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

انس طال         1.217.60

مثقال طال     4.923.500

گرم طالی 1۸  1.136.670

گرم طالی 24   1.515.540

انس نقره             15.۸9

انس پالتین         911.00

انس پاالدیوم       ۸62.00

بهار آزادی      11.790.000

امامی          12.096.000

نیم          6.3۸0.000

ربع          3.710.000

گرمی       2.500.000

دالر             37.900

یورو            43.940

پوند            4۸.7۸0    

درهم امارات        10.350

لیر ترکیه            10.790

یوان چین          5.790

ین ژاپن               350    

دالر کانادا         30.090

دالر استرالیا      2۸.960 @  p a y a m e m a

ما را در تلگرام 
دنبال کنید

امروز

17  تا  36

فردا

17  تا  37

 روزنامه سیاسی ، اجتماعی صبح ایران

روزانهم

مدیرکل ارشاد جنوب:

خرید آثار نویسندگان جنوب 
کرمان افزایش می یابد
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تحصیل کـرده  و  جـوان  نیـروی  از  اسـتفاده 
می توانـد بـه موفقیـت دولت هـا کمـک کنـد 
امـا محـور اصلـی در ایـن زمینـه باید بـر حول 
مولفه ای همچون شایسته سـاالری قرار داشته 
باشـد. کما اینکـه اگر رکن شایسته سـاالری با 
جوان گرایـی تجمیـع شـوند نتیجه بـه مراتب 
بهتـری خواهیـم گرفت امـا مهم انجـام کار به 
بهتریـن شـکل ممکـن اسـت. براین اسـاس 
بـه  توجـه  بـدون  را  اگـر صرفـا جوان گرایـی 
سـایر مولفه ها، تنهـا مالک انتخاب افـراد قرار 
دهیـم شـاید نتـوان به آنچـه که مدنظـر بوده، 
دسـت  یافـت. گرچـه جوان گرایـی هـم در نوع 
خـود شـاخصه ی مهمی اسـت. مـن زمانی که 
29 سـاله بودم اسـتاندار شـدم و در سـن 33 
سـالگی مدیرعامـل سـازمان صنایـع دفاعـی 
کشـور بـودم. بـه فـرض اگـر امـروز و در ایـن 
سـن من را مجـددا در سـازمان صنایع دفاعی 
منصـوب کنند، شـاید جسـارت تصمیماتی که 
در سـن 33 سالگی در آن ِسمت را می گرفتم، 
تصمیم گیـری  در  جوانـان  باشـم.  نداشـته 
جسـورتر و ریسـک پذیرتر هسـتند. ُمسن ترها 
را  تصمیمـات  و  فعالیـت  مختلـف  ابعـاد 
دیده انـد و برایـن اسـاس شـاید جـرات اتخاذ 
تصمیمات ُپرریسـک را کمتر داشـته باشند در 
حالیکـه خیلـی وقتهـا باید جـرات تصمیمات 
ُپرریسـک را داشـت. اما ُمسـن ترها محتاط تر 

می کنند. عمـل 
 دبیر شورای عالی مناطق آزاد 

یادداشت مهمان
اکبر ترکان

قواعد جوانگرایی 
دولت ها

در این پیام ما می خوانید

احتمال جداسازی آب 
شرب از آب شهری

برنامه سینماهای 
کرمان در آخر هفته

آخر هفته پر فیلم 
تلویزیون برای مخاطبان

مدیرکل تحقیقات و آموزش 
ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:

عدم دسترسی جوانان به 
تفریح های سالم، اعتیاد 

را به دنبال دارد
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نوار نقاله، جان کارگر فوالد بوتیای ایرانیان را گرفت
دست کارگر 24 ساله قطع شد و وی بر اثر خونریزی درگذشت

تشییع »محمد امام« بر دوش اهالی هنر

کارگـر کارخانـه تولیـد گندله سـنگ آهـن بوتیا 
بـر اثـر یـک حادثه در محل کارش کشـته شـد. 
کارخانـه تولید گندله سـنگ آهن بوتیا وابسـته 
به شـرکت فـوالد بوتیای ایرانیـان )زیرمجموعه 

میدکـو( اسـت. مجتبـی رنجبـر کـه 24 سـال 
داشـت، شـامگاه سه شـنبه هنگام کار دستش 
بیـن نوار نقالـه و غلتک گیر می کند و قطع می 
شـود و سـپس جـان خـود را از دسـت مـی دهد. 
 ادامه در صفحه 2

گذرتوتال از 
پیچ بهارستان

پس از توضیحات زنگنه، طرح سه فوریتی 
توقف قرارداد نفتی از دستور کار خارج شد

نظارت مشترک قوه قضاییه و 
مجلس بر قرارداد توتال

وزیر نفت: اگر پارس جنوبی
 به موقع تکمیل می شد، دالرهای 

کشور سوزانده نمی شد

شـهرداری انار به اسـتناد بند 2 صورتجلسـه شـماره 119 مورخ 95/12/9 شـورای محترم اسـالمی 
شـهر انـار در نظـر دارد تعداد 5 قطعه از اراضی شـهرداری را بشـرح ذیـل از طریق مزایده حضوری 
به فروش برسـاند . لذا  از کلیه متقاضیان شـرکت در مزایده دعوت بعمل می آید در روز شـنبه 

مورخ 96/4/31 راس سـاعت  10در محل سـاختمان شـهرداری حضور بهم رسـانند .  
 شرایط مزایده :

1 – مقاضیـان میبایسـت 10% قیمـت پایـه زمین را به حسـاب 010۸119013009 نزد بانک ملی شـعبه انـار واریز نمایند و فیش مربوطه 
را در روز مزایده به همراه داشـته باشـند.

2 – سـپرده نفـرات اول تـا سـوم تـا روشـن شـدن وضعیـت مزایـده نگه داشـته خواهد شـدو در صـورت انصـراف به نفع شـهرداری 
ضبـط خواهـد گردید.

3 -  شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
4 – کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد.

5 – هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

قیمت کل زمینقیمت پایهمتراژ کلبا موقعیتمحل زمینردیف
1/107/000/000 لاير4/500/000 لاير246بلوار امینقطعه شماره 13

1/107/000/000لاير4/500/000 لاير246بلوار امینقطعه شماره 24

1/152/000/000 لاير4/500/000 لاير256بلوار امینقطعه شماره 35

1/424/475/000 لاير6/500/000 لاير219/15بلوار امینقطعه شماره 46

424/560/000 لاير12/000/000 لاير3۸/35)میدان امام )رهقطعه شماره 56

                 روابط عمومی شهرداری انار

اصالحیه اگهی مناقصه عمومی شماره س-96/4-1
* برآورد اولیه پایگاه های اورژانس 115:   49.934.089.523

* مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه:  2.318.700.000
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی 
ت دوم(

)نوب

مناقصه گذار : شرکت معادن زغالسنگ کرمان.

موضوع مناقصه:1- خرید ریل نمره 1۸و24 مورد نیاز مناطق تابعه شرکت به صورت یکجا 2- خرید چوب ایرانی مورد 
نیاز معادن الف: معدن همکار،ب:معدن پابدانا، پ:معدن آبنیل، ت: بابنیزو، ث: معادن هجدک و اسدآباد، ج:معدن 

هشونی به صورت یکجا یا جداگانه.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی لغایت مورخه 96/04/2۸

محل دریافت اسناد: بلوار شهید آیت ا... صدوقی – شرکت معادن زغالسنگ کرمان.
تضمین شرکت در مناقصه: جهت ردیف 1 مبلغ 460/000/000 ریال و جهت 2- الف مبلغ 552/000/000 ریال 2- ب: 
مبلغ 720/000/000 ریال، 2-پ مبلغ 72/000/000 ریال ، 2-ت مبلغ 60/000/000 ریال 2-ث مبلغ 252/000/000 ریال 

2-ج 600/000/000 ریال.
تاریخ تحویل پاکتها : مورخه 96/05/07

تاریخ گشایش پاکتها : مورخه 96/05/0۸
مبلغ خرید هر یک از اسناد : 200/000 ریال به حساب 314۸2107 بانک رفاه شعبه شهید صدوقی.

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

شرکت معادن زغالسنگ کرمان

پایگاه خبری تحلیلی 

k e r m a n e n o . i r
صداقت، انصاف، بی طرفی
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پیامک شما را درباره 

این صفحه می خوانیم
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نوار نقاله، جان کارگر فوالد

 بوتیای ایرانیان را گرفت
   ادامه از صفحه 1

برخـی منابع غیررسـمی اعالم کردند پای ایـن کارگر روی 
یـک گندلـه )گلوله هـای تولید شـده از نرمه سـنگ آهن و 
سـایر مواد افزودنی که نخسـت خام و سـپس پخته شده 
و سـخت می شـود و برای احیا به روش سـنتی تولید آهن 
در کـوره بلنـد و یـا روش هـای متعـدد احیای مسـتقیم به 
کار مـی رود( مـی رود و بـر اثـر لیـز خـوردن، دسـتش بین 
نـوار نقالـه و غلتـک گیر می کنـد و از کتف قطع می شـود. 
بـه گفتـه ایـن منابـع، ایـن کارگـر دو مـاه پیـش از جشـن 
دامـادی اش جـان خـود را از دسـت داده. رشـید فرخـی، 
روابـط عمومی شـرکت فوالد بوتیای ایرانیان کشـته شـدن 
ایـن کارگـر جوان را تاییـد کرد اما هرگونه اظهار نظر بیشـتر 
در این خصوص را پس از بررسـی های بیشـتر امکان پذیر 
دانسـت. وی تاکیـد کـرد که شـرکت فوالد بوتیـای ایرانیان 
برنامـه هـای حمایتـی بـرای خانواده ایـن کارگر در دسـتور 

