ما را در تلگرام

انس طال

دنبال کنید

مثقال طال

@ payamema

1.283.83
5.495.000

گرم طالی 1.268.600 ۱۸

گرم طالی 1.691.810 ۲۴

انس پاالدیوم

1.001.75

نیم

7.210.000

دالر

41.080

درهم امارات

11.310

ین ژاپن

انس نقره

17.01

بهار آزادی

13.530.000

ربع

4.007.000

یورو

48.830

لیر ترکیه

10.680

دالر کانادا

32.040

انس پالتین

936.80

امامی

14.376.000

گرمی

2.640.000

پوند

55.190

یوان چین

6.430

دالر استرالیا

32.000

369

جای خالی آب در دیپلماسی
رییس انجمن ژئوپولتیک :دیپلماسی آب

روزانهمصبحاریان

عکس :کرمان نو

در سطح منطقهای و بینالمللی نداریم
2

کرمان

 06تا 15

نگران کرمان پس از
کنارهگیری نیستم
6

سال سیزدهم
شماره پیاپی 1045
پنج شنبه  2آذر 1396
 8صفحه
قیمت  1000تومان
www.payamema.ir

زلزلهزدگان

یادداشت
مهدی سیاوشی

صنایعدسـتی و گردشـگری در مجلس شـورای
حاضـر مسـائل مربـوط بـه میـراث فرهنگـی و
گردشـگری در کمیسـیون فرهنگـی مجلـس

حـوزه گردشـگری در سـازمان میـراث فرهنگی
صـادر میشـود ،میتوانـد در ادارات کل اسـتانی
صـادر و وقـت کمتـری از سـرمایهگذاران گرفتـه
شـود .چنیـن مسـائلی نیـاز بـه تاییـد مجلس
میـراث فرهنگـی میتوانـد در حـوزه مربوطـه
گرهگشـا باشـد/.رییس کمیسـیون گردشـگری

توجهــی از زوج هــا مــی شــود.
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تعطیلی هشتم

اهالــی ایــن روســتا کــه بــر اثــر زلزلــه 7.3

ربیعاالول در

ریشــتری یکشــنبه هفتــه گذشــته خانــه و
کاشــانه خــود را از دســت دادند حاال با ســرد

هالهای از ابهام

شــدن هــوا بیــش از پیــش دچــار مشــکل

نماینــدگان

شــدهاند .در حالــی کــه روز ســه شــنبه رضــا
فروردیــن ،رییــس ناحیــه مرکــزی شــرکت

موافقــت کردنــد کــه در صــورت

ملــی پخــش فرآوردههــای نفتــی منطقــه
کرمانشــاه گفتــه بــود کــه بیــش از پنــج
میلیــون لیتــر نفــت ســفید در مناطــق زلزلــه
زده توزیــع شــده...
سارا ،دختر معلول اهل کوییک برای گرم شدن در آغوش پدرش قرار گرفته است

7

اتـاق بازرگانـی کرمان

مجلــس

آگهی مزايده بهره برداری از جايگاههای CNG

ســازمان حمــل و نقــل و ترافیــک شــهرداری کرمــان در نظــر دارد بهــره بــرداری از جایگاههــای  CNGبــه شــرح جــدول ذیــل را
بــه مــدت یــک ســال از طریــق برگـزاری مزایــده عمومــی واگــذار نمایــد لــذا از شــرکتهای دارای مجــوز رســمی از شــرکت گاز خودرو

تصویــب نهایــی تعطیلــی روز
هشــتم ربیــع االول از فهرســت
تعطیــات رســمی کشــور حــذف
مــی شــود.
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آگهی مناقصه یک مرحله ای
اداره کل امــور عشــایر جنــوب کرمــان در نظــر دارد امــورات زیــر را بــه

و یــا شــرکت نفــت (مجــوز ذکــر شــده بایســتی دارای حداقــل ســه مــاه اعتبــار باشــد) دعــوت بعمــل مــی آیــد ضمــن معرفــی

شــرکتها و پیمانــکاران واجــد شــرایط از طریــق مناقصــه عمومــی یــک

 96/9/13بــه مدیریــت امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز واقــع در کرمــان  ،خیابــان ســپه مراجعــه نماینــد در ضمــن شــهرداری

مرحلــه ای بــا ارزیابــی کیفــی بــه شــرح ذیــل واگــذار نمایــد.

کتبــی نماینــده خــود ب ـرای خریــد اســناد مزایــده از تاریــخ  96/8/25لغایــت  96/9/8و جهــت تســلیم پیشــنهادات تــا تاریــخ
در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت و شــرکت کننــدگان بایــد مبالــغ ذیــل را بــه عنــوان تضمیــن شــرکت در مزایــده (جهــت

هــر کــدام از مزایــده هــا جداگانــه) بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی و یــا وجــه نقــد واریــزی بــه همـراه ســایر مــدارک تحویــل
نماینــد بازگشــایی پــاکات در تاریــخ  96/9/14انجــام مــی شــود و درصورتیكــه برنــدگان مزایــده حاضــر بــه انعقــاد قـرارداد نشــوند

تضمیــن شــرکت در مزایــده آنهــا بــه ترتیــب بــه نفــع ســازمان ضبــط خواهــد شــد .در ضمــن هزینــه چــاپ آگهــی در روزنامــه هــا

بعهــده برنــده مزایــده میباشــد وســایر مشــخصات و شـرایط در اســناد مزایــده منــدرج اســت.

1

2

الغدیر  -الله  -آزادگان

آدرس جایگاه

مبلغ تضمین شرکت در مزایده (ریال)

-1اتوبوسرانی :بلوار شهید آیت هللا صدوقی
مقابل شرکت نفت

140/000/000/-

 -2گل و گیاه  :ابتدای جاده ماهان
-1الغدیر :انتهای بلوار غدیر  ،2خیابان الله
210/000/000/-

-2الله :حسن آباد
-3آزادگان :انتهای بلوار آزادگان

 -۱مرمت و بازگشایی راه های عشایری شهرستان عنبرآباد به طول  ۳۰۰کیلومتر
 -۲احداث جاده دسترسی محور میج بهرآسمان به طول  ۱۰کیلومتر
 -۳مرمت و بازگشایی راه های عشایری سطح شهرستان جیرفت به طول  ۵۰۰کیلومتر

شرایط اختصاصی
-1ارائه رتبه مورد تائید ســازمان مدیریت و برنامه ریزی
-2تضمین شــرکت در مناقصه صرفا ضمانت بانکی به میزان  ٪۳قیمت پیشــنهادی،
-3دریافت و تکمیل و تحویل اســناد مناقصه از تاریخ انتشــار آگهی به مدت یک هفته
-4پیشــنهادات مبهم و مخدوش و خارج از زمان تعیین شــده دریافت نخواهد شد.
-5هزینــه درج آگهی بــر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مزایده عمومی (نوبت دوم)

شـهرداری اختیارآبـاد بـا توجـه بـه مجـوز شـماره  5/96/129مـورخ  96/7/5شـورای اسلامی شـهر در نظـر دارد نسـبت بـه فـروش ( ۶شـش) قطعه زمین
مسـکونی واقـع در شـهر اختیارآبـاد از طریـق مزایـده کتبـی اقـدام نماید .لذا متفاضیان شـرکت در مزایـده می توانند بـا در نظر گرفتن مراتب ذیل پیشـنهاد
ً
ضمنا
خـود را حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری روز شـنبه مورخ  96/9/25به همراه تضمین شـرکت در مزایده به امور مالی شـهرداری اختیار آباد تحویل نمایند.
بازگشـایی پیشـنهادات روز یکشـنبه راس سـاعت  ۱۰صبح مورخ  96/9/26در محل سـالن کنفرانس شـهرداری صورت می پذیرد.
-1قیمـت پایـه اراضـی وسـایر اطالعـات و جزئیـات مربـوط در اسـناد مزایـده منـدرج و در واحـد امور مالی یـا دایرہ املا ک موجود می باشـد -2 .فروش
اسـناد مزایـده از تاریـخ چـاپ نوبـت دوم آگهـی تا پایان روز دو شـنبه  96/9/13می باشـد-3 .سـپرده نفرات اول ،دوم و سـوم در صورت انصـراف از خرید به
نفـع شـهرداری ضبـط خواهـد شـد -4 .شـهرداری در رد یـا قبـول هر یک از پیشـنهادات مختار اسـت-5 .هزینـه های دو نوبـت آگهی روزنامه و کارشناسـی
ً
تمامـا بـه عهـده خریـدار خواهد بود -۶ .تضمین شـرکت در مزایده بصورت ضمانتنامه بانکی یا واریز بحسـاب سـپرده شـهرداری (مندرج در اسـناد)
رسـمی
معـادل (%5پنـج درصـد) قیمت کل پیشـنهادی هر قطعـه مورد مزایده می باشـند.
ردیف

آدرس ملک(عرصه)

شماره قطعه

کاربری

شــورای

اســامی بــا یــک فوریــت طرحــی

عکس :الناز چگینی/پیام ما

دارنـد ،بـه همیـن دلیـل تشـکیل کمیسـیون

بــروز نابــاروری بــرای تعــداد قابــل

دچار تشنج شده

گذاشـته نمیشـود ،درحالیکـه موضوعـات

استانهاسـت .بسـیاری از مجوزهایـی کـه در

مــی دهــد کــه آلودگــی هــوا باعــث

بهدلیل سرما چندین بار

میـراث فرهنگـی و گردشـگری وقـت زیـادی

حـذف قوانیـن مزاحـم و تفویـض اختیـار بـه

نتایــج یــک مطالعــه جدیــد نشــان

سارا که معلول است

بررسـی میشـود ،ازآنجاییکـه این کمیسـیون
ً
قاعدتـا بـرای
معمـوالً متقاضیـان کمـی دارد،

مجلس پیگیری شـود .یکـی از این موضوعات

آلودگی هوا موجب
ناباروری زوجین
می شود

در انتظار نفت

اسلامی اتفـاق مبارکـی اسـت ،چرا کـه در حال

زیـادی در این حـوزه وجود دارد که باید از طریق

در این پیام ما می خوانید

روستای کوییک

تشـکیل کمیسـیون ویـژه میـراث فرهنگـی،

اتوبوسرانی  -گل و گیاه
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طرح تشکیل این کمیسیون در اختیار هیات رییسه مجلس قرار گرفته است

کمیسیون گرهگشا

ردیف

 05تا 09

تشکیلکمیسیونمیراثفرهنگیکلیدخورد

امام جمعه کرمان:

نام جایگاه

تهران

مساحت (مترمربع)

قیمت پایه کارشناسی هر مترمربع

1

خیابان ورزش کوچه  2قطعه غربی منفک شده از قطعه 8

8

مسکونی

 236/29مترمربع

1/400/000ریال

2

خیابان فردوس کوچه  16قطعه 9

9

مسکونی

 232/37مترمربع

 1/400/000ریال

3

خیابان فردوس کوچه  16قطعه 10

10

مسکونی

 232/18مترمربع

 1/400/000ریال

4

خیابان شهید بهشتی کوچه  48قطعه 9

9

مسکونی

 258/5مترمربع

 1/600/000ریال

5

خیابان شهید بهشتی کوچه  32قطعه 13

13

مسکونی

 188/91مترمربع

 1/800/000ریال

6

خیابان استقالل کوچه  2قطعه 4

4

مسکونی

 495/80مترمربع

 2/800/000ریال

شهرداری اختیارآباد

-6این اداره کل در رد یا قبول هر یک از پیشــنهادات مختار اســت.
-7بازگشــایی پاکتها یک روز پس از تحویل در محل اداره کل امور عشــایر جنوب کرمان
انجام خواهد شد.
-8محل دریافت اســناد مناقصه دبیرخانه امور عشــایر جنوب کرمان به آدرس جیرفت
بلوار امام روبه رو ســپاه پاســداران اداره کل امور عشایر جنوب کرمان می باشد.
-9در صورت داشــتن هر گونه ســوال به معاونت عمران اداره کل و یا اداره امور عشــایر
شهرســتان جیرفت مراجعه نمائید.
-10تلفن های پاســخگویی در ساعات اداری ()۰۳۴۴۳۳۱۷۱۵۴ -۰۳۴۴۳۳۱۳۸۲۸
می باشند.

