
مناقصه گزار : شرکت معادن زغالسنگ کرمان
موضوع مناقصه : انجام عملیات معدنی استخراج روباز در معدن سراپرده جنوبی

مهلت دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/05/01
محل دریافت اسناد : بلوار شهید آیت ا... صدوقی – شرکت معادن زغال سنگ کرمان

تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : مبلغ 60/000/000 ریال
تاریخ تحویل پاکتها : مورخه 96/05/10

تاریخ گشایش پاکتها : مرحله اول 96/05/11 و مرحله دوم 96/05/15
مبلغ خرید هر یک از اسناد : 200/000 ریال به حساب 31482107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی

ضمنا این آگهی در سایت www.coal.kr.ir در دسترس میباشد.
تلفن تماس: 03432117726

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(

در این طرح به 250 هزار زوج از مرداد تا پایان شهریور تسهیالت داده می شود
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 قیمت 1000 تومان
w w w . p a y a m e m a . i r

انس طال         1.238.40

مثقال طال     4.928.000

گرم طالی 18  1.137.710

گرم طالی 24   1.516.930

انس نقره             16.23

انس پالتین         930.00

انس پاالدیوم       871.00

بهار آزادی      11.720.000

امامی          12.057.000

نیم          6.245.000

ربع          3.635.000

گرمی       2.480.000

دالر             37.790

یورو            44.090

پوند            49.200    

درهم امارات        10.320

لیر ترکیه            10.970

یوان چین          5.780

ین ژاپن               340    

دالر کانادا         30.360

دالر استرالیا      29.570 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

18  تا  34

فردا

18  تا  33

پرداخت ضربتی وام ازدواج از یکشنبه
 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

روزانهم

معاون رییس جمهور :

برخورد »گشت ارشادی« 
با بدحجابی موثر نیست
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تابحـال دیده اید سرنشـینان یک اتوموبیل 
گـران قیمـت یک میلیـارد تومانـی، چگونه 
پوسـت میوه، دسـتمال کاغذی و خاکسـتر 
سـیگار به بیـرون پرتاب می کننـد؟ تابحال 
ایـد چهـار نفـر آهسـته بـا هـم در  دیـده 
عـرض یـک  پیـاده رو قـدم مـی زننـد و 
گـپ می زننـد و مانع عبور دیگر شـهروندان 

می شـوند؟ 
فکـر کردن، اسـتدالل آوردن، مـؤدب بودن، 
رعایـت  بـودن،  نظیـف  احتـرام گذاشـتن، 
حقـوق دیگـران را کـردن، قانـون را رعایـت 
کـردن، منظـم بودن، صـد متر دورتـر رفتن 
ولـی درسـت پـارک کـردن، وظیفه شـناس 
بـودن، مالیـات دادن، درآمـد بـدون زحمت 
را قبـول نکـردن، دقیق بودن، حـرف بیهوده 
نکـردن،  غیبـت  نکـردن،  تخریـب  نـزدن، 
قانـع بـودن، دورغ نگفتـن، انتهـای صـف 
کاری  وجـدان  نـزدن،  تهمـت  ایسـتادن، 
داشـتن و صدهـا اندیشـه و رفتـار دیگـر از 
مشـتقات مدرن بودن اسـت. اگر همه این 
گونـه رفتـار کننـد کشـور بهشـت می شـود؛ 
حتـی اگـر هفتـاد درصـد ایـن گونـه عمـل 
کننـد ایـده آل اسـت. ملت ها و سرنوشـت 
تعییـن  اکثریـت  خصلت هـای  بـا  آن هـا 
می شـود. اگـر اقلیتـی درسـت رفتـار کنـد 
فایـده ای نـدارد. ژاپـن، ژاپـن شـده اسـت 

چـون 95 درصـد مـدرن رفتـار می کننـد.

آیا کشور ما مدرن 
می شود؟

در این پیام ما می خوانید

واگذاری 90درصد
مراکز بهزیستی کرمان 

به بخش خصوصی
سیره امام صادق)ع( 
از نگاه استاد مطهری

شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 
خبر داد

افتتاح اولین ذوب 
آزمایشی کوره قوس 

الكتريكی فوالدسازی
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لباس پلیس 
دوربین دار می شود

ناجا می گوید این طرح در  راستای 
اجرای حقوق شهروندی است

ــاس  ــهروندی، لب ــوق ش ــرای حق ــرای اج ب
پلیــس بــه دوربیــن مجهــز مــی شــود. ایــن 
خبــر را روز گذشــته ســردار مهــدی معصــوم 
بیگــی، جانشــین پلیــس پیشــگیری نیروی 
انتظامــی داد و گفــت کــه ایــن طــرح کــه از 
آن بــه نــام دوربیــن البســه یــاد مــی کننــد 
ــا  ــه زودی در تهــران اجرایــی مــی شــود ت ب
پــس از رفــع اشــکاالت و کاســتی هــای 
احتمالــی در ســایر اســتان هــای کشــور بــه 
مرحلــه اجــرا در آیــد. بــه گفتــه او در راســتای 
صیانــت از حقــوق شــهروندی ایــن دوربیــن 
هــا تمامــی اقدامــات مامــور کالنتــری را بــه 

طــور مســتمر ثبــت و ضبــط مــی کنــد.

ریزگرد امان ریگانی ها
 را برید

تذکر نماینده ریگان به رییس سازمان محیط زیست

یادداشت مهمان
محمود سریع القلم

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

ــورخ 96/3/22 شــهرداری شــهربابک در نظــر  ــد 8 صورتجلســه شــماره 223 م در اجــرای بن
دارد اجــرای عملیــات محوطــه ســازی و ســاخت ســرویس بهداشــتی پــارک بانــوان را ازطریــق 
ــه  ــه اینک ــا توجــه ب ــذار نماید.ب ــی واجــد شــرایط واگ ــه اشــخاص حقوق ــی ب مناقصــه عموم
ــخ  ــان ســاعت اداری تاری ــا پای ــل اســناد شــرکت در مناقصــه ت ــل و تحوی ــت اخذ،تکمی مهل

ــد. ــد گردی ــا 96/5/4 تمدی ــذا تاریــخ مذکــور ت ــده بود،ل 96/4/31 تعییــن گردی

تجدید مهلت شرکت در مناقصه

 اجرای پارک بانوان

عباس احمدیان - شهردارشهربابک
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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شــرکت آب منطقــه ای کرمــان در نظــر دارد بــا برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای نســبت بــه انتخــاب پیمانــکار ذیصــالح جهــت تامیــن خــودرو 
بــا راننــده مــورد نیــاز شــرکت آب منطقــه ی کرمــان و واحدهــای تابعــه در ســطح اســتان، در مــدت یــک ســال شمســی، اقــدام نمایــد. لــذا بدینوســیله 
از شــرکتهای تعییــن صالحیــت شــده توســط یکــی از ادارت کل کار و امــور اجتماعــی اســتانهای کشــور و دارای ســابقه انجــام کار مشــابه دعــوت بعمــل 
مــی آیــد بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه در قبــال ارائــه رســید واریــز مبلــغ ســیصد هــزار ریــال بــه حســاب جــاری شــماره 2165083975007 بانــک 
ــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه  ــا ســاعت 14:30 روز چهارشــنبه 1396/5/04 در نشــانی کرمــان خیاب ــر ت کشــاورزی شــعبه شــریعتی کرمــان حداکث
ــدگان  ــد. شــرکت کنن ــزام نماین ــی و اع ــا معرف ــش را کتب ــده خوی ــا، نماین ــر قرارداده ــاق 131 دفت ــه همکــف، ات ــان، ســاختمان شــماره دو، طبق ای کرم
در فرآینــد بایســتی هــر یــک از پــاکات الک و مهــر شــده الــف و ب و ج حــاوی )ضمانتانامــه شــرکت در مناقصــه و اســناد مناقصــه تکمیــل شــده و 
مــدارک مربــوط و پیشــنهاد قیمــت( کــه در یــک بســته بنــدی مناســب لفــاف پیچــی شــده باشــد را حداکثــر تــا ســاعت 11:30 روز شــنبه 1396/5/14 بــه 
دبیرخانــه محرمانــه دفتــر حراســت بــه نشــانی کرمــان، خیابــان پاســداران، شــرکت آب منطقــه ای کرمــان، ســاختمان شــماره یــک، طبقــه دوم تحویــل 
نماینــد. زمــان بازگشــایی پــاکات ســاعت 12 مــورخ 1396/5/14 میباشــد. آگهــی حاضــر در بخــش معامــالت ســایت شــرکت مدیریــت منابــع آب ایــران 

بــه نشــانی wrm.ir و همچنیــن پایــگاه ملــی اطــالع رســانی مناقصــات کشــور بــه نشــانی Iets.mporg.ir قابــل رویــت اســت.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار تامین خودرو با راننده مورد نیاز شرکت 
آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه در سطح استان )فرآیند 05/الف/96()نوبت اول(

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان

رییــس  معــاون  مــوالوردی،  شــهیندخت 
جمهــور در امــور زنــان و خانــواده گفــت 
کــه نــگاه سیاســی صــرف، نــگاه ســلبی 
صــرف، نــگاه فرهنگــی صــرف امــروزه دیگــر 
پاســخگو نیســت. اگــر تــا بــه حــال از گشــت 

ایــن  می توانیــم  نتیجــه گرفتیــم  ارشــاد 
رونــد را ادامــه دهیــم. ایــن در حالیســت کــه 
ــر  ــداده و اگ ــه ن ــن روش نتیج ــدم ای معتق
ــی  ــن وضعیت ــروز شــاهد چنی ــود ام ــر ب موث
نبودیــم. او در خصــوص قانــون »راهکارهــای 

اجرایــی گســترش فرهنــگ عفــاف و حجــاب 
هــم بــه ایســنا گفتــه »ایــن قانــون در ســال 
ــش  ــی بی ــیده و ط ــب رس ــه تصوی 1384 ب
از یــک دهــه گذشــته جامعــه مــا بــه دلیــل 
از جملــه  و  متعــدد  عوامــل  بــا  مواجهــه 
انقــالب فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات دچــار 
ــدهف  ــمگیر ش ــوس و چش ــرات محس تغیی
نیــاز اســت بازنگــری ایــن قانــون در دســتور 

ــرد.« ــرار گی کار ق

برخورد »گشت ارشادی« با بدحجابی موثر نیست
معاون رییس جمهور خواستار بازنگری شد

ازدواج موقت وسیله ای برای سوءاستفاده هوس بازان نیست
آیت هللا مکارم شیرازی در پاسخ به اظهارات تند شیخ األزهر، »احمد الطیب« به 
مکتب اهل بیت)ع( در موضوع ازدواج موقت گفت که ازدواج موقت وسیله  ای برای 
سوءاستفاده هوس بازان نیست. ازدواج موقت تنها در صورتی جایز است که با وجود نیاز 
مبرم جنسی، امکان ازدواج دائم برای فردی فراهم نیست.