کار دارد. شـرکت فـوالد بوتیـای ایرانیـان )سـهامی خاص( 
سـال 90 در اداره ثبـت شـرکتها و موسسـات غیـر تجـاری 
تهـران به ثبت رسـید و از جمله شـرکت هـای زیرمجموعه 
شـرکت مـادر تخصصـی )هلدینـگ( توسـعه معـادن و 
صنایـع معدنـی خاورمیانه )میدکو( اسـت. این شـرکت به 
منظـور ایجـاد، راه انـدازی و بهـره بـرداری کارخانجات آهن 
و فـوالد سـازی تاسـیس گردیـده و بـا اخذ جواز تاسـیس 
از سـازمان صنایـع و معـادن اسـتان کرمـان اقـدام به تهیه 
زمیـن و سـایر اقدامـات الزم نمـوده و در مرحلـه قبـل از 
بهـره بـرداری اسـت. 14 تیـر امسـال این شـرکت بـر روی 
سـایت خـود گزارشـی از رونـد پیشـرفت عملیـات احداث 
کارخانـه گندلـه سـازی منتشـر کـرد کـه براسـاس آن کل 
پـروژه 95 درصـد پیشـرفت داشـته اسـت. مدیرعامل این 
شـرکت محمدرضـا خسـروی راد اسـت کـه از سـال 93 به 
این سـمت منصوب شـده. علـی اصغر پورمنـد، مدیرعامل 
شـرکت مادر تخصصی )هلدینگ( توسعه معادن و صنایع 
معدنـی خاورمیانه )میدکو( هم رییـس هیات مدیره فوالد 
بوتیای ایرانیان اسـت. هادی آرمین، معـاون روابط کار اداره 
کل کار و رفـاه اجتماعـی کرمان هـم در خصوص حادثه رخ 

داده در کارخانـه گندلـه سـازی فوالد بوتیـای ایرانیان گفت 
کـه »اقدامـات امدادی انجام شـد اما متاسـفانه این کارگر 
در آمبوالنـس بـر اثـر خونریزی درگذشـت.« وی در پاسـخ 
بـه ایـن سـوال کـه آیا مرگ ایـن کارگر بـر اثر ایمـن نبودن 
کارگاه رخ داده، گفـت کـه »بـرای پاسـخ به این سـوال زود 
اسـت و بایـد بیشـتر بررسـی کنیـم.« در هفته هـای اخیر 
ایـن دومیـن حادثـه منجـر بـه مرگ در شـرکت هـای زیر 
مجموعـه میدکـو اسـت. هفته گذشـته هـم راننده شـرکت 
فـوالد زرنـد ایرانیان بـر اثر برخورد خودرویـش با کابل های 

بـرق، جان خـود را از دسـت داد.

کاغذ اخبار

رحیــم میدانــی، معــاون وزیــر نیــرو در امور آب 
و آبفــا، گفــت کــه طــرح تفکیــک آب شــرب و 
ــرار شــده در  ــه ق ــی اســت ک شــهری موضوع
ــری در  ــورت جدی ت ــه ص ــم ب ــت دوازده دول
دســت اجــرا قــرار گیــرد، امــا الزم اســت کــه 

ــرح  ــن ط ــدن ای ــی ش ــرای اجرای ــدا ب در ابت
ــال  ــور مث ــه ط ــرد. ب ــدی صــورت گی اولویت بن
اگــر در اســتان بوشــهر مــردم توافــق کننــد کــه 
دیگــر از آب شــرب لوله کشــی اســتفاده نکننــد 
جایگزیــن  را  بســته بندی  آب  عــوض  در  و 

کننــد، می توانیــم تغییراتــی را در نحــوه ارائــه 
ــرای  ــن مســاله ب ــا همی ــم، ام آب ایجــاد کنی
ــه  ــت. ب ــر نیس ــکان پذی ــان ام ــتان اصفه اس
ــه سیاســت وزارت  ــت ک ــد گف ــی بای ــول کل ط
ــار  ــالم در اختی ــه آب س ــت ک ــن اس ــرو ای نی
ــرای  ــه او  ب ــه گفت ــرد. ب ــرار گی ــترکان ق مش
ــر  ــت هزینه ب ــال اب باکیفی ــه انتق ــی ک مناطق
ــش  ــد در کاه ــن کار می توان ــام ای ــت انج اس

ــد. ــر باش ــیار موث ــا بس هزینه ه

احتمال جداسازی آب شرب از آب شهری
وزارت نیرو: باید آب سالم در اختیار مشترکان قرار گیرد

کاهش 67 درصدی مساحت مناطق آتش سوزی در کشور
معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه طی سال های 
92تا 95 مساحت مناطق آتش سوزی در مراتع و جنگل ها 67 درصد کاهش یافته است، 
گفت که مساحت مناطق آتش سوزی از 6700 هکتار به 2200 هکتار در محدوده های 
حفاظت شده رسیده است.

گذرتوتال از پیچ بهارستان
پس از توضیحات زنگنه، طرح سه فوریتی توقف قرارداد نفتی از دستور کار خارج شد

زنگنه نمایندگان مجلس را قانع کرد

بــا  ایــران  نفتــی  قــرارداد  اجــرای 
ــی ها  ــا و بررس ــس از بحث ه ــال پ توت
بــا  و  مخالفــان  و  موافقــان  میــان 
خــارج شــدن طــرح ســه فوریتــی 
دســتور  از  قــرارداد  ایــن  مخالفــان 
کار صحــن علنــی، وارد فــاز جدیــد 
اجرایــی شــد. هفتــه گذشــته بــود کــه 
ــران و  ــت ای ــی نف ــرکت مل ــرارداد ش ق
ــاز 11  ــرای توســعه ف ــال فرانســه ب توت
ــه پــس  ــی امضــا شــد ک ــارس جنوب پ
از آن منتقــدان و موافقــان ایــن طــرح 
ــاره ایــن قــرارداد  مطالــب فراوانــی درب
ــن روز  ــن بی ــا در ای ــد؛ ام مطــرح کردن
دوشــنبه حســینعلی حاجــی دلیگانــی، 
در  شــهر  شــاهین  مــردم  نماینــده 
ــه  ــرح س ــک ط ــن ی ــس از تدوی مجل

فوریتــی بــرای توقــف اجــرای قــرارداد 
ــاس  ــر اس ــه ب ــر داد ک ــال خب ــا توت ب
ــد  ــود رون ــی ش ــف م ــت مکل آن، دول
اجــرای قــرارداد را تــا زمــان بررســی و 

ــد.  ــف کن ــتر متوق ــات بیش مطالع

واکنش به طرح توقف
پــس از ایــن بــازار تاییدهــا و تکذیــب 
هــا داغ شــد؛ همچنیــن شــهباز حســن 
پوربیگلــری، نماینــده مــردم ســیرجان 
اصولگرایــان  بــه  کــه  مجلــس  در 
نزدیــک اســت تاکیــد کــرد کــه طــرح 
ســه فوریتــی توقــف قــرارداد بــا توتــال 
و  نبــوده  برخــوردار  الزم  پشــتوانه  از 
ــاره قــرارداد  آنچــه کــه ایــن روزهــا درب
ــدان  ــی منتق ــوی برخ ــال از س ــا توت ب
ــا آنچــه کــه بایــد  مطــرح مــی شــود ب
براســاس قانــون انجــام شــود، تطبیــق 
ــردم  ــده م ــزه، نماین ــد حم ــدارد. احم ن
ــا«  ــام م ــه »پی ــم ب ــان ه ــوب کرم جن
گفــت کــه قــرارداد توتــال بــا نظــر 

مســووالن نظــام بــوده و برخــی کاســه 
ــدند. ــر از آش ش داغ ت

 آن بیست و سه نفر
 در نهایــت روز ســه شــنبه حســینعلی 
طــرح  تقدیــم  از  دلیگانــی  حاجــی 
ســه فوریتــی مشــتمل بــر یــک مــاده 
واحــده و یــک تبصــره بــا امضــای 23 
ــا  ــر داد ت ــه خب ــات رییس ــه هی ــر ب نف
ــا  ــرارداد ب ــرای ق ــاس اج ــن اس ــر ای ب
توتــال متوقــف شــود. بهــروز نعمتــی، 
ســخنگوی هیــات رییســه مجلــس در 
ــت، گفــت کــه  ــه مل ــه خان ــاره ب ــن ب ای
ــع  ــی در مواق ــه فوریت ــرح س ــه ط تهی
اضطــراری انجــام مــی شــود؛ مگــر در 
شــرایط کنونــی جنــگ رخ داده کــه 
طــرح ســه فوریتــی تهیــه شــود. آنطــور 
کــه خبرگــزاری خانــه ملت نوشــته، وی 
ــرح بیشــتر  ــن ط ــه »ای ــان اینک ــا بی ب
جنبــه تبلیغاتــی دارد« از حضــور  وزیــر 
نفــت در صحــن علنــی مجلــس و ارائــه 

گــزارش بــه مجلــس در ایــن خصــوص 
ــر  ــدگان در روز چهارشــنبه خب ــه نماین ب

داد. 

مهر تایید مجلس بر توتال
ــزارش  ــه گ ــه ارائ ــر آنک ــالوه ب ــروز ع دی
ــال در  ــرارداد توت ــاره ق ــت درب ــر نف وزی
ــود، بررســی کــم و کیــف  دســتور کار ب
ــتور  ــز در دس ــی نی ــه فوریت ــرح س ط
صحــن علنــی قــرار داشــت. بیــژن 
نامــدار زنگنــه بــا حضــور در صحــن 
علنــی مجلــس کــه پیــش از ایــن 
مقــرر شــده بــود بــه صــورت غیــر 
علنــی باشــد، بــه ارائــه توضیحاتــی 
و  ایــران  قــرارداد  جزییــات  دربــاره 
توتــال پرداخــت. پــس از آن موافقــان 
قــرارداد ســواالت  ایــن  و مخالفــان 
ــه  ــد ک ــرح کردن ــود را مط ــرات خ و نظ
ــن ســواالت و نظــرات  ــر پاســخ ای وزی
را داد؛ بــه گونــه ای کــه ایــن توضیحات 
و گزارشــات وزیــر مجموع نماینــدگان را 
ــاع  ــال اقن ــران و توت ــرارداد ای ــاره ق درب
ــزارش  ــز گ ــس نی ــرد و رییــس مجل ک
وزیــر دربــاره ابعــاد ایــن قــرارداد را 
ــده  ــا پرون ــرد. ام ــف ک ــد« توصی »مفی
چکــش کاری قــرارداد توتــال بســته 

