سامان حجابست
ز هستی هر چه در چشم تو آید

قلم در نقش آن کش کان حجابست
زالل از مشرب جان نوش چون خضر

که آب چشمٔه حیوان حجابست
عصا بفکن که موسی را درین راه
چو نیکو بنگری ثعبان حجابست

بحاجب چون توان محجوب گشتن
که حاجب بر در سلطان حجابست

بحکمت ملک یونان کی توان یافت
که حکمت در ره یونان حجابست

بایمان کفر باشد باز ماندن
ز ایمان در گذر کایمان حجابست

ترا ای بلبل خوش نغمه باگل
گر از من بشنوی دستان حجابست

خواجوی کرمانی 

. پرنده گفت . زمین 
تکیه گاه خوبی نیست . 

واز مسیر نگاهت  . 
به آسمان پر زد . . . 

حمید نیک نفس

عکس نوشت

عکس: آیدا گنجی پور