پرداخت ضربتی وام ازدواج از یکشنبه
250 هزار زوج از مرداد تا پایان شهریور تسهیالت می گیرند

تا 2ماه دیگر 250هزار زوج وام میگیرند 

طــرح ضربتــی وام ازدواج از مــرداد تــا 
پایــان شــهریور اجــرا مــی شــود.

بــر اســاس ایــن طــرح، 11 بانــک 
ــه 500  ــف مــی شــوند در 60 روز ب مکل
هــزار نفــر وام ازدواج دهنــد. آنطــور 
کــه علــی اصغــر میــر محمــد صادقــی، 
بانــک مرکــزی  اعتبــارات  مدیــرکل 
گفتــه، ایــن طــرح  بــرای کاهــش 
ــتور  ــف وام ازدواج در دس ــش ص کاه
کار بانــک مرکــزی قــرار گرفتــه اســت. 
براســاس آمارهــای اعــالم شــده از 
ســوی بانــک مرکــزی، تــا پایــان مهــر 
95 حــدود 700 هــزار نفــر در صــف 
دریافــت وام ازدواج بودنــد کــه تــا 
ــر  ــزار نف ــه 484 ه ــال 95 ب ــان س پای
رســیدند. اگرچــه آمــاری از تعــداد 
در ســال 96  ازدواج  وام  متقاضیــان 

منتشــر نشــده امــا اجــرای طــرح 
ضربتــی پرداخــت وام ازدواج نشــان از 
ــودن دســت کــم 500 هــزار  در صــف ب

ــر دارد.  نف

 11 بانک اجرا کننده 
طرح ضربتی

 آنطــور کــه ایســنا نوشــته، بانک هــای 
ملــت،  تجــارت،  صــادرات،  ملــی، 
مســکن،  رفــاه، کشــاورزی،  ســپه، 
توســعه تعــاون، قــرض الحســنه مهــر 
الحســنه  قــرض  صنــدوق  و  ایــران 
پارســیان 11 بانکــی هســتند کــه بــرای 
ایــن طــرح بــا بانــک مرکــزی بــه 
ــه گفتــه مدیــرکل  توافــق رســیده اند. ب
ســهمیه  مرکــزی،  بانــک  اعتبــارات 
ــن 30  ــا بی ــرای بانکه ــده ب ــن ش تعیی
ــه  ــت، ک ــره اس ــزار فق ــا 90 ه ــزار ت ه
کمتریــن ســهم بــا 30 هــزار فقــره 
بــرای بانــک قــرض الحســنه مهــر 
ایــران و بیشــترین بــه 90 هــزار ســهم 

و بانــک ملــی اختصــاص دارد.

 دستور بانک مرکزی
هــا  بانــک  از  صادقــی  میرمحمــد 
خواســته در اجــرای طــرح ضربتــی 
پرداخــت وام ازدواج ســخت گیــری 
نکننــد. او گفتــه »بــه کلیــه بانکهــا 
ــک  ــا ی ــود تنه ــا وج ــده ت ــد ش تاکی
در  و  داده  قــرار  مدنظــر  را  ضامــن 
ــری غیرمعمــول  ــاره ســخت گی ــن ب ای
حالــی  در  ایــن  باشــند.«  نداشــته 
ســامانه  ســایت  در  کــه  اســت 
تســهیالت قــرض الحســنه وام ازدواج   
هــم اعــالم شــده کــه بــرای تســهیالت 
ــا  ــان، تنه ــون توم ــقف 10 میلی ــا س ت

یــک ضامــن کافــی اســت.

 اولویت با مناطق محروم
ــت  ــت پرداخ ــی اولوی ــرح ضربت در ط
کــم  و  محــروم  مناطــق  بــا  وام 
ــرادی  ــن اف ــت. همچنی ــوردار اس برخ
وام  در صــف  بیشــتری  زمــان  کــه 

ازدواج بودنــد، وام ازدواج ابتــدا بــه آن 
ــرد. ــی گی ــق م ــا تعل ه

 شرایط وام ازدواج
وام ازدواج بــه زوج هایــی تعلــق مــی 
گیــرد کــه حتــی در صــورت ازدواج دوم 
ــوردار  ــهیالت برخ ــن تس ــون از ای تاکن
ــا دو  ــر ت ــرف دیگ ــند. از ط ــوده باش نب
ــت  ــد، فرص ــوع عق ــس از وق ــال پ س
داریــد بــرای وام ازدواج ثبــت نــام 
کنیــد. بــرای ایــن کار بایــد بــه ســایت 
ــام  ــت ن ــد و ثب www.ve.cbi.ir بروی
کنیــد. در صــورت موفقيــت آمِیــز بودن 
مراحــل ثبــت نــام، يــک کــد رهگيــری 
ــده داده  ــام کنن ــت ن ــه ثب ــی ب ده رقم
ــن  ــرف همی ــپس از ط ــود. س ــی ش م
ســایت شــعبه محــل پرداخــت وام 
معرفــی مــی شــود و ظــرف زمــان 
مشــخص شــده در ســایت، متقاضــی 

ــد.  ــه کن ــه شــعبه مراجع ــد ب بای

مدارک مورد نیاز
ــهیالت وام  ــدی از تس ــره من ــرای به ب
ــد:  ــاز داری ــدارک نی ــن م ــه ای ازدواج ب
اصــل و کپــی ســند ازدواج، اصــل و 
ــنامه های  ــه صفحــات شناس ــی کلي کپ

زوجيــن، اصــل و کپــی شناســنامه های 
ــی  ــی کارت مل ــل و کپ ــن، اص ضامني
ــم( زوجيــن. اصــل و  ــا داي )موقــت ي
ــم(  ــا داي ــی )موقــت ي ــی کارت مل کپ
ضامــن و کــد پســتی ده رقمــی و 
آدرس کامــل محــل ســکونت زوجيــن.

مدت بازپرداخت تسهيالت 
و کارمزد

تســهيالت  بازپرداخــت  مــدت 
ــوده  ــاوی ب ــاط مس ــا اقس ــه ب 48ماه
و سررســيد اوليــن قســط، يــک مــاه 
ــور  ــهيالت مزب ــت تس ــس از پرداخ پ
اســت. نــرخ کارمــزد تســهيالت قــرض 
ــت.  ــد اس ــار درص ــنه ازدواج چه الحس

افزایش پرداخت وام ازدواج 
در دولت یازدهم

ابتــدای ســال 1388 تــا پایــان  از 
ســال 1391 بیــش از 11 هــزار میلیــارد 
 1392 ســال  ابتــدای  از  و  تومــان 
تــا پایــان 1395 در مجمــوع 19000 
ــت وام ازدواج  ــان پرداخ ــارد توم میلی
ــد  ــان دهنده رش ــه نش ــده ک ــام ش انج
دوره  ایــن  در  درصــدی   70 حــدود 

ــت. اس

وام ازدواج 10 میلیون تومانی
قرض الحســنه ای  تســهیالت  جملــه  از  ازدواج  وام 
ــا ایجــاد ســامانه ای در  اســت کــه از ســال 1388 و ب
ــا تعییــن  ــه شــبکه بانکــی آمــده و ب بانــک مرکــزی ب
محلــی خــاص بــرای تامیــن مالــی آن در دســتور کار 
ــه  ــک ک ــت بان ــدود هش ــان ح ــت. در آن زم ــرار گرف ق
عمدتــا دولتــی و نیمه دولتــی بودنــد مســوولیت 
پرداخــت تســهیالت ازدواج را بــر عهــده گرفتــه و 
ــاز  ــر زوج آغ ــرای ه ــان ب ــون توم ــه میلی ــم س ــا رق ب
ــا وجــود  ــم وام ازدواج ب ــن ســال ها رق شــد. طــی ای
ــان  ــت، همچن ــود داش ــورم وج ــه در ت ــی ک تغییرات
ــراز و  ــا اینکــه در ســال گذشــته طــی ف ــد ت ــت مان ثاب
نشــیبی و بــا مصوبــه مجلــس بــه یکبــاره تــا ســقف 10 
میلیــون تومــان بــرای هــر نفــر رشــد کــرد و افزایشــی 

ــت. ــراه داش ــه هم ــدی را ب 300 درص

قانـون  اجـرای  بـر  نظـارت  کردیـم  پیشـنهاد 
راهکارهـای اجرایـی گسـترش فرهنـگ عفـاف 
و حجـاب از وزارت کشـور بـه دبیرخانه شـورای 
فرهنـگ عمومـی کشـور بـاز گـردد. در دولـت 
نهـم و دهـم مسـوولیت نظـارت بر اجـرای آن 
از دبیرخانـه شـورای فرهنـگ عمومی به وزارت 
کشـور منتقـل شـد و از همـان زمـان مسـاله 
عفـاف و حجـاب و نظـارت بـر ایـن قانـون به 

نوعـی جنبـه امنیتـی و سیاسـی پیـدا کرد.