نشــد. چراکــه طــرح ســه فوریتــی نیــز 
دیــروز در دســتورکار صحــن علنــی قرار 
داشــت و نماینــدگان مخالــف و موافــق 
ایــن ســه فوریــت دالیــل خــود را بیــان 
کردنــد. نهایتــا هنگامــی کــه علــی 
ــس در  ــس مجل ــب ریی ــری، نای مطه
ــی  ــود  برخ ــری ب ــالم رای گی ــال اع ح
نماینــدگان تقاضاکننــده ایــن طــرح 
ســه فوریتــی انصــراف دادنــد و تعــداد 
امضــا   15 از  بــه کمتــر  متقاضیــان 
ــزام  ــی ال ــه فوریت ــرح س ــید و ط رس
ــع  ــح و مناف ــت مصال ــه رعای ــت ب دول
ملــی در قراردادهــای نفتــی و گازی 
ــای  ــد قرارداده ــوی جدی ــب الگ در قال
ــتور کار  ــود از دس ــای خ ــی از امض نفت
ــد.  ــارج ش ــس خ ــی مجل ــن علن صح
حــال پــس از توضیحــات وزیــر نفــت 
ــی  ــه فوریت ــرح س ــن ط ــروج ای و خ
ــال  ــران و توت ــرارداد ای ــتورکار ق از دس
ــوت  ــا ق ــی ب ــاز جنوب ــعه ف ــرای توس ب
مــی  اجــرا  ســمت  بــه  بیشــتری 
میلیــاردی کــه   4.8 قــراردادی  رود. 
ســرفصلی نویــن بــرای جــذب ســرمایه 
ــد در صنعــت نفــت کشــور  هــای جدی

ــت. اس

نظارت دو جانبه بر قرارداد توتال
ــارت  ــرای نظ ــس  ب ــه و مجل ــوه قضایی ــکل از ق ــی متش هیات
ــی،  ــی الریجان ــود. عل ــی ش ــکیل م ــال تش ــرارداد توت ــر ق ب
رییــس مجلــس شــورای اســامی پــس از گــزارش وزیــر نفــت 
ــه او  ــه گفت ــر را داد.   ب ــن خب ــال ای ــرارداد توت ــوص ق در خص
روســای کمیســیون های انــرژی و برنامــه و بودجــه نماینــدگان 
مجلــس در ایــن هیــات خواهنــد بــود. ایــن هیــات نظارتــی در 
حالــی تشــکیل شــده کــه از زمــان عقــد قــرارداد ایــران و غــول 
ــدان  ــی از ســوی منتق ــادات فراوان ــال، انتق ــان، توت ــی جه نفت
دولــت در ایــن خصــوص مطــرح شــده، اســت. ایــن انتقــادات 
بــه حــدی بــود کــه 23 نماینــده اصولگــرای مجلــس بــه دنبال 
طرحــی ســه فوریتــی بــرای توقــف قــرارداد توتــال بودنــد اما با 
توضیحــات روز گذشــته وزیــر نفــت در صحــن علنــی مجلــس، 
برخــی نماینــدگان امضــای خــود را پــس گرفتنــد و ایــن طــرح 

از دســتور کار مجلــس خــارج شــد.

هنر

میدانـی گفتـه  در گذشـته تصـور غلطـی حتی 
در وزارت نیـرو مبنـی بـر ایـن کـه تفکیک آب 
آبـی  حـوزه  مشـکات  از  بسـیاری  می توانـد 
را برطـرف کنـد، وجـود داشـت و بـه همیـن 
دلیـل تصمیـم بـر آن گرفته شـد که بـا انعقاد 
قراردادی با دانشـگاه شـهید بهشـتی به ارزش 
250 میلیـون تومـان نتایـج کامـل ایـن طرح 
بررسـی شـود و انتظار مـی رود که تـا ماه های 

آتـی نتیجـه نهایـی بـه دسـت آید.

امــام،  محمــد 
ــاش و هندمند  نق
کشــور،  مطــرح 
ــر  ــامگاه 19 تی ش
ــالیان درازی در  ــه س ــت ک ــی در گذش در حال
کرمــان زندگــی و نســلی از هنرمنــدان کرمانی 
را تربیــت کــرد. او ســال 1326 در مشــهد 
زاده  شــد و پــس از فــارغ التحصیلــی در 
رشــته نقاشــی در دانشــگاه تهــران، بــه کرمــان 
ــم »حاصــل  ــام در فیل آمد.اســتاد محمــد ام
ــد:  ــی گوی ــی م ــد فدای ــر« ســاخته مجی عم
»هــر کــس بخواهــد مــرا پیــدا کنــد بایــد در 
ــردد.« ــم بگ ــه دنبال ــا ب ــی ها و باغ ه گلفروش
فدایــی بــه پایــگاه خبــری »کرمــان نــو« مــی 
گویــد: »حاصــل عمــر اســتاد امــام در واقــع 

ــدان کرمــان اســت  ــرورش نســلی از هنرمن پ
کــه هنــر کرمــان بــر پایــه همیــن هنرمنــدان 
مــی گــردد لــذا اســم فیلــم را »حاصــل عمر« 
گذاشــتم.«  بــه گفتــه او اســتاد امــام را »پــدر 
نقاشــی  کرمــان« مــی دانند.زهــره عاقبتــی، 
یکــی از شــاگردان اســتاد امــام در خصوص او 
مــی گویــد کــه مــا فلســفه زندگــی را از اســتاد 
امــام یــاد گرفتیــم.  یــادم هســت یــک شــب 
کــه در خانــه فرهنــگ کالس داشــتیم، بــرق 
قطــع شــد. ایشــان چنــد شــمع روشــن 
کردنــد و کنــار بچه هایــی کــه کار مــی کردنــد 
ــور شــمع هــا  ــد کــه ن گذاشــتند وقتــی دیدن
ــم  ــا دور ه ــه م ــد ک ــد گفتن ــواب نمی ده ج
بنشــینیم و شــعرهای نیمــا را بــرای مــا 

ــد. خواندن

 اگر پارس جنوبی به موقع 
تکمیل می شد، دالرهای 

کشور سوزانده نمی شد
بیـژن زنگنـه در رابطـه با قـرارداد توتـال گفت 
کـه بـا اجـرای این  قـرارداد در طول 20 سـال،  
335 میلیـارد متـر مکعـب گاز طبیعی ترش، 
 14 گازی،  میعانـات  بشـکه  میلیـون   290
میلیـون تـن گاز مایـع،  12 میلیـون تـن اتـان 
و n میلیـون تـن گوگـرد و 315 میلیـارد متـر 
مکعـب گاز سـبک شـیرین ارزش تولیداتـی 
اسـت کـه در ایـن دوره قـرارداد آن هـم بـا 
قیمـت نفـت 50 دالر و گاز 20 سـنت که ارزش 
فعلـی صـادرات مـا اسـت، تولیـد می شـود. 
در واقـع دوره عمـری کـه مـا در نظـر گرفتیم، 
بـاالی 130 میلیـارد دالر ارزش تولیـدات ایـن 
فـاز اسـت.  بـه گفته وزیـر نفت  قرار اسـت که 
در راسـتای اجـرای این قـرارداد 30 حلقه چاه 
حفر شـود،  دو سـکو احداث شـود و دو رشـته 
خـط لولـه 32 اینـچ بـه طـول 254 کیلومتـر 
انجـام شـود. در واقـع بخـش اول اجـرا دو 
میلیـارد و 974 میلیـون دالر هزینه دارد. وزیر 
نفـت گفـت کـه  در فاز دوم اجرای پـروژه ما به 
فشـارافزایی بـر سـر سـکوها مـی پردازیم که 
باعـث مـی شـود تولیدمـان تـداوم یابـد. بعد 
از سـه سـال و نیـم که فـاز اول وارد مدار شـد 
تولیـد 56 میلیـون متر مکعبی آغاز می شـود 
و بعـد از چنـد سـال از آن هـم سـکوی جدید 
بـه منطـور فشـارافزایی فعالیـت خواهـد کرد. 
ــا  ــری از ســخنانش ب ــه در بخــش دیگ زنگن
گفتــن اینکــه در فازهــای پــارس جنوبــی هــر 
پنــج ســال تاخیــر حــدود 32 میلیــارد دالر به 
کشــور ضــرر زد کــه ایــن زیــان از جیــب مردم 
ــر  ــکاری و فق ــه بی ــود و ب ــی ش ــت م پرداخ
منجــر مــی شــود، از عملکــرد دولــت قبــل در 
توســعه فازهــای پــارس جنوبــی انتقــاد کــرد.
ــت نوشــته،  ــه مل ــزاری خان ــه خبرگ ــور ک آنط
ــاالی 200  وی افــزود: »در 10 ســال گذشــته ب
میلیــارد دالر انــرژی در نیــروگاه هــا و شــرکت 
هــای وابســته مصــرف شــده؛ ایــن در حالــی 
ــع  ــه موق ــی ب ــارس جنوب ــر پ ــه اگ ــت ک اس
تکمیــل مــی شــد، الزم نبــود دالرهــای کشــور 
ــی  ــه برخ ــه ک ــه گفت ــود.« زنگن ــوزانده ش س
ادعــا مــی کننــد وقتــی در آمــد و ســود توتــال 
در قطــر بیشــتر اســت، چــرا بــه ایــران آمــده 
ــادی  ــور اقتص ــاورم در ام ــن ب ــر ای ــت؟ ب اس
بایــد مالحظــات امنیتــی در نظــر گرفتــه 
شــود. امــا روحیــه امنیتــی نبایــد در فضــای 
اقتصــادی حاکــم شــود؛ تمامــی ســازوکارها 
را پیــش بینــی کردیــم کــه مشــکلی بــه 
وجــود نیایــد و همچنیــن شــرکت توتــال نیــز 
ــه وجــود نمــی آورد؛زیــرا در دنیــا  مشــکلی ب

ــار اســت.  دارای اعتب

خبر

استاد محمد امام:
 مرا در باغ ها پیدا کنید

گزارش
پیام ما
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عطیه بهره بر
خبرنگار / پیام ما

ارشـــاد  و  فرهنـــگ  مدیـــرکل   
اســـالمی جنـــوب کرمـــان بـــه 
نویســـندگان  مالـــی  مشـــکالت 
در عرصـــه چـــاپ اشـــاره کـــرد و 
ـــزی صـــورت  ـــه ری ـــا برنام ـــت: ب گف
گرفتـــه و بـــا هـــدف حمایـــت 
از نویســـندگان ،میـــزان خریـــد 
منطقـــه  ایـــن  مولفـــان  آثـــار 
ــین  ــد. حسـ ــی یابـ ــش مـ افزایـ

ـــد  ـــورای خری ـــزود: ش ـــحاقی اف اس
و  فرهنـــگ  اداره کل  در  کتـــاب 
ارشـــاد اســـالمی جنـــوب کرمـــان 
بـــه منظـــور حمایـــت از آثـــار 
نویســـندگان ایـــن منطقـــه تشـــکیل 
زیـــادی  تعـــداد  آثـــار  و  شـــد 
از  و  خریـــداری  نویســـندگان  از 
ایـــن پـــس نیـــز آثـــار بیشـــتری 
ـــار  ـــود.وی اظه ـــی ش ـــداری م خری