روابط عمومی اداره کل امور عشایر جنوب کرمان
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www.payamema.ir

محیط
زیست

نابودی طبیعت ایران

و بهانه تغییر اقلیم

در ســال هــای اخیــر همزمــان بــا شــروع و
یــا تشــدید بحـران هایــی ماننــد ســیل و گــرد
و غبــار و بــی آبــی وخالــی از ســکنه شــدن

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

034-32117852
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گزارش

10003432117834

مجتبی پورحبیبی
پیام ما

هــای فراوانــی از طــرف افـراد مختلــف انجــام
گرفــت ودر ایــن میــان دو کلمــه خشکســالی

بســیاری از کارشناســان ،تغییــرات

و تغیــر اقلیــم بارهــا در میــان گفتــار و

آب و هوایــی ،افزایــش جمعیــت

نوشــتههای افــراد شــنیده و خوانــده مــی

و تغییــر ســبک زندگــی موجــب

شــود.

افزایــش تقاضــا بــرای آن و فشــار بــر

بــه گــزارش بهداشــت نیــوز ،امــا حقیقــت

منابــع آب شــیرین شــده اســت .در

ماجــرای ایــن همــه بالهــای طبیعــی

حــال حاضــر منابــع آب در سراســر

کــه البتــه بایــد انســان ســاز نامیــد ،چیــز

جهــان در وضعیــت بحرانــی قــرار

دیگــری اســت .طبیعــت و اجــزای آن بــا

دارنــد ،بــا ایــن حــال شــدت و ضعف

قدمــت میلیونهــا ســاله در ایــران ،دســت

آن در مناطــق مختلــف و بــه ویــژه

آویــز برنامههــای ســلیقه ای مــا شــده

خاورمیانــه متفــاوت اســت.

اســت.تنوع مدیریــت هــا در طبیعــت ایــران

بــه منظــور شــناخت وضعیــت

از آب و خــاک و مراتــع و جنگلهــا و

موجــود و یافتــن راه حلهــای

حیــات وحــش و معــادن باعــث شــده تــا

بحــران آب ،هیدروپولتیــک بــه

نــگاه علمــی بــه یکپارچگــی اکوسیســتم کــه

عنــوان یــک دانــش جــوان وارد

جــزو اصــول علــم طبیعــت اســت بــه

مطالعــات دانشــگاهی شــده اســت.

مدیریــت هــای جداگانــه اج ـزای آن تبدیــل

رییــس انجمــن ژئوپولتیــک ایـران افزایش پدیــده هایی

از آنجــا کــه حــل مشــکالت ناشــی
از کمبــود آب از عهــده تــک تــک

یــک راهبــرد روشــن و مــدون

ایــن

راجــع بــه آبهــا و رودخانههایــی

و

کــه بــه کشــور وارد یــا از کشــور

چندجانبــه و بینالمللــی در ایــن

خــارج میشــود و مــا از آنهــا

زمینــه اجتنــاب ناپذیــر اســت .بــه

حقابــه داریــم ،حــس میشــود .در

ایــن منظــور دولتهــا نیازمنــد

کل مــا دیپلماســی آب در ســطح

سیاســت خارجــی فعــال ،پویــا

منطقــهای و بینالمللــی نداریــم.

و متناســب بــا شــرایط جدیــد

وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت برگــزاری

هســتند .ایــن موضــوع بســیار مهــم

همایــش ملــی «دیپلماســی آب و

باعــث شــده اخیــرا رییــس انجمــن

فرصتهــای هیدروپولتیــک غــرب

ژئوپولتیــک ایــران افزایــش پدیــده

آســیا» افــزود :آب مثــل نفــت

رو

برنمیآیــد،

همکار یهــای

از

دوجانبــه

هایــی ماننــد ریزگــرد و خشکســالی

شــده اســت و جنگهــای آینــده

را پیامــد فقــدان «دیپلماســی آب»

بــر ســر آب خواهــد بــود و اگــر بــه

قلمــداد و راه هایــی ماننــد تعییــن

دنبــال راهکارهــای حــل مســائل آب

مستشــار آب و خریــد چشــمه

بــه کمــک دیپلماســی آب نباشــیم،

هــای آب شــیرین در کشــورهای

تبعــات بحــران بینالمللــی آب بــه

مختلــف

را

پیشــنهاد

کنــد.

محمدحســین پاپلــی یــزدی روز
ســه شــنبه در گفــت و گــو بــا ایرنــا
گفتــه :در کشــور مــا سیاســتهای

ســراغ مــا خواهــد آمــد.

دیپلماسی آب بخش جدایی
ناپذیر سیاست خارجی

شــود و هــر ســازمانی متاســفانه بــدون اتــکا
بــه دانــش و علــم طبیعــت بــه اهــداف خــرد

مترمکعــب از ایــن آب را هــم بــه ای ـران نیاوریــم.

نهــم اردیبهشــت امســال عبــاس

نســبت بــه بحــران آب مــی بایســتی

عراقچــی ،معــاون حقوقــی و بیــن

معطــوف بــه چالــش هــای بالفصــل

الملــل وزیــر امــور خارجــه در نخســتین

و نزدیــک بــوده و بتوانــد عواقــب

کنفرانــس آب مجــازی کــه در اتــاق

غیرقابــل اجتنــاب بحــران آب بــر

بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و کشــاورزی

امنیــت اجتماعــی ،ثبــات سیاســی و

ایــران برگــزار شــد ،دیپلماســی آب

پایــداری محیــط زیســت در ســطوح

را بخــش جدایــی ناپذیــر تعامــات

کشــوری ،منطقــه ای و بیــن المللــی

کشــورها و سیاســت خارجــی دانســت

را تشــریح و تبییــن نمایــد.

مهــم تــر بــی ثباتــی و مناقشــه

کنونــی ســرزمین ایــران نیســت کــه شــواهد

همــه بشــریت دانســت و گفــت :در

بســیاری در همیــن کشــور وجــود دارد.

ایــن مســیر تفاوتــی بیــن کشــور

بایــد اذعــان کــرد کــه طبیعــت کشــور ایــران

هــای برخــوردار یــا غیربرخــوردار
از منابــع آبــی وجــود نــدارد .وی

رییس انجمن ژئوپولتیک ایران می گوید :جنگ های آینده بر سر آب خواهد بود

تصریــح کــرد :آگاهــی بخشــی

آب خبــری اســت ونــه اقتصــادی و برعکــس

درخواست برای کنترل

کمبـود آب اسـت و بـه ایـن مشـکالت گرد
و غبـار زیاد شـده اسـت .وی افـزود :زمین
هایـی کـه در گذشـته محـل کشـت بـوده

کانون های گردوغبار

دو نماینـده اسـتان خوزسـتان از دولـت
خواسـتند بـرای کنتـرل کانـون هـای باقـی
مانـده گـرد و غبار در خوزسـتان اقـدام کند
چـرا کـه برخـی کانـون هـای باقـی مانـده
همچنـان بـرای مـردم این اسـتان مشـکل

آلودگی هوا موجب ناباروری
زوجین می شود

دانشــمندان هشــدار مــی دهنــد کــه آلودگــی هــوا
باعــث ایجــاد نابــاروری بــرای تعــدادی از زوجیــن
مــی شــود .بــه گــزارش خبرنــگار اجتماعــی
خبرگــزاری تســنیم،نتایج یــک مطالعــه جدیــد

بـه محـل کانـون هـای گـرد و غبـار تبدیـل
شـده اسـت .وی در ادامـه افزود:میـزان

سـاز اسـت .بـه گـزارش ایرنـا ،همایـون

بـروز گـردو غبـار از ابتـدای سـال  96کمتر

یوسـفی نماینـده اهـواز در حاشـیه جلسـه

و روزهـای هـوای سـالم بیشـتر شـده اسـت.

علنـی روز چهارشـنبه مجلـس شـورای

یوسـفی و خادمـی از دولـت خواسـتند کـه

اسلامی در مـورد آلودگـی هـوای اهـواز

در راسـتای مهـار و کنتـرل ایـن کانون های

گفـت :ریشـه اصلـی مشـکالت خوزسـتان

داخلـی گام بـردارد.

جزییات آتش سوزی

در بسترتاالب هامون
تاالب

مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان
سیســتان و بلوچســتان گفــت :آتــش ســوزی
رخ داده در منطقــه سیســتان کــه تحــت عنــوان

نشــان مــی دهــد کــه آلودگــی هــوا باعــث بــروز نابــاروری بــرای تعــداد
بررســی محققــان روی  6500نفــر در تایــوان نشــان داد کــه افزایــش

ظهــر امــروز در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت :متاســفانه روز گذشــته آتش

قابــل توجهــی از زوج هــا مــی شــود .بــر اســاس گــزارش ،telegraph
میــزان آلودگــی بــا اســپرم هــای بــا کیفیــت پاییــن تــر مرتبــط اســت.
ایــن مطالعــه نشــان داد بــه ازای افزایــش  5میکروگــرم در متــر مکعــب
از ذرات کوچــک آالینــده بــه نــام  PM2.5خطــر ابتــا بــه نابــاروری تــا
 26درصــد افزایــش مــی یابــد .محققــان مــی گوینــد اگرچــه هنــوز
دقیقــا مشــخص نیســت کــه آلودگــی روی اســپرم چــه تاثیــری دارد
امــا اجــزای ذرات ریــز آلودگــی ،بــا عارضــه اســپرم ارتبــاط مســتقیم

بــوده و کامـاً طبیعــی اســت .بــه گــزارش تســنیم ،نیــره پورمالئــی پیــش از

ســوزی یــک مزرعــه کوچــک در حاشــیه تــاالب بیــن المللــی «هامــون»
توســط یکــی از اهالــی ،بــه نــام آتــش ســوزی در تــاالب هامــون خبرســاز
شــد .مدیــرکل حفاظــت از محیــط زیســت اســتان سیســتان و بلوچســتان
افــزود :بخشــی از اراضــی حاشــیه تــاالب هامون کــه در محدوده مســتثنیات
تــاالب هســتند ،زمــان بســیار طوالنــی اســت کــه در اختیــار مــردم محلــی
قــرار داشــته کــه در ایــن اراضــی زندگــی و کشــاورزی در حاشــیه تــاالب
جــاری و ســاری اســت.

بحـران آب و روابط دیپلماتیک

وی

در

بخــش

دیگــری

از

صحبتهــای خــود بــا اشــاره بــه
وضعیــت رودخانههــای فرامــرزی
در میــان کشــورهای همســایه گفــت:
بیــش از  260حــوزه رودخانــهای
فرامــرزی در میــان  150کشــور
تاثیــر غیرقابــل انــکاری بــر روابــط
دیپلماتیــک کشــورها دارد و بــه
رغــم دگرگونیهــای بیســابقه در
صحنــه ژئوپولتیــک جهانــی هنــوز در
بیشــتر مناطــق جهــان آب بــه عنــوان
یــک عنصــر کلیــدی در سیاســت
کشــورهای خارجــی بــه حســاب
میآیــد و در آینــده اهمیــت آن
بیشــتر نیــز خواهــد شــد.

همایــون یوســفی نماینــده اهــواز و هدایــت

هللا خادمــی نماینــده ایــذه در مجلــس

شــورای اســامی از دولــت خواســتند کــه در
راســتای مهــار و کنتــرل کانــون هــای گــرد و
غبــار داخلــی خوزســتان گام بــردارد .بــه گفتــه

یوســفی ق ـرار اســت امســال  42ه ـزار هکتــار از
کانــون هــای داخلــی گــرد و غبــار در خوزســتان

کنتــرل شــود.

گرد و خاک نفس

خوزستان را گرفت
سرپرســت روابــط

و آلــرژی داشــتند افــزود :آمــار مراجعــه کننــدگان

عمومــی دانشــگاه

نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال یــک پنجــم

پزشــکی

کاهــش یافتــه اســت .بــر اســاس ایــن گـزارش

شــاپور

گــردو غبــار روز ســه شــنبه برخــی از نقــاط

اهــواز گفــت :بــه دنبــال وقــوع گــرد و غبــار و

خوزســتان و بــا شــدت زیــاد اهــواز را فـرا گرفت و

بارندگــی پاییــزی در خوزســتان ،از روز ســه شــنبه

بارندگــی نیــز در بیشــتر نقــاط خوزســتان گـزارش

تــا ظهــر چهارشــنبه 329 ،نفــر بــا عارضــه تنگــی

شــد .بــر اســاس گـزارش اداره کل محیط زیســت

نفــس بــه مراکــز درمانــی زیــر مجموعــه ایــن

خوزســتان ،میـزان غلظــت گــرد و غبــار اهــواز در

آب و هوا

«آتــش ســوزی در تــاالب هامــون» خبرســاز شــده
اقــدام کشــاورزان منطقــه جهــت آمــاده ســازی زمیــن هــای کشــاورزی

دارنــد.