در راستای اجرای حقوق شهروندی

لباس پلیس 
دوربین دار می شود

ــاس  ــهروندی، لب ــوق ش ــرای حق ــرای اج ب
ــود.  ــی ش ــز م ــن مجه ــه دوربی ــس ب پلی
ــدی  ــردار مه ــته س ــر را روز گذش ــن خب ای
پلیــس  جانشــین  بیگــی،  معصــوم 
و  داد  انتظامــی  نیــروی  پیشــگیری 
ــام  ــه ن ــه از آن ب ــرح ک ــن ط ــه ای ــت ک گف
دوربیــن البســه یــاد مــی شــود بــه زودی 
ــا پــس از  در تهــران اجرایــی مــی شــود ت
ــی  رفــع اشــکاالت و کاســتی هــای احتمال
ــه  ــه مرحل در ســایر اســتان هــای کشــور ب
اجــرا در آیــد. بــه گفتــه او در راســتای 
ایــن  شــهروندی  حقــوق  از  صیانــت 
اقدامــات مامــور  تمامــی  دوربیــن هــا 
و  ثبــت  بــه طــور مســتمر  را  کالنتــری 
ضبــط مــی کنــد و نصــب دوربیــن بــر روی 
لبــاس مامــوران موجــب اســتاندارد شــدن 
رفتــار کارکنــان فعــال در مجموعــه نیــروی 
ــی  ــهروندان م ــا ش ــه ب ــی در مواجه انتظام
ــر  ــراد ب شــود. از طــرف دیگــر برخــی از اف
خــالف آنچــه رخ داده اقــدام به شــکایت از 
مامــوران مــی کننــد کــه بــا اجرایــی شــدن 
البســه شــکایت هــای  طــرح دوربیــن 
نادرســت حــذف مــی شــود. خرداد امســال 
ــس  ــرفی، ریی ــد ش ــردار محم ــه س ــود ک ب
ــردن  ــز ک ــا از مجه ــس پیشــگیری ناج پلی
افســران گشــت بــه لبــاس هــای دوربیــن 
دار خبــر داد امــا اشــاره ای بــه منشــور 
ــور  ــود. منش ــرده ب ــهروندی نک ــوق ش حق
گذشــته  ســال  آذر  شــهروندی  حقــوق 
ــد.  ــی ش ــور رونمای ــس جمه ــط ریی توس
از  دیگــری  بخــش  در  بیگــی  معصــوم 
ــاره  ــی اش ــه طرح ــم ب ــش ه ــت های صحب
کــرده کــه براســاس آن ســامانه ای تعریــف 
شــده کــه مــردم در منــزل شــخصی و 
ــار  ــا فش ــد ب ــی بتوانن ــود براحت ــازه خ مغ
تمــاس   110 پلیــس  بــا  دکمــه  یــک 
ــاز  ــورت نی ــه در ص ــد. او گفت ــل کنن حاص
ــار داده و از  ــه را فش ــگ مربوط ــردم زن م
ــل  ــس وص ــامانه پلی ــه س ــق ب ــن طری ای
مــی شــوند. جانشــین پلیــس پیشــگیری 
نیــروزی انتظامــی معتقــد اســت کالنتــری 
ــتمر  ــاط مس ــت ارتب ــه عل ــا ب ــگاه ه و پاس
و چهــره بــه چهــره بــا شــهروندان بــه 
عنــوان خطــوط مقــدم عملیــات در نیــروی 
انتظامــی بــه شــمار مــی رونــد و در صــورت 
و کارایــی کالنتریهــا  تــوان  بــودن  بــاال 
پلیــس  از  مــردم  رضایتمنــدی  میــزان 

ــد. ــی یاب ــش م افزای

خبر
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آگهی ابالغ دادرسی
 بدینوســیله بــه آقــای ایمــان طبســی نــژاد فرزنــد مهــدی بــه آدرس مجهــول
 المــکان ابــالغ مــی گــردد مبنــی بــر اینکــه اقــای عبدالــه عباســی چنــاری
ــل ــم ســند رســمی اتومبی ــه تنظی ــزام ب ــه خواســته ال ــاس دادخواســتی ب ــد عب  فرزن
 پیــکان وانــت بــه شــماره  پــالک 95-115د 38 علیــه شــما بــه ایــن شــورا تقدیــم کــه
ــح ــنبه 96/05/21 ســاعت 10 صب ــرای روز ش ــت و ب  بکالســه 9609983487200914 ثب
ــر ــر و در غی ــم حاض ــتان ب ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــده در ش ــن ش ــت تعیی  در وق

اینصــورت تصمیــم مقتضــی برابــر مقــررات اتخــاذ خواهــد شــد.م/الف 99
رئیس شورای حل اختالف شماره دو شهرستان بم- علی امجد

آگهی ابالغ دادرسی
ــه ــد اســماعیل ب ــدم فرزن ــع رخشــانی مق ــای محمدرفی ــه آق  بدینوســیله ب
ــه ــر اینکــه اقــای عبدال ــی ب ــالغ مــی گــردد مبن  آدرس مجهــول المــکان اب
ــند ــم س ــه تنظی ــزام ب ــته ال ــه خواس ــاس دادخواســتی ب ــد عب ــاری فرزن  عباســی چن
 رســمی اتومبیــل پیــکان وانــت بــه شــماره  پــالک 95-115د 38 علیــه شــما بــه ایــن
ــرای روز شــنبه 96/05/21 ــت و ب ــه بکالســه 9609983487200914 ثب ــم ک  شــورا تقدی
ــم ــتان ب ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــده در ش ــن ش ــت تعیی ــح در وق ــاعت 10 صب  س
ــر مقــررات اتخــاذ خواهــد شــد.م/ حاضــر و در غیــر اینصــورت تصمیــم مقتضــی براب
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آگهی مزایده مال غیرمنقول – نوبت اول
اجـرای احـکام حقوقی دادگسـتری شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد در خصوص پرونده 
اجرائی کالسـه 4/960241 صادره از شـعبه 9 دادگاه حقوقی شهرسـتان کرمان له خانم 
مریـم عقابیـان علیـه خانـم مهدیـه بینـش بینـا، یک دسـتگاه آپارتمـان به شـماره پـالک 7580 فرعی 
از 6 اصلـی مفـروزی از 2350 از 6 اصلـی بـه نشـانی کرمـان خ امـام جمعـه کوچه شـماره 13 پالک 32 
طبقـه دوم کدپسـتی 7619644584 بـا عرصـه ملک )مشـاع( و اعیان به مسـاحت 121/56 مترمربع به 
کاربـری مسـکونی بـه انضمام انباری واقع در زیرزمین دارای آسانسـور سیسـتم سرمایشـی اسـپلیت و 
کولـر آبـی و گرمایـش شـوفاژ با قدمت 5 سـال که توسـط کارشـناس محترم بـه میـزان 4/065/000/000 
ریـال ارزیابـی و بـرآورد گردیـده را از طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند . لـذا طالبین خرید مـی توانند 
تـا قبـل از برگـزاری مزایـده پیشـنهاد خریـد خـود را بـه انضمـام مبلـغ 10% پیشـنهادی کـه بـه حسـاب 
سـپرده دادگسـتری کرمـان بـه شـماره 2171293951000 نـزد بانـک ملـی واریـز خواهند نمـود در پاکت 
الک و مهـر شـده تحویـل اجـرای احـکام نمایند جلسـه مزایده راس سـاعت 10 صبح مورخه چهارشـنبه 
96/05/18 بـا حضـور نماینـده دادسـتان منعقـد و برنـده کسـی خواهـد بود کـه قیمت باالتری پیشـنهاد 
داده باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تـا یک مـاه پس از برگـزاری مزایـده پرداخت نماید 
در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10% مبلـغ واریـزی به نفـع دولت ضبط خواهد شـد. ضمنـا متقاضیان 
مـی تواننـد ظـرف مـدت 5 روز قبـل از روز برگـزاری مزایـده مـی توانند جهـت مطالعه کامل مشـخصات 

ملـک بـه این اجـرا مراجعـه نمایند.

مدیر شعبه 4 اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – طالبی زاده

آگهی حصر وراثت
خانـم مطهـره نیکپـور فرزنـد محمـود دارای شناسـنامه 263 بشـرح دادخواسـت شـماره 
284-29-96 مـورخ 96/4/25 توضیـح داده شـادروان مرحـوم محمـود نیکپـور فرزند اکبر 
بشناسـنامه 31363 در تاریخ 1395/1/6 در شـهر کرمان فوت شـده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند 

/ عبارتست از:
1-مسعور نیکپور فرزند محمود به ش ش 1807 با کد ملی 0793324858 متولد 1341/1/12 فرزند متوفی 
2- منصور نیکپور فرزند محمود به ش ش 305 با کد ملی 2992799637 متوبد 1354/5/20 فرزند متوفی 
3- طاهره نیکپور فرزند محمود به ش ش 476 با کد ملی 0872262431 متولد 1340/9/29 فرزند متوفی 
4- مطهره نیکپور فرزند محمود به ش ش 263 با کد ملی 0872293106 متولد 1345/6/25 فرزند متوفی 

5- مریم نیکپور فرزند محمود به ش ش 448 با کد ملی 2992103411 متولد 1350/9/2 فرزند متوفی
 6- محبوبـه نیکپـور فرزنـد محمـود بـه ش ش 188 بـا کـد ملـی 2992126810 متولـد 1353/2/17 فرزنـد 

فی  متو
7- فاطمـه پورجوپـاری فرزنـد عبـاس بـه ش ش 134 با کـد ملـی 6079608863 متولـد 1319/11/25 

همسـر متوفی
لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد 
یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد شـخص باشـد ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل 
اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و هـر وصیتنامه ای جز رسـمی و سـری کـه بعد از 

موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.  م الف 809

آگهی مزایده مال منقول – نوبت اول
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان کرمان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرائی کالسـه 4/960256 صادره از شـعبه دادگاه خانواده شهرستان 
کرمـان، یـک دسـتگاه خـودرو پژو 206 مدل 1389 تیپ 2 سـفید رنگ به شـماره موتور 
14189017359 و شـماره شاسـی 127633 بـه شـماره پالک 587س52ایـران45 )فاقد 
بیمه نامه شـخص ثالث( توسـط کارشناس رسمی دادگسـتری به مبلغ 180.000.000 ریال 
ارزیابـی و بـرآورد گردیـده را از طریـق مزایـده بـه فـروش برسـاند لذا طالبیـن خرید می 
تواننـد ضمـن بازیـد از ملک مذکور ظرف مـدت 5 روز قبل از برگـزاری مزایده و همچنین 
تـا قبـل از برگـزاری مزایـده و همچنیـن تا قبـل از برگـزاری مزایده پیشـنهاد خرید خود 
را بـه انضمـام مبلغ 10% پیشـنهادی که به حسـاب سـپرده دادگسـتری کرمان به شـماره 
2171293951000 نـزد بانـک ملـی واریـز خواهنـد نمود در پاکت الک و مهر شـده تحویل 
اجـرای احـکام نمایند جلسـه مزایده راس سـاعت 11 مورخه سـه شـنبه 1396/05/24 با 
حضـور نماینـده دادسـتان منعقد و برنده کسـی خواهـد بود که قیمت باالتری پیشـنهاد 
داده باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی وجـه را حداکثـر تـا یک ماه پـس از برگـزاری مزایده 
پرداخـت نمایـد در صـورت انصـراف برنـده مزایـده 10% مبلـغ واریـز بـه نفـع دولت ضبط 
خواهـد شـد. ضمنـا متقاضیـان مـی تواننـد ظـرف مـدت 5 روز قبـل از برگـزاری مزایده 
مـی تواننـد جهت مطالعه مشـخصات ملک بـه این اجرا مراجعـه نماینـد.دادورز اجرای 

احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمان شـعبه چهـارم – الهـی  - م.الف 819

متن آگهی مزایده
آگهـی مزایـده مـال غیرمنقـول پرونـده اجرایـی 

 9400656 کالسـه 
نظـر بـه اینکه بدهـکار و راهن نسـبت به پرداخـت بدهی خود 
در مهلـت تعیین شـده اقدام ننموده اند لـذا در اجرای مقررات 
مـاده واحـده قانـون اصـالح مـاده 34 اصالحـی قانـون ثبـت 
مصوب سـال 1386 و بنا به درخواسـت بسـتانکار ششـدانگ 
پـالک  شـماره 7789 فرعـی از 1783 اصلی واقع در بخش 3 
کرمـان بـه آدرس کرمـان خیابان 24آذر، کوچـه  40 نبش چهار 
کوچـه دوم دارای کـد پسـتی 7619674971 که سـند مالکیت 
آن در ذیـل ثبـت 46572 صفحه 192 دفتـر 170 امالک ثبت و 
صادر شـده و حدود و مشـخصات آن بدین شرح است:شماال: 
بـه طـول 10.4 متـر بـه کوچـه - شـرقا: بـه طـول 23.7 متـر 
دیـواری بـه ملـک مجـاور - جنوبا: به طـول 11.5 متـر دیواری 

اسـت بـه ملـک مجـاور - غربـا: اول بـه طـول 22 متـر و دوم 
پخـی اسـت به طـول 0.9 متر به کوچه - حـدود اربعه ملک با 
سـند مالکیـت تطبیـق دارد و عرصه آن مقداری وقف اسـت.- 

وضعیـت فعلـی ملـک به صورت خانه مسـکونی می باشـد.
بنـا و مسـتحدثات:ملک مـورد ارزیابـی بنـای دو طبقه اسـت. 
ایـن ملـک دارای 262 متـر مربـع عرصـه وقـف و طلـق مـی 
باشـد. طبقـه همکـف بـه مسـاحت 157.5 متر مربـع و طبقه 
اول بـه مسـاحت 61 متـر مربع زیرزمین به مسـاحت 28 متر 

مربـع می باشـد.
مشـخصات ساختمان:نقشـه بنا مطابق اصول فنی می باشد. 
اسـکلت سـاختمان از نـوع مصالـح بنایـی و نوع سـقفها طاق 
ضربـی و روکار نما سـفال می باشـد. کیفیـت مصالح مصرفی 
متوسـط اسـت. ملـک به صـورت شـمال جنوبی اسـت. عایق 
کاری بنـا از لحاظ رطوبت خوب اسـت. عمـر تقریبی بنا حدود 
20 سـال می باشـد. سیسـتم گرمایشـی سـاختمان پکیج و 

سیسـتم سرمایشـی آن کولـر آبـی اسـت و امکانـات رفاهـی 
خاصـی نـدارد. کاربرد ملک مسـکونی اسـت و نوع آشـپزخانه 
اوپـن مـی باشـد و کابینـت آن فلـز و ام دی اف بـا کـف های 

سـرامیک می باشد.
عیب خاص مشهودی در بنا مشاهده نگردید.

ملک در اجاره نمی باشد.
ملـک مذکـور دارای یـک انشـعاب بـرق تـک فـاز 25 آمپـر و 
یـک انشـعاب آب و گاز شـهری بـا لولـه کشـی هـای مربـوط 

باشـد.  می 
ارزش ملـک مذکـور بـا توجـه بـه مشـخصات فـوق الذکـر بـه 

شـرح ذیـل تعییـن می شـود:
ارزش 262 متـر مربـع عرصـه وقـف و طلـق بـه قـرار هـر متر 

مربـع 15.000.000 ریـال جمعـا 3.930.000.000 ریـال
ارزش 246.5 متـر مربـع اعیان به قرار هر متر مربـع 4.000.000 

ریال جمعـا 986.000.000 ریال 

ارزش حیاط سازی و حصار کشی به مبلغ 90.000.000 ریال
ارزش امتیازات شمرده شده جمعا 65.000.000 ریال

جمع کل 5.071.000.000 ریال
نظریـه هیـات ارزیابـی:ارزش ملـک اعـم از عرصـه و اعیـان و 
تاسیسـات و ملحقـات بـا در نظـر گرفتـن قیمـت روز ملـک 
بـه میـزان 5.071.000.000 ریـال )پنـج میلیـارد و هفتـاد و یک 

میلیـون ریـال( تعییـن و تاییـد مـی گردد.
ملکـی آقای مجیـد سـیاری و خانم فریبا سـیاری بالمناصفه 
)هـر کـدام سـه دانـگ( طبـق سـند رهنـی شـماره 32090 
مورخـه 94/7/15 دفترخانـه 77 کرمان در رهـن بانک صادرات 
واقـع میباشـد از سـاعت 9 الـی 12 ظهـر روز یکشـنبه مورخـه 
96/5/15 اداره اجـرای اسـناد رسـمی واقـع در ضلـع شـمالی 
پـارک نشـاط از طریـق مزایـده بفـروش میرسـد و مزایـده از 
مبلـغ پایـه کارشناسـی 5.071.000.000 ریـال که قطعـی گردیده 
اسـت شـروع و باالترین مبلغ پیشـنهادی فروخته خواهد شد 

فـروش کال نقـدی اسـت الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی 
هـای مربـوط بـه آب و بـرق و گاز اعـم از حق انشـعاب یا حق 
اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد مزایـده از ایـن بابت 
بدهـی داشـته باشـد و نیـز بدهـی هـای مالیاتـی و عـوارض 
شـهرداری و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقم قطعی 
آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد بعهـده برنـده مزایده اسـت 
ضمـن آنکـه پس از انجـام مزایده در صورت وجـود مازاد وجوه 
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده 
مزایـده مسـترد میگـردد ضمنـا چانچـه روز مزایـده با تعطیل 
رسـمی مصـادف گـردد روز اداری بعد از تعطیلـی مزایده انجام 
خواهد شـد طالبین می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر 

در سـاعات اداری بـه اداره ثبـت اسـناد مراجعـه نماینـد.

سیدرضا انصاری – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان  
تاریخ انتشار :96/4/28   م.الف 366

تیم فوتبال باشگاه صنایع فوالد بردسیر به 

زیرگروه دسته سه لیگ کشوری صعود کرد.

کرمان ویچ

روابـط عمومی و امور بین الملل شـرکت 
فـوالد سـیرجان ایرانیـان  گفـت کـه در 
سـال اقتصاد مقاومتی تولیدواشـتغال، 
باهمـت و کوشـش تالشـگران پوالدیـن 
مجتمع احيا مسـتقیم و فوالد بردسـير، 
شـركت فوالد سيرجان ايرانيان، عمليات 
راه انـدازی و اولیـن ذوب آزمایشـی کوره 
قـوس الكتريكـي فوالدسـازی افتتـاح 
مراحـل  از  مهـم  بخـش  ایـن  و  شـد 

احـداث کارخانـه فوالدسـازی بردسـیر با 
موفقیـت کامـل بـه انجام رسـید.

نصب و راه انـدازی کوره قوس الکتریکی 
حضـور  بـدون  بردسـیر  فوالدسـازی 
کارشناسـان آلمانـی ) سـازنده کـوره ( و 
بـدون هیچگونـه خدمات فنـی خارجی، 
در محل سایت پروژه توسط کارشناسان 
)پیمانـکار  ایران خـودرو  تـام  شـرکت 
پـروژه ( و مدیـران وکارشناسـان کارخانه 

فوالدسـازی مجتمع بردسـیرانجام شد. 
ایـن کـوره بـا ظرفیت اسـمی 140تـن از 
مـواد اولیـه )آهـن اسـفنجی تولیـدی 
و  بردسـیر  مسـتقیم  احیـاء  مجتمـع 
قراضـه( مـواد خـام اولیه فـوالد را تولید 
از  قسـمت  ایـن  افتتـاح  بـا  می کنـد. 
کارخانـه، عملیـات احـداث کـوره قـوس 
الکتریکـی پایان یافتـه و بقیـه مراحـل 
مطابـق  فوالدسـازی  کارخانـه  احـداث 
برنامـه ادامـه خواهـد یافـت و درنهایت 
شـرکت فـوالد سـیرجان ایرانیان بـا دارا 
سـنگ آهن  از  تولیـد  عملیـات  بـودن 
تـا شـمش فـوالد اولیـن شـرکت دارای 
چرخـه کامـل تولیـد فـوالد در هولدینگ 

میدکـو خواهـد بود.

