
رشد 10 درصدی مصرف برق در کشور، احتمال خاموشی را زیاد کرده است
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انس طال         1.245.90

مثقال طال       4.941.500

گرم طالی 18   1.140.820

گرم طالی 24    1.521.080

انس نقره              16.54

انس پالتین          923.00

انس پاالدیوم       875.00

بهار آزادی        11.770.000

امامی           12.084.500

نیم          6.405.000

ربع          3.725.000

گرمی        2.510.000

دالر              37.420

یورو             42.640

پوند             48.420    

درهم امارات          10.270

لیر ترکیه              10.960

یوان چین             5.690

ین ژاپن                340    

دالر کانادا            29.300

دالر استرالیا         29.050 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

20و 40

فردا

19و 39

برق رفت گالیه نکنید
 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

روزانهم

علوی:
وزارت اطالعات محل تجمع

داعشی ها را به سپاه اعالم کرد
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بـــاور اینکـــه مـــا جهـــت خـــالف 
عقربه هـــای ســـاعت در رابطـــه بـــا 
البتـــه  می کنیـــم  برخـــورد  بناهـــا 
ــت.  ــی نیسـ ــز عجیبـ ــان چیـ در کرمـ
ـــب و  ـــظ، تخری ـــورد حف ـــات در م ابهام
یـــا تغییـــر کاربـــری »خانـــه شـــهر« 
ـــهر  ـــورای ش ـــی ش ـــده. از طرف ـــع نش رف
ـــد  ـــظ آن می دان ـــر حف ـــا را ب ـــارم بن چه
ـــب دارد.  ـــه تخری ـــتانداری رأی ب و اس
ــان  ــی کرمـ ــراث فرهنگـ ــازمان میـ سـ
کـــه قـــول ثبـــت آن را داده بـــود 
برنداشـــته، گرچـــه  هنـــوز قدمـــی 
تجربـــه نشـــان داده معمـــوالً میـــراث 
فرهنگـــی کرمـــان یـــارای مقابلـــه بـــا 
کارهایـــی کـــه بـــه تخریـــب میـــراث 
کرمـــان منجـــر می شـــود، نـــدارد. 
ـــهر  ـــاط ش ـــام نق ـــوع در تم ـــن موض ای
ـــت  ـــازی نیس ـــت. نی ـــان اس ـــالً عی کام
و  همایـــش  فرهنگـــی،  میـــراث 
کمیتـــه بافـــت فرســـوده و کنفرانـــس 
معمـــاری شهرســـازی تشـــکیل دهـــد 
و ســـخنرانانی دعـــوت شـــوند امـــا 
بعـــد خروجـــی آن، چنیـــن مـــواردی در 
شـــهر باشـــد. ای کاش به جـــای ایـــن 
ملـــی  و  بین المللـــی  دعوت هـــای 
مخـــارج  و  تکـــراری  حرف هـــای  و 
و بعـــد هـــم تشـــویق و تشـــکر از 
ـــتری  ـــت بیش ـــل درای ـــن، در عم مدعوی
ـــه  ـــظ خان ـــا حف ـــه ب ـــتیم. در رابط داش
شـــهر هنـــوز هـــم حامیـــان میـــراث 
رســـانه ای  فعالیت هـــای  فرهنگـــی 
را  خودشـــان  هـــدف  مجـــازی،  و 
دنبـــال می کننـــد و هیـــچ نهـــادی 
ـــل  ـــت کام ـــا قاطعی ـــت ب ـــته اس نتوانس
ــه  ــهر را بـ ــه شـ ــب خانـ ــدم تخریـ عـ
مـــردم اعـــالم کنـــد. اگرچـــه در ایـــن 
میـــان ناامیـــدی بـــه نهادهایـــی کـــه 
در مـــورد معمـــاری معاصـــر و شـــهر 

یادداشت 
االهه آذرنوش

ای کاش به جای 
حرف، در عمل درایت 

داشتیم

در پیام ما »آخر هفته« می خوانید

جمع کردن 2000 فالوور 
اینستاگرامی، مجازات 

شکارچی غیرمجاز

اون قضیه منتفیه!

ایرانی ها در توییتر
 چه می گویند؟

امکان مینا تا راه نجات
جدول پخش سریال و

 فیلم های آخر هفته تلویزیون

این آخر هفته
»ویالیی ها« ببینید

برنامه سینما های کرمان در آخر هفته
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مدیر مس منطقه کرمان:

ريیس جمهور 

ماه آينده پروژه هاى 

مس را افتتاح مى كند

ـــاح  ـــان از افتت ـــه کرم ـــس منطق ـــر م مدی
و آغـــاز بهـــره بـــرداری از پـــروژه هـــای 
ـــور  ـــا حض ـــده ب ـــاه آین ـــک م ـــس در ی م
ـــه  ـــور ک ـــر داد. آن ط ـــور خب ـــس جمه ریی
مـــس پـــرس نوشـــته محمـــد حســـنی 
در مراســـم ضیافـــت افطـــاری کـــه بـــا 
ـــان،  ـــه کرم ـــس منطق ـــران م ـــور مدی حض
ائمـــه جمعـــه ، فرمانـــداران و مدیـــران 
دســـتگاه هـــای اجرایـــی شهرســـتانهای 
پاریـــز در  و  ، شـــهربابک  رفســـنجان 

سرچشـــمه برگـــزار شـــد ...

دعوت همگانی برای 
راهپیمایی روز قدس

مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس اعالم شد

آگهي مناقصات عمومي
 یک مرحله ای )نوبت اول(

روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان 

تضمين عنوان شماره
فهرست بهابرآورد )لاير(نوع تضمين)لاير(

198/ج95/3

 تهیه مصالح و
 اجرای خط کشی

 سرد ترافیکی
 همراه با گالسبید
 جهت پروژه های

 راهسازی قابل
 افتتاح جنوب
استان کرمان

499،000،000

 ضمانت نامه

بانکی ) مطابق

 با فرمت ارائه 

 شده در اسناد(-

 اصل فیش واریز

وجه نقد

4،985،289،426

13
96

ل 
سا

ی 
دار

راه

 دستگاه
مناقصه گزار

 اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان به نشانی: جیرفت – حد فاصل سیلو
 و پلیس راه، بلوار ورودی شهرك صنعتی شماره 2

 دريافت
اسناد

)http://iets.mporg.ir( پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات كشور  

  مهلت : از تاریخ نشرآخرین آگهی 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

آگهی مناقصه 
)نوبت دوم(

به اســتناد بند 3 صورتجلســه شماره  126 مورخ 96/3/8 شورای محترم اسالمی، شهرداری 
انار قصد دارد انجام امور نگهداری فضای ســبز شــهر انار را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد 
شــرایط واگذار نماید .لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد مربوطه در ساعات اداری 

به امور اداری شــهرداری مراجعه نمایند .
1- شــهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

2- آخرین مهلت تحویل پاکات اســتعالم تا پایان وقت اداری ســه شنبه 96/4/13 می باشد .
3- متقاضی باید مبلغ 80/000/000 ریال  به عنوان ضمانت شــرکت در مناقصه به حســاب 

اعالمی شهرداری واریز نماید.
4- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشــد .

روابط عمومی شهرداری انار

ــن  ــد و ایـ ــم می گیرنـ ــان تصمیـ کرمـ
ــن  ــده گرفتـ ــی و نادیـ ــم ریختگـ درهـ
ـــهر را  ـــره ش ـــردم، چه ـــار م ـــهر در کن ش
ـــی  ـــد به جای ـــت. بای ـــرده اس ـــفته ک آش
گرفتـــن  نظـــر  در  بـــدون  برســـیم 
ــه  ــا تکیـ ــخصی و بـ ــلیقه های شـ سـ
از  بـــر علـــم روز دنیـــا و آگاهـــی 
ــا و  ــا آجرهـ ــد بـ ــه بایـ ــه چگونـ اینکـ
خشـــت های شـــهر برخـــورد کـــرد، 
دســـت بـــه تغییـــر کاربـــری بزنیـــم، 
ــم  ــه بخواهیـ ــه اینکـ ــد بـ ــه برسـ چـ

ــم. ــب کنیـ تخریـ
ـــذف آن  ـــی ح ـــا یعن ـــک بن ـــب ی تخری

ـــخ از تاری
ــرگ  ــی مـ ــا یعنـ ــک بنـ ــب یـ تخریـ

ــهر شـ
ــتن  ــی کشـ ــا یعنـ ــک بنـ ــب یـ تخریـ

ــده ــود زنـ یـــک موجـ
تخریـــب یـــک بنـــا یعنـــی پـــاک 
ــهر ــاری شـ ــه ای از معمـ ــدن گوشـ شـ
چـــرا بایـــد در کرمـــان اثـــر تاریخـــی 

طاق هـــای  ماننـــد  مضحکـــی 
و  ســـاخته  مشـــتاق  میـــدان 
بنـــای قدیمـــی و فاخـــر خانـــه 
شـــهر تخریـــب شـــود؟ در کجـــای 
و شهرســـازی  معمـــاری  اصـــول 
بـــاز  و  بازســـازی  و  مرمـــت  و 
ــی  ــای تاریخـ ــازی بناهـ ــده سـ زنـ
قوانینـــی  این چنیـــن  شـــهری  و 
اینجـــا  در  آیـــا  دارد.  وجـــود 
فرهنگـــی  میـــراث  کارشناســـان 
دســـتاوردهای  بـــه  توجـــه  بـــا 
همایش هایـــی  در  کـــه  علمـــی 
ــد  ــد نمی تواننـ ــزار کرده انـ ــه برگـ کـ
ابـــراز وجـــودی نماینـــد؟ و یـــا 
اطالعاتشـــان در کاغـــذ و مقالـــه 
هـــم حـــذف می شـــود؟ بـــا ایـــن 
وضعیـــت، شـــهر کرمـــان به تدریـــج 
و  معمـــاری  از  کاریکاتـــوری 