آب شــیرین دنیــا را خریــداری کنیــم ،ولــو اگــر یــک

عقــب افتادگــی ،پســرفت و از همــه

مقابلــه دارد ولــی عامــل ایــن همــه بــای

سالمت

پیشــنهاد کــرد :میتوانیــم از هماکنــون چشــمههای

عراقچــی بحــران آب را عاملــی بــرای

شــود کــه البتــه آنهــم راهــکاری بــرای

پاســخگو داشــته باشــد.

آب در ســطح منطقــهای و بینالمللــی نداریــم .وی

هــدف همــه کشــورها بایــد باشــد.

اســت و باعــث تشــدید بحــران هــا مــی

ســازمان متولــی آن باشــد و در نهایــت یــک

حقابــه داریــم ،حــس میشــود .در کل مــا دیپلماســی

و معضــات آن امــروز اصلیتریــن

خشکســالی و تغییــر اقلیــم جــزو اتفاقــات

وحــش و حتــی معــادن اســت تــا یــک

بــه کشــور وارد یــا از کشــور خــارج میشــود و مــا از آنهــا

قاطبــه انســان هــا نســبت بــه آب

شــکننده طبیعــت ایــران مــی داننــد .البتــه

یعنــی آب ،خــاک ،مرتــع ،جنــگل ،حیــات

روشــن و مــدون راجــع بــه آبهــا و رودخانههایــی کــه

آبــی خواهــد بــود و رشــد آگاهــی

را بهانــهای بــرای بهوجــود آوردن وضعیــت

ایــران ،یکپارچگــی مدیریــت اجــزای طبیعت

داخلــی آب وجــود دارد ،امــا فقــدان یــک راهبــرد

در گــرو بهبــود وضعیــت منابــع

مــی کننــد و خشکســالی و تغییــر اقلیــم

جهــت کاهــش بحــران هــای کنونــی طبیعــت

را پیشــنهاد کــرد .وی افــزود :در کشــور مــا سیاسـتهای

تصریــح کــرد :توســعه آینــده کشــورها

کنونــی یــا همدیگــر را بــه کــمکاری متهــم

بــا اســتناد بــه علــم و دانــش طبیعــت در

خریــد چشــمه هــای آب شــیرین در کشــورهای مختلف

گزینــه ای جــز همــکاری ندارنــد .وی

کنــد و در نهایــت بــا پیــش آمــدن اوضــاع

کنیــم .امــا آســانترین و پایدارتریــن راهــکار

آب» دانســت و راه هایــی ماننــد تعییــن مستشــار آب و

در حوضــه هــای آبریــز مشــترک

طبیعــت و بــا حداکثــر اســتفاده از آن اقــدام

را صــرف خســارت هــای ایــن بحــران هــا

ماننــد ریزگرد و خشکســالی را پیامد فقدان «دیپلماســی

و در ایــن بــاره اظهــار کــرد :کشــورها

خــود بــدون توجــه بــه وابســتگی اجــزا

ســاز باشــیم و آن وقــت درآمــد نفــت و گاز

مهر ،علیرضا رحیمی گفت :شکارچیانی که اقدام به شکار غیرمجاز کرده و با استفاده از
تاریکی شب از کمین ماموران گریخته بودند ،شناسایی و یک نفر از آنها دستگیر شد.

داخلــی آب وجــود دارد ،امــا نبــود

کشــورها

هــزاران روســتا در سرتاســر ایــران ،صحبــت

بایــد منتظــر بحــران های خودســاز و انســان

«بز وحشی» در منطقه حفاظتشده سفیدکوه خرمآباد خبر داد .به گزارش خبرنگار

رییس انجمن ژئوپولتیک :دیپلماسی آب در سطح منطقهای و بینالمللی نداریم

جایگزیــن اســت و بــه اعتقــاد

ســرزمینی کــه فرســایش بیابــد کمکــم نــه از

مسوول منطقه حفاظتشده سفیدکوه خرمآباد از دستگیری متخلف شکار یک رأس

جای خالی آب دردیپلماسی

آب مــاد های حیاتــی و غیرقابــل

یــک طبیعــت فرســایش یافتــه اســت و در

شکار یک رأس «بز وحشی» در منطقه سفیدکوه خرمآباد
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تشکیل کمیسیون میراث فرهنگی کلید خورد

پروانـه سلحشـوری ،عضـو ناظـر

مجلـس در شـورا یعالی میـراث

طرح تشکیل این کمیسیون در اختیار هیات رییسه مجلس قرار گرفته است

فرهنگـی گفتـه قـرار اسـت طـرح تشـکیل

ایـن کمیسـیون در صحـن علنـی مجلـس

در اصلیتریــن نهــاد قانونگــذاری انتقــاد کننــد .مهــر

گزارش

امســال در نشســت روســای تشــکلهای گردشــگری

پیام ما

بــا نماینــدگان مجلــس ،عبــاس بیدگلــی ،مدیــر اجرایــی

بررسـی میشـود .بـه گفتـه او پیشنویس

گردشــگری در مجلــس شــورای اســامی تشــکیل
میشــود.
پروانــه سلحشــوری ،عضــو ناظــر مجلــس در
شــورایعالی میــراث فرهنگــی بــه ایلنــا گفتــه قــرار
اســت طــرح تشــکیل ایــن کمیســیون در صحــن علنــی
مجلــس بررســی میشــود .بــه گفتــه او پیشنویــس
طــرح تشــکیل کمیســیون ویــژه میــراث فرهنگــی در
مجلــس تدویــن شــده و طــرح تشــکیل آن در اختیــار
هیــات رییســه مجلــس قــرار گرفتــه اســت .نماینــده
مــردم تهــران ،ری ،شــمیرانات ،اسالمشــهر و پردیــس
در مجلــس شــورای اســامی اضافــه کــرده کــه براســاس
دســتور هیــات رییســه مجلــس ،ایــن طــرح چــاپ و
بــه نماینــدگان ارائــه شــده اســت .او گفتــه پیشنویــس
تشــکیل کمیســیون ویــژه میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری پــس از اعــام وصــول در صحــن
علنــی مجلــس در جلســات آتــی مــورد بررســی قــرار
میگیــرد .در حالــی قــرار اســت تشــکیل این کمیســیون
در صحــن علنــی مجلــس بررســی شــود که جــای خالی
کمیســیون ویــژه میــراث فرهنگــی باعــث شــده بارهــا
فعــاالن ایــن حــوزه از مغفــول مانــدن میــراث فرهنگــی

www.payamema.ir

با تصویب کمیته تخصصی میراث فرهنگی کشور

بافت تاريخی گرگان
پايگاه ملی شد

طـرح تشـکیل کمیسـیون ویـژه میـراث

جامعــه هتلــداران ایــران از نماینــدگان درخواســت کــرد

کمیســیون ویــژه میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
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فرهنگـی در مجلـس تدوین شـده و طرح

کــه هرچــه ســریعتر بــه فکــر تشــکیل کمیســیون ویــژه

تشـکیل آن در اختیـار هیـات رییسـه

میــراث فرهنگــی و گردشــگری بیفتنــد.

مجلـس قـرار گرفتـه اسـت و پـس از

وظایف کمیسیونها

اعلام وصـول در صحن علنـی مجلس ،در

کمیســیونهای تخصصــی مجلــس وظایفــی برعهــده
دارنــد کــه بــا مــرور آنهــا میتــوان دلیــل اصــرار فعــاالن

جلسـات آتـی مورد بررسـی قـرار میگیرد.

حــوزه میــراث فرهنگــی بــر تشــکیل کمیســیونی ویــژه را
فهمیــد .بررســیطرحهــا و لوايــح ارجاعــی ،رســیدگی
بــه درخواســتهای تحقیــق و تفحــص ،رســیدگی بــه

میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری بیــش

ســوال نماینــدگان از رییــس جمهــور و وزیــران ،بررســی

از پیــش در کشــورمان جــدی گرفتــه شــود ،چــرا کــه

مــوارد ارجاعــی از لوایــح برنامه توســعه و بودجه ســاالنه،

شــورایعالی میــراث فرهنگــی تاکنــون نتوانســته

کســب اطــاع از کــم و کیــف اداره امــور کشــور و دریافت

عملکــرد مناســبی داشــته باشــد ،همانطــور کــه

و بررســی گزارشهــای مربــوط بــه دســتگاههای حــوزه

سلحشــوری میگویــد میــراث فرهنگــی بــرای افــراد

هــر کمیســیون و تهیــه گــزارش مــوردی و ســاالنه در

حاضــر در ایــن شــورا اهمیــت چندانــی نــدارد؛ زیــرا در

خصــوص امــور اجرایــی دســتگاهها و نحــوه اجــرای

ایــن شــورا وزیــری نیســت و معــاون رییــس جمهــور

قوانیــن بهخصــوص قانــون برنامــه توســعه و بودجــه

بــه عنــوان رییــس ســازمان میــراث فرهنگــی در ایــن

ســاالنه وظایــف اصلــی کمیســیونهای تخصصــی

شــورا شــرکت میکنــد و بنابرایــن نهادهایــی کــه بایــد

مجلــس اســت .همچنیــن كميســيونها میتواننــد

نماینــدهای در ایــن شــورا داشــته باشــند ،معمــوال ً نفــر

در مــوارد مهــم و حســاس و در مواجهــه بــا تخلفــات

دومشــان را بــه ایــن شــورا میفرســتند و ایــن بــه

يــا ســوء مديريــت ،بــا دعــوت از مســووالن ذیربــط

معنــی نبــود اهمیــت کافــی بــرای میــراث فرهنگــی

موضــوع را بررســی کننــد.

اســت.

بــا تشــکیل ایــن کمیســیون میتــوان امیــدوار بــود

فرهنگـی،

صنایعدسـتی و گردشـگری با صدور

میراثفرهنگـی،

و

اطالعیـهای برگـزاری هـر نـوع تـور

گردشـگری بـا مسـافر هسـتند

گردشـگری در مناطـق زلزلـهزده را

و موظفنـد در آن قـرارداد تمـام

ممنـوع اعلام کـرد و از برخـورد بـا

خدمـات قابـل ارائـه بـه مسـافران

دفاتـر سـودجو در زمان بـروز بالیای

و گردشـگران از جملـه درج تاریـخ

طبیعـی خبـر داد .در ایـن اطالعیـه

رفـت و برگشـت و همچنین سـاعت

آمـده کـه بـا توجـه بـه ابالغهـا و

اعـزام را مشـخص کننـد کـه تامیـن

تمـام

این شـرایط در تـور مناطـق زلزلهزده

دفاتـر و شـرکتها ملـزم بـه عقـد

غیرممکـن اسـت ،از این رو تبلیغات

عکس :تسنیم

اطالعرسـانیهای

برگـزاری تورهـای زلزلـه کاذب بـوده
و اجـرای ایـن تورهـا عملا ممکـن
نیسـت .سـازمان میـراث فرهنگـی
هشـدار داده کـه بـا توجـه بـا اعلام

قـرارداد اعالمـی از سـوی سـازمان

مکـرر،

حضــور فرهــاد عزیــزی ،مدیــرکل دفتــر امــور پایگاههــای میــراث جهانــی،
اعضــای کمیتــه تخصصــی میــراث فرهنگــی کشــور ،ابراهیــم کریمــی،
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری گلســتان و جاویــد
میــراث فرهنگــی کشــور برگــزار شــد .آنطــور کــه کریمــی گفتــه ،از مزیتهــای

سازمان میراث فرهنگی :برخورد میکنیم
سـازمان

تصمیــم خروجــی جلسـهای بــود کــه در خصــوص بافــت تاریخــی گــرگان بــا

ایمانیــان ،معــاون میراثفرهنگــی ایــن اســتان در محــل دفتــر معاونــت

ورود تورها به مناطق زلزلهزده ممنوع
ث
میـرا 

بافــت تاريخــی گــرگان ،بهعنــوان پايــگاه ملــی معرفــی و تصویــب شــد .ایــن

صنایعدسـتی

ممنوعیـت

تـردد

خودروهـای

غیرمجـاز در مناطـق زلزلهزده توسـط
رییـس پلیـس راهور ناجـا ،برگزاری
هرگونـه تـور و بازدیـد از ایـن مناطق
بـدون هماهنگـی امکانپذیـر نبـوده
و متخلفیـن مجـازات مـی شـوند و
شـهروندان فریـب تبلیغـات چنیـن
تورهایـی را نخورند زیـرا برگزاری هر
نوع تور گردشـگری «سـیاه» هنگام
بـروز بالیـای طبیعـی ممنوع اسـت.