ریزگردهــا 17 ریگانی را روانه بیمارســتان کرد.
ســه هفتــه از برگــزاری همایــش بیــن المللــی مقابلــه 
بــا گــرد و غبــار در تهــران نگذشــته کــه ریزگردهــا 
مجــددا خبرســاز شــدند. ایــن بــار البتــه نــه در جنــوب 
ــوم  ــر هج ــه شــرق کشــور تحــت تاثی ــرب کشــور ک غ
ریزگردهــا قــرار گرفتــه. در حالــی کــه در همایــش 
یادشــده بیشــتر توجــه هــا بــه ســمت خوزســتان بــود، 
اهالــی ریــگان در شــرق اســتان کرمــان ســال هاســت 
کــه بــا ریزگردهــا دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد. بــه 
ــر  ــر اث ــر ب ــم 17 نف ــه روز گذشــته دســت ک ــوری ک ط
ــه  ــن البت ــدند. ای ــتان ش ــی بیمارس ــده راه ــن پدی ای
اولیــن بــار نیســت کــه ریگانــی هــا بــه دلیــل هجــوم 
ــالی  ــدای س ــدند. از ابت ــکل ش ــار مش ــا دچ ریزگرده
جــاری تاکنــون 55 ریگانــی بــه همیــن دلیــل بســتری 
شــدند. ســال گذشــته هــم چندیــن بــار ریزگردهــا بــه 
ریــگان هجــوم آوردنــد و تعــدادی را راهــی بیمارســتان 
ــی  ــز پیــش بین ــد.  رییــس مرک ــه نشــین کردن و خان
اداره کل هواشناســی اســتان کرمــان  بادهــای 120 روزه 
سیســتان را یکــی از دالیــل اصلــی ظهــور ایــن پدیــده 
ــه خشکســالی های  ــد. البتــه عواملــی از جمل مــی  دان
پــی در پــی و خشــک شــدن تــاالب جازموریــان هــم 

ــه وارد  ــی منطق ــش گیاه ــه پوش ــادی ب ــارات زی خس
کــرده اســت کــه همــه ایــن عوامــل  دســت بــه دســت 
ــین و  ــه نش ــا را خان ــی ه ــا ریگان ــت ت ــم داده اس ه
راهــی بیمارســتان کنــد. همچنیــن فرمانــدار ریــگان در 
ــت  ــتان گف ــه بیمارس ــی ب ــی شــدن 17 ریگان ــی راه پ
کــه اهالــی 40 روســتای ریــگان طــی ایــن چنــد روز در 
ــده اند.  ــین ش ــی خانه نش ــرایط آب وهوای ــن ش بدتری

انتقاد نماینده ریگان از سازمان محیط زیست
نماینــده مــردم ریــگان در مجلــس گفــت کــه 
مــردم شــرق اســتان کرمــان هفتــه ای دو روز 
درگیــر وجــود ریزگردهــا و طوفــان هــای شــن 
هســتند و متاســفانه دولــت تاکنــون چــاره ای 
بــه  اســت.  نیندیشــیده  بحــران  ایــن  بــرای 
ــاه  ــزادی پن ــب هللا نیک ــت، حبی ــه مل ــزارش خان گ
در تذکــر شــفاهی خــود گفــت کــه تذکــر اول 
ــای  ــرل شــن ه ــت درخصــوص کنت ــه دول ــده ب بن
ــد  ــر چن ــت، ه ــان اس ــتان کرم ــرق اس روان در ش
ــت  ــرل و تثبی ــرای کنت ــزی الزم ب ــه ری ــه برنام ک
شــن هــای روان در قالــب عملیــات مالــچ پاشــی 
ــن  ــروم ای ــردم مح ــا م ــت، ام ــه اس ــورت گرفت ص
منطقــه بــه طــور متوســط هفتــه ای دو روز درگیــر 
ــای شــن هســتند،  ــان ه ــا و طوف ــود ریزگرده وج
ــن  ــا ای ــال 104 روز ب ــت در س ــوان گف ــی ت ــه م ک
دولــت  متاســفانه  و  هســتند  درگیــر  بحــران 
ــرای ایــن بحــران نیندیشــیده  تاکنــون چــاره ای ب

ــع  اســت. عضــو کمیســیون کشــاورزی، آب و مناب
ــن در  ــالمی همچنی ــورای اس ــس ش ــی مجل طبیع
ــا توجــه  ــه وزیــر نیــرو گفــت: ب تذکــری خطــاب ب
ــا و  ــان ه ــود طوف ــابقه و وج ــی س ــای ب ــه گرم ب
شــن هــای روان و آالیندگــی ناشــی از ریزگردهــا، 
ــش  ــان افزای ــتان کرم ــرق اس ــرق در ش ــرف ب مص
ــق  ــن مناط ــد ای ــردم نیازمن ــفانه م ــه و متاس یافت
ــوان پرداخــت  ــه ت ــا وجــود تعرفــه هــای ناعادالن ب
چنــد  هــر  ندارنــد،  را  بــرق  قبــوض  هزینــه 
کــه چندماهــی اســت ایــن موضــوع از طریــق 
وزارتخانــه پیگیــری شــده، امــا متاســفانه تاکنــون 
نتیجــه ای حاصــل نشــده اســت. شایســته اســت 

ــود. ــر ش ــرق تجدیدنظ ــه ب ــوص تعرف درخص

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد سیرجان 
ایرانیان خبر داد:

افتتاح اولین ذوب آزمایشی کوره 
قوس الکتریکی فوالدسازی

واگذاری 90درصد
 مراکز بهزیستی کرمان 

به بخش خصوصی

معــاون پشــتیبانی و نیــروی انســانی بهزیســتی اســتان کرمــان گفــت: 90 
ــت  ــی مدیری ــر دولت ــز بهزیســتی اســتان بوســیله بخــش غی درصــد مراک
مــی شــوند کــه خدمــات قابــل قبولــی بــه افــراد تحــت پوشــش در ایــن 

مراکــز ارایــه مــی شــود.
ــه  ــن هفت ــن جش ــته در آیی ــی روز گذش ــدی نخع ــا مه ــزارش ایرن ــه گ ب
بهزیســتی در کرمــان افــزود: اســتان کرمــان ســال گذشــته در تجهیــزات 
ــاوگان در ســطح اســتانی و شهرســتان هــا، توســعه خدمــات  و توســعه ن
123 و راه انــدازی پایــگاه هــای بهزیســتی در مناطــق محــروم بیشــترین 
ســهمیه در کشــور را از آن خــود کــرده اســت . وی بــا بیــان اینکــه امــروز 
بالــغ بــر 70 درصــد از پرســنل ایــن اداره کل تحصیــالت عالــی دارنــد اظهــار 
ــه  ــردم ارائ ــه م ــتی ب ــه درس ــی را ب ــم ســالمت اجتماع ــد بتوانی ــرد: بای ک
ــان  ــتان کرم ــتی اس ــانی بهزیس ــع انس ــتیبانی و مناب ــاون پش ــم. مع کنی
ــاز  ــورد نی ــه م ــی آنچ ــا و مشــکالت قانون ــل تنگناه ــه دلی ــه ب ــت: البت گف

ــن نشــده اســت. ــن اداره کل اســت، تامی پرســنل ای

189ماموریت بهزیستی در استان کرمان 
ــه  ــاره ب ــا اش ــن ب ــن آئی ــم در ای ــان ه ــتان کرم ــتی اس ــرکل بهزیس مدی
اینکــه هــم اکنــون ایــن ســازمان حمایتــی 189ماموریــت دارد افــزود: در 
کنــار ایــن تعــداد ماموریــت مســوولیت ســنگین برنامــه ریــزی، مطالعــه، 
ــان  ــادق زاده بی ــاس ص ــم.  عب ــده داری ــز برعه ــش را نی ــق و پژوه تحقی
ــه  ــد ســرانه مطالع ــی بای ــت در مســیر ســالمت اجتماع ــرای حرک ــرد: ب ک
ــا  ــش داد و ب ــه افزای ــول نتیج ــا حص ــی را ت ــای علم ــی و راه ه اجتماع

ــم. ــیر گام برداری ــن مس ــش در ای ــه و دان ــتفاده از تجرب اس

ریزگرد امان ریگانی ها را برید
تذکر نماینده ریگان به رییس سازمان محیط زیست

نماینــده مــردم ریــگان در مجلــس در 
ــر  ــه تذک ــت ک ــود گف ــفاهی خ ــر ش تذک
بنــده بــه دولــت درخصــوص کنتــرل شــن 
ــت،  ــان اس ــتان کرم ــرق اس ــای روان در ش ه
ــرای کنتــرل  ــد کــه برنامــه ریــزی الزم ب هــر چن
ــات  ــب عملی ــای روان در قال ــن ه ــت ش و تثبی
مالــچ پاشــی صــورت گرفتــه اســت، امــا مــردم 
ــه  ــه طــور متوســط هفت ــه ب ــن منطق محــروم ای
ــان  ــا و طوف ــود ریزگرده ــر وج ای دو روز درگی
ــت در  ــوان گف ــی ت ــه م هــای شــن هســتند، ک
ســال 104 روز بــا ایــن بحــران درگیــر هســتند و 
متاســفانه دولــت تاکنــون چــاره ای بــرای ایــن 

ــت. ــیده اس ــران نیندیش بح
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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داده نما
داده نمای زیر 
درباره خواص شکالت برای بدن انسان می باشد
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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 گزارش زیر تصاویری از جشنواره گاوبازی سان فرمین در پامپلونا اسپانیا را 
مشاهده می کنید. شرکت کنندگان در این جشنواره همچنان به سنت های قدیمی 

آن که هر ساله از سال 1591 میالدی در اسپانیا برگزار می شود پایبند هستند از 
جمله اینکه مقابل دروازه ورودی استادیومی که گاوهای وحشی وارد آن شوند 

می خوابند تا گاوها از رویشان عبور کنند.