داشـــت. خواهـــد  شهرســـازی 

معماری کارشناس 
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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روز ســه شــنبه و به دنبــال بــوی بــد پخــش 
شــده در فضــای شــهر خــاش، فعالیــت 
از  یکــی  عنــوان  بــه  تفتــان  آتشفشــان 
دالیــل احتمالــی ایجــاد ایــن بــو اعــالم 
شــد، موضوعــی کــه ســبب نگرانــی برخــی از 

ســاکنان اطــراف ایــن قله آتشفشــانی شــده 
ــران  ــرکل بح ــی، مدی ــا ارباب ــت. غالم رض اس
اســتان سیســتان و بلوچســتان در ایــن 
ــه ایســنا گفتــه هیــچ خطــر ناشــی  رابطــه ب
ــد،  ــد نمی کن ــه را تهدی ــان، منطق از آتشفش

و  اســت  عــادی  تفتــان  قلــه  شــرایط 
علمــی  و  شناســی  زمیــن  بررســی های 
نشــانه ای از اینکــه ممکــن اســت آتشفشــان 
ــه  ــاراتی ب ــده و خس ــال ش ــان فع ــه تفت قل
ــن از  ــد. بنابرای ــد نمی کن ــاورد را تایی ــار بی ب
مــردم می خواهیــم کــه بــه شــایعات توجــه 
باشــد چــرا  راحــت  و خیالشــان  نکــرده 
ــچ  ــه هی ــان ب ــه تفت ــوران قل ــه احتمــال ف ک

ــدارد. ــود ن ــوان وج عن

احتمال فوران آتشفشان تفتان وجود ندارد
دو روز پیش بیش از 50 نفر در خاش به دلیل بوی نامطبوع بستری شدند

چه کسانی باید حق بیمه سالمت بپردازند؟
کاظم میکاییلی، سرپرست دفتر بیمه های سالمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت که از 10 میلیون بیمه شده سالمت، یک و نیم میلیون نفر درآمدهای معقولی 
دارند. بر این اساس از این افاد با توجه به آزمون وسع حق بیمه دریافت خواهد شد که 
از 15 تا 100 درصد متغیر است.

برق رفت گالیه نکنید
رشد 10 درصدی مصرف برق در کشور، احتمال خاموشی را زیاد کرده است

احتمال خاموشی برق در تابستان وجود دارد

فصـل تابسـتان در حالـی از راه رسـیده 
کـه احتمال خاموشـی بـرق در ماه های 

آینده در کشـور وجـود دارد.
محمدرضا حقی فـام، معاون هماهنگی 
توزیـع بـرق توانیر روز گذشـته خبر داد 
کـه مصـرف بـرق در یـک مـاه گذشـته 
بیـش از 10 درصـد رشـد داشـته و اگـر 
ایـن رشـد مصرف ادامه داشـته باشـد، 
احتمال خاموشـی دور از ذهن نیسـت. 
خطـر خاموشـی بـرق در تابسـتان در 
حالـی بیش از همیشـه حس می شـود 
که در سـال گذشـته پیک مصـرف برق 
52 هـزار و 790 کیلـووات سـاعت بود و 
بـا مدیریت مصرف و لحـاظ تمهیداتی، 
ایـران بـرای چهاردهمیـن سـال متوالی 
خاموشـی  بـدون  را  مصـرف  پیـک 
سـپری کـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه 

بـه گفتـه حقی فـام، شـبکه سراسـری 
بـرق در حـال حاضـر بیـش از 49 هـزار 
مـگاوات بـرق مصـرف می کنـد، این در 
حالـی اسـت که در مدت مشـابه سـال 
قبـل میـزان مصـرف 39 هزار مـگاوات 
احتمـال  وضعیـت،  ایـن  بـا  و  بـوده 
افزایـش پیـک مصرف هم وجـود دارد. 
البتـه امسـال در کشـور توانایـی تولیـد 
55 هـزار مـگاوات بـرق وجـود دارد امـا 
اگر رشـد مصـرف ادامه دار باشـد، توزیع 

بـرق بـا مشـکل مواجـه خواهد شـد.

رشد 22 درصدی مصرف در 
جنوب

علی اصغـر نصراللهـی، مدیرعامـل بـرق 
رشـد  خصـوص  در  منطقـه ای کرمـان 
مصـرف بـرق در اسـتان کرمـان نسـبت 
بـه سـال گذشـته اگرچـه گفت کـه اگر 
مردم رعایـت کنند، خاموشـی نخواهیم 
داشـت، امـا نسـبت بـه وضـع مصـرف 
او  بـه گفتـه  نگرانـی کـرد.  ابـراز  بـرق 

چهـار  کرمـان،  شـهر  در  بـرق  مصـرف 
درصـد نسـبت بـه سـال گذشـته رشـد 
داشـته امـا در جنـوب کرمـان بـه دلیل 
گرمـای هـوا، مصـرف بـرق با رشـد 22 
موضوعـی کـه  شـده.  روبـرو  درصـدی 
عـالوه بـر مشـکل تأمین بـرق، احتمال 
آسـیب بـه تجهیـزات شـرکت توانیـر را 
هـم زیـاد می کنـد. نصراللهـی در ایـن 
هـوا،  »گرمـای  کـه  گفـت  خصـوص 
تـاب آوری تجهیـزات را پاییـن آورده اما 
فعالً مشـکلی پیـش نیامـده.« به گفته 
او رشـد مصـرف بـرق در کل اسـتان 10 
درصـد اسـت و اگر مـردم رعایـت کنند، 
کرمـان بـا خاموشـی مواجه نمی شـود.

وضعیت اضطراری در کرمان
کرمـان  منطقـه ای  بـرق  مدیرعامـل   
گفـت کـه با رشـد مصرف تـا 15 درصد، 
مشـکلی پیـش نمی آیـد امـا بیـش از 
15 درصـد رشـد مصـرف برق، بـه معنی 
اسـت.  تابسـتان  در  بـرق  خاموشـی 

بهـره  معـاون  داغـی،  قراچـه  محسـن 
اسـتان  شـمال  بـرق  شـرکت  بـرداری 
کرمـان هـم بـه مـا گفـت کـه اگـر روند 
فعلـی ادامـه  پیدا کنـد، وضعیت کرمان 
تیـر،  پایـان  تـا  بـرق  تامیـن  نظـر  از 

اضطـراری خواهـد شـد.

تابستانی گرم تر از همیشه
افزایـش  از  توانیـر  شـرکت  حالـی  در 
و  کـرده  نگرانـی  ابـراز  بـرق  مصـرف 
بـا  امسـال  تابسـتان  داده  احتمـال 
خاموشـی روبـرو شـود کـه پیش بینـی 
ایـن  از  هواشناسـی  سـازمان  فصلـی 
در  تابسـتانی گـرم  دارد کـه  حکایـت 
پیـش اسـت. بـر اسـاس این گـزارش، 
نیمـه  در  جـاری  سـال  تابسـتان  در 
جنوبـی کشـور میانگیـن دمـا 1.5 درجه 
بیشـتر از نرمـال خواهـد بـود، در نیمـه 
شـمالی البتـه انتظـار مـی رود دمـا در 
حـد نرمال باشـد. نقشـه ناهنجاری دما 
البتـه نشـان می دهد به جـز بخش های 
و  بلوچسـتان  و  سیسـتان  سـاحلی 
و  هرمـزگان، جنـوب خراسـان رضـوی 
بخش هـای  جنوبـی،  خراسـان  شـمال 
تهـران  قـم  سـمنان،  از  قابل توجهـی 
شـمالی،  سـاحلی  اسـتان های  و 

آذربایجـان غربـی، ایـالم و کرمانشـاه، 
 0.5 افزایـش  بـا  نقـاط کشـور  دیگـر 
تـا 1.5 درجـه ای دمـا در تابسـتان 96 
روبـرو باشـند و ایـن افزایـش دمـا بـه 

بـرق اسـت. بیشـتر  معنـی مصـرف 

تنها راه، کاهش مصرف است
باشـگاه  بـه  توانیـر  شـرکت  معـاون 
 15 تـا   12 سـاعات  خبرنـگاران گفتـه 
بـه  بـرق  مصـرف  اوج  الـی 23   20 و 
صرفه جویـی  بـرای  و  مـی رود  شـمار 
می بایسـت هم وطنـان حتی المقدور در 
ایـن سـاعات از وسـایل برقـی به ویـژه 
اسـتفاده  کمتـر  سرمایشـی  وسـایل 
مصـرف،  او کاهـش  بـه گفتـه  کننـد. 
تنهـا راه مدیریت اوج مصرف تابسـتان 
اسـت و در ایـن خصـوص تغییر الگوی 
مصـرف ضـروری اسـت. عبـور از پیـک 
مـردم  بـا کمـک  فقـط  بـرق  مصـرف 
صـورت خواهـد پذیرفـت. بـا ایـن حال 
بایـد  برقـی  وسـایل  تناوبـی  مصـرف 
مدنظـر قـرار گیـرد و اگـر بتوانیـم پنـج 
هـزار مـگاوات بـرق را مدیریـت کنیـم، 

داشـت. نخواهیـم  خاموشـی 

گزارش
پیام ما

علی اصغـر نصراللهـی، مدیرعامـل بـرق منطقـه ای 
کرمـان در خصـوص رشـد مصـرف بـرق در اسـتان 
کرمان نسـبت به سـال گذشـته اگرچه گفـت که اگر 
مـردم رعایت کنند، خاموشـی نخواهیم داشـت، اما 
نسـبت بـه وضع مصـرف بـرق ابـراز نگرانی کـرد. به 
گفتـه او مصـرف بـرق در شـهر کرمـان، چهـار درصد 
نسـبت به سـال گذشـته رشـد داشـته اما در جنوب 
کرمـان به دلیـل گرمای هوا، مصرف برق با رشـد 22 
درصـدی روبـرو شـده. او بـه »پیام مـا« می گوید با 
رشـد مصـرف تـا 15 درصد، مشـکلی پیـش نمی آید 
امـا بیـش از 15 درصـد رشـد مصرف بـرق، به معنی 

خاموشـی در تابسـتان است.