پایــگاه ملــی شــدن بافــت تاریخــی گــرگان میتــوان بــه پیگیــری و انجــام
هرچــه بیشــتر و دقیقتــر طرحهــای مطالعاتــی ،مرمتــی ،باستانشناســی
و  ...اشــاره کــرد .بافــت تاریخــی گــرگان بــا مســاحت  156هکتــار در ســال
 1310بــه شــماره  41بهعنــوان اولیــن بافــت تاریخــی کشــور در فهرســت آثــار
ملــی بــه ثبــت رســيد .ایــن بافــت دارای ویژگیهــای شــاخص کالبــدی و
میــراث ناملمــوس اســت کــه بیانگــر غنــای فرهنگــی و تاریخــی ایــن منطقــه
اســت .ایــن بافــت دارای ســه محلــه قدیمــی بــه نامهــای ســبزه مشــهد،
نعلبنــدان و میــدان اســت کــه هــر کــدام از ایــن محلههــا دارای محــات
فرعــی نیــز هســتند .بافــت تاريخــی شــهرگرگان بخشــی از بافتهــای
تاريخــی منطقــه محســوب میشــود کــه بيــش از 156هکتــار وســعت دارد.
آنچــه اكنــون آن را بافــت تاريخــی گــرگان میناميــم بازمانــده مجموع ـهای
از يــک شــهر (اســترآباد) و عناصــر آن و فضاهــای شــهری هــم چــون
مســاجد ،آبانبارهــا ،قناتهــا ،معابــر و واحدهــای مســكونی يــک يــا چنــد
طبقــه و ...اســت .اســترآباد دروازههــا و كاروانســراهای متعــددی داشــته
كــه دروازههــای چهــل دختــر و بســطالم از مهمتريــن آنهــا بــوده اســت.

حمایت از مطالعات ایرانشناسی در سنپترزبورگ

کشف بقایای انسانی متعلق به عصر آهن در رامسر

رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی :آماده همکاری هستیم

 16گور تاریخی شناسایی شد

ســیدمحمد بهشــتی ،رییــس پژوهشــگاه میــراث فرهنگــی و

مراکــز را پژوهشــگاه میراثفرهنگــی و گردشــگری اعــام

در محــدودهای کــه زیــر پوشــش مطالعــات ژئوفیزیــک

حیوانــی در تمــام قبــور کاوش شــده کــه بعضــا شــامل بقایــای

گردشــگری بــا تأکیــد بــر حمایــت از مطالعــات ایرانشناســی

کــرد و گفــت« :مــا در مجموعــه تشــکیالت خــود در حــوزه

ســنجش از دور قــرار گرفتــه بــود  16گــور از نــوع حفــرهای

کامــل حیــوان از نــوع گاوســانان بــوده اســت ،حکایــت از

در ســنپترزبورگ گفــت کــه «از آنجــا کــه مطالعــات

میراثفرهنگــی از منظــر همــه علــوم مرتبــط بــا میراثفرهنگی

ســاده ،چهــار چینــه ســنگی و کالنســنگی مگالیتیکــی مــورد

حضــور اقوامــی در ایــن منطقــه دارد کــه اقتصادشــان عمدتــا

ایرانشناســی راجعبــه ایــران اســت لــذا مســوولیت مــا در

بــه موضــوع میپردازیــم ».بهشــتی بــه تشــریخ ســاختار و

کاوش قــرار گرفتــه و تعــدادی آثــار فرهنگــی و بقایــای

مبتنــی بــر تولیــدات دامــی بوده اســت .ایــن اقوام در ســاخت

حمایــت و پشــتیبانی از آن ســنگین اســت ».او بــا بیــان

فعالیتهــای پژوهشــگاه پرداخــت و آمادگــی پژوهشــگاه را

انســانی و حیوانــی متعلــق بــه عصــر آهــن 1و  2کشــف شــد.

انــواع و اقســام ظــروف ســفالین ،ابــزار و ادوات مفرغــی – کــه

اینکــه مراکــز مختلفــی در ایــران میتواننــد مطالعــات

بــرای هرگونــه همــکاری بــا انســتیتو نســخ خطــی شــرقی

محمدرضــا خلعتبــری ،سرپرســت هیــات علمــی کاوشهــای

خــود یــک فلــز آلیــاژی اســت  -چــون لــوازم رزم ،شــکار و ...

ایرانشناســی را مــورد حمایــت قــرار دهنــد ،یکــی از ایــن

ســنپترزبورگ اعــام کــرد.

باستانشناســی ایــزگام دشــت رامســر گفتــه وجــود بقایــای

و نمونههــای بیبدیلــی از زیــور آالت دارای مهــارت بودهانــد.

محوطه حاج بختیار
ثبت ملی شد

متن اگهی

اگهـی

ابلاغ

وقـت

رسـیدگی

دادنامه

و

پروندهکالسه 9609983492600363

دادخواسـت و ضمائـم بـه اقـای مجیـد

شـورای حـل اختلاف شـماره 6

سـیدی فرزنـد مهـدی خواهـان اقـای

شهرسـتان رفسـنجان تصمیـم نهایـی شـماره

حسـین زیـن العابدینـی دادخواسـتی بـه طرفیـت

 9609973492600543خواهـان :اقـای حسـام

خوانـده مجیـد سـیدی بـه خواسـته مطالبـه وجـه

الدیـن یاسـمی فرزنـد اسـدهللا بـه نشـانی کرمان

مطـرح کـه بـه ایـن شـعبه ارجـاع و بهدشـماره پرونده

–رفسـنجان –سرچشـمه خ کوکـب ک  5پلاک 1

فرهنگــی ،صنایعدســتی

کالسـه  9609983492200453شـورای اختالف شـماره

خوانـده :اقـای سـعید رفیعـی نیـا فرزنـد محمـد

 2شهرسـتان رفسـنجان ثبـت و وقـت رسـیدگی مورخ

علـی بـه نشـانی کرمان-رفسـنجان خ شـهید

و گردشــگری در نامــهای

 1396.9.21سـاعت  16:15تعییـن کـه حسـب دسـتور

مطهـری ک  36پ 16

دادگاه طبـق موضوعـات  73قانـون ایئـن دادرسـی

خواسـته:مطالبه وجـه بابت...گردشـکار:خواهان

مدنـی بـه علـت مجهـول االمـکان بـودن خوانـده و

دادخواسـتی /درخواسـتی فـوق بطرفیـت خوانـده

درخواسـت خواهـان مراتـب یـک نوبـت در یکـی از

تقدیـم داشـته کـه پـس از ارجـاع بـه ایـن شـورا

خــود نوشــته اثــر مذکــور تحــت حفاظــت و نظــارت

جرایـد کثیـر االنتشـار اگهی می گـردد تا خوانـده ظرف

و ثبـت بکالسـه فـوق جـری تشـریفات قانونـی

یـک مـاه پـس از تاریـخ انتشـار اگهی به دفتـر دادگاه

در وقـت فـوق العاده/مقـرر تحـت نظـر اسـت

ایــن ســازمان اســت و هــر گونــه دخــل و تصــرف یــا

مراجعـه و ضمـن اعالم نشـانی کامل خود،نسـخه ثانی

مالحظـه می گـردد اعضای شـورا نظریه مشـورتی

دادخواسـتی و ضمائـم را دریافـت و در وقت مقرر فوق

خـود را کتبـا اعلام داشـته لـذا بـا برسـی اوراق

جهـت رسـیدگی در دادگاه حاضـر مـی گـردد.

ومحتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی اعلام و بـه

متصدی امور دفتری دادگاه شـورای حل اختالف شـماره2

شـرح اتـی مبادرت به صـدور رای می گـردد« :رای

شهرسـتان رفسنجان-محدثه فروتنی راویز

قاضـی شـورا» در خصـوص دادخواسـت خواهـان

میراث

رییــس ســازمان میــراث

بــه اســتاندار ایــام
مراتــب ثبــت «محوطــه باستانشــناختی حاجبتیــار
(بختیــار)» را بــه او ابــاغ کــرد.

مونســان در نامــه

اقــدام عملیاتــی کــه منجــر بــه تخریــب یــا تغییــر
هویــت آن شــود جــرم محســوب میشــود و مرتکب
مشــمول مجازاتهــای قانونــی خواهــد شــد.

بـه طرفیـت خوانـده بـه خواسـته مطالبـه مبلـغ
 195.000.000لاير بابـت مطالبه وجه چک و دسـتی
،شـورا بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده توسـط
خواهـان و وجـود رسـید مذکـور که نشـانه طلبکار
بودن خواهان اسـت و خوانده در جلسـه دادرسـی
حاضـر و هیـچ گونـه دلیـل و مدرکـی کـه مویـد
برائـت ذمـه خـود باشـد را به شـورا ارائـه نموده،لذا
شـورا دعوی خواهان را ثابت تشـخیص و مسـتندا
بـه مـاده  198قانـون ائین دادرسـی مدنی حکم بر
محکومیـت خوانده بـه پرداخت مبلـغ 195.000.000
لاير بابـت اصـل خواسـته و مبلـغ 5.035.000لاير
هزینـه دادرسـی و خسـارت تاخیـر تادیـه از زمـان
سررسـید توسـط اجـرای احکام و در حـق خواهان
صـادر و اعلام مـی دارد رای صـادره غیابی و ظرف
 20روز پـس از ابلاغ قابـل واخواهـی در شـورای
حـل اختلاف و  20روز پـس از ان قابـل اعتـراض
در محاکـم عمومـی دادگسـتری رفسـنجان مـی
باشـد.م الـف 3406
قاضی شـعبه  6شـورای حل اختالف رفسـنجان-
سـید مهدی مالباشی

آگهی مزايده اموال منقول
نوبت دوم

در خصـوص کالسـه پرونـده 961603
اجرایـی بـه طرفیت محکـوم له اقـای بهـزاد بهزادنژاد
محکـوم علیـه خانـم صغـری فرامرزپـور اجـرای
احـکام شـعبه یـک شهرسـتان کرمـان در نظـر دارد
یـک دسـتگاه کامیـون ایویکـو بـه شـماره 589ع12
ایـران 65ازنـوع باری فـازی تیپ یوروگارکـو180ای28
دومحـور شـش چـرخ سـفید رنـگ مـدل  1386بـا
ظرفیت جمعا  ۱۸تن شـش سـیلندر به شـماره موتور
 227076و شـماره شاسـي  006149میباشـد ودرزمان
بازدیـد کارشـناس گاردان ان بـاز سرسـیلندر موتور نیز
بازوچهـار حلقـه السـتیک چـرخ های عقب فرسـودہ
و  ۷۰درصد و شیشـه جلوتری داشـته و سـپر باشـل
گیرهـای عقب نیز خسـارت دیده اسـت فاقد باطری
سـقف براثـر رنـگ امیزی قبلـی و نبـود کیفیت رنگ
پوسـیده شـده و در حـال ریـزش میباشـد زاپـاس
فرسـوده چراغ جلوسـمت راست شکسـته سپر عقب
و سـینی زیـر اطـاق باروباالی سـپر عقـب تصادفی و
نیـاز بـه بازسـازی دارد کـه توسـط کارشـناس رسـمی

دادگسـتری بـه مبلـغ  950/000/000ریـال ارزیابـی و
بـرآورد گردیـده کـه از طریق مزایده به فروش برسـاند
جلسـه مزایده در روز مورخ  1396/10/04راس سـاعت
 ۱۱صبـح در محـل دفتـر شـعبه اجرای احکام شـعبه
اول شهرسـتان کرمـان و بـا حضور نماینده دادسـتان
برگـزار میگـردد عالقمنـدان بـه خریـد مـی تواننـد تا
5روز قبـل از جلسـه مزایـده از خـودرو فـوق واقـع در
پارکینـگ بعـد از تصفیـه خانـه آب در کرمـان ،بازدید
و  ۱۰درصـد قیمـت مـورد نظـر خـود را تـا قبـل از
برگـزاری مزایده به شـماره حسـاب 2171293951000
بـه نـام سـپرده دادگسـتری کرمـان نـزد بانـک ملی
واریـز و فیـش آن را بـه همـراه پیشـنهاد کتبـی خود
در داخـل پاکـت درب بسـته تحویل این اجـرا نمایند
بدیهـی اسـت برنـده کسـب خواهـد بـود کـه قیمـت
باالتـری پیشـنهاد داده باشـد و نامبـرده بایـد مابقـی
وجـه را حداکثـر تـا یک ماہ پـس از برگـزاری مزایده
پرداخـت نماید و در صورت انصـراف برنده مزایده %10
واریـزی بـه نفـع دولـت ضبـط خواهد شـد.
اجرای احکام حقوقی دادگستری کرمان – مکی
م الف 1824

پیام رسانه
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10003432117834
پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

در این صفحه مهم ترین خبرهای روزنامه های استانی ایران و همچنین رسانه
های دیگر کشورهای جهان را می توانید ببینید.