ـــندگی  ـــای نویس ـــت ه ـــرد: نشس ک
ـــت در  ـــه نوب ـــتان ب ـــه داس در زمین
ـــی  ـــای جنوب ـــتان ه ـــی شهرس تمام
ـــذا  ـــد ل ـــد ش ـــزار خواه ـــان برگ کرم
ــا  ــت هـ ــن نشسـ ــم ایـ امیدواریـ
ســـبب توانمنـــد ســـازی بیشـــتر 
نویســـندگان، بویـــژه نویســـندگان 
در  افـــزود:  شـــود.وی  جـــوان 
ــدان  ــت از هنرمنـ ــتای حمایـ راسـ
ایـــن منطقـــه از هیـــچ کوششـــی 
دریـــغ نخواهیـــم کـــرد چـــرا کـــه 
ــا  ــز مـ ــدان نیـ ــم هنرمنـ معتقدیـ
ــگ  ــعه فرهنـ ــتای توسـ را در راسـ
 و هنـــر ایـــن ســـرزمین یـــاری 

ــرد. ــد کـ خواهنـ

مدیـرکل تحقیقـات و آمـوزش سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخدر 
کشـور دسترسـی نداشـتن جوانـان بـه تفریح هـای سـالم را 
یکـی از دالیـل اصلـی رو آوردن این قشـر از جامعـه به اعتیاد 

می دانـد.
حمید صرامی روز گذشـته در همایش بزرگداشـت سالروز 
جهانـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر تأکیـد کـرد کـه بایـد برای 
نوجوانـان و جوانـان در  فضـای حقیقـی و مجـازی پاتـوق  
ایجـاد کنیـم و خـوراک الزم را بـه آن هـا ارائـه دهیـم تـا 
درگیـر تبلیغـات نادرسـت نشـوند. وی معتقد اسـت زمانی 
کـه نوجـوان و جـوان مـا دسترسـی بـه تفریح های سـالم 
نـدارد و در جامعـه موردتوجـه قـرار نگیـرد، به سـوی اعتیاد 
مـی رود. مدیـرکل تحقیقـات و آمـوزش سـتاد مبـارزه بـا 
مـواد مخدر مـواردی ازجملـه تفریح، جلب توجـه، ناآگاهی 
از مهـارت حـل مسـاله و کنجـکاوی را از دالیـل ورود افـراد 

بـه حـوزه جـرم می داند. 
مجمـوع  میـالدی   1906 سـال  در  کـه  گفـت  صرامـی 
مصرف کننـدگان مـواد مخـدر در جهـان 26 میلیـون نفـر بود 
امـا ایـن آمـار در سـال 2014 بـه 247 میلیـون نفـر افزایش 

یافـت و این سـیر تحـول مصـرف در جامعه جهانـی در 107 
سـال اخیر معانی بسـیاری ازجمله اینکه جامعه بشـر یت با 
اختـالالت بیش ازحـد روان مواجه شـد، به نیـاز افزایی های 
کاذب نائـل شـد، و در عرصـه مـواد مخدر، محـرک و توهم زا 

بـا ایـن رشـد چشـمگیر جامعـه بشـریت را مواجـه کرد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا نـگاه به جامعـه جهانـی نتیجه 
بـه مصـرف چنـد مـاده ای؛ در حـال  تمایـل  می گیریـم، 
افزایـش اسـت، گفـت که آنچـه در جامع جهانـی می بینیم 
انگیزه هـای پایین تـر بـرای درمـان اسـت،  در بسـیاری از 
کشـورهای  توسـعه یافته حـدودًا میـزان موفقیـت در ایـن 
حـوزه را 6 درصـد اعـالم می کنند چـون معتادیـن به دلیل 
اجتماعـی،  اقتصـادی،  خسـارت های  بـا  شـدن  مواجـه 
روانـی و ... عالقـه ای بـرای ورود بـه چرخـه درمـان ندارد.

مدیـرکل تحقیقـات و آمـوزش سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخدر 
گفـت که میـزان تولیـد در کشـور همسـایه ما )افغانسـتان( 
در سـال 76، 280 تـن و در سـال 95 ایـن تولیـد بـا رشـد 71 
درصـدی بـه  چهار هزار و 800 تن رسـید. میزان تولید بیشـتر 
نشـان می دهـد، چشـم انداز کشـور افغانسـتان بـا افزایـش 
تولیـد مواجـه خواهد شـد کـه ایـن افزایش تولید و نشـر آن 
در کشـور میـزان مصرف مـواد را افزایش خواهـد داد. صرامی 
گفت که  در آخرین تحقیق شـیوع شناسـی که در کشـور در 
سـال 94 انجام شـد، نشـان می دهد کـه 5.4 درصد جمعیت 

15 تا 60 سـاله کشـور مصرف کننده مسـتمر هسـتند. 

وی بـا اشـاره بـه اینکـه در الگوهای مصرف بایـد به یکایک 
ایـن مؤلفه هـا در چرخـه ی مصـرف و علـت شناسـی خوب 
اشـراف داشـته باشـیم تـا مداخـالت ما اثر داشـته باشـد، 
گفـت کـه وقتـی تریـاک بـا 66.8 درصـد، حشـیش، گل، 
و کـراک  هروییـن  درصـد،   11.9 بـا  ماری جوانـا  کـراس، 
افغانـی بـا 10.6 درصـد و مـاده شیشـه بـا 8.1 درصـد بـه 
ترتیـب چهـار الگـوی مصـرف مـواد در کشـور را شـامل می 
شـوند، نشـان می دهـد کـه حشـیش و گل که در کشـور ما 
خیلـی جایگاهـی نداشـت امـروز در جامعـه جـای خـود را 
پیداکـرده اسـت. چـون باورهـا و نگرش هایـی کـه دائمًا به 
از طریـق شـبکه های ماهـواره ای، شـبکه های  ایـن نسـل 
مجـازی و گـروه همسـاالن ردوبدل می شـود چرخه مصرف 

را در الگوهـای مصـرف تغییـر می دهـد.

خرید آثار نویسندگان جنوب 

کرمان افزایش می یابد

200 واحد مسکن روستایی 

در رودبارجنوب کلنگ زنی شد

فرمانــدار رودبــار جنــوب گفــت: 200 واحــد مســکن روســتایی در 
راســتای اجــرای فــاز اول طــرح امیــد وآبــادی در رودبــار جنــوب 
ــر  ــا حضــور دبی ــن طــرح ب ــزود: ای ــی اف ــا ناوک ــی شــد. عط ــگ زن کلن
ــالب  ــی ســپاه پاســداران انق ــروی زمین ــی نی ــت زدای ــرارگاه محرومی ق
ــان  ــتان کرم ــران کل اس ــی از مدی ــتاندار و جمع ــاون اس ــالمی، مع اس
ــن تعــداد از واحدهــای مســکن روســتایی  ــا ســاخت ای روز گذشــته ب

شــروع شــد.
وی هــدف ایــن طــرح را توانمندســازی روســتاها بیــان کــرد، و گفــت: 
ــده  ــروع ش ــکونی ش ــد مس ــداد واح ــن تع ــاخت ای ــا س ــرح ب ــن ط ای
ــی ،  ــتی، امنیت ــای بهداش ــوزه ه ــر ح ــا دیگ ــم ت ــعی داری ــت و س اس
ــم. ــاظ کنی ــرح لح ــن ط ــم در ای ــتائیان را ه ــی روس ــی و رفاه آموزش

ــا اجــرای ایــن طــرح بیــش از یکهــزار و 400 نفــر  وی تصریــح کــرد: ب
ــاران  ــی، در راس، گاوچ ــاب، پتک ــتای پیرخوش ــج روس ــاکنان پن از س
ــزار  ــداد ه ــد شــد.وی یادآورشــد: تع ــج کســور ســاماندهی خواهن و کن
واحــد مســکن روســتایی دیگــر در ســایر روســتاهای کمتــر برخــوردار 
ــه  ــد هزین ــه 50 درص ــود ک ــی ش ــداث م ــی اح ــت زدای ــت محرومی جه
ــد شــد  ــن خواه ــدس جنوبشــرق تامی ــرارگاه ق ــروژه توســط ق ــن پ ای
ــردد.  ــی گ ــق م ــالمی محق ــالب اس ــکن انق ــط بنیادمس ــی توس و مابق
ــادی  ــات زی ــد خدم ــر و امی ــت تدبی ــت: دول ــوب گف ــدار رودبارجن مان
ــذا  ــه توســعه روســتاها انجــام داده اســت ل ــه روســتاییان و در زمین ب
ــی  ــای حمایت ــی از گام ه ــان یک ــتاندار کرم ــادی اس ــد و آب ــرح امی ط
ــه روســتاهای محــروم اســت. ــانی ب ــات رس ــم در خدم ــت یازده دول

مدیرکل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:

عدم دسترسی جوانان به تفریح های سالم 
اعتیاد را به دنبال دارد

مدیـرکل تحقیقـات و آمـوزش سـتاد مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر گفـت کـه نرخ شـیوع مسـتمر 
مصـرف مـواد مخـدر در کشـور 5.4 درصـد و در کرمان 
8.68 درصـد اسـت. صرامـی گفـت کـه 2.1 درصـد 
دانـش آمـوزان متوسـطه دوم به شـیوع مصـرف مواد 
گرفتـار هسـتند و ایـن مقـدار در اسـتان کرمـان 2.68 
درصـد اسـت و ایـن مقادیـر بـه ایـن معنـا اسـت که 
اگـر مداخـات در مقاطـع پایین تر صورت نگیـرد قطعًا 
مشـکات مـا در مقاطـع دانشـجویی و باالتـر افزایش 
پیـدا خواهـد کـرد. همچنین تمایـل بـه فعالیت های 
پیشـگیرانه در کشور بر اسـاس آخرین آمارها 69 درصد 

و در اسـتان کرمـان 57 درصـد اسـت.