وزارت اطالعات محل تجمع
داعشی ها را به سپاه اعالم کرد

ــه  ــاره حمل ــات درب ــر اطالع ــوی، وزی ــود عل محم
ســپاه بــه مواضــع داعــش در ســوریه گفــت کــه 
ــی  ــت مل ــی امنی ــورای عال ــم در ش ــن تصمی ای
جمهــوری  محتــرم  ریاســت  و  شــده  اتخــاذ 
ــای  ــه نیروه ــت ب ــی امنی ــورای عال ــس ش ــگاه ریی ــز در جای ــالمی نی اس
مســلح دســتور یــورش کوبنــده را بــه مقــر داعــش صــادر کــرد و مــوررد 
ــع  ــاط تجم ــه او نق ــه گفت ــت. ب ــرار گرف ــام ق ــی نظ ــات عال ــد مقام تایی
ــگان موشــکی  ــار ی ــات در اختی ســرکردگان داعــش توســط وزارت اطالع
ســپاه قــرار گرفــت و موشــک های ظفرآفریــن ســپاه آنهــا را نشــانه 
ــدف  ــه ه ــت ب ــا دق ــک ها ب ــا موش ــن م ــات متق ــب اطالع ــد. حس گرفتن
ــه  ــش، از جمل ــکار داع ــر جنایت ــادی از عناص ــداد زی ــرده و تع ــت ک اصاب
ابوعاصــم لبیبــی بــه هالکــت رســیدند. علــوی تاکیــد کــرد کــه هماهنگــی 
و هــم افزایــی نیروهــای امنیتــی کشــور اقتــدار جمهــوری اســالمی ایــران 

ــید. ــه رخ کش را ب

اقتصاددولت

بـه دنبـال ایجـاد ایـن بـو در شهرسـتان خـاش، 
تیمـی بـرای یافتن منشـا و علت این بو تشـکیل 
شـده و فعالیت آتشفشـان تنها به عنـوان یکی از 
دالیـل احتمالـی ایـن پدیده مطرح شـد و دالیل 
دیگـری نیـز ماننـد فعالیـت کارخانه ایـزوگام یا 
فعالیـت شـهرک صنعتـی و ... مطـرح اسـت اما 

هیچکـدام از این هـا اثبات نشـده. 

کاغذ اخبار

بـه  مرکـزی  بانـک 
داد  اطمینـان  مـردم 
که نگران سـپرده های 
بانکـی خـود نباشـند. 
عبـاس کمـره ای، مدیـرکل نظارت بـر بانک های 
بانـک مرکـزی گفتـه سـپرده های بانکـی مـردم 
بیمـه اسـت و جـای نگرانـی وجـود نـدارد. بـه 
گفتـه او بانک ها مؤسسـاتی اقتصادی هسـتند 
کـه از محـل جـذب سـپرده های بانکی سـرمایه 
جـذب و در پروژه های اقتصادی سـرمایه گذاری 
می کننـد، ایـن سـپرده گذاری بـا ریسـک هایی 
همـراه اسـت کـه بـرای حفاظـت از آن، بانک هـا 
مکلـف به سـپرده گذاری برخی از منابعشـان در 
بانـک مرکزی شـده اند، صنـدوق سـپرده گذاری 
کار »بیمـه« سـپرده ها را انجـام می دهـد کـه از 

آن محـل از سـپرده گذاری حمایـت می کنـد. او 
تأکیـد کـرده سـپرده ها همیشـه قابـل وصـول 
مؤسسـات  بـر  کافـی  نظـارت  مـا  هسـتند، 
اعتبـاری مجـاز و بانک هـا داریـم و از هم وطنان 
می خواهیـم تـا به شـایعات گوش نکننـد. کمره 
ای از بانک هـا هـم خواسـته بـه شـایعات دامن 
نزننـد. اشـاره او بـه بحث هایـی اسـت کـه در 
ایـام انتخابـات ریاسـت جمهوری پیـش آمد و 
برخی بانک ها از ورشکسـتگی برخی مؤسسـات 
اعتبـاری خبـر داده بودنـد. مدیـرکل نظـارت بـر 
بانک هـای بانک مرکـزی البته در کنـار اطمینان 
بخشـی بـه مردم، نسـبت بـه سـپرده گذاری در 
مؤسسـات غیرمجـاز هـم هشـدار داده و گفتـه 
»بانـک مرکـزی از ابـزار الزم بـرای مقابلـه بـا 
تخلفات مؤسسـات غیرمجاز برخوردار نیسـت.«

فرآینــد اعــزام عوامــل اجرایــی و 
حجــاج حــج تمتــع 96 از ســوم 
ــرداد  ــد شــد و 26 م ــاز خواه ــاه آغ ــرداد م م
ــه  ــی ب ــران ایران ــن کاروان زائ ــز آخری ــاه نی م

عربستان عزیمت خواهند کرد.
صــدور  بــا  آموزش وپــرورش   
اطالعیــه ای نتایــج نهایی اســتخدام 
پیمانــی ســال 95 را اعــالم کــرد و برایــن 
اســاس شــرکت درکالس هــای دوره یکســاله 

مهارت آموزی به صورت رایگان است.
حجــت االســالم غــالم حیــدری، 
ــی  ــت اخالق ــس امنی ــس پلی ریی
ــوران  ــه ورود مام ــت ک ــی گف ــروی انتظام نی
ــی  ــای خصوص ــالژ ه ــی در پ ــروی انتظام نی
واقــع در ســاحل خــزر و ســایر ســواحل ایــران 

برای بازرسی آزاد است.
ــی  ــاون نظارت ــدری، مع ــاد حی فرش
ــون  ــه تاکن ــت ک ــزی گف ــک مرک بان
134 موسســه مالــی ـ اعتبــاری غیرمجــاز در 
کشــور ســاماندهی شــده اند و چهار موسســه 
باقیمانــده )مهــر اقتصــاد، ثامــن، کوثــر و 
میثــاق( نیــز تــا پایــان امســال تعییــن 

تکلیف خواهند شد.
بانــک  ارزی  معــاون  کامیــاب،  
مرکــزی گفــت کــه مــا نمی گوییــم 
برجــام همــه مشــکالت را حــل کــرد، امــا عدم 
گشــایش  بــه  بانک هــا  برخــی  تمایــل 

اعتبارات ربطی به برجام ندارد.
ســخنگوی کمیســیون  میــرزاده، 
تحقیقــات مجلــس،  و  آمــوزش 
گفــت کــه مدرکــی و ســندی کــه دال بــر لــو 
رفتــن ســواالت امتحانــی باشــد بــه دســت ما 

نرسیده است.
تازه تریــن آمــار از ســهم 10 درصــدی 
موسســات غیرمجــاز از نقدینگــی 
ــر  ــه نظ ــن شــرایط ب ــه در ای ــت دارد ک حکای
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــدود 120 ه ــد ح می رس
نقدینگــی در غیرمجازهــای بانکی بلوکه شــده  

است.
ــر  ــاون وزی ــر مع ــای اخی صحبت ه
صنعــت، معــدن و تجــارت مبنــی بر 
ــد و  ــد پرای ــودن توقــف خــط تولی قطعــی نب
ــرار  ــه ق ــت ک ــن اس ــی از ای ــژو 405 حاک پ
نیســت ایــن دو خــودرو هیچ وقــت از رده 

خارج شوند!
ســردار حمیــدی، رییس پلیــس راه 
تابســتانه  آغــاز طــرح  از  کشــور 
پلیــس راهــور در جاده هــای کشــور از امــروز 

خبر داد.
و  راه  وزیــر  معــاون  حناچــی، 
شهرســازی: مصوبــه مجلــس مبنی 
بــر مجــازات اســتفاده کننــدگان غیــر مجــاز از 
ــی  ــی انضباط ــث ب ــن و... باع ــرق، تلف آب، ب

شهر و گسترش حاشیه نشینی می شود.

گزیده ها

بانک مرکزی خطاب به مردم:
سپرده های بانکی، بیمه است، نگران نباشید آگهی مزایده اموال غیرمنقول

ــر دارد در  ــان در نظ ــتری کرم ــی دادگس ــکام حقوق ــرای اح اج
پرونــده اجــرای کالســه 954700 ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن واقــع در خیابــان 
نامجــو شــماره 13 شــرقی4 پــالک 31و33 بــه مســاحت 643 مترمربــع 
ــغ  ــتری بمبل ــمی دادگس ــناس رس ــط کارش ــور توس ــک مذک ــدانگ مل ــه شش ک
ــه فــروش  ــده ب ــده اســت را از طریــق مزای ــی گردی ــال ارزیاب 9/516/400/000 ری
برســاند. جلســه مزایــده در روز پنجشــنبه مــورخ 1396/04/15 ســاعت 9 صبــح 
ــده  ــور نماین ــا حض ــان ب ــتری کرم ــی دادگس ــکام حقوق ــرای اح ــل اج در مح
محتــرم دادســتان برگــزار مــی گــردد. متقاضیــان شــرکت در مزایــده بایســتی 
ــزد  ــتری ن ــپرده دادگس ــاب س ــه حس ــود را ب ــنهادی خ ــت پیش ــد قیم 10درص
بانــک ملــی واریــز بــه شــماره 2171293951000 واریــز و قبــض آن را بــه همــراه 
ــه ایــن  ــده و ســاعت مقــرر ب ــا روز مزای پیشــنهاد کتبــی در پاکتــی در بســته ت
اجــرا تســلیم نماینــد. بدیهــی اســت بــه پیشــنهاداتی کــه بعــد از ســاعت اعــالم 
ــی  ــده کس ــده مزای ــد. برن ــد ش ــر داده نخواه ــب اث ــوند ترتی ــل ش ــده واص ش
خواهــد بــود کــه قیمــت باالتــری پیشــنهاد داده باشــد و در صــورت عــدم واریــز 
بموقــع باقیمانــده وجــه مــورد مزایــده، 10درصــد واریــزی بــه نفــع دولــت ضبــط 
ــد از 5 روز  ــی توانن ــل م ــورت تمای ــد در ص ــن خری ــا طالبی ــد. ضمن ــد ش خواه
ــف 593 ــد. م ال ــد نماین ــور بازدی ــک مذک ــده از مل ــا روز مزای ــده ت ــه وقــت مزای ب
مدیر اجرای احکام حقوقی شــعبه دوم دادگستری کرمان - طاهری
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ویژه 