034-32117852

پیـــام بین الملل
کابل

روزنامه  8صبح

خبرگزاری یورونیوز

به گزارش بانک جهانی

پیرامون اقتصاد افغانستان پرداخته است.
بانک جهانی میگوید افغانستان در حوزه

اروپا

مردم حراره پایتخت زیمبابوه ،از استعفای
موگابه خبر داده است.

اقتصادی رشد داشته است.

آمریکا

خبرگزاری سی ان ان

با انتشار ویدئویی

که توسط جاشوا برلینگر گرفته شده است،
از فرار سربازان کره شمالی از مرزها خبر داده

با اشاره به شادی

فرانسه

است.

خبرگزاری فرانس 24

در سرتیتر

خبرهای خود به استعفای موگابه پس از 37
سال قدرت پرداخته است.

لبنان

چین

روزنامه االخبار

ضمن اشاره به تحوالت

لبنان تیتر زده است« :تالش برای ماندن
حریری»

خبرگزاری شینهوا

در بخش خبرهای بین

الملل خود به ورود حریری به بیروت پرداخته
است .حریری قبل از ورود به بیروت از ریاض
به فرانسه سفر کرده بود.

پیـــامدیــروز
کرمانشاه

اصفهان

روزنامه« باختر»

نوشت که پیامک

پرداخت اقساط مسکن مهر را قطع کنید.

روزنامه «اصفهان امروز»

نوشت

اصفهان قلب مذاکرات هسته ای ایران و
اروپا شد .

بوشهر

فارس

روزنامه « بامداد جنوب»

از

تخصص  150میلیارد اعتبار ارزش افزوده ها به
شهرداری خبر داد .

روزنامه « افسانه »

در گزارشی از جای

خالی تکنولوژی مدرن در کاخانه های فارس
پرداخت.

مازندران

البرز

روزنامه « خبرشمال »

نوشت که

واردات برنج تیر خالص به شالیکاری.

روزنامه « پیام سپیدار»

از افتتاح

شعبه بانک خون بندناف در شهرستان فردیس
خبر داد .

دنیا
مجازی

10003432117834

قابلیت جدیدی به اینستاگرام اضافه شده که به کاربری که ویدیوی زنده را پخش

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

میکند ،امکان اضافه کردن دکمه درخواست پیوستن مخاطبان را میدهد؛ بدین

ترتیب تماشاکنندگان پخش زنده می توانند در صورت تمایل درخواست خود را

برای پیوستن به فردی که محتوای الیو اجرا می کند را مطرح نمایند.

034-32117852

وبگردی
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خبر

اسنپ

بانک ملت

تعـداد نصبهـای نسـخه جدیـد همـراه

به دنبال ممنوع شـدن اسـتفاده رانندگان

کاربران میتوانند با نصب و استفاده از

تاکسـییابهای آنالیـن از اپلیکیشـن

اپلیکیشن «آپ» روی تلفن هوشمند

بانـک ملـت کـه بـا امکاناتـی بینظیـری

مسـیریاب  Wazeبـه گـزارش برخـی

خود ،با حفظ تخفیفهای قبلی اقدام

ماننـد خریـد با اسـتفاده از گوشـی تلفن

راننـدگان اسـنپ ،رانندگانـی کـه همچنان

به خرید بیمهنامه شخص ثالث کنند و

همـراه مجهـز بـه  NFCبهتازگـی ارائـه

از ایـن برنامـه اسـتفاده میکردند ،پیغام

بیمهنامه خود را در محل دلخواه تحویل

شـده از یـک میلیـون عـدد گذشـت.

زیـر را دریافـت کردند.

بگیرندapp.733.ir .

mobile.bankmellat.ir/mobile

مقامـــات فـــدرال آمریـــکا بهتازگـــی

درخواســـت میلیونهـــا دالر پـــول در

 104 Ballers ،Roomو Curb Your

فـــردی ایرانـــی بـــه نـــام بهـــزاد

قالب بیتکوین کرده است.

 Enthusiasmبههمـــراه فیلمنامـــه

مصـــری را بـــه اتهـــام دستداشـــتن

طبـــق ادعاهـــای مطرحشـــده ،بهـــزاد

ســـریال Game of Thrones

در حمل ــه هک ــری امس ــال ب ــه ش ــبکه

مص ــری یک ــی از اعض ــای تی ــم هک ــر

دسترســـی پیـــدا کنـــد .مصـــری در

 HBOبازداشـــت کردهانـــد .بـــه گفتـــه

 Turk Black Hat Securityاست.

مـــاه جـــوالی  ،۲۰۱۷ایمیلهایـــی

مقامـــات امنیتـــی ،مصـــری بـــه

ب ــه گــزارش زومی ــت ظاهــرا مص ــری

تهدیدآمیـــز بـــه مدیـــران اجرایـــی

سیســـتم کامپیوتـــری ایـــن شـــبکه

در بهـــار گذشـــته ،کمپینـــی تشـــکیل

ایـــن شـــبکه فرســـتاده و از آنهـــا

بـــزرگ نفـــوذ کـــرده و فیلمنامـــه

داده و بـــا بهرهگیـــری از شـــگردهایی

درخواست پول کرده است.

قســـمتهایی از ســـریال بـــازی

خـــاص و از طریـــق حســـابهای

وی در ایمیلهایـــش تصاویـــری از

تــاج و تخــت ()Game of Thrones

کاربـــری کارمنـــدان  HBOموفـــق

یکـــی از شـــخصیتهای ســـریال

را بههمـــراه چنـــد ســـریال دیگـــر

شـــده بـــه درون ســـرورهای ایـــن

 GOTبهنـــام شـــاه شـــب (Night

کـــه هنـــوز بصـــورت رســـمی پخـــش

غـــول دنیـــای تلویزیـــون نفـــوذ کنـــد؛

 )Kingرا قـــرار داده و زیـــر آن

نشـــده بودنـــد ،بـــه ســـرقت بـــرده

وی ســـرانجام توانســـته بـــه

پیامهایـــی نظیـــر «بـــرای HBO

اس ــت .ظاهــرا بهــزاد مص ــری پ ــس

قســـمتهای

پخشنشـــده

آرزوی موفقیـــت دارم» نوشـــته

از ایـــنکار ،از مســـئولین HBO

ســـریالهای

مثـــل

محبوبـــی

است.

ایرانیها در توییتر چه میگویند؟
علــی پهلوان میگوید:
اوبــر هــک شــدنش و لــو رفتــن اطالعــات  ۵۷میلیــون حســاب کاربــری
رو بــه مــدت یــک ســال مخفــی کــرده بــوده .در عــوض  ۱۰۰هــزار دالر بــه هکرهــا
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آسان پرداخت

یک ایرانی عامل حمله هکری به HBO
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مصـــری کـــه در دنیـــای آنالیـــن از
نـــام مســـتعار Skote Vahshat
اســـتفاده کـــرده ،بـــه مدیـــران
شـــبکه گفتـــه اســـت کـــه اگـــر
آ نهـــا  ۵.۵میلیـــون دالر بـــا
اســـتفاده از بیتکویـــن بـــه او
پرداخـــت

نکننـــد،

تمامـــی

داد ههای ــی را ک ــه ب ــه دس ــت آورده
اســـت ،منتشـــر میکنـــد .حـــدودا
یـــک هفتـــه بعـــد ،حرفهـــای او
رنـــگ واقعیـــت بـــه خـــود گرفـــت
و

مصـــری

بخشهایـــی

از

اطالعـــات محرمانـــهی  HBOرا در
ســـطح اینترنـــت پخـــش کـــرد.
جالـــب اســـت بدانیـــد کـــه ایـــن
شـــبکه در آن زمـــان گفتـــه بـــود
فـــاش شـــدن ایـــن اطالعـــات،
ارتباطــی به هکرها ندارد.

بهاره رهنما تصویری قدیمی ازسال  ۱۳۷۷با حضور
خودش و همکاران او ازجمله سروش صحت به
اشتراکگذاشته.
@baharehrahnamaoriginal

شناسه «فودسنتر» سامانه سفارش آنالین غذا
در کرمان از آغاز دریافت سفارش صبحانه خبر
داده.
@foodcenter.ir

پــول داده تــا اطالعــات رو پــاک کننــد.
آقــای نارنجی میگوید:
ایــن ســیگار و نوشــابه و کالبــاس و پالــم نیــس کــه عمرتــو کــم میکنــه،
اهمیــت دادن بــه حرفــای دیگــران و درگیــری ذهنیتــه
صروش میگوید:
هــر کــی توییتــر اکانــت داره الزامــا خبرنــگار نیســت ولــی هــر خبرنــگاری
بایــد اکانــت توییتــر داشــته باشــه
بــه نظــرم بــه ایــن خاطــره تعــداد کســانی کــه تــوی بایوشــون زدن روزنامهنــگار/
خبرنــگار زیاده
آذر منصوری میگوید:
دیــروز آخریــن دژ داعــش ســقوط کــرد .از ایــن پیــروزی همــه خوشــحالیم
وجــای تبریــک دارد،امــا نبایــد بــه ریشــه هــای رویــش ایــن گروههــا بــی توجــه
بود.تــا ریشــه هــا هســت ،بایــد نگــران رویشــی دیگــر بــا نــام و عنوانــی دیگــر بــود
فرنوش میگوید:
مــن هفتــه پیــش شــمال بــودم و خونــه مــا تقریبــا بــه جایــی کــه پرند ههــا
میــان نزدیکــه .هنــوز هیــچ کــدوم نیومــدن بــه علــت اینکــه هنــوز هــوا گرمــه و
هنــوز حتــی انقــدر بــارون نــزده کــه زمینایــی کشــاورزی آب بگیــره .وای امــان از
تورهایــی کــه بســته بــودن کــه مــن چندتاشــو دیــدم .کاش بشــه جلوشــونو گرفــت
احســان منصوری میگوید:
پایان کار داعش در عراق اعالم شــد
محصــول ایــران در عــراق را مقایســه کنیــد بــا محصــول ناتــو در لیبــی .یکطــرف
بازارهــای بــرده فروشــی در ویرانــه ای چندپــاره چیــده میشــود و طــرف دیگــر
خشــن تریــن گــروه تروریســتی در جهــان برچیــده.
رســانهها امــا همچنــان ایــران را بــی ثبــات ســاز و ناتــو را ارتــش آزادی بخــش
مینامنــد!

کیهان کلهر ،با انتشار تصویر زیر از منتشر شدن
آلبوم جدیدش به زودی خبر داده.
@kayhan_kalhor

پایگاه خبری زیست بوم تصویر زیر را از بازار
غیرقانونی فروش پرندگان وحشی مهاجر در
فریدونکنار همرسانی کرده.
@zisboom
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آیتهللا جعفری:

سرپرسـت شـهرداری زرنـد از
اختصـاص

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

جهـت

بنگاههـای ماشـین و میادیـن میـوه و
تربار در شهر زرند خبر داد .
رضـا یزدانپنـاه گفـت کـه میـدان بـار
و بنگاههـای ماشـین از سـطح شـهر
جــمع خواهنـد شـد.یزدانپناه بـا اعالم
ایـن خبـر گفت :وجـود نمایشـگاههای
خـودرو در معابـر اصلـی شـهر باعـث
بـروز مشـکالتی از جملـه اختلال در
رفـت وآمـد ،پـارک خـودرو در پیـاده
رو ،مشـکالت متعـدد ترافیکـی ،تجمع
افـراد درخـارج از محـل صنفـی خـود
و ...مـی گـردد .
رضـا یزدانپنـاه با اعالم اینکـه در صورت
موافقـت مالکیـن و مجمع امـور صنفی
ایـن واحد هـا پـس از واگـذاری زمین
بـه بلـوار امام رضـا منتقل خواهند شـد
گفـت :احـداث میـدان بـزرگ میـوه و
بـار در شـهر زرنـد نیـز از دیگـر برنامـه
های شـهرداری در خصوص ساماندهی
میادیـن میـوه و تـره بـار اسـت و ایـن
طرح از سـالهای گذشـته در دسـتور کار
شـهرداری زرنـد قـرار داشـته اسـت و
امیدواریـم با همـکاری نهادهای ذیربط
ایـن امـر نیـز بـه تحقـق برسـد .وی در
پایـان گفت :تمام سـعی مـا ایجاد رفاه
و آسـایش بـرای شـهروندان اسـت .
کارشـناس اداره کل پیشبینـی
هواشناسـی اسـتان کرمـان بـا
بیـان ایـن مطلـب کـه در طـول روز
چهارشـنبه و پنج شـنبه هوای استان در
طـول روز کاهـش مییابـد ،اعلام کـرد:
نیمـه غربـی ،جنـوب غربـی و شـمال
استان شاهد این بارندگیها هستند.