نگاه

شوخی با شاخ گاو؛ رسم عجیب و خونین اسپانیایی ها/ رویترز

شوخی با شاخ گاو؛ رسم عجیب و خونین اسپانیایی ها/ رویترز

شوخی با شاخ گاو؛ رسم عجیب و خونین اسپانیایی ها/ رویترز

23 تیر 1362  گشایش نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری

شوخی با شاخ گاو؛ رسم عجیب و خونین اسپانیایی ها/ رویترز

شوخی با شاخ گاو؛ رسم عجیب و خونین اسپانیایی ها/ رویترز

شوخی با شاخ گاو؛ رسم عجیب و خونین اسپانیایی ها/ رویترز

خیابانی در پکن عکس روز سه شنبه نشنال
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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

سرگرمی

افقی

1- جزوه سخنرانی پیامبر در روز غدیر-

خانه سفیر

2- پسوند ریش-صدای گاو-نزول 

اسمانی

3- سماع-پسوند مهندسان

4- از فصل ها-پروانه نیست-نا هست 

تیمم باطل است

5- نتیجه ها-کال

6- نه عرب-شما را بد نام میکند-برادر 

آلفا

7- دانا نیست-اجزای صبحانه-حیوان 

شیرده

8- حیوان دار-لباس استخر-عالمت 

مفعول

 9- تمام التین-دارایی-از جنس چوب-

از عالیم سرماخوردگی

10- مادر عرب-ایستگاه کشتی ها

11- نوعی مفاصحه-اندک

12- بلندا-شرکت ها

13- تمام-نام دریاچه ای در ایران-دعای 

زیر لب

14- ویرانگر

15- اخرین حرف-جلوگیری از تابش 

سوزان آفتاب-ستون دین

عمودی 

1- یکی از عالئل تصادف کردن-شل  و 

وارفته

2- از اعداد-دنبال غذاست

3- شرط مومن بودن-ستون دین

4- دعوت کردن-نوعی ضرب دستی-بله 

التین

5- جمع عدد-فصول

6- اندوه--تکیه گاه-مقام باال

7- در دست کشاورز-نبودش مرگ 

است-قبل از سامانیان-خرمای عرب

8- عذای نظری-خطاب به مادر

من و تو

 -9

پروردگارا-فال گیر-فلز سخت

10- جلوی در ب منزل-کارگر ساختمان

11- شادی-منفی بودن-تقدیم کردن

12- خنک میکند-غربی ترین در تهران-

اثر عابر-باران کم

13- اولین رسول-پسوند اختراعات-

فرمان حرکت

14- نام مجرای گردش خون در بدن-نام 

دیگر اتصال-شغل

15- بیستمین حرف التین-زن صبور-

مدل

جدول شماره 950

سودوکو شماره 950

پاسخ سودوکو شماره 949

طالع بینی روز

فروردین:امـروز بهتـان توصیـه می شـود كـه دیـد مثبتـی 
داشـته باشـید، بـرای اینكـه وقتـی برخـالف میل شـما اتفاقی 

می افتد شما خیلی سریع و بیش از اندازه جدی می شوید. 

بـه  مربوطـه  نهمیـن خانـه شـما  در  مـاه  اردیبهشـت: 
ایده هـای بـزرگ قـرار دارد و در عیـن حـال بـه شـما توصیـه 

می شـود كـه قبـل از اینكـه نظـرات خـود را بـا فـرد دیگـری در 

میان بگذارید آن را دوباره بررسی كنید.

خـرداد: امـروز پیـروی كـردن از پیشـنهادات یك نفـر دیگر 
مادامـی كه شـما خود چنین خواسـته های بزرگـی ندارید كه به 

ناامیدی هایتـان پایـان دهـد، می توانـد حركت واقعـًا عاقالنه ای 

باشد.

تیـر: امروز ماه كامالً در جهت خالف نشـانه شـما قـرار گرفته 
اسـت، و شـما در شـرایطی قـرار می گیریـد كـه یـك خاطـره 

عشـقی قدیمـی كـه از نظـر احساسـی خیلـی بهتان لطمـه زده 

است دوباره یاد آوری می شود.

مـرداد: در این هفته شـما قبـل از اینكه بتوانیـد زمانی را به 
خودتـان اختصـاص دهیـد كارهایی بـرای انجـام دادن دارید، و 

هرچـه زودتر شـروع كنیـد زودتر هم كارهایتـان را تمام خواهید 

كرد.

شـهریور: وقتـی كـه شـما مجبوریـد بـا توجـه بـه یـك 
برنامه ریـزی سـخت و بسـته فعالیـت كنیـد، مسـلمًا خالقیـت 

داشتن كار خیلی سختی می شود.

مهـر: امـروز مـاه در چهارمین خانه شـما قرار گرفته اسـت و 
شـما را ترغیـب می کنـد کـه بـه عمـق مطالبـی توجـه کنیـد که 

اخیرًا باعث ناراحتی شما شده اند.

آبان: هم اکنون شـما باید کامالً آگاه باشـید که احساسـاتتان 
چقـدر بـر تالشـهایتان تأثیـر می گذارنـد تـا عینـی و ملمـوس 

باشـند و ایـن موضـوع بـرای شـما از اهمیتـی حیاتی برخـوردار 

است.

آذر: زمانـی که ماه در دومین خانه شـما قـرار دارد زیادی پول 
خـرج کـردن کار درسـتی نیسـت، بـرای اینکـه شـما در مـورد 

خریـدن وسـایلی کـه دوسـت داریـد خیلـی احساسـی برخورد 

می کنید.

دی: امـروز مـاه در نشـانه شـما حاکـی از این اسـت که شـما 
یـک گفتگـوی احساسـی خواهیـد داشـت، امـا شـما بـه جای 

اینکه این گفتگو را مالیم تر کنید به آتش آن دامن می زنید.

بهمن: سـعی کنید که پیام هایی را که ضمیر ناخودآگاهتان 
به ضمیر خودآگاه شما می فرستند را دریافت کنید. 

اسـفند: شـما قدر همکاران و یا دوسـتانتان را می دانید و به 
خاطر همین امروز از آنها حمایت می کنید.

ما در جوار یکدیگر زندگی می کنیم، پس اولین مقصود ما در زندگی این است 

که به یکدیگر محبت کنیم و اگر نمی توانیم دست کم دیگران را آزار ندهیم. 

داالیی الما

 بــرای امــروز طــرز تهیــه باقالــی پلــو بــا ماهیچــه از 
غذاهــای خوشــمزه و پر طرفــدار در کشــورمان را آورده 
ایــم. مــواد الزم باقالــی پلــو بــا ماهیچــه ، ماهیچــه 
ــره 50  ــد و ک ــن جام ــاز 700 گرم، روغ ــو، پی ــک کیل ی
گــرم، زعفــران دم کــرده نصــف پیمانــه، نمــک و فلفل 

سیاه زردچوبه دارچین بهم میزان کافی.
بــرای تهیــه باقالــی پلــو بــا ماهیچــه ابتــدا ماهیچــه 
هــا را بخوبــی تمیــز کنیــد و بشــویید. ابتــدا حــدود 
300 گــرم پیــاز را بــه صــورت خاللــی و درشــت خــرد 
مــی کنیــم و داخــل تابــه مــی ریزیــم و تفــت 
میدهیــم تــا کمــی ســبک شــود ســپس ماهیچــه را 
اضافــه کــرده و آن را نیــز تفــت میدهیــم تــا تغییــر 
ــه و فلفــل ســیاه را  ــگ بدهــد . در اینجــا زردچوب رن
ــا  ــم. اســتفاده از کــره در ترکیــب ب ــه مــی کنی اضاف
ــک  ــذا کم ــن غ ــدن ای ــر ش ــمزه ت ــه خوش ــن ب روغ
میکنــد حتــی میتوانید فقــط از کــره اســتفاده کنیند.
مــورد مهــم اینکــه مــا اصــال تــو ایــن غــذا اب اضافــه 
نمیکنیــم و نیــاز بــه قابلمــه نداریم. کمــی ماهیچه رو 
ــی  ــاز خالل ــرم پی ــم . حــدود 300 گ تفــت مــی دهی

ــم  ــه میکنی ــی شــده رو اضاف ــا نگین ــز و ی شــده ری
طــوری کــه روی ماهیچــه هــا رو بپوشــونه . دارچیــن 
،فلفــل ســیاه،زردچوبه و زعفــرون دم کــرده غلیــظ هم 
ــی  ــل م ــرف رو کام ــاال درب ظ ــم ح ــه میکنی اضاف
بندیــم . بــدون اینکــه قطــره ای آب اضافــه کنیــم . 
نکتــه مهــم اینــه کــه شــعله بایــد بســیار پایین باشــه 
.دیگــه بهــش دســت نزنیــد . فقــط هــر از گاهــی ، از 
دســته هــای ظــرف گرفتــه و قابلمــه رو تکــون بدیــن 
ــد  ــع بای ــه تکــون بخــورن ! در واق ــواد داخلــش ی م
ــاز هــا روی ماهیچــه رو کامــل  حواســتون باشــه پی
بپوشــونن اگــر پیــاز هــا زیــر ماهیچــه برن میســوزن 
و آب نمینــدازن و اون ماهیچــه ی نــرم و خوشــمزه 
هــم نخواهیــم داشــت!به 5-7 ســاعت زمــان نیــاز 
ــه  ــم البت ــی خوایی ــا م ــه م ــه ک ــی بش ــا اون داره ت
معمــوال ســر چهــار ســاعت پختــه منتهــا بعــد از 7-5 
ســاعت میشــه باقلــوا. بــه تدریــج آب پیــاز بــه خــورد 
ــذ و  ــرم و لذی ــه ن ــره و ماهیچ ــه می ــت ماهیچ باف
خوشــمزه میشــه. بعــد از حــدود یــک و نیــم ســاعت 
، یــه ســرکی بزنیــد ! مــی بینیــد کــه آب انداختــه و 

داره تــو آب خــودش مــی پــزه . و بــاز هــم درب ظرف 
ــار هــر نیــم ســاعت فقــط ســر  رو ببندیــن . ایــن ب
بزنیــد و مــواد رو کمــی جابجــا کنیــد تــا همــه جــای 
ماهیچــه یکنواخــت بپــزه .ماهیچــه بــه ایــن ســبک 
ــاز  ــس پی ــون س ــوال از هم ــت و معم ــی آب هس ب
ــن. در  ــرو میکن ــه س ــار ماهیچ ــه در کن ــل تاب داخ
صورتــی کــه پیازهاتــون کاراملــی و ســرخ شــده 
نیســتن میتونیــن بعــد از خــارج کــردن ماهیچــه هــا 

از ظرف کمی پیاز ها رو تفت بدین. 