جلســـه توجیهـــی مصاحبـــه آزمـــون 
اســـالمی  آزاد  دانشـــگاه  دکتـــری 
ـــن  ـــور معاونی ـــا حض ـــان ب ـــتان کرم اس
آموزشـــی واحـــد هـــای مجـــری 
بـــه  مقطـــع دکتـــری اســـتان و 
بابـــک آل طـــه  ریاســـت دکتـــر 
ـــن اســـتان برگـــزار شـــد. در  رئیـــس ای
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــه ب ـــه آل ط ـــن جلس ای
برگـــزاری مصاحبـــه آزمـــون دکتـــری 
اســـتانی،  بصـــورت   1396 ســـال 

ــش  ــدام را افزایـ ــن اقـ ــدف از ایـ هـ
ـــان دانســـت و  ـــدی داوطلب رضایـــت من
ـــه هـــای دوره دکتـــری  گفـــت:: مصاحب
بصـــورت اســـتانی و در واحـــد هـــای 
مرکـــز هـــر اســـتان برگـــزار خواهـــد 

شـــد.
وی بـــا بیـــان اینکـــه زمانبنـــدی 
دانشـــگاه آزاد اســـالمی هـــر اســـتان 
بـــرای انجـــام مصاحبـــه هـــا مشـــخص 
ـــه  ـــرد: مصاحب ـــار ک ـــت اظه ـــده اس ش

ـــتان  ـــری 1396 در اس ـــای دوره دکت ه
کرمـــان، از 25 تیرمـــاه در واحـــد 
مرکـــز اســـتان برگـــزار خواهـــد شـــد 
ـــتان و  ـــان، سیس ـــای کرم ـــتان ه و اس
بلوچســـتان، یـــزد و هرمـــزگان بصـــورت 
همزمـــان ایـــن مصاحبـــه هـــا را انجـــام 
مـــی دهنـــد. رییـــس دانشـــگاه آزاد 
اســـالمی اســـتان کرمـــان گفـــت: 
مدیـــران روابـــط عمومـــی در واحـــد 
ـــا  ـــد ب ـــتان بای ـــگاهی اس ـــای دانش ه
ـــتفاده  ـــا اس ـــق و ب ـــزی دقی ـــه ری برنام
اطـــالع  و  تبلیغاتـــی  ابزارهـــای  از 
ـــتمر  ـــورت مس ـــب، بص ـــانی مناس رس
زمـــان و مـــکان دقیـــق مصاحبـــه را 
بـــه داوطلبـــان اطـــالع رســـانی نماینـــد.

مســیرهای راهپیمایــی روز جهانــی قدس در اســتان کرمان 

ــر مشــخص  ــالوه ب ــه ه ع ــن اطالعی مشــخص شــد. در ای

ــت  ــان  از احــاد مل ــی در کرم شــدن مســیرهای راهپیمای

ایــران بــه شــرکت در ایــن روز بــزرگ و حمایــت مــردم از 

مــردم مظلــوم فلســطین تاکیــده شــده اســت. 

رییــس شــورای هماهنگــی تبلیغــات اســالمی اســتان 

کرمــان گفــت: راهپیمایــی روز قــدس در کرمــان از 

چهــارراه توحیــد بــه ســمت مصلــی بــزرگ امــام 

شهرســتان  در  می شــود.  برگــزار  کرمــان  علــی )ع( 

ــا  ــه ب ــدس ک ــی روز ق ــت هماهنگ ــیرجان  در نشس س

حضــور مســئوالن شهرســتان برگــزار شــد مشــخص شــد 

کــه  محــل اجتمــاع مــردم چهــارراه رضــوی بــه ســمت 

ــهید  ــان ش ــار راه موحدی،خیاب ــر صادقی،چه ــوار دکت بل

امــام  نصیری،چهــارراه ســپاه و حســینیه حضــرت 

ــای  ــه ه ــن برنام ــی)ره( باشــد.  براســاس عناوی خمین

ــی در شهرســتان جیرفــت   روز قــدس مراســم راهپیمای

راس ســاعت 11 و 30 ظهــر از میــدان شــاهد تــا مصــالی 

ــع  ــردد و در تجم ــی گ ــزار م ــه برگ ــهر روز جمع ــن ش ای

پایانــی در مصلــی ضمــن اقامــه نمــاز جمعــه قطعنامــه 

پایانــی قرائــت می شــود. 

در شهرســتان فاریــاب مراســم راهپیمایــی روز قــدس از 

مســجد جامــع بــه ســمت ســه راه فرمانداری شهرســتان 

برگــزار مــی  شــود. ایــن راهپیمایــی دربخــش مرکــزی 

ــداری  ــل فرمان ــح از مقاب ــاعت 10 صب ــان راس س منوج

ــب  )ع( ــن ابیطال ــی اب ــع عل ــجد جام ــمت مس ــه س ب

برگــزار می شــود.  فرمانــدار رفســنجان بــا اعــالم مســیر 

اعــالم کــرد:  رفســنجان  در  قــدس  روز  راهپیمایــی 

مراســم راهپیمایــی روز قــدس در رفســنجان از ســاعت 

ــی از  ــاز می شــود و مســیر راهپیمای ــه آغ 10 و 30 دقیق

میــدان بســیج بــه ســمت بلــوار شــهید صیــاد شــیرازی 

ــود .  و مصلــی خواهــد ب

پیام مشترک امام جمعه و استاندار کرمان 
به مناسبت روز جهانی قدس

ــه  ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول  نماین

از  مشــترک،  پیامــی  طــی  کرمــان  اســتاندار  و 

ســرزمین  ایــن  آزاداندیشــان  و  آزادی خواهــان 

بــرای حضــور در راهپیمایــی روز قــدس دعــوت 

کردنــد. ماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام 

جمعــه و اســتاندار کرمــان طــی پیامــی مشــترک، 

ایــن  آزاداندیشــان  و  آزادیخواهــان  همــه  از 

ــترده  ــور گس ــا حض ــا ب ــد ت ــوت کردن ــرزمین دع س

ــا اعــالم  خــود در راهپیمایــی روز قــدس، همــراه ب

ــار  ــود، دی ــی خ ــش وحــدت مل همبســتگی و نمای

بــی  و  از ظلــم  انزجــار  بــه صحنــه  را  کریمــان 

عدالتــی مبــدل کننــد.

آیــت هللا ســید یحیــی جعفــری نماینــده ولــی فقیــه در 

اســتان و امــام جمعــه کرمــان و علیرضــا رزم حســینی 

ــکار  ــد، ابت ــی مشــترک آورده ان ــتاندارکرمان در پیام اس

بنیانگــذار انقــالب اســالمی ایــران در نامگــذاری آخریــن 

ــی  ــوان روز جهان ــه عن ــان ب ــارک رمض ــاه مب ــه م جمع

قــدس، صحنــه همنوایــی مســلمانان جهــان بــرای آزادی 

و اســتقالل خواهــی همــه ملــت هــا تحــت بیــرق مــردم 

ســاالری دینــی اســت تــا حاکمــان جــور بــا اعمــال اراده 

و دیــدگاه خــود، بــر بدیهــی تریــن حــق انســان هــا در 

جــای جــای ایــن گنبــد دوار، خــط بطــالن نکشــند.

ــام  ــا تم ــدس ملج ــد، روز ق ــی افزای ــام م ــن پی ای

دل هایــی اســت کــه ســال هــا در غــم و رنــج بــی 

ــگاه  ــد و ن ــه ان ــطین گداخت ــان فلس ــان مظلوم پای

بــه گنبــد مســجدی دوختــه انــد کــه میــان مثلــث 

ــده اســت. هــای خباثــت و رذالــت اســیر مان

آغاز مصاحبه دوره دکتری
 سال ۹۶ استان کرمان از ۲۵ تیرماه 

مدیر مس منطقه کرمان:

ريیس جمهور ماه آينده پروژه 

هاى مس را افتتاح مى كند

ــروژه  ــرداری از پ ــره ب ــاز به ــاح و آغ ــان از افتت ــه کرم ــس منطق ــر م مدی
ــر داد.  ــور خب ــس جمه ــور ریی ــا حض ــده ب ــاه آین ــک م ــس در ی ــای م ه
ــدس محمــد حســنی در مراســم  ــرس نوشــته مهن ــه مــس پ آن طــور ک
ــه  ــان، ائم ــه کرم ــس منطق ــران م ــا حضــور مدی ــه ب ــاری ک ــت افط ضیاف
ــتانهای  ــی شهرس ــای اجرای ــتگاه ه ــران دس ــداران و مدی ــه ، فرمان جمع
رفســنجان ، شــهربابک و پاریــز در سرچشــمه برگــزار شــد، گفــت: در ســه 
ــی داریــم؛  مــاه اول ســال جــاری در بحــث تولیــد وضعیــت نســبتا خوب
البتــه مشــکالتی هــم وجــود دارد کــه بــا همــت و درایــت مدیــران 

ــرد. ــم ک ــرف خواهی ــالش مــس برط پرت
وی در ادامــه بــه بحــث توســعه پــروژه هــای مــس اشــاره کــرد و افــزود: 
خوشــبختانه پــروژه هایــی کــه قــرار بــود ســال گذشــته توســط ریاســت 
محتــرم جمهــور افتتــاح شــود، اکنــون بــه اتمــام رســیده و آمــاده 
ــد ذوب مجتمــع مــس  ــوره جدی ــروژه ک ــرداری اســت. حســنی پ ــره ب به
ــای  ــروژه ه ــن پ ــم تری ــاد را از عظی ــون آب ــگاه خات ــمه و پاالیش سرچش
ــروژه و  ــن دو پ ــت : انشــاا... ای ــرد و گف ــوان ک ــان عن ــه کرم مــس منطق
ــور  ــرم جمه ــا حضــور ریاســت محت ــاه ب ــان تیرم ــر پای ــروژه دیگ ــد پ چن