پنجمین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در قالب  60غرفه
صنایع دستی و گردشگری در مجتمع برج اول کرمان افتتاح شد.
یکی از اهداف مهم این نمایشگاه معرفی گلیم شیریکی پیچ سیرجان است.

034-32117852
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گزارش

زمینـی

10003432117834

حسـاب اسـت از روزی کـه مسـاله اسـتعفای مـن

نگران کرمان پس ازکنارهگیری نیستم

راه افراط بنبست است
امـام جمعـه مسـتعفی کرمـان بـه «کرمـان نـو»
میگویـد «نگران کرمان نیسـتم چرا کـه در ایران افراد
معتدل زیادی وجود دارد».

میگویـد کـه نگـران کرمـان پـس از خـود نیسـت.
گفتوگـوی کوتـاه «کرمـان نـو» با آیـتهللا جعفری را
در ادامه میتوانید بخوانید.

آیـتهللا سـید یحیـی جعفـری ،از ابتـدای انقلاب

* همواره مشـی اعتدالی در شـما وجود داشـته و این

اغلـب مـردم و مسـووالن کرمـان ،همـواره بـر خـط

همانطـور کـه میگویید ،حـاال چه مردم ایـن حرف را

اسلامی امامجمعـه کرمـان بـوده .مـردی کـه بـه گواه

باعث ثبات در استان کرمان شده است.

اعتـدال حرکـت کـرده .همیـن امـر موجـب شـده

بزننـد چـه نزننـد ،مـن همـواره سـعی کـردم معتـدل

اسـتعفای اخیـر او ،مـردم را نگـران کنـد .او البتـه

باشـم .نـه افراطـی بـودم و نـه تفریطـی .روی همین

سالمت مرزی درخطر
دام های قاچاق

مطرحشـده خیلـی از مسـووالن و مردم اظهـار نگرانی
میکنند.

* ایـن اعتـدال شـما را بـا مشـی مرحـوم آیـتهللا
هاشـمی مقایسـه میکنند .چقـدراین روحیـه اعتدالی

* امروز که اسـتعفا دادید و قرار اسـت جانشـین شـما

مشـخص شـود ،نگران نیستید پس ازشـما این فضای

آرامش به هم بخورد؟

مـن نگرانـی نـدارم .ولـی بـرادران و خواهـران مـن و

شما تأثیر گرفته از منش آیتهللا هاشمی بوده؟

مسـووالن چنیـن نگرانـی دارنـد .ولـی امیـدوارم هیچ

مـن چـه بـا آیـتهللا هاشـمی ارتبـاط داشـتم چـه

مسـاله ای و مشـکلی به وجود نیاید .انشـا هللا کسـی

نداشـتم ،مشـی اعتـدال را دنبـال میکـردم .حـاال

کـه امامجمعـه آینـده کرمـان اسـت بهتـر از مـن بـه

احتمال دارد از روحیات ایشان اقتباس کرده باشم.

مسـؤولیتهایش عمـل کنـد و مشـکلی بـرای مـردم

* فکـر میکنیـد دسـتاورد اعتـدال شـما در طـول

پیش نیاید.

آرامـش مـردم ،رضایـت تـوده و انجام وظایـف بهطور

فقـط من معتـدل نیسـتم .خیلیها معتدل هسـتند.

صحیـح .راه افراطوتفریـط بنبسـت اسـت .اعتدال به

بایـد صبـر کنیـم ببینیم امامجمعه چه کسـی هسـت

معنای نادیده گرفتن مسـؤولیتها و تکالیف نیسـت.

و بعد از یک سال عملکرد را بررسی کنیم.

دورانی که امامجمعه کرمان بودید ،چه بوده؟

مدیرکل دامپزشـکی اسـتان کرمان با اشـاره به اینکه عمده مشکالت ما در
بحـث قاچـاق دام در جنـوب اسـتان کرمـان اسـت ادامه میدهـد :هویت

* این خاطرجمعی شما از کجا میآید؟

سودوکو شماره 1045

گذاری دام یکی از راههای تشـخیص دام سـالم اسـت که این موضوع نیز
توسـط برخـی از سـودجویان مـورد سوءاسـتفاده قرارگرفتـه اسـت .وی با

اسـتان کرمـان بـه دلیـل قـرار گرفتـن در مجـاورت اسـتانهای مـرزی بـا

افغانسـتان و پاکسـتان و راههـای گسـترده داخلـی یکی از مبـادی انتقال
دامهـای قاچـاق بـه اسـتانهای مرکزی شـده اسـت .قاچاقچیـان بعد از
اینکـه دامهـای زنـده را مرزهـای شـرقی با قیمت بسـیار کمتر از نـرخ دام
زنده در داخل کشـور خریداری میکنند آنها را از دشـتهای سیسـتان و
بلوچسـتان بـه سـمت کرمـان کـوچ میدهنـد و یـا بهوسـیله خودروهـای
حمل دام غیرمجاز دامها را به استانهای مرزی منتقل میکنند.
امـا مهمتریـن راهـکار قاچاقچیـان بـرای دور زدن پسـتهای قرنطینـه و

اشـاره به اینکه متأسـفانه بعضی از این پالکها توسـط سـودجویان مورد
خریدوفـروش قـرار میگیـرد یـادآور میشـود :بایـد تمامـی دامهـا پالک
گـذاری و پـس از ذبـح در کشـتارگاه پالکهـا معـدوم و حـذف شـود امـا
متأسـفانه در این سـیکل شـاهد برخی تخلفات هسـتیم .وی با تأکید بر
اینکـه بهداشـت عمومی جامعـه در قاچاق دام آسـیب میبینـد میافزاید:
عمـده مشـکالت مـا در بحث قاچـاق دام در جنوب اسـتان کرمان اسـت و
هویت گذاری دام در جنوب استان کرمان معطلمانده است.

کاالی فاسدشدنی

نظارتهـای دایمـی موجود در جادههای اسـتان واردکـردن دامهای قاچاق رشـیدی بـا تأکید بر اینکه مبارزه بـا قاچـاق دام ارزش باالیی در جلوگیری

در گلههـای دامهـای محلـی اسـت .ایـن اقـدام در فصلهـای مختلـف از شـیوع بیماریهـای دامی و بهداشـت عمومـی دارد یادآور میشـود :اگر

موجـب شـیوع بیماریهـای مختلـف و کنتـرل نشـده دامـی میشـود و فـردی دچـار بیماری مشـترک شـده و جان خـود را از دسـت دهد ،هزینه
درنهایت هزینههای بسیاری به صنعت دام کشور وارد میکند.

 ۹۰درصد دامها قابل کشتارنیست

بـه گـزارش قـدس آنالیـن مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان کرمـان بـا بیان

اینکـه دامـی کـه جنـوب اسـتان کرمان بـه مرکز اسـتان انتقـال مییابد
فاقـد کیفیـت و سلامتی اسـت اظهـار میکنـد :در ایـن دامهـا شـاهد
الغری و وجود کنه در بدن آنها هستیم.

بیشتری نسبت به میزانی که باید صرف پالک گذاری کنیم ،دارد.

مدیـرکل دامپزشـکی اسـتان کرمان میگویـد :دامی که توقیف میشـود و
بـه قرنطینـه مـیرود در حکـم کاالی فاسدشـدنی اسـت و قابلفـروش
نیسـت ،باید تحت نظارت در قرنطینه باشـد و با نظر دامپزشـکی در اسـرع
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وقت یا به کشتارگاه ارسال یا معدومسازی شود.

هویت گذاری دردستورکار

حسـین رشـیدی بابیان اینکه  ۹۰درصد دامی که از جنوب اسـتان به مرکز رییس سـازمان جهاد کشـاورزی شـمال اسـتان کرمان در توضیح رفع این

مدیـر عامـل سـازمان آتـش

اسـتان انتقـال مییابـد ،قابـل کشـتار نیسـت ادامـه میدهد :قاچـاق دام مشـکل اظهـار میکنـد :از سـال  ۹۴هویـت گـذاری دام در شـمال اسـتان

کرمـان از وقـوع  ۱۲۳مـورد عملیـات

میکنـد و لـذا بایـد جدیت بیشـتری برای مقابلـه با این پدیده در دسـتور شـده و هـر دامی کـه متولد میشـود را نیز هویت گـذاری میکنیم.عباس

عـدم رعایـت مسـایل ایمنـی در شـهر

قاچـاق در اسـتان ذکـر کـرده و بیـان میکنـد :در راسـتای هویـت گـذاری راحتـی انجـام میشـود بیان میکنـد :از محل هویت گذاری دام در اسـتان

نشـانی و خدمـات ایمنی شـهر

سلامت مـردم و سـاکنان ایـن اسـتان و اسـتانهای مرکـزی را تهدیـد کرمـان کلیـد خـورد و  ۹۰درصد گاو و گوسـاله شـمال اسـتان هویت گذاری

اطفـاء حریـق به دلیل بـی احتیاطی و

کار قـرارداد .وی پلاک گـذاری دام را یکی از راهکارهای شناسـایی دامهای سـعیدی بـا اشـاره بـه اینکه بـا هویت گـذاری ردیابـی حیوانـات قاچاق به

کرمـان طـی آبان ماه سـال جاری خبر

 ۱۱۷میلیـارد تومـان به اقتصاد اسـتان کمک میشـود و گوشـت سـالم به

داد.

اعتدال به معنای دوری از افراطوتفریط است.

شترها نیز باید در استان کرمان اقدامات الزم صورت گیرد.
خریدوفروش پالک چهارپایان

مردم تحویل میشود.

جدول شماره 1045
افقی

 -1پایتخــت تایلند  -هیجان آور
 -2ســماوی  -نیمه الوارهای زیر ریل
 -3ودیعه و ســپرده  -سنجش و
اندازه گیری  -ســر بی مو
 -4النه  -گل ســرخ  -به غیر از -
كرم و بخشش
 -5آشــكارا  -نردبان  -مسطح
 -6خوگیــری  -هیكل  -مركز
مازندران

 -7صدای شكســتن چیزی  -برترین

بازیگر  -بزرگان و اشــراف

فوتبالیســت جهان عضو بارسلون -

 -13بــزرگ  -با حمیت  -لگام و

نبات و رســتنی  -برنج كاری

دهانه

 -8ورزش ســرعت و هیجان

 -14عصب كمر  -شــكمبه چهار پایان

 -9كشــیدنی نامطلوب  -خبیث -

 -15پســیكانالیز  -ضمیمه شدن به

بخشــش  -حرف دهان كجی

چیزی.

 -10به اســب شاه نگویید!  -پسر
مازندرانی  -پرنده خرامان

عمودی

 -11زیان  -بخش دوم معده نشــخوار

 -1باد آمد و بوی عنبر آورد ...شــكوفه

كنندگان  -وسیله

بر سر آورد  -مورخ

 -12روشــنایی  -شهر زیارتی  -نقش

 -2حــرف نازی ها  -تازیانه  -عالم
سفلی
 -3هویدا  -به ناخواســت  -از ادات
شباهت
 -4ویرگول  -ســوو جهت  -پر گو می
زند!  -بیســت و دومین حرف الفبای
فارسی
 -5نــان گرده  -آش فرنگی  -از مواد
مخدر و نوعی پادزهر
 -6دشــمنی  -مهندس آلمانی و
مخترع موتورهای درونســوز  -ایالتی
در آمریكا
 -7عالمت صفت عالی  -ســخن گفتن
 مكر و حیله -8پراكنــده  -اثری از درك و الكوت
نویســنده اهل سنت لوسیا و برنده
نوبــل ادبی  - 1992چه وقت؟

 -9برگ  -ترســناك  -متاع

 -12پرســتار  -فلز هادی  -چاشنی

حرف ربط

 -10متــداول  -نام مردانه ارمنی -

شــور  -چهره و رخسار

 -15اختراع هالند دانشــمند آمریكایی

شهری در فارس

 -13مزه اول خرمالو  -عهد شــباب -

در ســال  - 1891نظم دادن و سامان

 -11شــهرت  -سگ پاچه گیر  -سوره

عید آذری

دهی.