دانشـگاه  عمرانـی  هـای  و طـرح  فیزیکـی  منابـع  مدیـر 
علـوم پزشـکی کرمـان گفـت: بیـش از 400 پـروژه عمرانی 
حـال  در  یـا  و  شـده  اجـرا  یازدهـم  دولـت  در  سـالمت 
اجـرا اسـت. بـه گـزارش خبرگـزاری ایسـنا منطقـه کویـر، 
برگـزاری  مناسـبت  بـه  ایرانمنـش«  حسـین  »محمـد 
خبرنـگاران  جمـع  در  سـالمت  عمـران  ملـی  جشـنواره 
هـای  خانـه  احـداث  شـامل  هـا  طـرح  ایـن  افـزود: 

بهداشـت، مراکـز سـالمت شـهری و روسـتایی،خانه های 
پزشـک و خانـه هـای سـرایداری، کلینیـک هـای ویـژه، 
مراکـز  هـا،  بیمارسـتان  سـرطان،  گـری  غربـال  مراکـز 
اجـرای  بهداشـت،  هـای  شـبکه  سـتادهای  و  بهـورزی 
طـرح هتلینـگ و بهسـازی بیمارسـتان هـا و احـداث و 
یـا بهسـازی بخـش هـای آی سـی یـو و ان آی سـی یـو 

مـی شـود.

سرپرسـت هیـات مشـترک پژوهـش های باسـتان شناسـی 
دشـت جیرفـت گفـت: بعـد از کاوش های جدیدی کـه در تپه 
هـای ورامیـن جیرفـت انجـام گرفـت، 100 قلـم شـی عتیقـه 
و یـک محوطـه 6 هزارسـاله کشـف شـد. نصیـر اسـکندری  
افـزود: 15 باسـتان شـناس از دانشـگاه جیرفت و 10 باسـتان 
شـناس از دانشـگاه توبینگـن آلمان، تحقیقـات و کاوش های 
خـود را از ابتـدای سـال جـاری بـه مـدت 2 مـاه در روسـتای 

کردنـد.وی  آغـاز  جیرفـت  27 کیلومتـری  در  واقـع  ورامیـن 
تصریـح کـرد: اقـالم بـه دسـت آمـده در نتیجـه تـالش ایـن 
باسـتان شناسـان مـی باشـد که شـامل کـوزه هایـی از جنس 
سـفال ، فلـز، سـنگ، گل و اسـتخوان می باشـند، کـه قدمتی 

پنـج هـزار سـاله دارند.
وی بیـان کـرد: این تعداد از اقالم کشـف شـده بعد از مسـتند 

سـازی و مرمت بـه موزه جیرفت تحویل داده شـد.

 بهره برداری از بیمارستان شهید باهنر کرمان 
 تا پایان شهریورماه

100 قلم شی عتیقه در جیرفت
 کشف شد

زمین لرزه 3 ریشتری بروات را تکان داد
 زمین لرزه ای به بزرگی ســه ریشــتر بامداد روز گذشــته بروات واقع در شهرســتان 

بم را لرزاند.زمین لرزه ای به بزرگی ســه ریشــتر راس ســاعت 37 دقیقه بامداد 
بروات واقع در شهرســتان بم را تکان داد.

مفقودی
سند موتور سیکلت 

SAVERS  قرمز رنگ 
مدل 87 به شماره پاک 
815/73882 و شماره 

  125S8707827***NFX
متعلق به آقای پوریا نقیبی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
گردیده است.

آگهی 
خواهــان: صدیقــه مقبولــی راد فرزنــد علــی بــه نشــانی 
کرمــان – منوجــان – روســتای چاهشــاهی منــزل شــخصی 

ــی راد  ــی مقبول عل
خوانــده : آقــای ادریــس امیــری فرزنــد دنــی بخــش بــه نشــانی 

مجهــول المــکان 
خواســته : طالق به درخواست زوجه 

ــری  ــوق و ج ــه ف ــه کالس ــت ب ــده و ثب ــس از وصــول پرون ــکار: پ گردش
ــم  ــده خت ــات پرون ــا بررســی اوراق و محتوی ــی دادگاه ب تشــریفات قانون
رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد. 

»»رأی دادگاه ««
ــه  ــی ب ــد عل ــی راد فرزن ــه مقبول ــم صدیق در خصــوص دادخواســت خان
ــته  ــه خواس ــش ب ــی بخ ــد دن ــری فرزن ــس امی ــای ادری ــت آق طرفی
صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش بــه لحــاظ تــرک منــزل مشــترک 
ــمی  ــه رس ــکاح نام ــدرج در ن ــرح من ــه ش ــت ب ــال وکال ــتیذان اعم ) اس
ــه  ــی و در جلس ــت تقدیم ــان در دادخواس ــه خواه ــح ک ــن توضی ( بدی
ــکاح رســمی در مورخــه 1392/10/04  ــه موجــب ن ــار داشــته ب دادگاه اظه
ــان  ــون توم ــی میلی ــغ س ــد و مبل ــد کالم هللا مجی ــک جل ــه ی ــا مهری ب

ــه عقــد نــکاح دائــم خوانــده در  وجــه و ســی ســکه تمــام بهــار آزادی ب
آمــده و مواقعــه بیــن مــا صــورت گرفتــه امــا فرزنــد مشــترکی نداریــم و 
االن حــدود بیــش از ســه ســال اســت کــه منــزل مشــترک را رهــا کــرده 
ــدارم .بنابرایــن از دادگاه  ــه ایرانشــهر رفتــه کــه مــن اطالعــی از وی ن و ب
ــا توجــه  تقاضــای صــدور گواهــی عــدم امــکان ســازش نمــوده اســت ب
ــکاح نامــه رســمی شــماره  ــر مصــدق ن ــه تصوی ــوق از جمل ــه مراتــب ف ب
5373 و اظهــارات خوانــده و اینکــه خوانــده علیرغــم ابــالغ قانونــی 
ــور  ــه دادگاه حض ــه در جلس ــی در روزنام ــر آگه ــق نش ــه از طری اخطاری
ــه عمــل نیــاورده اســت ،دادگاه ضمــن احــراز  نیافتــه و دفــاع موثــری ب
علقــه زوجیــت بــه ســبب عقــد نــکاح دائــم بیــن طرفیــن و اینکــه تــالش 
دادگاه و داوران زوجیــن جهــت ایجــاد صلــح و ســازش بیــن آنهــا موثــر 
ــق  ــه ح ــان ب ــته خواه ــن خواس ــت بنابرای ــده اس ــع نگردی ــام واق در مق
تشــخیص داده و بــا توجــه بــه اظهــارات گواهــان تعرفــه شــده و از ســوی 
ــر شــورای اســالمی محــل  ــه مه ــور ب ــی ممه ــان استشــهادیه محل خواه
اقامــت زوجــه و احــراز تحقــق شــرط موضــوع بنــد 8 شــرایط منــدرج در 
نــکاح نامــه رســمی مســتندًا بــه مــواد 24 و 26 قانــون حمایــت خانــواده 
حکــم بــه الــزام زوج بــه مطلقــه نمــودن زوجــه خــود را صــادر و اعــالم 
مــی نمایــد و زوجــه مــی توانــد بــا مراجعــه بــه یکــی از دفاتــر رســمی 

ــه ثبــت آن اقــدام  ثبــت طــالق پــس از اجــرای صیغــه طــالق نســبت ب
نمایــد و مهلــت طرفیــن بــرای ایــن امــر از تاریــخ قطعیــت ایــن دادنامــه 
شــش مــاه مــی باشــد کــه در صــورت عــدم حضــور زوج و عــدم اعــالم 
ــه طــالق  ــرده از اجــرای صیغ ــان نامب ــا امتن ــذر موجــه از ســوی وی ی ع
دفتــر خانــه بنــا بــه درخواســت زوجــه مکلــف بــه اجــرای صیغــه طــالق 
و ثبــت آن مــی باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه زوجــه مهریــه و تمــام حــق 
و حقــوق شــرعی خــود را بــه همســرش بــذل و بــه وکالــت از وی قبــول 
بــذل نمــوده و نــوع طــالق بائــن و از نــوع خلعــی محســوب مــی شــود 
و عــده آن از تاریــخ وقــوع طــالق ســه طهــر مــی باشــد و رعایــت وجــود 
ــواد  ــاد م ــات مف ــه مراع ــالق از جمل ــه ط ــرای صیغ ــت اج ــرایط جه ش
1134و1135و 1140 و 1141 قانــون مدنــی حســب مــورد بــر عهــده مجــری 
ــه  ــچ گون ــده هی ــن پرون ــه در ای ــًا زوج ــد. ضمن ــی باش ــالق م ــه ط صیغ
ادعــای مالــی دیگــری علیــه شــوهرش مطــرح ننمــوده اســت لــذا دادگاه 
ــی  ــا تکلیفــی نمــی باشــد.رأی صــادره غیاب ــن خصــوص مواجــه ب در ای
محســوب و پــس از ابــالغ ظــرف مــدت بیســت روز قابــل واخواهــی در 
ایــن دادگاه و پــس از آن ظــرف همیــن مــدت قابــل تجدیــد نظرخواهــی 
در محاکــم محتــرم تجدیــد نظــر اســتان کرمــان مــی باشــد. 24/م الــف 

شــکوهی نسب - رئیس شعبه اول دادگاه عمومی منوجان
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یادبود
استاد محمد امام در سال 1326 چشم به جهان گشود و در 70 
سال عمر با برکت خود، عاوه بر نقاشی آثار هنری بسیاری در قالب 
مجسمه سازی و خوشنویسی از ایشان به یادگار مانده است.
پیکر پاک ایشان امروز پنجشنبه، از مقابل موزه صنعتی تشییع و در 
قطعه ی هنرمدان به خاک سپرده خواهد شد.

ه 
پنا

ن 
زدا

ی ی
جتب

 م
ح :

طرا
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نگاه یک عکاس آمریکایی از چند بز به عنوان سوژه عکاسی استفاده کرده و از آن ها 

عکس های آتلیه ای گرفته است.

وقتی بزها به آتلیه عکاسی می روند/ گاردین

وقتی بزها به آتلیه عکاسی می روند/ گاردین

وقتی بزها به آتلیه عکاسی می روند/ گاردین

وقتی بزها به آتلیه عکاسی می روند/ گاردین

وقتی بزها به آتلیه عکاسی می روند/ گاردین

وقتی بزها به آتلیه عکاسی می روند/ گاردین

وقتی بزها به آتلیه عکاسی می روند/ گاردین

عکس روز چهارشنبه نشنال جئوگرافیک مردی را نشان می دهد درچهارشنبه خاکستر یا چهارشنبه توبه اولین روز چلٔه 
روزه )40 روز روزه داری مسیحیان کاتولیک( در تقویم مسیحیت غربی است
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محمد یونس یک اقتصاددان بنگالدشــی اســت که به خاطر تاســیس بانک آخر هفته
گرامین، که معروف به بانک فقرا می باشــد، در ســال 2006 موفق به دریافت 
جایزه صلح نوبل شــد. محمد یونس در 18 ژوئن ســال 1940 در بنگالدش به 
دنیــا آمد، وی در دانشــگاه چیتا گنــگ، اقتصاد تدریس می کرد.