ــد رســید. ــرداری خواه ــره ب ــه به ــاح و ب افتت
ــه  ــش ب ــری از صحبتهای ــان در بخــش دیگ ــه ای کرم ــر مــس منطق مدی
تعامــل خــوب مدیــران اســتان بــا مجموعــه مــس اشــاره کــرد و گفــت: 
بحمــدا... تعامــل بســیار خوبــی بــا مدیــران دســتگاههای اجرایــی 
اســتان و بــه خصــوص شهرســتان هــای رفســنجان ، شــهربابک و 

ــت . ــابقه اس ــی س ــود ب ــوع خ ــه در ن ــم ک ــیرجان داری س

مسیرهای راهپیمایی روز جهانی قدس اعالم شد

دعوت همگانی برای راهپیمایی روز قدس
مردم کرمان هرگز آرمان آزادی قدس 

شریف را فراموش نخواهند کرد
رییس کل دادگستری استان کرمان ضمن اعالم 
جهانی  استکبار  و  صهیونیستی  منفور  رژیم  از  انزجار 
به سر کردگی امریکای جهان خوار همدوش و همراه 
با دیگر اقشار ملت بزرگ ایران از مردم فهیم، آگاه و 
راهپیمایی  در  استان کرمان  جهت شرکت  والیتمدار 
گفت:  موحد   یدهللا  کرد.  دعوت  قدس  جهانی  روز 
سنوات گذشته  همچون  استان کرمان  شریف  مردم 
روزجهانی  راهپیمایی  در  پرشور  و  گسترده  حضور  با 
قدس، ضمن حمایت بی دریغ از مبارزات ملت مظلوم  
فلسطین ،یمن،بحرین و سوریه پاسخ قاطعانه ای به 

شیطنت های رژیم اشغالگر قدس خواهند شد. 

تمهیدات سازمان آتش 
نشانی کرمان برای روز قدس 
در آسـتانه برگـزاری راهپیمایـی 
شـهر  در  قـدس  روز  باشـکوه 
سـازمان  تمهیـدات  کرمـان، 
روز  ایـن  بـرای  آتش نشـانی 

شـد. تشـریح 
 علـی عسـکری در تشـریح تدابیـر برگـزاری راهپیمایـی 
روز قـدس درشـهر کرمـان گفـت: از همیـن رو و با توجه 
بـه پیـش رو بـودن راهپیمایی روز قدس، سـازمان آتش 
نشـانی کرمـان تمهیدات ویـژه ای از جمله اجـرای آماده 
بـاش نیروهـا و ایسـتگاه هـای عملیاتـی و شناسـایی  
مسـیرهای  تـرددی کـه بـا ازدحـام مواجـه اسـت را در 

نظـر گرفته اسـت.

معابر اصلی شهر سیرجان  
آذین بندی می شود

سرپرست شـهرداری سـیرجان گفت: 
بـه مناسـبت فرا رسـیدن عید سـعید 
فطـر، برخـی میادیـن و خیابان هـای 
اصلـی سـطح شـهر آذین بنـدی می شـود. رضا سـروش نیا بیان 
کرد: بمناسـبت عید سـعید فطر، شـهرداری سـیرجان نسبت به 
آذیـن بنـدی، چراغانـی و زیبـا سـازی برخـی معابـر و خیابان ها 
در نقـاط مختلـف شـهر اقـدام می کنـد. افـزود: ایـن شـهرداری 
در آسـتانه عیـد سـعید اقـدام به نصب ریسـه  چراغ هـای رنگی، 
تعویـض پرچم هـای رنگـی میادین و پارک هـا و پل ها، نصب بنر 
تبریک عید فطر و ترمیم و بهسـازی آذین بندی های گذشـته در 

معابـر اصلی سـطح شـهر می کند.

مهم ترین اقدامات شهرداری 
محی آباد در سال جاری

شـهردار محـی آبـاد  مهـم ترین 
شـورای  و  شـهرداری  اقدامـات 
شـهر محی آبـاد را تشـریح کرد. 
محمدمهـدی پورمحـی آبـادی گفـت احـداث بزرگتریـن 
پـارک در ورودی ایـن شـهر بـا مسـاحت یـک هکتـار، 
جـدول گـذاری بلوار امام حسـین علیه السـالم بـه متراژ 
پنـج هـزار متر، زیر سـازی و آسـفالت کوچه هـا و معابر 
سـطح شـهر بـه متـراژ پانـزده هـزار متـر مربـع، تکمیـل 
سـاختمان آتش نشـانی بعد از هشـت سـال توقف کار و  
تامین روشـنایی شـهرک مطهری از مهـم ترین اقدامات 

انجام شـده شـهرداری اسـت.                                    

دستگیری باند حرفه ای سرقت 
سیم های برق در عنبرآباد

بانـد  انهـدام  از  علـوی  رضـوی 
سـرقت سـیم بـرق جنـوب در 
ایـن رابطـه خبـر داد . آن طـور 
بـرق جنـوب  نیـروی  توزیـع  عمومـی شـركت  روابـط 
فقـره  چندیـن  وقـوع  پـی  در  اسـتان كرمـان گفتـه  
سـیم بـرق در شهرسـتان عنبرآبـاد؛ بـا تـالش ماموران 
كالنتـری ایـن شهرسـتان ؛  بانـد سـرقت سـیم هـای 
بـرق دسـتگیر شـدند . رضـوی علـوی  افزود:اعضـای 
ایـن بانـد 6نفـر بودنـد كـه بـه طـرز ماهرانه سـیم های 
هـای  شهرسـتان  وسـایر  عنبرآبـاد  روسـتاهای  بـرق 

 . می كردنـد  سـرقت  را  جنوبـی 

آتش 
برق  شهرداری نشانی

جنوب  شهرداری 

شهردار منطقه دوکرمان  از پیشرفت فیزیکی 96 درصدی  آب نمای 
موزیکال بوستان مادر خبر داد. رامین امیر مداح با اعالم این خبر 
برنامه های  بودن  دارا  با  مادر،  بوستان  موزیکال  :آب نمای  گفت 
متنوع موزیکال، در این بوستان در حال ساخت است و تاکنون 96 
درصد پیش رفت فیزیکی داشته است.وی ادامه داد:این آب نما که 
دارای گل کارهای جذاب است، زیباترین، جذاب ترین و بزرگ ترین 
نحوۀ کارکرد  بود که  خواهد  جنوب شرق کشور  موزیکال  آب نمای 

آن منحصربه فرد است.وی ادامه داد: زیرزمین آب نمای موزیکال 
و  آب  مخزن  پمپ ها،  شامل  آب نما  تجهیزات  از   ، مادر  بوستان 
کل  مساحت  شد:  یاداور  امیرمداح  است.  برخوردار  برق  تابلو 
محوطۀ آب نما پنج هزار  مترمربع و مساحت آب نما هزار  مترمربع 
نازل دارای یک پمپ می باشد که  است که در  این آب نما، هر 
حال  در  اکنون کارشناسان  و  دارد  ویژه ای  برنامه نویسی  به  نیاز 

برنامه نویسی برای آن هستند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش شـیلک موشـک به مقر تروریست 
هـا را بیانگـر اقتـدار ایـران دانسـت و گفـت: اجـازه کوچکتریـن 
تعرضـی از سـوی دشـمنان بـه خـاک میهـن اسـالمیان را نمی 
دهیم. آن طور که مهر نوشـته امیر دریادار حبیب هللا سـیاری در 
حاشـیه محفل باشـکوه انس با قرآن کریم ناویان و فرماندهان 
مرکـز دریایـی سـیرجان بـا اشـاره به شـلیک 6 موشـک به مقر 
تروریسـت هـا در دیرالزور سـوریه گفت: این اقـدام بیانگر اقتدار 

و صالبـت جمهوری اسـالمی ایران اسـت.
وی گفـت: ایـران اسـالمی امـروز مقتدرتر از گذشـته و با آمادگی 
کامـل اجـازه کوچکتریـن تعرضـی از سـوی دشـمنان بـه خاک 
میهـن اسـالمیان را نمـی دهد. امیـر دریادار سـیاری ادامـه داد: 
مـا تـا دو هـزار و 500 کیلومتـری مرزهـای ایـران بـا هدف حفظ 
منافـع و منابـع و همچنیـن تامیـن امنیـت تجـاری و اقتصادی 

حضـور داریم.

پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی  آب نمای موزیکال 
بوستان مادر

شیلک موشک به مقر تروریست ها بیانگر 
اقتدار ایران است

مرگ زن باردار در ریگان با عقرب زدگی
رییس شــبکه و مرکز بهداشــت ریگان گفت: یک زن باردار در این شهرســتان بر اثر 

عقــرب زدگــی و کمبود امکانات درمانی جان خود را از دســت داد. 
کرمان ویچ
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دانستنی ها
در صفحه دانستنی های امروز می توانید دستاوردهای حوزه درمان در 
طرح تحول سالمت را ببینید. این طرح در دولت یازدهم اجرایی شد و 
هنوز ادامه دارد. صفحه اول روزنامه های استانی چاپ روز چهارشنبه را 
هم در این صفحه می توانید ببینید.

رنا
 ای

بع
من

روزنامه ابتکار جنوب که در 
کهگیلویه و بویر احمد منتشر می شود، از 

قول رییس کل دادگستری این استان، 
از تشکیل پرونده زمین خواری برای چند 
مدیر ارشد کهگیلویه و بویر احمد خبر داده.

روزنامه خبر شمال به یاد قربانیان 
زلزله 31 خرداد 69 رودبار و منجیل، 

گزارشی تهیه کرده با این تیتر: »قهرمانان 
فراموش شده«

روزنامه اصفهان زیبا در گزارشی به 
حمل غیرقانونی اموات در اصفهان پرداخته. 

ماجرا از این قرار است که باید مسوولیت 
حمل اموات برعهده سازمان آرامستان های 

شهرداری باشد، اما رعایت نمی شود.