قلب قرآن

 -14هضــم غذا  -پارچه كم عرض -

مشاور وزیر بهداشت در امور تجهیزات پزشکی گفت :در راستای ایجاد انضباط در توزیع

10003432117834

کاال ،برچسب اصالت کاال مورد تاکید قرار گرفته است و تمام محصوالت ،تجهیزات و
ملزومات پزشکی از سال  ،۹۷ملزم به نصب برچسب اصالت کاال روی محصوالت خود

پ
یامک شما را درباره
ا
ین
صف
حه می خوانیم

034-32117852

میشوند.

تعطیلی هشتم ربیع االول در هالهای از ابهام

لغو تعطیلی هشــتم ربیع االول برای بررسی بیشتر در دستور کار

تصویــب ایــن تعطیلــی هــم قابــل

توجــه اســت .ایــن تعطیلــی بنــا بــه

علــی مطهــری بــه عنــوان طــراح ایــن طــرح ،اظهــار

گزارش

کــرد :بنــا بــود ایــن طــرح بــا قیــد دو فوریــت

پیام ما
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مطهــری افــزود :عــاوه بــر ایــن نحــوه

نمایندگان مجلس قرار گرفت
مطــرح شــود چــرا کــه میخواســتیم بــه تعطیلــی
هشــتم ربیــع امســال برســد امــا فرصــت طــرح آن در

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــا یــک

جلســات گذشــته ایجــاد نشــد.

فوریــت طرحــی موافقــت کردنــد کــه در صــورت

مطهــری خاطرنشــان کــرد :روشــن نیســت کــه مــردم

تصویــب نهایــی تعطیلــی روز هشــتم ربیــع االول از

بایــد در ایــن مناســبت عــزاداری کننــد یــا شــادی،

فهرســت تعطیــات رســمی کشــور حــذف مــی شــود.

ضمــن اینکــه فلســفه تعطیلــی بزرگداشــت مناســبت

توصیــه یکــی از مراجــع صــورت گرفــت
 -در حالیکــه برخــی مراجــع نیــز موافــق

نیســتند -و در مجلــس نهــم تصویــب شــد

حضــرت امــام حســن عســگری (ع) و آغــاز امامــت و
والیــت حضــرت ولیعصــر (عــج) بــوده و ســال جــاری
نماینــدگان مجلــس تصویــب کردنــد کــه ایــن روز جــز

ایــن کار را انجــام داد .ضمــن اینکــه اثــر اقتصــادی

دوســتان لطــف کننــد کــه ایــن تعطیلــی در روز 8
ربیــع لغــو شــود.

تعطیــات رســمی حســاب شــود.

ایــن تعطیلــی و فشــار وارده بــه بخــش خصوصــی

امــا ایــن تعطیلــی ماننــد ســایر تعطیــات نبــوده

و کاهــش درآمــد دولــت آن هــم در ســال اقتصــاد

و دارای جوانبــی بــوده و همیــن جوانــب بــوده کــه

مقاومتــی و بــا توصیههــای رهبــری بــه هیــچ وجــه

اما نهم ربیع االول چه روزی اســت؟

روز گذشــته نماینــدگان مجلــس را بــا طــرح یــک

مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.

فوریتــی لغــو ایــن تعطیــل رســمی مواجــه کــرد.

مطهــری تأکیــد کــرد :روز هشــتم ربیــع در مجــاورت

خلیفــه دوم منســوب شــده اســت.در ایــن روز

علــی مطهــری نایــب رییــس مجلــس کســی بــود کــه

بــا  9ربیــع اســت ،البتــه بــه طــور سربســته میگویــم

موافــق ۲۸ ،رای مخالــف و چهــار رای ممتنــع از

وی خاطرنشــان کــرد :مــا در ایــن طــرح مصلحــت

مجمــوع  ۱۹۷نماینــده حاضــر بــا آن موافقــت کردنــد.

کشــور و آبــروی مجلــس را درنظــر گرفتهایــم و

نهــم ربیــع االول بــه روز مــرگ عمــر بــن خطــاب
همچنیــن عمــر بــن ســعد بــه دســت مختــار بــن

ابوعبیــده ثقفــی کشــته شــد .عمــر بــن ســعد پســر
ســعد بــن ابــی وقــاص ،صحابــی پیامبــر(ص) ،بــود.
عمــر بــن ســعد از ســوی عبیــد هللا بــن زیــاد بــه
فرماندهــی ســپاه کوفیــان بــرای مقابلــه بــا امــام
حســین(ع) منصــوب شــد و در روز دهــم محــرم
امــام حســین(ع) و هفتــاد و دو تــن از یارانــش را بــه
شــهادت رســاند..

دادکان به وزارت صنعت رفت

وی درسال های گذشته رییس فدراسیون فوتبال بوده
وزیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت

حکــم بــه ســمت «مشــاور وزیــر

در حکمــی محمــد دادکان را بــه
عنــوان مشــاور امــور تربیــت بدنــی

منصــوب میشــوید.

و ورزش خــود منصــوب کــرد.
در حکــم محمــد شــریعتمداری

خداونــد

عکس:آنا

آگهى مزايده اموال منقول نوبت دوم

دارد در پرونده اجرایی  940360یک دسـتگاه یکسـر
برش در سـر پروفل  UPVCسـاخت شـرکت سـازه
گهـر بـه طـول  ۵متـر مجهز بـه دواره با الکتـرو موتـور  ۷کیلووات
و سیسـتم کنتـرل دیجیتالـی و چهـار عـدد جـک پنوماتیکـی
اسـت کـه در حـال حاظـر کار نمیکنـد و احتیـاج بـه تعمیـر نیـز
دارد و مجهـز بـه سیسـتم  CNCبـه ارزش  88/000/000ریـال و
یـک دسـتگاه دوسـر پروفیـل  UPVCسـاخت سـازه گهـر از نوع
مکانیکـی بـه طـول  4متـر شـامل دو فـک مجهـز و دو عـدد اتـو
و زمـان سـنج و تابلـوی بـرق مربـوط بـه ارزش  53/000/000ریال
کـه طبـق نظـر کارشـناس رسـمی دادگسـتری کرمـان قیمـت و
ارزش گـذاری گردیـده اسـت و مصـون از اعتـراص بـوده اسـت را
از طریـق مزایـده بفـروش برسـاند .جلسـه مزایده در روز  ۱شـنبه

آگهی مزایده مال منقول

اجـرای احـکام حقوقـی کرمـان در خصـوص پرونده
کالسـه  960051لهـا فاطمـه برزمنـد و علیه حسـین
بـاب شـگفتی در نظـر دارد یک دسـتگاه پراید بشـماره 925ج95
ایـران 45مـدل  ۱۳۹۰بـا رنگ سـفید با مشـخصات زیـر از طریق
مزایـده عمومـی بفروش برسـاند :فاقد گلگیر و چراغ جلو راسـت
شیشـه جلـو شکسـته ،فاقـد سـپر جلو،السـتيک صفـر درصـد
درب جلـو موتـور نيـاز بـه صافـكاری  -جلوبنـدی نيـاز بـه تعمير
بدنـه واطـراف نیـاز بـه صافـكاری و رنـگ اميـزی دارد بـا توجـه
بـه مشـخصات اعلام شـده خـودرو فـوق الذکـردر حـال حاضـر
مبلـغ ( 90/000/000نـوده میلیون ریال) توسـط کارشـناس رسـمی
دادگسـتری ارزیابـی گردیـده اسـت :جلسـه مزایـده در تاریـخ

آگهی دادرسی

بدینوســیله دراجـرای مــاده  115قانــون آئین
دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــاب در
امــور کیفــری بدینوســیله بــه خانــم مرضیــه کرمــی
فرزنــد غالمرضــا ابــاغ میگــردد ظــرف یــک مــاه از
تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی جهــت رســیدگی بــه اتهــام
وارده بــه ایشــان ،دایــر بــر توهیــن ،تهدیــد و مزاحمــت
تلفنــی موضــوع شــکایت خانــم نرگــس حجتــی

و

دانــش

خطــاب بــه محمــد دادکان آمــده

و تجــارب خــود نســبت بــه

اســت کــه «بــا توجــه بــه ســوابق

برنامهریــزی و ســاماندهی امــور

ارزشــمند

ورزش حرفــهای ،غیرحرفــهای و

جنابعالــی و ضــرورت ســاماندهی

همگانــی و همچنیــن راهبــری،

امــور تربیــت بدنــی و ورزش در

نظــارت و ارزشــیابی فعالیتهــای

مجموعــه وزارت بــه موجــب ایــن

باشــگاهی در ســطح مجموعــه

علمــی

اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان در نظر

امیــد اســت بــا اتــکال بــه

و

تجــارب

مـورخ  1396/09/19راس سـاعت  ۱۰صبـح در محل اجرای احکام
حقوقـی دادگسـتری کرمـان بـا حضـور نماینـده محتـرم دادسـرا
برگزار میگردد .متقاضبان شـرکت در مزایده میبایسـت  % ۱۰مبلغ
پیشـنهادی خود را به حسـاب سـپرده دادگسـتری نزد بانک ملی
واریز و قبض ان را بهمراه پیشـنهاد کتبی در پاکت درب بسـته تا
قبـل از سـاعت مقـرر در روز مزایـده بـه ایـن اجرا تحویـل نمایند.
برنـده کسـی خواهـد بود کـه قیمت باالتری پیشـنهاد داده باشـد
در غیـر ایـن صـورت  % ۱۰سـپرده وی بـه نفع دولت ضبـط و مورد
مزایـده بـه نفـر دوم واگـذار خواهـد شـد متقاضیـان خریـد مـی
تواننـد تـا  ۵روز قبـل از برگـزاری مزایـده جهـت بازدیـد امـوال و
مطالعـه مشـخصات کامـل اموال طبـق نظریه کارشناسـی به این
اجـرا مراجعـه نمایند
مدیـر شـعبه اول اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری کرمـان –
دهقانـی  -م الـف 1768
 96/9/29راس سـاعت  ۱۰صبـح در محـل اجـرای احکام حقوقی
دادگسـتری کرمـان برگـزار مـی گـردد .طالبیـن خرید مـی توانند
از خـودرو فـوق در پارکینـگ امیـر کبیر واقع در شـهرکرمان بازدید
بعمـل آورده ودر صـورت تمایـل بـه شـرکت در مزایـده  %10مبلـغ
پیشـنهادی خـود را بحسـاب سـپرده دادگسـتری واریـز و اصـل
قبـض واریـزی را بـه همـراه پیشـنهاد خریـد بصـورت مکتوب در
پاکـت درب بسـته و تـا قبـل از برگـزاری جلسـه مزایـده تحویـل
ایـن اجـرا نماینـد بدیهی اسـت شـخصی برنـده مزایده شـناخته
می شـود که باالترین قیمت را پیشـنهاد نموده باشـد ودر صورت
انصـراف برنـده مزایـده  %۱۰مبلـغ پیشـنهادی بـه نفـع دولـت
ضبـط خواهـد شـد .دادورز دایـره نیابـت اجرای احـکام حقوقی
دادگسـتری کرمـان – شـیروانی  -م الـف 1823

نــژاد فرزنــد فتــح الــه در شــعبه چهاردهــم بازپرســی
دادسـرای عمومــی و انقــاب کرمــان واقــع در بلــوار 22
بهمــن مجتمــع قضائــی حاضــر شــوید ،بدیهــی اســت
عــدم حضــور مانــع تصمیــم مقتضــی نخواهــد بــود  .و
ق ـرار غیابــی صــادر مــی شــود.
بازپــرس شــعبه چهاردهــم دادســرای عمومــی و
انقــاب کرمــان -حســین جمالــی مقــدم
م الف 1811

اهالــی ایــن روســتا کــه بــر اثــر زلزلــه  7.3ریشــتری یکشــنبه هفتــه گذشــته
خانــه و کاشــانه خــود را از دســت دادنــد حــاال بــا ســرد شــدن هــوا بیــش از
پیــش دچــار مشــکل شــدهاند .در حالــی کــه روز ســه شــنبه رضــا فروردیــن،
رییــس ناحیــه مرکــزی شــرکت ملــی پخــش فــرآورده هــای نفتــی منطقــه
مناطــق زلزلــه زده توزیــع شــده و روز گذشــته هــم تصاویــری از صفهــای

موفــق و مؤیــد باشــید .توفیــق روز
افــزون شــما را از خداونــد متعــال
مســألت مــی نمایــم».
دادکان بازیکــن ســابق تیــم ملــی
فوتبــال ایــران ،رییــس ســابق
فدراســیون فوتبــال و اســتاد
گــروه

فیزیولــوژی

ورزشــی،

دانشــکده تربیــت بدنــی و علــوم
ورزشــی دانشــگاه شــهید بهشــتی
اســت و طــی چنــد ســال اخیــر
بــه

عنــوان

معــاون

ورزش

دانشــگاه آزاد اســامی فعالیــت
کــرده اســت.