هواشناسی

بـه عـالوه فیلـم هایـی کـه در هفتـه هـای قبـل بر 
روی پـرده سـینماها بودنـد، فیلـم مـادر قلب اتمی 

هم به فیلم های در حال اکران اضافه شـد.

تماشا سینما شهر 
زیر سقف دودی

کارگردان:  پوران درخشنده
خالصه داستان فیلم :

و  فرزنـد  بـا  خانوادگـی  زندگـی  در  کـه  شـیرین 
بـه  می شـود،  مشـکل  دچـار  به تدریـج  همسـرش 
دنبـال پیـدا کـردن راهـی بـرای ایجـاد ارتبـاط بـا 
بحـران  بـه  و  نمی شـود  موفـق  کـه  آن هاسـت، 

می رسـد. تـالش مجـدد او بـرای برون رفـت او از 
روبـه رو  جدیـدی  چالـش  بـا  را  او  بحـران  ایـن 

می کند...
ساعت های اکران: 18:00

اکسیدان
کارگردان:  حامد محمدی

خالصه داستان فیلم :
این همـه  ویـزا  گرفتـن  می دانسـت  اگـر  اصـالن 

دردسـر دارد، اصالً عاشق نمی شد.
سـاعت های اکران: 17:00، 19:00، 21:00 و 22:30

مادر قلب اتمی

کارگردان:  علی احمدزاده
خالصه داستان فیلم :

فیلـم بـا مهمونـی کامـی آغـاز می شـود کـه قصـد 
تونـس  مقصـد  بـه  همیشـه  بـرای  را  ایـران  دارد 

ترک کند.
سـاعت های اکران: 20:00 و 22:00

آسیا سینما 
رگ خواب

کارگـردان:  حمید نعمت هللا
خالصه داستان فیلم :

مینـا بعـد از جدایـی از همسـرش بـه دنبال شـغل 
بـا  مسـیر  ایـن  در  می گـردد.  اسـکانی  محـل  و 
می کنـد  آن کار  در  رسـتورانی کـه  مدیـر  کامـران 
آشـنا می شـود. کامـران سـرپناهی بـه او می دهـد. 

مینـا تحـت تأثیـر حمایت هـا و محبت هـای کامران 
بـه او دل می بـازد، کامـران نیـز بـه مینـا مشـتاق و 
عالقه منـد اسـت. روزهـا از پـس هـم می گـذرد و 
اوج  و  نمی شـود  بـه کامـران کاسـته  مینـا  عشـق 

می گیرد.امـا کامران دیگر قصد ادامه ندارد.
سـاعت های اکران: 15:30، 17:30، 19:30 و 21:30

مهتاب سینما 
نهنگ عنبر 2

کارگردان: سامان مقدم
خالصه داستان فیلم :

برشـی دیگـر از زندگـی شـخصیت های اصلـی قصه 
یعنـی همـان ارژنـگ و رویـا با بـازی رضـا عطاران 
و مهنـاز افشـار اسـت سـاعت های اکـران: 16:30، 

22:00 ،20:00 ،18:15

برنامه سینماهای کرمان در آخر هفته

افقی
1- تبسم - روزنه

2- جانشين کوروش
3- غزال به فارسي - انجير در عربي - يکي 

از اقوام ايراني پيش از هخامنشيان
4- بيماري واگير دار - درختي شبيه پسته - 

برنده،بران - مخفف راه
5- نام سرزمين من و تو  - رگهايي که خون 

را از قلب به اعضاي بدن مي رسانند
6- ميوه خوشبو - گل خوشبوي زرد و يا 

سفيد رنگ  - اولين عدد زوج

7- مادر در زبان بيگانه عربي ! - نفس 
بلندي که از درد يا شادي از سينه بر آورند

۸- الفباي موسيقي - آب بند - حرف ربط 
يا حرف همراهي  - يکي از طايفه هاي بزرگ 

ايران
9- بيتا بدون سر و دم ! - جمع من و تو - 

بين خشک و خيس - مخفف بکش
10- سفت نيست - کسي که دادخواست 
به دادگاه بدهد و خواهان دادرسي باشد - 

پيداکردن يا ابداع
11- زنداني در بند دشمن - ميوه ترش از 

خانواده مرکبات - واژه اوستايي به معني 
منظم کردن که شبيه آن نيز در انگليسي 

وجود دارد
12- خط حامل در فيزيک و مکانيک ، بردار 
- فلزي سبک که از آن ظرف هم ميسازند 

-  اسم دخترانه
13- حرف عطف و  انتخاب - رنگين کمان - 

تالش - بخيه که به جامه يا چيز ديگر بزنند
14- دشمن مهم ايران پيش از اسالم - 

کشور آفريقايي
15- فيلمي با بازي سلمان خان و کارگرداني 

سهيل خان
عمودی 

1- بزرگترين شبه جزيره اروپا در شمال قاره
2- ساز ايراني که مخصوص جشن عروسي 

بوده است - کسي که از عاقبت کار خود 
بترسد و کاري را با احتياط انجام دهد

3-  انگليسيها به عشق چه ميگويند ؟ - ماه 
دوم فصل پاييز - انسان بي جان - بخش 

اول کلمه وعده
4- باال و روي چيزي - صفتي که فقط 

مخصوص خداست - ظاهر و نماي بيرون 
يک چيز

5- مشک آب يا مخفف خيک - جنس 
مخالف ماده - سبز شدن و بيرون آمدن يک 

گياه از خاک
6- تازه و جديد - عالمت جمع - باالي سر 
همه است و انتها ندارد - استخوان بلند بين 

مچ و ران
7- زمين صاف و هموار - سازي ايراني که 

شبيه فلوت است - بخشنده ، يکي از صفات 
خداوند - مخفف نشاندن به معني کاشتن

8- صفر خودماني - مايعي که هم شور است 
و هم شيرين ! - پرنده با غيرت

9- حرف - چاشني ساالد - مصالح 
ساختمانهايي که در برابر زلزله بسيار مقاومند 

- چه کسي خودماني!

10- حرف تعجب زنانه - نه خشک است 
و نه خيس - چپاول - فرماندهان نظامي 

هنگام رژه ميبينند!
11- حافظه موقت يک کامپيوتر - آب جامد 

- مال و روزي
12- اشاره به دور - ميوه نرم و زرد رنگ 

تابستاني - نام ديگر جهان مجازي

13- بر آشفتگي - سنگ گرانبها - يکي ديگر 
از اقوام بزرگ ايران ساکن در غرب ايران - 

بخش اول کلمه وسعت
14- دوست ، همراه - رشته ورزشي خشن 

رايج در غرب
15- جايي که مواد مذاب از ان

جدول شماره 945

سودوکو شماره 945

پاسخ سودوکو شماره 944

تعطیـالت آخـر هفتـه اصـوال زمـان مناسـبی اسـت بـرای تفریـح و 
رسـیدن بـه کارهایـی کـه در طـول هفتـه افـراد بـه دلیـل مشـغله کار 
نمی تواننـد انجـام دهنـد. قطعا دیدن فیلم وسـریال های مـورد عالقه 
یکـی از ایـن مواردی اسـت کـه افـراد در آخر هفته  بـه آن اختصاص 
مـی دهنـد. تلویزیون هم به همین نسـبت تعداد فیلم وسـریال های 
خـود افزایـش داده تـا اوقـات فراغـت افـراد را پـر کنـد. اما سـیمای 
جمهـوری اسـالمی برنامه هـای دیگـری در کنداکتور خود قـرار داده با 
کنـد. طـرف  بـر  را  خـود  مخاطبـان  نیازهـای  تمـام  بتوانـد 

شبکه 1 )پنج شنبه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

22:1500:50      مجموعه داستانی پرستاران 

شبکه 1 )جمعه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

15:3000:50برنامه شکرستان
16:3001:42فیلم سینمایی همچون یک رویا 

23:1901:30برنامه ورزش ومردم

شبکه 2 )پنج شنبه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

15:0500:50هترین شو 

16:1500:45سریال پنجره ای به گذشته
19:1500:50محله گل و بلبل)عمو پورنگ(

21:3500:45 سریال پنجره ای به گذشته 

23:3501:30فیلم سینمایی

شبکه 2 )جمعه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

11:0000:50محله گل و بلبل)عمو پورنگ(
17:4001:30  فیلم سینمایی/ یک اشتباه خوب 

23:2001:30فیلم سینمایی/ ماد 

شبکه 3 )پنج شنبه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

09:1000:50سریال پنچری
10:3001:00فیلم سینمایی/ راز خانه بهجت

14:3000:50سریال پنچری
15:3001:30فیلم سینمایی
21:0000:50سریال پنچری
23:3001:30فیلم سینمایی

شبکه نمایش)پنج شنبه(
مدت زمانساعت پخشفیلم

01:5000:50سریال پنچری
06:5000:50سریال پنچری
10:1001:50فیلم سینمایی
14:3001:30فیلم سینمایی
16:1000:50سریال پنچری
19:4000:50فیلم سینمایی

21:0000:50سریال پنچری
23:3001:30رنامه هفت

شبکه نمایش )جمعه(
مدت زمانساعت پخشفیلم
01:0001:50دانتون

11:0001:00آقا معلم 
13:0001:30کیش و مات 
15:0001:22خانواده گرفتار 

همسر آینده من یک مامور 
مخفی است 

16:3001:17

1۸:4501:55سه احمق

آخر هفته پر فیلم تلویزیون 
برای مخاطبان

کرمان
پنج شنبه: 17   و   36

جمعه:   17    و      37

زرند
پنج شنبه: 19   و   36

جمعه:   18    و      35

انار
پنج شنبه:  20   و   39

جمعه:   19    و      38

رفسنجان
پنج شنبه:  23   و   39

جمعه:   23    و      38

شهربابک
پنج شنبه:  19   و   36

جمعه:   18    و      36

شهداد
پنج شنبه:  32   و   47

جمعه:   33    و     46

الله زار
پنج شنبه:  11   و   26

جمعه:   11    و     26

سیرجان
پنج شنبه:  21   و   37

جمعه:   20    و     36

بافت
پنج شنبه:  21   و   33

جمعه:   20    و     31

بم
پنج شنبه:  28   و   41

جمعه:   28    و     40

جیرفت
پنج شنبه:  31   و   45

جمعه:   29    و     44

کهنوج
پنج شنبه:  31   و   44

جمعه:   30    و     44
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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