روزنامه کرمانشاهی باختر به وعده های 
متفاوت درباره قطار در این استان کنایه 

زده و اعالم کرده، 50 سال صبر کردیم، 15 
روز دیگر هم صبر می کنیم »شاید« صدای 

سوت قطار شنیده شود.

خراسان جنوبی امروز از 
برداشت آب به صورت غیرمجاز از منابع 
آبی در بیرجند خبر داده. این برداشت 

غیرمجاز توسط شهرداری صورت می گیرد!

 میناب میزبان جشنواره انبه و یاسمین 

گل است، روزنامه ندای هرمزگان 
از این میزبانی به عنوان جشن شکرگزاری 

نام برده است.

کهکیلویه و 
بویر احمد

مازندارن

اصفهان

کرمانشاه

خراسان 
جنوبی

هرمزگان

پیـــام دیــروز
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در این صفحه می توانید عکس هایی را که در سایت ها منتشر شدند، 

نگاهببینید. مثل عکس روز نشنال جئوگرافیک.

آتش سوزی اخیر در کشور پرتغال که خسارات جانی و مالی زیادی بر جای گذاشته تاکنون 
دست کم 64 کشته داشته./ رویترز

 آخرین دستاوردهای صنعت هوایی در نمایشگاه پاریس/رویترز 

 در واپسین روزهای بهار، کشاورزان ساروی دست به کار دروی  
خوشه های طالیی گندم هستند/ میزان

 رسمی برای افطار در یک روستای 3000 ساله/ ایسنا

  تشییع پیکر شهید چمران در سال 13۶0/ ایرنا

مرد قایق سواری را در حال پارو زدن بر روی رودخانه برل )Baral( بنگالدش / نشنال جئوگرافیک 

 در 31خرداد ماه سال 13۶9 زلزله ای به شدت ۷.3 )ریشتر(، استان های گیالن و زنجان را لرزاند و بیش از 35هزار نفر کشته شدند./ ایرنا

حدود 400 هزار سال پیش در سیبری ماموت ها زندگی می کردند که بعد از مرگشان به دلیل مدفون شدن 
زیر الیه های ضخیم یخ تاکنون فاسد نشده و استخوان هایشان همچنان سالم مانده است./دیلی میل

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده
مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره بهار 96 از طریق سامانه www.evat.ir حداکثر تا 15 تیر ماه سال جاری می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان
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هواشناسی

و  خانـواده  کنـار  در  بـودن  بیشـتر  بـرای 
دوسـتانتان وقـت بگذاریـد و از قبـل برنامه 
ای را در نظر داشـته باشـید. رفتن به سینما 
یکـی از انتخـاب های شـما می توانـد برای 
آخـر هفتـه باشـد. از خانـه بیـرون بیایید و 
سـعی کنیـد بـا رفتـن بـه سـینما کمـی بـه 

تعطیالت خود تنوع ببخشید. 

 سینما شهرتماشا
زیر سقف دودی

کارگردان:  پوران درخشنده
اصالنـی،  فرهـاد  زارعـی،  مریـال  بازیگـران: 
بهنـوش طباطبایـی، هوشـنگ توکلـی، آزیتا 
حاجیـان، مریـم بوبانـی، شـهرام حقیقـت 
هـادی  صفـوی،  نـواب  حسـام  دوسـت، 
مرزبـان، رسـول نجفیـان، فریبـا متخصص، 
نفیسـه روشـن، فرشـید زارعـی، ابوالفضـل 

میری، الله مرزبان
خالصه داستان فیلم :

شـیرین کـه در زندگی خانوادگی بـا فرزند و 
همسـرش بـه تدریـج دچـار مشـکل مـی 
شـود، بـه دنبـال پیـدا کـردن راهـی بـرای 
ایجـاد ارتبـاط بـا آنهاسـت، کـه موفـق نمی 

شود و به بحران می رسد...
ساعت های اکران: 18:00، 20:00 و 22:00

نهنگ عنبر 2
کارگردان: سامان مقدم

بازیگران:  رضا عطاران، مهناز افشـار، ویشـکا 
آسـایش، حسـام نواب صفوی، رضـا ناجی، 
امیرحسـین آرمـان، سـیروس گرجسـتانی، 
علـی قربان زاده، شـهال ریاحی، کتایون امیر 
ابراهیمی، محسـن قاضی مرادی، احمدرضا 

اسعدی، اسدهللا یکتا
خالصه داستان فیلم :

برشـی دیگر از زندگی شـخصیت های اصلی 
قصـه یعنـی همـان ارژنـگ و رویـا بـا بازی 
رضـا عطـاران و مهنـاز افشـار اسـت ماجرای 

سینما آسیا:
ویالیی ها

کارگردان:  منیر قیدی
نویسنده: منیر قیدی، ارسالن امیری

بازیگـران: طنـاز طباطبایـی، پرینـاز ایزدیـار، 
امیرعلـی  قاسـمی،  ثریـا  شـادمان،  علـی 
ایمـان ونـد، علیرضـا داوری، آناهیتا افشـار،  
فریمـا  فرطوسـی،  هسـتی  ابـر،   صابـر 
کهنمویـی، سـوگند بارانـی، سـوگل بارانـی، 

آوین منصوری
خالصه داستان فیلم :

اثری در ژانر دفاع مقدس
ساعت های اکران: 15:30، 17:30، 19:30 و 

21:30

سینما مهتاب:
نهنگ عنبر 2

 ،20:00  ،18:15  ،16:30 اکـران:  سـاعت های 
22:00

سینما آخرهفته
برنامه سینماهای کرمان

اگـر در آخـر هفتـه فرصـت بیـرون رفتـن از خانـه را نداریـد و اهل فیلم 
دیـدن هسـتند می تواند از شـبکه  هـای تلویزیون عالوه بـر دیدن فیلم 
هـای مـاه رمضـان ، فیلـم سـینمایی های زیـادی را ببینیـد. در ادامه ما 
بـرای راحتـی شـما جدول پخش سـریال و فیلم های شـبکه های یک 
سـیما،  دو سـیما ، سـه سـیما و نمایـش را آورده ایـم و شـما بـا نیـم 
نگاهـی بـه ایـن جدول هـا می توانیـد فیلم مـورد عالقه تـان را انتخاب 

و در ساعت پخش شان تماشا کنید.

شبکه 1 )پنج شنبه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

10:0400:42او یک فرشته بود

14:5500:53مجموعه داستانی زیر پای مادر

22:1500:53مجموعه داستانی زیر پای مادر

شبکه 1 )جمعه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

00:3800:53مجموعه داستانی زیر پای مادر

14:5500:53مجموعه داستانی زیر پای مادر

16:231:45فیلم سینمایی امکان مینا

22:1500:53مجموعه داستانی زیر پای مادر

شبکه 2 )پنج شنبه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

12:0000:40سریال رستاخیز تفنگها

16:1500:45سریال ملکوت

21:4000:40سریال رستاخیز تفنگها

شبکه 2 )جمعه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

08:0000:45سریال ملکوت

16:0000:45سریال ملکوت

17:2501:30راه نجات

21:4000:40سریال رستاخیز تفنگها

شبکه 3 )پنج شنبه(
مدت زمانساعت پخشفیلم
09:3000:50نفس

10:2501:35فیلم سینمایی

16:1000:50نفس

21:0500:50نفس

شبکه نمایش)پنج شنبه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

13:0001:03عاشق ها ایستاده می میرند

15:0001:11به خاطر خواهرم

17:0001:35طوفان 6درجه

19:0001:49تنهایی

21:0001:18یک جمع خوب

23:0001:00دوربین مخفی

شبکه نمایش )جمعه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

01:0001:31موبی دیک

08:1801:59دایره سرخ

11:0001:30شکارچی شنبه

13:0001:25دره روشنایی

15:0001:30مردان کوهستان

17:0001:08فلیکا

19:0001:36سفر سی قدمی

21:0001:16به جنوب خوش آمدید

امکان مینا تا راه نجات
جدول پخش سریال و فیلم های آخر هفته تلویزیون

»رویاهایت را مى بوسم« منتشر شد
رمان »رویاهایت را می بوسم« اولین نوشته نازنین قنبری در 144 صفحه و با 
قیمت 13 هزار تومان در نشر مروارید راهى بازار شده است.

افقی

1- شــهری در اســتان گلستان - گوهر ها
2- سرزنشــگر - خرمن ماه - رشته کوه 

عظیمی در روسیه
3- بی اســم و نشان - فرومایه - 

کمک
4- زادگاه نیمــا - تکان خوردن - اندوه 

- معشوقه رامین
5- چاه کهنه - ناتوان از حل مشــکل 

میشــود - عاقل ، فهمیده

6- صافی یا پاالیه - امر به نوشــتن - 
اصل هر چیز

7- درجه بندی شــده - سور - بخش 
تیز چاقو

8- آرزوی بزرگ - گیج و سرگشــته - 
غذای بسته بنده شده

9- گاز تنفســی - این نیمکت گاهی 
مبل میشــود - سرگرد قدیم

10- همان بس اســت - مژده - پخش 
صــوت جیبی و قابل حمل

11- ســبزی ساالد - برادر دروغی 

کمبوجیه - اندک
12- شــیره درون گل - سپاسگزار - 
عالمــت مصدر جعلی - صدا ، نغمه

13- مامــور نظــم و قانون - پنبه زن - 
همان مادر است

14- جنگ - پاندول ســاعت - نردبان
15- پی در پی و پشــت سر هم - 
جانــوری با پوزه ای باریک و زبان 