آیا می دانید باقالی پلو با ماهیچه

آیــا میدانیــد مورچــه هــا هــم شــمردن 
بــرای  را  هایشــان  قــدم  و  بلدنــد 

مسیر یابی میشمارند
یــك  نانومتــر  یــك  میدانیــد  آیــا 
میلیاردیــم متــر یــا حــدودًا بــه طــول 

10 اتم هیدروژن است
ــه از  ــد مصــرف زغــال اخت ــا میدانی آی
جلوگیــری  خــون  عــروق  تنگــی 

میكند
مــدار  در  خورشــید  میدانیــد  آیــا 
ــرعت 900000  ــا س ــیری ب ــان ش کهکش

کیلومتر در ســاعت حرکت میکند
آیــا میدانیــد ادرار گربــه زیــر نــور 

سیاه می درخشد.
ــه آزاد  ــل در پاراگوئ ــد دوئ ــا میدانی آی
اســت بــه شــرطی کــه طرفیــن خــون 

خود را بر گردن بگیرند
آیــا میدانیــد هــر بــار کــه یــک تمبــر را 
میلیســید 10.1 کالــری انــرژی مصــرف 

می کنید
تنهــا   1865 فورییــه  میدانیــد  آیــا 

زمانی بود که ماه کامل نشــد
جملــه  کوتاهتریــن  میدانیــد  آیــا 

کامل در زبان انگلیســی I am است
آیــا میدانیــد اگــر یــک ماهــی قرمــز را 
ــد،  ــرار دهی ــک ق ــاق تاری ــک ات در ی

کم کم رنگش ســفید می شود

آگهی مفقودی
کلیــه مــدارک خــودروی 
نفــره   7 پــاژن  ســواری 
ــوک  ــگ ن ــه رن ــدل 83 ب م
ــالک  ــماره پ ــه ش ــدادی ب م
ایران11-188الــف13 شــماره 
موتــور 2514344 و شــماره 
ــام وزارت  ــه ن ــی 680 ب شاس
بهداشــت و درمــان و آموزش 
پزشــکی مفقــود گردیــده و از 
درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
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بسمه تعالی

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق 

مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید

لــذا از پیمانــکاران دارای گواهــی صالحیــت حداقــل رتبــه 5 ابنیــه دعــوت مــی گــردد در تاریــخ 96/4/31 جهت 
دریافــت اســناد مناقصــه بــه دفتــر فنــی و مهندســی ایــن اداره کل واقــع در کرمــان، بلــوار جمهــوری اســالمی بعد 

از ســه راه هوانیــروز مراجعــه نماینــد تاریــخ تحویــل اســناد تــا پایــان وقــت اداری 96/5/10 می باشــد.
توجــه: ارائــه اصــل گواهینامــه ســاجات و بــه همــراه داشــتن مهــر شــرکت در هنــگام دریافــت اســناد مناقصــه 

و حضــور صاحــب امضــا مجــاز شــرکت یــا نماینــده ) بــا معرفــی نامــه کتبــی شــرکت( الزامــی اســت.
ضمنا به دلیل محدودیت تعداد اسناد مناقصه براساس الویت مراجعه داده می شود.

شناسه اگهی 116

عنوان پروژهردیف
مبلغ برآورد )براساس فهرست بهاء 

96 و ضرائب پیمان سرجمع(
مبلغ تضمین شرکت
 در مناقصه )ریال(

نوع تضمین شرکت
در مناقصه 

1
 اجرای سالن ورزشی

سیرجان
7/663/840/421384/000/000 ریال

 ضمانت نامه بانکی
یا واریز نقدی

روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

جمعیــت هــالل احمــر اســتان کرمــان در نظــر دارد 
ــر  ــالل احم ــواد ه ــرف م ــوء مص ــان س ــز درم اداره مرک

ــجد  ــروی مس ــریعتی روب ــان ش ــدای خیاب ــع در ابت واق
ــرکت  ــا ش ــکان و ی ــه پزش ــارکتی ب ــورت مش ــع را بص جام
هــای ذی صــالح واگــذار نمایــد. لــذا متقاضیــان از 
تاریــخ 96/4/28 لغایــت 96/5/7 جهــت دریافــت اســناد 
و کســب اطالعــات بیشــتر  و شــرکت در مزایــده بــه 
ــع  ــان واق ــتان کرم ــر اس ــالل احم ــت ه ــه جمعی دبیرخان
ــن  ــل راه آه ــب پ ــی جن ــت هللا صدوق ــهید آی ــوار ش در بل

ــاس: 32131298 ــماره تم ــد. ش ــه نماین مراجع

آگهی مزایده عمومی

شناسه اگهی 118

دبیـر کارگروه فیلترینگ از شناسـایی 40 
هـزار کانـال مجرمانـه در تلگـرام خبر داد 
و گفـت: از این تعداد هشـت هـزار کانال 

هنوز مسدود نشده است.
مصادیـق  فیلترینـگ  کارگـروه  دبیـر 
مجرمانـه بـا بیان اینکه بیش از دو سـوم 
بیگانـگان  اشـغال  در  مجـازی  فضـای 
اسـت، خاطرنشـان کرد: کنترل بسـیاری 
از پایگاه هـای فضـای مجـازی در اختیار 

ما نیست.
وی ادامـه داد: مـا هشـت هـزار کانـال 
مجرمانـه در تلگـرام را شناسـایی کـرده و 

بـه وزارت ارتباطـات ارسـال کرده ایـم کـه 
ایـن کانال هـا هنـوز بسـته نشـده اسـت. 
ایـن هشـت هـزار کانـال در جهـت اقدام 
علیـه امنیـت ملـی، علیـه عفـت و اخالق 
عمومـی و علیه مقدسـات نظـام در حال 

فعالیت بودند.

تلگرام اعتقادی به 
مصادیق مجرمانه مدنظر 

ما ندارد
خـرم آبـادی بـا بیـان اینکه ایـن کانال ها 
بایـد از سـوی وزارت ارتباطات به مدیران 

تگـرام بـرای مسـدود شـدن ابالغ شـود، 
اضافـه کـرد: تلگـرام اعتقـادی بـه ایـن 
موضوعـات نداشـته و بـه همیـن دلیـل 
نشـده  انجـام  زمینـه  ایـن  در  اقدامـی 
کانال هـای  از  برخـی  البتـه  اسـت. 
مسـتهجن از سوی این شـبکه اجتماعی 
تعطیـل شـده اسـت امـا بـه هـر ترتیـب 
تعریـف موضوع مسـتهجن از سـوی این 

شبکه با تعاریف ما تفاوت دارد.
وی گفـت: مـا نمی گوییـم تمامی فضای 
مجـازی رهـا شـده اسـت، امـا قسـمت 
اعظـم فضـای مجـازی کشـور غیرقابـل 

کنترل است.
مصادیـق  فیلترینـگ  کارگـروه  دبیـر 
مجرمانـه در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه 
مجرمانـه  کانال هـای  شناسـایی  نحـوه 
تلگـرام چگونـه اسـت، گفـت: مـا یـک 
سـامانه الکترونیکـی داریـم کـه کانال هـا 
را از طریـق آن شناسـایی کرده و آن را به 

وزیر ارتباطات ابالغ می کنیم.
فیلترینـگ  دسـتور  کـرد:  تاکیـد  وی 
مقامـات  از سـوی  تلگرامـی  کانال هـای 
مجرمانـه  مصادیـق  کارگـروه  و  کشـور 
اسـت کـه ریاسـت آن را دادسـتانی کل 

کشور بر عهده دارد.

در فیلترینگ سلیقه 
شخصی دخیل نیست

امـور  در  دادسـتانی کل کشـور  معـاون 
فضـای مجـازی با بیـان اینکـه تقریبا به 

طـور میانگیـن هفتـه ای 3 هـزار و 300 
کانـال تلگرامـی مسـدود می شـود، ادامه 
داد: تمامـی کانال هـا از طریـق سـامانه 
منفـی  و  مثبـت  رای  و  الکترونیکـی 
مـی  مجـرم شـناخته  اعضـای کارگـروه 
شـود و سـلیقه شـخصی در آن دخیـل 

نیست.
اینکـه کارگـروه  بیـان  بـا  آبـادی  خـرم 
 12 دارای  فیلترینـگ  مصادیـق  تعییـن 
عضـو اسـت، افـزود: مـا هیچ مـوردی را 
مجرمانـه  مصادیـق  جـزو  آنکـه  بـدون 

باشد، فیلتر نمی کنیم.

هفته ای سه هزار کانال تلگرامی 
مسدود می شود

)بــام(  مناسب ســازی  اطالعــات  بانــک 
ــی  ــانی کاف ــال اطالع رس ــد خ ــعی می کن س
از اماکنــی کــه امــکان رفت و آمــد بــرای 
ــد و  ــع کن ــد، رف ــور را دارن ــوالن در کش معل
ــران  ــترس پذیر در ای ــن دس ــت اماک فهرس

ــد. ــم کن ــوالن را فراه ــرای معل ب

بـه شـما کمـک  نـان  بـرای خریـد  اپ  ایـن 
می کنـد. در واقـع بـا »بقچـه« شـما در صـف 
نـان منتظـر نمی مانیـد و نـان را در زمانـی کـه 
درخواسـت داده ایـد دریافـت می کنیـد. بقچـه 

تهـران سـرویس می دهـد. فعـال فقـط در 

ایـن اپ همسـفرانی را بـرای مسـیر هـر روز 
و تکـراری شـما پیـدا می کنـد. اگـر صاحـب 
می توانیـد  هسـتید  شـخصی  خـودروی 
افـرادی را در مسـیر بـا خـود همـراه کنیـد و 
اگـر مسـافر یـک مسـیر تکـراری هسـتید 
کاربـران  دیگـر  خـودروی  سـوار  می توانیـد 

شـوید.

اپلیکیشن اندروید
بام

اپلیکیشن iOS و اندروید
بقچه

اپلیکیشن اندروید
می بریم

مهدی پاکدل، بازیگر تصویر زیر را با توضیح 
»تنهایی پر هیاهو« در اینستاگرامش به اشتراک 

گذاشته است. 
@mehdipakdel

این کاربر تصویری از روستای طبقاتی هورامان 
تخت در استان کردستان را به اشتراک گذاشته 

است. 
@tayeb.xd

مهتی فراهانی می گوید:
شارژ باتری میاد زیر 10% خیلی بی دفاع میشیم!

پشه خسته می گوید:
مطمئــن باشــید هیچکــس از اینکــه ســرزده خونشــون برید خوشــحال نمیشــه فقط ته 

دلــش میگــه چقــد طــرف نمی فهمــه! اصــوال بی مقدمــه هجــوم آوردن کار لشــکر مغــول بــوده…

چریک می گوید:
تــوو متــرو یکــی اســپینر خریــد، بغــل دســتیش پرســید کارآییــش چیــه؟ اون جــواب 

داد: نمی دونــم، می چرخــه…

راضی بانو می گوید:
فقــط خواســتم یــادآوری کنــم، یــک ســری از بهتریــن روزهــای زندگیــت هنــوز اتفــاق 

نیفتــادن و تــوی راهــن…

گزارشــاتی نشــان می دهند »آمازون« در حال نظرســنجی از مشتریان 
خود برای بررســی ویژگی های مطلوب برای گنجاندن در یک اپلیکیشــن 

پیام رســانی اختصاصی اســت. البته هنوز مشــخص نیســت که این اپلیکیشن 
چه زمانی رونمایی خواهد شــد. این اپلیکیشــن همه امکانات اپلیکیشــن های 

برتر مشــابه را دارد.