خیلــی از مــا بخاطــر دانلــود شــبانه 
ــم. امــا  ــم و ســریال، خــواب نداری فیل
جدیــد  پلتفرم هــای  بــا  واقعــا 
تماشــای آنالیــن محتــوا، اصــال بــه 
و  ســریال  و  فیلــم  دانلــود 
نیــازی  جدیــد  آثــار  جســت وجوی 

داریم؟ 
ــرای  ــات  ب ــذرد امکان ــه می گ ــر روز ک ه
روزگار  می شــود.  بیشــتر  تماشــا 
ــرای پیــدا کــردن و  ســختی کشــیدن ب
مــورد  ســینمایی  فیلــم  تهیــه 
عالقه مــان یــا ســریال های خارجــی 
ــوند،  ــش نمی ش ــون پخ ــه از تلویزی ک
الزم  دیگــر  حتــی  اســت.  گذشــته 

ــر  ــه منتظ ــه هفت ــه ب ــه هفت ــت ک نیس
ــا یــک قســمت از ســریال  بنشــینیم ت
مــورد عالقه مــان پخــش شــود؛ بــه 
تمامــی  می توانیــم  اینترنــت  لطــف 
قســمت های یــک ســریال را بــدون 
روزگار  در  مــا  تماشــا کنیــم.  وقفــه 
ــم، روزگاری  ــرار داری ــن ق پخــش آنالی
ــا  ــا م ــک ب ــک کلی ــد، ی ــار جدی ــه آث ک

فاصله دارند.
بــا  می توانیــم  مــا  از  بســیاری 
ــم  ــود کنی ــدود دانل ــان نامح اینترنت م
ــو«  ــی آی ــن اینترنت ــا »تلویزوی ــی ب ول
ــن کار نیســت.  ــه ای دیگــر احتیاجــی ب
اینترنتــی  تلویزیــون  اولیــن  آیــو 

ــت  ــر قابلی ــالوه ب ــه ع ــی اســت ک ایران
ــی  ــبکه های تلویزیون ــده ش ــش زن پخ
صــدا و ســیما، شــبکه های اختصاصــی 
تخصصــی  )شــبکه  اســپرت  آیــو 
ورزش(، آیوتــون )شــبکه تخصصــی 
کــودک( و مجلــس )پخــش زنــده 
بــرای  مجلــس(  علنــی  جلســات 
کاربرانــش ایــن امــکان را فراهــم آورده 
ــم و  ــه آرشــیو گســترده ای از فیل ــه ب ک
ســریال خارجــی ایرانــی و خارجــی، 
دسترســی  جدیــد  و  گذشــته  آثــار 
داشــته باشــند؛ بــدون این کــه دغدغــه 
دانلــود داشــته باشــند یــا بخواهنــد کل 
اینترنــت را بــرای دانلــود محتــوای 

موردنظرشان جست و جو کنند.
از  دســته  آن  بــرای  همچنیــن  آیــو 
از  کــه  مشــترکانش 
ــراه  ــت هم ــرویس دهنده های اینترن س
اول، آســیاتک، هــای وب یــا فــن آوا 
را  امــکان  ایــن  می کننــد،  اســتفاده 
ــت  ــا حجــم اینترن ــه ب ــرده ک ــم ک فراه
ترافیــک  دغدغــه  بــدون  و  رایــگان 
ــا  ــان را تماش ــورد عالقه اش ــوای م محت

کنند.
اگــر  شــوید  خوشــحال تر  شــاید 
ــی  ــون اینترنت ــما در تلویزی ــم ش بگویی
تلویزیونــی  برنامه هــای  آیــو 
ــد  ــت  داده ای ــه از دس ــان ک موردعالقه ت
یــا مایلیــد دوبــاره ببینیــد را هــم تــا 7 
روز در اختیــار داریــد و هرچنــد بــار کــه 
خواســتید می توانیــد آن برنامه هــا را 
سامســونگ  تلویزیــون  روی 

آپ  ســت  دســتگاه  هوشــمندتان، 
باکــس آیــو )آیــو باکــس(، رایانــه 
بــا  یــا تلفــن همراهتــان  شــخصی 
اســتفاده از اپلیکیشــن های اندرویــد و 

iOS آن تماشا کنید.
اختصاصــی  فضــای  یــک  آیــو 
ــدام از  ــرای هرک ــم ب ــازی ه ذخیره س
ــن  ــا ای ــه، ب ــر گرفت ــش در نظ کاربران

برنامــه ای  می توانیــد  فضــا 
موردعالقه تــان را روی حافظــه ابــری 
ــه  ــان ک ــر زم ــد و ه ــره کنی ــو ذخی آی
ــا را  ــد و آن ه ــاره برگردی خواســتید دوب

ببینید.
بــه خانــواده آیــو بپیوندیــد و دانلــود را 
از دایــره واژگانی تــان پــاک  کنیــد.! 

aionet.ir

دانلود را از دایره واژگانی تان پاک کنید

ایــن اپ بــرای طرفــداران موســیقی کاربــرد 
ژانرهــای  از  لیســتی  می توانیــد  دارد. 
کــه  موســیقی  آالت  خــود،  دلخــواه 
می نوازیــد را مشــخص کنیــد و افــرادی بــا 
ــا  ــد و ب ــدا کنی ــت مشــترک را پی خصوصی
ــاس  ــات بیشــتر در تم ــرای اطالع ــا ب آن ه

ــید. باش

در ایـن بـازی ایرانـی کـه مشـابه بـازی 
معـروف 204۸ اسـت، بایـد اعداد مشـابه 
را به سـمت هم دیگر بکشـانید. در جدول 
شـما آنقـدر اعـداد اضافـه می شـود که در 
نهایـت بایـد وقـت بیشـتری بـرای جمـع 

کـردن اعـداد مشـابه بگذارید.

یـک اپلیکیشـن مدیتیشـن و هیپنوتیزم 
اهـداف  بـرای  مختلـف  دوره هـای  از  پـر 
مختلفـی کـه احتمـاال بـه دنبـال رسـیدن 
بـه آن هـا هسـتید: تـرک کـردن سـیگار، 
دسـت  بـه  وزن،  بهتـر، کاهـش  خـواب 
آوردن اعتمـاد بـه نفـس و هـر چـه کـه به 

می گردیـد… دنبالـش 

اپلیکیشن اندروید
Vampr

بازی iOS و اندروید
Numbo Jumbo

iOS اپلیکیشن
Hello Mind

این کاربر تصویری از بافت تاریخی یزد 
همرسانی کرده و نوشته: یزد، شهر تاریخ.

 @behnam2k

 اریک سولهایم، مدیر برنامه محیط زیست 
سازمان ملل با انتشار دو پست در اینستاگرام 
خود به درخواست های مردم خوزستان پاسخ داد.

@environmenterik

این کاربر منظره خانه هایی که هر روز از کنار 
آن ها می گذریم و آن ها را نمی بینیم به تصویر 

کشیده. 
@i.shayana

واعظی، وزیر ارتباطات بر بر حذف فروش 
اینترنت حجمی تاکید و درباره زمان و چگونگی 
حذف فروش اینترنت حجمی توضیحاتی ارائه کرد. 

@vaezi_ir

نازنینا می گوید:
ــه  ــه ك ــم اين ــر شايســته شــم؛ اون ــک صــورت می تونســتم دخت ــط در ي ــن فق م

ــود! ــته می ب ــم شايس ــم مامان اس

امیرحسین میراسماعیلی می گوید:
ــی  ــگ امیرفضل ــرون، ارژن ــری بی ــازاده می ــین رض ــه حس ــه ک ــدر گرم ــوا اونق ه

خونــه! برمی گــردی 

سعید می گوید:
ــود! 3.  ــن ب ــر م ــک عذرخواهــی واقعــی 3 بخــش دارد: 1. متأســفم! 2. تقصی ی
بــرای جبرانــش چــه کاری می توانــم انجــام دهــم؟ اغلــب مــا بخــش ســوم را فرامــوش 

می کنیــم…

پرنیان می گوید:
كاری نكنيــم كــه رفتارمــون پيشــوند ”نــا« رو بــه ايــن كلمــات اضافــه كنــه: رفيــق، 

اميــد و مــرد

دیوچه می گوید:
ــد  ــر نمی خواهی ــی اگ ــتید ول ــی هس ــان خوب ــد انس ــد دروغ بگویی ــر نمی توانی اگ

ــد انســان بزرگــی هســتید… دروغ بگویی

ویل گولبرت می گوید:
ــر اســاس تقویــم پیــش نمیــره، بدیــن  شــرایط آب و هوایــی در مشــهد اصــال ب

ــود و االن رســما ۸ اردیبهشــته! ــروز هــوا هــوای 20 تیــر ب صــورت کــه دی

د پیانیست می گوید:
بيشترين استفاده ام از تلگرام اينه كه چک می كنم به نت وصلم يا نه؟!

دژی می گوید:
شــما آفتــاب رو نــگاه کنیــد اونــم بیــن فقیــر و غنــی تبعیــض قائــل میشــه: یکــی 

رو میســوزنه یکــی رو برنــزه می کنــه

فرشید اس آر می گوید:
ــای  ــا رکورده ــتن رو صندلی ــه نشس ــرو واس ــتگاه اول مت ــوی ایس ــا ت اول صبح

ــه ــش کن ــت ثبت ــی نیس ــط کس ــه؛ فق ــا میش ــرعت جابج ــی س جهان

وبسایت »دیجی کاال« یکی از وبگاه های فعال در زمینه تجارت الکترونیک در کشور، 
پس از حدود 11 سال که از تاسیسش می گذرد، امروز در رتبه دوم پربازدیدترین 

وبسایت ها در ایران قرار گرفت. رتبه 1 همچنان متعلق به google.com است.