چسبناک دراز

عمودی 

1- پوشــش روی چرخ اتومبیل - کتابی 

از سامرســت موام نویسنده لبه تیغ

2- شــرف و عفت - نام یکی از خیابان 

هــای تهران - مردن در اثر حادثه

3- بصیرت - پایه گذار حســاب آنالیز 

- کشاورز

4- اندازه گرمی یا ســردی - دختر 

مازندرانــی - توان - مخفی

5- باشــکوه - مالمت و سرزنش - 

واحد دارویی

6- گاه از نهاد برآید - ســوگ و عزا - 

اتاق پیشگاه 

7- پارچه دریایی! - دانا و هوشــمند - 

از واژه های پرسشی

8- مهمانــی ازدواج - قربانگاه خانه 

فرنگی خدا-تحسین 

9- ســتاره معروف - شهری در 

هند - فلز مرتجع

10- زیردســت - لقب امام علی 

النقی)ع( - در مدرســه فراوان است

11- مــکان - بی دین - پایتخت 

اکوادور

12- امــا - گرداگرد لب و دهان - پدر 

شــعر نو - مخفف الی آخر

13- پایتخــت کانادا - زبان تازی - 

شعله آتش

14- بیماری ســگی - شرف و ناموس 

- تغییــر نظامی حکومت

15- طبق قانون اساســی پس از رهبری 

بزرگترین مقام رســمی کشور است - 

دســتگاهی در موسیقی سنتی

جدول شماره 930

سودوکو شماره 930

آب و هوای کرمان
پنجشنبه 1 تیر

آب و هوای کرمان
جمعه 2 تیر

آب و هوای شهرستان
پنجشنبه 1 تیر

آب و هوای شهرستان
جمعه 2 تیر

آخر هفته
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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 4

در شـرایطی کـه حیات وحش کشـورمان با 
مشـکالت زیادی از جمله شـکار )بی رویه و 
رفتـن  بیـن  از  غیرقانونـی(، خشکسـالی، 
خطـر  و  اسـت  مواجـه  و...  زیسـتگاه ها 
از  بسـیاری  هـای  نسـل گونـه  انقـراض، 
جانـوران باقیمانـده در اقلیـم کشـورمان را 
تهدیـد می کنـد، یکـی از قضـات کشـورمان 
حکمـی برای یک شـکارچی متخلف صادر 
نظـر  بـه  امیـد بخـش  کـرده کـه بسـیار 
کـه  غیرمجـاز  شـکارچی  ایـن  می رسـد. 
اسـلحه  اتهـام حمـل  بـه  پیـش  چنـدی 
شـکاری غیرمجـاز و شـکار دو قطعه قمری 
کرمـان  اسـتان  منوجـان  شهرسـتان  در 
دسـتگیر شـد، بـا تدبیـر قاضی پرونـده، به 

سـه مـاه حبـس، ایجـاد صفحـه محیـط 
زیسـتی در اینسـتاگرام و تلگـرام محکـوم 
شـد تا بلکه بـه ایـن روش دریابد به جنگ 
با چه مشـغول بوده اسـت. با این مالحظه 
کـه در توضیحـات حکـم وی، دایـر کـردن 
شـبکه  دو  در  زیسـتی  محیـط  صفحـه 
اجتماعی مشـهور، مشـروط به شروط قابل 
توجهی شـده کـه تحقق آن کار سـاده ای به 
نظـر نمی رسـد.بر اسـاس تصویـری کـه از 
ایـن  شـده،  منتشـر  خـاص  حکـم  ایـن 
صفحـه  می بایسـت  متخلـف  شـکارچی 
اینسـتاگرامی دایـر نمایـد که در آن ]دسـت 
کـم[ 50 تصویـر از محیـط زیسـت منتشـر 
شـود و تعـداد دنبـال کننـدگان این صفحه، 

به 2000 تن برسـد. کاری دشـوار که عالوه بر 
آن، سـاخت یـک کانال تلگرامـی با موضوع 
شهرسـتان  طبیعـت  و  زیسـت  محیـط 
منوجـان بـه ایـن شـکارچی تکلیـف شـده 
اسـت.این در حالی اسـت که با تشـخیص 
قاضـی، حکـم حبـس متهـم بـا توجـه بـه 
فقـدان سـابقه کیفـری موثر وی، مشـمول 
تخفیـف دانسـته شـده و نظـر بـه پیـش 
تعلیـق  سـال  دو  بـه  وی،  اصـالح  بینـی 
مراقبتی تبدیل شـده اسـت. حکمـی که با 
اجتماعـی  فعالیت هـای  الـزام  بـه  توجـه 
متهـم بـه فعالیت هـای محیط زیسـتی به 
شـرح رفتـه و پیش بینی تشـدید حکم در 
ایـن  انجـام  از  متهـم  سـرپیچی  صـورت 

وظایـف محوله قانونی، بسـیار جالب توجه 
بـه نظـر می رسد.پیشـتر در سـال 94، یک 
مجـرم حیـات وحش که دسـت بـه عرضه 
و فـروش 32 قطعـه پرنـده کوکـر و قمری 
زده بود و در دادگاه بدوی گمیشـان محکوم 
بـه تحمل شـش مـاه حبس تعزیری شـد 
کـه ایـن پرونـده با اعتـراض وی بـه دادگاه 
تجدیدنظـر اسـتان گلسـتان ارسـال شـده 
بـود. ایـن دادگاه با بررسـی پرونده با اعمال 
تخفیـف حکم، حبـس وی را به مدت یک 
سـال معلـق و او را مکلـف کـرد کـه بـرای 
آشـنایی بیشتر با چگونگی حفاظت محیط 
زیسـت، هفتـه ای یـک روز بـرای آمـوزش 
محیط بانـی و نیـز شـناخت آثـار مخـرب 
شـکار غیرمجـاز در اداره حفاظـت محیـط 
زیسـت بندر ترکمن و گمیشان حاضر شده 
و پـس از یادگیـری ایـن مـوارد نسـبت بـه 
آمـوزش آن بـه دیگـران در محـل اقامـت 

خود اقدام کند.

جمع کردن 2000 فالوور اینستاگرامی 
مجازات شکارچی غیرمجاز

امــا  ســاده  موبایلــی  بــازی  ایــن  در 
ســرگرم کننده شــما هدایــت یــک ســفینه 
ــد در  ــه بای ــد ک ــده داری ــر عه ــی را ب جنگ
دشــمن  آرایش یافتــه  صف هــای  برابــر 

طــی 11 مرحلــه مقاومــت کنیــد.

و  اولیـن  عنـوان  بـه  خیکی هـا  وبسـایت 
کامل تریـن مرجـع کسـب و کارهـای مرتبـط با 
غـذا در شـهر کرمـان اخیـرا اپلیکیشـن اندروید 
خـود را منتشـر کرده که می توانیـد از گوگل پلی 

khikkiha.com کنیـد.  دانلـودش 

فطـر، موسـم  عیـد  بـه  نزدیـک شـدن  بـا 
سـفرهای تابسـتانی نیـز فـرا می رسـد. بـا 
اپلیکیشـن »علـی بابا« می توانیـد به راحتی 
بلیـت قطـار و هواپیمـا البتـه ارزان تـر بـرای 

alibaba.ir .سـفرهای خـود تهیـه کنیـد

بازی اندروید
مهاجمان فضایی

اپلیکیشن اندروید
خیکی ها

اپلیکیشن iOS و اندروید
علی بابا

شناسه شبکه اجتماعی جهانی عکاسان 
»500px« در تازه ترین پست خود تصویری از 

کعبه در ماه رمضان بازنشر کرده است. 
@500px

شناسه »خبرگزاری ایسنا« تصویری متفاوت 
از دیدار رئیس جمهوری با جمعی از علما و 

روحانیون را همرسانی کرده است. 
@isna.news

ایــن کاربر روزمرگی دو تن از کارکنان فرودگاه 
مهرآباد تهران را به تصویر کشــیده است. 

@hasanshirali

شناسه »من دریاچه هامون هستم« برای 
نجات این تاالب اقدام به راه اندازی کمپینی با 

همین نام کرده است.
@ I_am_hamoun_lake

شحره می گوید:
-رشتت چیه؟ +مترجمی انگلیسی -عه؟خب »ghihwvbwkzj« ینی چی؟ :|

پتانسیل می گوید:
وقتـی امتحانـت رو خـراب کردی، از جلسـه امتحـان اومدی بیرون، برو دفتر اسـاتید 
یـه لبخنـد بـه اسـتادت بـزن تـا به بردش شـک کنـه! اگه شـک نکـرد قهقه بـزن حتما 

می کنه… شـک 

خودشه می گوید:
تـوو تمـام سـریاالی ایرانـی یـه صحنه هسـت که دختـر و پـدر در حال حـرف زدنن و 

ناگهـان مامـان خانـواده وارد میشـه و میگـه »پـدر و دختر خـوب با هم خلـوت کردیدا“

اکیباشا می گوید:
مشـکالت رابطتـون رو بیـن خودتـون دو نفر حل کنید! دیگران فقط به تموم شـدنش 

کمـک می کنن!

نازنینا می گوید:
درسـته دلمـون بـرا مامان هـا غنـج ميـره كه نصف شـب ميـان رومون پتو می كشـن، 
اماوقتـی همـون موقـع بابـات كولـر رو خامـوش می كنـه نشـون ميـده تركيب تيـم، بد 

چيده شـده!

داریو می گوید:
خارپشت از اسمش معلومه پشت سرش حرف زیاده!

سلی می گوید:
ایـن مقاومـت »اینترنت اکسـپلورر« باس الگوی ماها بشـه توی زندگی! يهو دسـتت 
می خـوره و اشـتباهی بـازش می کنی، بـاز میاد می پرسـه: می خوای مـن مرورگر اصلیت 

بشم؟

جورجی می گوید:
در حدی شاخم که سر امتحانات سواالرو سین میکنم جواب نمیدم!

یک من بیشعور می گوید:
من شـنيدم تا عقد می کنید سـريع بايد حلقه ها رو دسـتتون كنيد، دسـتاتونو بذاريد 

روی هـم، عكـس بگيريد بذاريد پروفايل وگرنه عقد باطل ميشـه!

فیس بوک به ارسال اموجی، استیکر و GIF برای بیان احساسات قانع نیست! بر 
اساس اطالعات پتنت هایی که اخیرا منتشر شده، قصد دارد با تحلیل داده های به 

دست آمده از دوربین، کیبورد و صفحه لمسی احساسات کاربر را تشخیص داده و به 
صورت خودکار، اقدام به تغییر فونت و حتی ارسال اموجی های مربوط کند.