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟

نوبت اول
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» پروانه بر ناقوس«
نمایشی از : عبدالرضا 

قراری،مازیار رشید صالحی 
تماشاخانه موج نو 

11تیر تا 13 مرداد ماه

روزنامـه پیام ما در این 
روز بـه  ثبت بیابان لوت 

در فهرسـت میراث جهانی 
یونسـکو  اشاره دارد.

نمایش کمدی

» کوچه بن بستی«
کارگردان :جلیل امیری 

از 31 تیرماه
کرمان تاالر استاد کهن

تیاتر

تیاترسال گشت

دیالوگ

مناسبت

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

دیدار داریوش از مصر و 
دستور تدوین تاریخ مصریان

كشـــفيات باستانشناســـي، مبـــدأ تقويـــم مصـــري 

هـــای عهـــد باســـتان را روزي مصـــادف بـــا 19 

ـــاه(  ـــالد )28 تیرم ـــش از مي ـــال 2781 پي ـــوالی س ج

ـــای  ـــس رویداده ـــه از آن پ ـــت ک ـــت داده اس ـــه دس ب

ـــه  ـــود. ب ـــی ش ـــق داده م ـــا آن تطبی ـــتان ب ـــر باس مص

ـــران  ـــی ای ـــاه هخامنش ـــزرگ ـ ش ـــوش ب ـــتور داري دس

ــتان )از  ــر باسـ ــای مصـ ــرح رویدادهـ ــه شـ ــود کـ بـ

آغـــاز پيدايـــش خـــط و عالئـــم قابـــل خوانـــدن تـــا 

ـــه  ـــدند و در نتیج ـــع آوری ش ـــش( جم ـــرن پی 25 ق

محفـــوظ مانـــده انـــد.

ـــق  ـــان و تطبی ـــم مصری ـــدأ تقوی ـــف مب ـــس از کش پ

آن بـــا ســـال میـــالدی، زمـــان وقـــوع رویدادهـــای 

ـــده  ـــل ش ـــالدی تبدی ـــم می ـــه تقوی ـــتان ب ـــر باس مص

اســـت. داريـــوش كـــه در ســـال 517 پيـــش از 

ميـــالد بـــراي ديـــدار از ســـاتراپي مصـــر بـــه ايـــن 

منطقـــه متصرفـــي ايـــران باســـتان رفتـــه بـــود 

ـــه  ـــي و ابني ـــار تاريخ ـــدن و آث ـــاهده تم ـــس از مش پ

ـــان مصـــري  ـــب از آگاه ـــات مرك ـــك هي ـــه ي مصـــر، ب

و پژوهشـــگران ايرانـــي، يونانـــي، فنيقـــي و يهـــود 

ماموريـــت داده بـــود کـــه تاريـــخ مصريـــان تـــا آن 

ـــه  ـــد ك ـــن كنن ـــم و تدوي ـــع آوري، تنظي ـــان را جم زم

باقـــي مانـــده و از مآخـــذ تاريـــخ مصـــر در قـــرون 

قديـــم قـــرار گرفتـــه اســـت. 

ــي  ــر جنوبـ ــن در مصـ ــزرگ همچنیـ     داريـــوش بـ

ــا  ــه تقريبـ ــاخته كـ ــان سـ ــراي مصريـ ــدي بـ معبـ

دســـت نخـــورده باقـــي مانـــده اســـت و تصويـــر او 

ــان  ــان در زمـ ــود دارد. ايرانيـ ــد وجـ ــوار معبـ ــر ديـ بـ

ـــد  ـــال و چن ـــدت 120 س ـــه م ـــان هخامنشـــيان ب دودم

مـــاه بـــر مصـــر حکومـــت کردنـــد.

سیره امام صادق)ع( 
از نگاه استاد مطهری 

زمـــان امـــام صـــادق عليـــه الســـالم زمانـــى بـــود 

ـــروع  ـــد ش ـــگ عقاي ـــكار و آراء و جن ـــورد اف ـــه برخ ك

شـــده بـــود و ضـــرورت ايجـــاب مى كـــرد كـــه 

امـــام كوشـــش خـــود را در ايـــن صحنـــه و ايـــن 

ــه  ــن گونـ ــد در ايـ ــه بايـ ــرار دهد.هميشـ ــه قـ جبهـ

امـــور بـــه اثـــر كار توجـــه داشت.ســـيد الشـــهداء 

ـــد  ـــر مفي ـــهادتش اث ـــه ش ـــت ك ـــالم دانس ـــه الس علي

ـــوز هـــم  ـــام كـــرد و شـــهيد شـــد و اثـــرش هن دارد،قي

ـــه الســـالم فرصـــت را  ـــى اســـت.امام صـــادق علي باق

ـــب  ـــى مناس ـــون علم ـــيس كان ـــم و تاس ـــراى تعلي ب

ـــون  ـــه كان ـــت گماشـــت.بغداد ك ـــن كار هم ـــه اي ديد،ب

ـــت در  ـــالم اس ـــدر اس ـــالمى ص ـــى اس ـــش علم جنب

ـــه  ـــد. ك ـــا ش ـــالم بن ـــه الس ـــادق علي ـــام ص ـــان ام زم

مى بينيـــم شـــيعه،در مقـــدم ســـاير فرقـــه هـــا،در 

علـــوم اســـالمى پيشـــقدم و مؤســـس شـــد و يـــا 

ــرد  ــت كـ ــران حركـ ــه دوش ديگـ ــل دوش بـ ال اقـ

ــه و  ــير و فقـ ــته ها از ادب و تفسـ ــه رشـ و در همـ

ــى و  ــوم و رياضـ ــان و نجـ ــفه و عرفـ كالم و فلسـ

تاريـــخ و جغرافـــى كتابهـــا نوشـــت و ،عالى تريـــن 

ــان  ــه جهـ ــم بـ ــى را هـ ــار علمـ ــن آثـ و نفيس تريـ

اصـــالح  مى بينيـــم  امـــروز  داد.اگـــر  تحويـــل 

طلبانـــى بـــه رســـميت مذهـــب شـــيعه-بعد از 

ـــر  ـــه خاط ـــد ب ـــراف مى كنن ـــال-اقرار و اعت ـــزار س ه

ــى  ــب واقعـ ــك مكتـ ــيعه يـ ــه شـ ــت كـ ــن اسـ ايـ

ــته  ــر رشـ ــيعى در هـ ــار شـ ــت و آثـ ــالمى اسـ اسـ

نشـــان مى دهـــد كـــه ديگـــر نمى تـــوان اتهامـــات 

ـــان و  ـــود ايم ـــار مول ـــت.اين آث ـــه آن بس ـــى ب سياس

عقيـــده است،سياســـت نمى توانـــد اينچنيـــن فقـــه 

يـــا اخـــالق يـــا فلســـفه و عرفـــان يـــا تفســـير و 

حديثـــى بـــه وجـــود آورد.رســـميت امـــروز شـــيعه 

ــادق  ــام صـ ــل آن روز امـ ــرز كار و عمـ ــول طـ معلـ

ســـالم هللا عليـــه اســـت.

ــالم  ــت اسـ ــى مصلحـ ــر زمانـ ــار در هـ ــه اطهـ ائمـ

چـــون  و  مى گرفتنـــد  نظـــر  در  را  مســـلمين  و 

ــكان  ــان و مـ ــات زمـ ــا و مقتضيـ ــا و زمانهـ دوره هـ

ــور  ــان طـ ــواه همـ ــواه و ناخـ ــرد خـ ــر مى كـ تغييـ

ــا  ــار مى كردنـــد كـــه مصالـــح اســـالمى اقتضـ رفتـ

مى كـــرد و در هـــر زمـــان جبهـــه اى مخصـــوص و 

شـــكلى نـــو از جهـــاد بـــه وجـــود مى آمـــد و آنهـــا 

بـــا بصيـــرت كامـــل آن جبهه هـــا را تشـــخيص 

دنـــد. مى دا

از لعل آبدار تو نعلم برآتشست
زان رو دلم چو زلف سیاهت مشوشست
دیشب بخواب زلف خوشت را کشیده ام

زانم هنوز رشتٔه جان در کشاکشست
هر لحظه دل به حلقٔه زلفت کشد مرا

یا رب کمند زلف سیاهت چه دلکشست
چون لعل آبدار تو از روی دلبری

آبیست عارض تو که در عین آتشست
ساقی بده ز جام جم ارباب شوق را

آن می که در پیاله چو خون سیاوشست
گر بگذرد ز جوشن جانم عجب مدار
پیکان غمزٔه تو که چون تیر آرشست

تا نقش بست روی ترا نقش بند صنع
در چشم من خیال جمالت منقشست

آن مشک سوده یا خط مشکین دلبرست
وان آفتاب یا رخ زیبای مهوشست

خواجو اگر چه روضٔه خلدست بوستان
گلزار و بوستان برخ دوستان خوشست

خواجوی کرمانی 

شنا کن به تنهایی
پرواز کن به تنهایی

عشق را دفتری نیست
بزرگترین عاشقان دنیا
خواندن نمی دانستند.

نزار قبانی

عکس نوشت

عکس: عطا رنجبر 

دقت کردین آدما تو ارتباط شون از یه جایی ناخودآگاه 
بجای »شما« میگن »تو«؟ عجیبه ها...

فیلم: رگ خواب

زمانی دیگر
کارگردان:  ناهید حسن زاده

ساعت:19
خالصه: فیلم »زمانی دیگر« اولین 

ساخته بلند ناهید حسن زاده است. 
این فیلم روایتگر زندگی مردمانی است 

که در شرایط دشوار و ناخواسته ای 
گرفتار شده و در جستجوی رهایی 

هستند.

ویالیی ها
کارگردان: منیر قیدی

ساعت:21
خالصه: در سال هاي جنگ، خانواده 

برخي رزمندگان در مجتمع هاي 
وياليي در حوالي خط مقدم ساکن 

شده اند...

خرید بلیط: www.cinematicket.org     اکران : هتل پارس کرمان
تماشاخانه پارس 
سینما هنر و تجربه