 دنیای
مجازی

ایرانی ها در توییتر چه می گویند؟
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روزنامه سیاسی – اجتماعی)عضو تعاونی مطبوعات کشور(
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر عامل: نکیسا خدیشی
مدیر مسئول: علیرضا احمدی گوهری

زیر نظر شورای نویسندگان
دبیر تحریریه: رضا عبادی زاده

صفحه آرایی: صابر خدیشی
گرافیست: تیوا صمدیان

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

عکس: یاسر خدیشی
ورزش: فرشاد پگاه

جامعه: عطیه بهره بر 
شهر: امیر رجبی

گردشگری : شکوفه نبی زاده
فناوری و اطالعات: جاوید مومنی

زنان: زهره امین زاده
میراث: فریده امین زاده
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تماس مستقیم تحریریه: 034-32117825
تلفنخانه: 32117852 و 32117835 و 32117834

سامانه ی پیامکی: 10003432117834
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دنیای مجازی: سروش بیات پور
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی 

آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه 
نیست . 

ایمیل تحریریه: 
Khabar.payamema@gmail.com

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

telegram.me/payamema :کانال تلگرام
payamema_kerman :اینستاگرام

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

پیش چاپ و چاپ: 
مهدوی )32134۸3۸(

پنجم مرداد ماه

ارکستر ملی با خوانندگی 

محمد اصفهانی در 
مازندران روی صحنه می رود

تیتر یک روزنامه پیام ما 
به روند ثبت نام دانش آموزان 

در مدارس اختصاص داشت.

تشییع پیکر محمد امام
 معلم و نقاش برجسته کرمان 

امروزپنج شنبه 22 تیر ماه 
ساعت ۸ صبح 

از موزه هنرهای معاصر صنعتی 
محل دفن : آرامستان هنرمندان کرمان

تو زندگی چیزی بدتر از این 

نیست، اونی که باهاته، نه 

بتونی عوضش کنی، نه بتونی 

ترکش کنی…

فیلم: شهرزاد

کنسرت

مراسم سال گشت

دیالوگ

معرفی

ی زاده
ت نوشیروان کیهان

تقویم  / سای

روزی که تبریز برای دومین 
بار به دســـت عثمانی افتاد

نيروهاي سـلطان سليمان عثماني درجريان لشكركشي 

دوم ایـن امپراتـوری بـه ايـران، 13 جـوالی 1534 شـهر 

شـروان،  متوجـه  سـپس  و  تصـرف كردنـد  را  تبريـز 

سـلطانيه و حتي گيالن شـدند. عثماني ها با استفاده از 

درگيـري داخلی شـاه طهماسـب صفوي، ضدیت سـران 

ایـالت ُترک تشـکیل دهنـده نیروی قزلبـاش با یکدیگر 

و دشـواري هايـي كه بـا برادرانش داشـت و نیز درگیری 

دولـت صفویـان بـا ازبکان در شـمال شـرق ایـران، پاي 

بـه ايـران گذارده بودند. اختالف سـران ایـالت با یکدیگر 

بـه حـدی بـود کـه شـاه طهماسـب نتوانسـت بیـش از 

ده هـزار )و بـه قولـی هفـت هـزار( نیـرو فراهـم سـازد 

کـه ایـن شـمار نیـرو هـم از صوفیـان بودند. حـال آنکه 

عثمانـی هـا بـا دویسـت هزار نظامـی و سـیصد توپ به 

ایـران تعـرض کـرده بودند. ايـن عمليات 20 سـال پس 

از جنـگ چالدران روي داد كه ضمن آن لشکرکشـي هم 

تبريـز موقتـا به دسـت عثماني هـا افتاده بود كـه در آن 

زمـان اشـغالگران بر اثـر مقاومت مسـلحانه مردم محل 

و حمـالت چريکـي و مقاومـت منفـي بـه سـتوه آمدند 

و طولي نکشـيد که بازگشـتند. سـلطان سـليمان ضمن 

تصـرف مناطـق غربي ايـران، 31 دسـامبر 1534 بغداد را 

کـه در قلمـرو ايـران بود متصرف شـد. شـاه طهماسـب 

پـس از افتـادن تبريـز به دسـت عثماني هـا، پايتخت را 

از آن شـهر بـه قزويـن منتقل سـاخت.

علت شکسـت ايـران در نبرد چالدران، نداشـتن اسـلحه 

نويـن )تـوپ و تفنـگ( بـود. سـران صفويـه در آن زمان 

بکار بردن توپ و تفنگ و کشـتن افراد )حتي دشـمن( 

را از راه دور خـالف آييـن جوانمـردي مـي پنداشـتند و با 

ايـن تفکر شمشـير بلنـد هم حمـل نمي کردند کـه بعدا 

و عمدتـا از زمـان شـاه عباس اين رسـم بـه دور انداخته 

شـد، ايـران داراي يـک ارتـش ملي و ايـن ارتش مجهز 

به اسـلحه آتشـين شد. 

عاشقی یعنی جدایی
 گای کورنو

سپهر پور ناهید 
نشر بنیاد فرهنگ زندگی

نوشـته گای کورنـو)1951-2017(،  یعنـی جدایـی«  »عاشـقی 

روانـکاو یونگـی اهـل کشـور کانـادا اسـت و بـه مسـاله تکامـل 

فـردی از طریـق روابـط عاطفـی می پـردازد. او در ایـن کتـاب 

نشـان می دهد که ریشـه اختالافـات زناشـویی در دوران کودکی 

افـراد ریشـه دارد. 

در بخشی از کتاب می خوانیم: 

چگونـه می توانیـم موجودیتـی مسـتقل و درعیـن حـال یگانـه 

داشـته باشـیم؟ پرسشـی اساسـی کـه نـه تنهـا زوج هـا، بلکـه 

زندگـی روانـی هـر فـرد بـا آن مواجـه اسـت. 

ـ کـه محـور اصلی این کتـاب را  بـرای پاسـخ بـه این پرسـشـ 

ــ نیـاز بـه برخـی معیارهـای نظـری داریم.  تشـکیل می دهـدـ 

بنابرایـن در ایـن فصـل بـه معرفی ایـن مفاهیم اولیـه خواهیم 

ریشـه های  و  عقده هایـش  و  »مـن«  شـکل گیری  پرداخـت: 

عزت نفـس، هویـت جنسـی و کهن الگوهـای آنیمـوس /آنیمـا. 

نخسـت بـه بحـث پیرامـون معنـای انسـان بـودن خواهیـم 

پرداخـت کـه در خدمـت حفـظ هویـت اسـت. 

در وهلـه نخسـت، هویت نیـاز به عملکردی دوگانـه دارد: نزدیک 

شـدن بـه دیگـران بـرای دریافـت عشـق و حفـظ فاصلـه بـرای 

اثبـات تفـاوت خـود. وقتـی بـه دیگـران نزدیـک می شـویم، 

بـه دنبـال حسـی از تعلـق و وابسـتگی هسـتیم. وقتـی فاصله 

ایجـاد می کنیـم، در صـدد کشـف فردیت خود هسـتیم. این که 

چگونـه ایـن عملکـرد دوگانـه را انسـجام می بخشـیم، تأثیـر 

تعیین کننده ای در زندگی عشـقی مـا دارد، زیرا تمام رخدادهای 

زندگـی بیـن دو قطـب ادغـام و جدایـی روی می دهـد. 

بنابرایـن خودآگاهـی محصـول کناره گیـری از دیگـران و تمرکـز 

روی خـود اسـت، نوعـی انقبـاض در واکنـش بـه تأثیـری کـه 

محیـط بیرونـی روی مـا دارد. اما ایـن کناره گیری به فـرد اجازه 

می دهـد همچـون یـک وجود در عالم هسـتی آشـکار شـود. در 

واقـع وظیفـه فـرد این اسـت کـه واکنش هـای ابتدایی خـود را 

بـه خالقیت هـای جدیـد تبدیـل کنـد کـه آن هـا نیز به نوبـه خود 

آن را بـه جهـان هسـتی بازمی تابانـد. بـه همین دلیل اسـت که 

می توانیـم بـه ظرفیـت خـالق و اعجاب انگیز موجودات بشـری 

دسـت پیـدا کنیـم. بنابراین جریان زندگی به این ترتیب شـکل 

می گیـرد: عمـل، واکنش، تبدیـل، عمل. 

رسانه در آینه تصویر
ــا گزارشــی مفصــل  شــماره 262 مجلــه نجــوم ب
ــع  ــی موان ــد و بررس ــه رش ــدی رو ب از عالقه من
و ظرفیت هــای موجــود در کشــور بــرای رواج 
ــام  ــه ن ــدی از گردشــگری طبیعــت ب ــوع جدی ن

ــی منتشــر شــد. گردشــگری نجوم

فروغ عارض او یا سپیده سحرست
که رشک طلعت خورشید و طیرٔه قمرست

لطیفه ئیست جمالش که از لطافت و حسن
ز هر چه عقل تصور کند لطیف ترست

برون ز نرگس پرخواب و روی چون خور دوست
گمان مبر که مرا آرزوی خواب و خورست

ز هر که از رخ زیبای او خبر پرسم
چونیک بنگرم آنهم ز شوق بیخبرست
اگر چه مایٔه خوبی لطافتست ولیک

ترا ورای لطافت لطیفٔه دگرست
بدین صفت زتکبر بدوستان مگذر

اگر چه عمر عزیزی و عمر بر گذرست
بهر کجا که نظر می کنم ز غایت شوق
خیال روی توام ایستاده در نظرست

اگر تو شور کنی من ترش نخواهم شد
که تلخ از آن لب شیرین مقابل شکرست

ز بی زریست که آب رخم رود بر باد
اگر چه کار رخ از سیم اشک همچو زرست

خواجوی کرمانی 

یک بار دیگر برای همیشه 
نامت را به ما بگو

بگو هنوز باران می بارد
هنوز راه رفتن در باران را 

دوست داری

احمد رضا احمدی

عکس نوشت

عکس: عبد صفا

انتهای خیابان پاستور
کارگردان: محسن خان جهانی و جعفر 

محمدی
ساعت:19

خالصه: این مستند نگاهی دارد به 
انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری 
و حاشیه های آن و با نامزدهای ریاست 

جمهوری دوره قبل همراه می شود و 
سعی در ثبت تصاویر متفاوتی از آن ها 

دارد.

تهران تنهایی  ترانه 
کارگردان: سامان سالور

ساعت:21
خالصه: داسـتان دو نصاب ماهواره 

اسـت که یکی مدعی حضور در 
جنگ اسـت و دیگری مهندس 
مخابرات بی کاری اسـت که از 
ناچاری روی پشـت بام خانه ها 

ماهـواره نصب می کنند. در جریان 
نصـب ماهواره برای این دو 

شـخصیت در شهر بزرگ تهران 
می افتد. اتفاقات جدیدی 

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