 دنیای
مجازی

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

   قابل توجه مودیان محترم مالیاتی ) اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد امالک اجاری(:  

مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 95 و پرداخت مالیات مربوطه از طریق سامانه
 www.tax.gov.ir   حداکثر تا پایان تیرماه سال جاری می باشد.

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان کرمان               
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رمانی شاعرانه از احمدرضا 

احمدی به نام 

»از پنجره ی 
مسافرخانه« 

به کتابفروشی ها رسید

دهمین جشـنواره موسیقی 
نواحی ایران ششـم تا نهم 

تیر ماه بـا حضور هنرمندانی 
از سراسـر کشور در استان 

کرمان برگزار می شـود.

تیتـر یک پیام ما در این 
روز به حواشـی تعطیلی 

فـرودگاه کرمان اختصاص 
فرودگاه  البته  داشت. 

کرمان تعطیل نشـد.

چـاپ تازه ای از ترجمه آلمانی 

»کلیدر« محمود  رمان 
دولت آبادی در آلمان منتشـر 

شد.

رگ خواب
اجتماعی
کارگردان:

نعمت هللا حمید 

خوشــبختی اون چیزی نیســت که آدم از 
بیــرون ببینه... خوشــبختی تو دل آدمه. دل 

اگه خوش باشــه آدم خوشبخته!

فیلم: روسری آبی| 1373| رخشان بنی اعتماد

نشرسینما

موسیقی 

رمان سال گشت

دیالوگ

پیامک ما

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

جريان شکست قوم آوار 
Avar از ارتش ايران و 

پراکنده شدن در اروپا
يگانهاي مرزباني ايران مسـتقر در حاشـیه سـيردريا )رود 

سـيحون( در يـك جنـگ يـك روزه كـه 22 فوريـه سـال 

560 ميـالدي روي داد قـوم »آوار Avar« را كـه در اسـتپ 

هـاي ميـان »آلتايـي« و »تي ان شـان« بسـر مـي بردند 

و قصـد مهاجـرت بـه منطقـه »فـرارود« ايـران را داشـتند 

شكسـت دادنـد و مسـير آنـان را به سـوي اروپا )روسـيه 

امـروز و بالكان( منحرف سـاختند. ايـن يگانهاي معروف 

بـه مرزبـان، يـك ارتش كامـل و يكي از چهـار ارتش ايران 

بودنـد. دسـته اي از آوارهـا سـال بعـد تـالش كردنـد تا از 

دربنـد قفقـاز ]حاشـيه غربـي دريـاي مازنـدران و اینـک 

شـهری است در داغستان روسـیه[ بگذرند و از اين ناحيه 

وارد ايـران شـوند كـه در اينجـا هـم از سـپاهيان وطـن به 

فرماندهـي »اسـپهبد گيـو« شكسـت خوردنـد و متـواري 

اروپـا شـدند كـه دههـا سـال اين قـاره مـورد تاخـت و تاز 

آنان قرارداشـت تا سـر انجام »شـارلماني« آنان را سركوب 

كرد، اسـكان داد و تعرّض ديگري از آنان مشـاهده نشـد. 

شكسـت هايـي كـه ايرانيـان بـه آوارهـا وارد سـاختند، 

گفتنـش بـه زبـان آسـان اسـت. ايـن قـوم خويشـاوند 

مغـوالن قبـال امپراتـوري چيـن را با حمالت خود خسـته 

و فرسـوده كـرده بـود، در حركت به سـوي غـرب ِهپتاليت 

هـا را شكسـت داده بـود و بعدا اسـالوها را مطيع سـاخته 

بـود و در بالـكان يـك امپراتوري موقت تشـكيل داده و از 

امپراتـوري روم شـرقي بـاج مـي گرفـت. گمان نمـي رود 

آنطـور كـه گفتـه شـده اسـت؛ برخـي از داغسـتاني هـاي 

روسـيه از اعقـاب آن آوارهـا باشـند. چينـي ها آوارهـا را » 

ژوانـ  ژوان« مـي خواندنـد. زبـان آوارها شـباهت زياد به 

زبـان هونهـا داشـت. آوارها سـركرده كل خـود را »خاقان« 

خطـاب مـي كردند.

اون قضیه منتفیه!
محمدپور امیرحسن 

ــک  ــا یـ ــی« بـ ــر »گل آبـ ــی دکتـ ــاوره پیامکـ ــز مشـ مرکـ

ســـال و یـــازده روز و ســـه دقیقـــه ســـابقه درخشـــان در 

ــه  ــره بـ ــغلی و غیـ ــی، شـ ــی، تحصیلـ ــاوره خانوادگـ مشـ

ــد. ــخ می¬دهـ ــان پاسـ پیامکهایتـ

گاریچـــی: آقـــای دکتـــر نظرتـــون در مـــورد رنـــو کوییـــد 

چیـــه؟ مـــی خـــوام بعـــد از اینکـــه پرایـــد از رده خـــارج 

شـــد از اینـــا بخـــرم

ـــدن  ـــارج ش ـــرحِ از رده خ ـــه اون ط ـــی: اوالً ک ـــر گل آب دکت

پرایـــد فعـــالً منتفیـــه. ثانیـــًا بررســـی هـــا نشـــون داده 

همیـــن رنـــو کوییـــد کـــه قـــراره جایگزیـــن پرایـــد بشـــه 

ـــه  ـــه ک ـــش این ـــا مزیت ـــداره و تنه ـــری ن ـــت بهت ـــم وضعی ه

ـــد. ـــا کنی ـــد و صف ـــد بچرخی ـــون پرای ـــا هم ـــت. ب ـــد نیس پرای

ــرای  ــابمو بـ ــماره حسـ ــن شـ ــالم. مـ ــاب: سـ ــی حسـ بـ

ـــکار  ـــد چی ـــتباه دادم. االن بای ـــت اش ـــهام عدال ـــت س دریاف

کنـــم؟!

ـــس  ـــا نف ـــیدن چهارت ـــا کش ـــه ب ـــی: اول از هم ـــر گل آب دکت

ـــد  ـــد بدونی ـــد. بع ـــظ کنی ـــون رو حف ـــش خودت ـــق آرام عمی

ـــته  ـــل داش ـــه ایرانس ـــی اگ ـــتید، حت ـــا نیس ـــما تنه ـــه ش ک

ـــه  ـــر دیگ ـــزار و 999 نف ـــما 499ه ـــر از ش ـــون غی ـــید؛ چ باش

ــت  ــتباه دادن. در نهایـ ــون رو اشـ ــماره حسابشـ ــم شـ هـ

ـــاد... ـــش می ـــی پی ـــم چ ـــا ببینی ـــد ت ـــر بمونی ـــالً منتظ فع

ــو دســـت و بالـــت  ــون، داری تـ ــر جـ ــمندیان: دکتـ هوشـ

یـــه صـــد تومـــن بـــه مـــا بـــدی بریـــم نمونـــه ســـواالی 

ــم؟! ــی رو بخریـ ــان نهایـ امتحـ

ـــون.  ـــت رو بخ ـــین َدرِس ـــون بش ـــه ج ـــی: بچ ـــر گل آب دکت

ـــی فروشـــن  ـــه ســـوال م ـــه نمون ـــی ک ـــای تلگرام ـــن کاناله ای

ــس  ــوزش مجلـ ــیون آمـ ــوِد کمیسـ ــن. االن خـ رو ول کـ

پیگیـــر قضیـــه شـــده. یـــه وقـــت میـــان مـــی گیرنـــت هـــا!

ــاره  ــا در بـ ــه هـ ــوی روزنامـ ــه تـ ــرا االن کـ ــنگ: چـ هوشـ

ـــر  ـــه پیگی ـــو هم ـــه یکه ـــته میش ـــان نوش ـــهر کرم ـــه ش خان

کارهـــای خانـــه شـــهر شـــدن؟ حتمـــًا بایـــد رســـانه ای 

مـــی شـــد؟

دکتـــر گل آبـــی: دقـــت داشـــته باشـــید کـــه مســـوولین 

محتـــرم همیشـــه پیگیـــر کارهـــای خانـــه شـــهر بـــودن. 

ــتانداری  ــد اسـ ــاختمان جدیـ ــه سـ ــل از اینکـ ــی قبـ حتـ

ــا چـــون مشـــغله هـــای فکریشـــون  ــه. امـ ــاخته بشـ سـ

ــریعتر  ــه سـ ــره کـ ــون میـ ــی یادشـ ــه وقتایـ ــاده، یـ زیـ

خرابـــش کنـــن.

رسانه در آینه تصویر
بــه  پویــا  اندیشــه  ماهنامــه   43 شــماره 
ســردبیری رضــا خجســته رحیمــی منتشــر 

ــد. ش

بستٔه بند تو از هر دو جهان آزادست
وانکه دل بر تو نبستست دلش نگشادست

عارضت در شکن طره بدان می ماند
کافتابیست که در عقدٔه راس افتادست
زلف هندو صفتت لیلی و عقلم مجنون

لب جانبخش تو شیرین و دلم فرهادست
سرو را گر چه بباالی تو مانندی نیست

بنده با قد تواز سرو سهی آزادست
هیچکس نیست که با هیچکسش میلی نیست

بد نهادست که سر بر قدمی ننهادست
هرگز از چرخ بد اختر نشدم روزی شاد
مادر دهر مرا خود بچه طالع زادست

دل من بیتو جهانیست پر از فتنه و شور
بده آن بادٔه نوشین که جهان بر بادست
در غمت همنفسی نیست به جز فریادم
چه توان کرد که فریاد رسم فریادست
بیش ازین ناوک بیداد مزن برخواجو

گر چه بیداد تو از روی حقیقت دادست

خواجوی کرمانی 

من برای آینده ای 
روشن پرواز می کنم  

راه زندگی
 تازه ای را جستجو می 

کنم 
پرنده ی عاشقی

 هستم  که 
شهر به شهر در حال پروازم 
تا سرزمین همیشه بهار را 

پیدا کنم .

عکس نوشت

عکس: 
نسترن فرجاد پزشک

امیرحسین محمد پور
طنز نویس