آگهی مرحله بیست و سوم سال1396
(منطقه دو کرمان)

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو شهرستان كرمان
هیـات موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی
(( آگهـی موضـوع مـاده  3قانون و مـاده  13آئین نامـه قانون تعیین
تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی ))
در اجـرای مـواد مذکـور بدینوسـیله امالکـی کـه برابـر اراء هیاتهـای
حـل اختلاف موضـوع قانـون تعییـن تكلیـف وضعیـت ثبتـی
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی
ناحیـه دو شهرسـتان كرمـان تقاضـای ثبـت انهـا پذیرفتـه و ادامـه
عملیـات ثبتـی انهـا مطابـق قانـون مذکـور تجویـز گردیـده اسـت
بـه ترتیـب شـماره پلاک فرعـی از اصلـی و بخـش محـل وقـوع
ملـک و مشـخصات مالـک یـا مالکیـن ( متقاضیـان ثبـت ) واقـع
در بخشـهای (  ) 28 -6- 3 -2ثبتـی شهرسـتان کرمـان بشـرح
ذیل اگهی میشـود تا در صورتی كه شـخص یا اشـخاصی نسـبت
بـه صدور سـند مالكیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند بتوانند از
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـك مـاه از تاریـخ
تسـلیم اعتراض ،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهـی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذكور و عدم وصـول اعتراض
طبق مقررات سـند مالكیت صادر خواهد شد.شـایان ذکر اسـت صدور
و تسـلیم سـند مالکیت بر اسـاس قانـون مذکور مانـع مراجع متضرر
بـه دادگاه نخواهـد بـود .

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  2کرمان

 15034فرعـی از  3968اصلـی مجـزی شـده از  899فرعـی از
 3968اصلـی – خانـم مهیـن سـعیدی گراغانـی فرزنـد عزیز اله
بـه شناسـنامه شـماره  784صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یکباب
خانـه بـه مسـاحت  128/74متـر مربـع بـه ادرس کرمان شـهرک
امام حسـن عسـکری (ع) پشـت میدان تره بار سـابق اخر بلوار
سـمت راسـت فرعی دوم سـمت چپ داخل کوچه فرعی اول
سـمت چـپ قطعـه سـوم

سرمای هوا امان زلزلهزدگان روستای کوییک را بریده است.

کرمانشــاه گفتــه بــود کــه بیــش از پنــج میلیــون لیتــر نفــت ســفید در

گفتنــی اســت کــه محمــد

در امــور تربیــت بدنــی و ورزش»

متعــال

عکس :الناز چگینی

دســتور کار جلســه علنــی صبــح روز(چهارشــنبه)
مجلــس قــرار گرفــت کــه نماینــدگان بــا  ۱۳۴رای

ایــن طــور برنامههــا برونــد.

دچار تشنج شده

و ا نشــاءهللا بــا ارائــه طرحــی ایــن تعطیلــی

دایــر باشــند و مطبوعــات منتشــر شــوند میشــود

زمینــه را فراهــم میکنــد کــه ایــن افــراد بــه دنبــال

سارا که معلول است بهدلیل سرما چندین بار

نشــد و بــه صــورت مرمــوزی تصویــب شــد

هشــتم ربیــع االول مصــادف بــا ســالروز شــهادت

ایــن طــرح را بــه صحــن علنــی مجلــس کشــاند.

در انتظار نفت

اجــازه صحبــت بــه مخالــف و موافــق داده

اســت امــا آیــا مــا بــا تعطیلــی ایــن مناســبت

یــک فوریــت طــرح اصــاح تعطیــات رســمی در

زلزلهزدگان روستای کوییک

در مجلــس دهــم نیــز بــا لطایفالحیــل

میتوانیــم آن را بــزرگ بداریــم یــا اینکــه اگــر ادارات

مخــل وحــدت اســامی اســت ،تعطیلــی ایــن روز

www.payamema.ir

ولــی شــورای نگهیــان موافقــت نکــرد ولــی

لغــو خواهــد شــد».

کــه افــراد تنــدرو مراســمهایی برگــزار میکننــد کــه

7

کاغذ اخبار

خریـداری از محـل مالکیـت قاسـم

رشـید فرخـی  -ردیـف 2699
 15254فرعـی از  3968اصلـی مجـزی شـده از  899فرعـی از
 3968اصلـی – اقـای محمـد رضـا کاظمـی بلبلویـی فرزنـد علـی

طوالنــی مــردم بــرای گرفتــن نفــت در برخــی نقــاط ماننــد ثــاث باباجانــی
منتشــر شــد امــا هنــوز ســوخت بــه روســتای کوییــک کــه در حوالــی ســرپل
ذهــاب قــرار دارد ،نرســیده .النــاز چگینــی کــه یــک روز پــس از زلزلــه بــه
ایــن منطقــه آمــده بــه «پیــام مــا» میگویــد کــه کســی صــدای اهالــی
ایــن روســتا را نمیشــنود .بــه گفتــه او بــا وجــود ســردی هــوا و بارشهــای
شــدید ،بــه جــز پتــو و چــادر کــه از طریــق کمکهــای مردمــی بــه اهالــی
روســتا داده شــده ،راه دیگــری بــرای مقابلــه بــا ســرما وجــود نــدارد .او از
وجــود دختــری  22ســاله بــه نــام ســارا خبــر میدهــد کــه بهدلیــل تــب
شــدید در چهــار ماهگــی دچــار معلولیــت شــده و پــس از زلزلــه ،ســرما او
را بارهــا دچــار تشــنج کــرده بهطوریکــه تقریبــا هرشــب قبــل از خــواب
دچــار تشــنج میشــود.
روســتای کوییــک پیــش از ایــن هــم بــا خبــر خــاک ســپاری دســته جمعــی
فــوت شــدگان ایــن روســتا توســط اهالــی خبرســاز شــده بــود .در حالــی کــه
ســعیدی ،ســخنگوی ســازمان مدیریــت بحــران کشــور ایــن موضــوع را رد
کــرده ،چگینــی خــاک ســپاری دســته جمعــی را تاییــد میکنــد.

بـه شناسـنامه شـماره  2912صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب

محـل مالکیـت عصمـت عـدل اسـفندیاری  -ردیـف 2811
اصلـی – اقـای رحمـان نجـارزاده ده

مغـازه مشـتمل بـر محوطـه بـه مسـاحت  344/17متـر مربع به

 23121فرعـی از 2787

ادرس کرمان خیابان شـهید دسـتغیب روبروی تامین اجتماعی

تقی فرزند رضا به شناسـنامه شـماره  8413صادره از کرمان و

خریـداری از محـل مالکیـت ماشـاهللا صادقـی نـژاد  -ردیـف 0820

خانـم معصومـه نـژاد حسـنی کرمانـی فرزند فتح اله به شناسـنامه

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  3کرمان

شـماره  615صـادره از کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب

 20012فرعـی از  1783اصلـی – اقـای مجیـد کاربخـش راوری

خانـه بـه مسـاحت  262/50متـر مربـع بـه ادرس کرمـان خیابان

فرزند جواد به شناسنامه شماره  276صادره از راور در ششدانگ

میـرزا اقـا خـان شـمالی انتهـای کوچـه  5بـن بسـت خریـداری

یکبـاب خانـه بـه مسـاحت  297/30متـر مربـع کـه مـوازی

از محـل مالکیـت معصومـه نـژاد حسـنی کرمانـی  -ردیـف هـای

 107/34متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف

 1898و 1899

و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان خیابـان خورشـید

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  6کرمان

کوچـه  62انتهـای کوچـه خریـداری از محـل مالکیت سـید کاظم

 2016فرعی از  20اصلی – اقای منوچهر شادروان فرزند نصرت

طباطبایـی

 -ردیـف 0752

اله به شناسـنامه شـماره  16صادره از بردسـیر در ششدانگ یکباب

 20035فرعـی از  1783اصلـی – اقـای محمـد نخعـی فرزنـد

خانـه بـه مسـاحت  154/67متـر مربـع بـه ادرس کرمـان کرمان

حسـین بـه شناسـنامه شـماره  3صـادره از راور در ششـدانگ

قائـم ابـاد خیابـان ولی عصر کوچه  11خریداری از محل مالکیت

یکبـاب خانـه بـه مسـاحت  300متـر مربـع کـه مـوازی 108/42

محمد حسـن نظریان  -ردیف 1694

متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقـف و در اجاره

 2022فرعـی از  20اصلـی – اقـای محمـد شـیروانی سـعادت

نامبـرده قـرار دارد بـه ادرس کرمـان بلـوار جهـاد خیابان یاسـین

ابـادی فرزنـد علـی بـه شناسـنامه شـماره  247صـادره از کرمـان

کوچـه شـماره  8خریـداری از محـل مالکیـت سـید حسـین

در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت  225/37متـر مربـع

طباطبایـی

 -ردیـف 0551

بـه ادرس کرمـان قائـم ابـاد خیابـان ولـی عصـر (عـج) خیابـان

 20058فرعـی از  1783اصلـی – اقـای جـواد عامـری اختیـار

اسـتاد شـهریار خریـداری از محـل مالکیـت نصـرهللا بنـی واهـب

ابـادی فرزند مختار به شناسـنامه شـماره  2446صـادره از کرمان در

 -ردیـف 2107

ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت  196/96متـر مربـع کـه

 2082فرعـی از  20اصلـی – اقـای روح الـه صفـی پـور فرزنـد

مـوازی  71/18متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق

همتعلـی بـه شناسـنامه شـماره  7صـادره از بافـت در ششـدانگ

بوقـف و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد به ادرس کرمان خیابان جهاد

یکبـاب خانـه بـه مسـاحت  189متـر مربـع بـه ادرس کرمـان

شـهرک پرده کرکره خیابان صبا نبش شـرقی  4خریداری از محل

حاجی اباد خیابان فردوسـی کوچه  1خریداری از محل مالکیت

مالکیـت سـید کاظـم طباطبایـی  -ردیـف 0518

محمـد حسـن نظریـان  -ردیـف 0251

 23114فرعـی از  2787اصلـی – اقـای مسـعود سـلطانی نسـب

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش  28کرمان

فرزنـد حبیـب هللا بـه شناسـنامه شـماره  1417صـادره از کرمـان

 21فرعـی از  358اصلـی – اقـای خلیـل افضلی گروه فرزند اصغر

در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت  157/83متـر مربـع

بـه شناسـنامه شـماره  37صـادره از رایـن در ششـدانگ یکبـاب

بـه ادرس کرمـان خیابـان نگارسـتانی کوچـه  18خریـداری از محل

خانـه بـه مسـاحت  223/35متـر مربـع بـه ادرس کرمـان رایـن

مالکیـت میـرزا بهـرام سیاوشـیان رشـیدی  -ردیـف 0136

خیابـان مطهـری کوچـه  17خریـداری از محـل مالکیـت محمـد

 23115فرعـی از  2787اصلـی – مسـجد جـواد االئمـه (ع )

رمضانـی  -ردیـف 0422

بـه تصـدی اداره اوقـاف و امـور خیریـه کرمـان بـه شناسـه ملـی

تاریخ انتشار نوبت اول  :پنجشنبه 1396/09/02

بـه

تاریخ انتشار نوبت دوم  :پنجشنبه 1396/09/16

 14006845749در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان مسـجد

مسـاحت  121/31متـر مربـع بـه ادرس کرمـان اسـیاباد جنوبـی

رییـس اداره ثبـت اسـناد و املاک ناحیـه دو شهرسـتان کرمـان -

شـرقی  10کوچـه بهـداری چهـار راه اول نبـش کوچه خریداری از

محمـود مهـدی زاده – م الـف 831
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اگه روزی از کنار گنجشک تو خیابون رد شدی
و نپرید فکر نکن ازت نترسیده ،بدون اونم ادم

سینما

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی ۸۷متر

موسیقی

به کارگردانی کیانوش عیاری در تهران همچنان
ادامه دارد.

حسابت نکرده.

رونمایی و جشن امضا آلبوم موسیقی

رویای مروارید

اثر فرشید وهمنی 2آذر

ماه در کتابفروشی شهرفرهنگ کرمان برگزار

میگردد.

عکس نوشت

معرفی

خواجوی کرمانی
دال از جان زبان درکش که جانان
نکو داند زبان بی زبانان

کوچه های این شهر

اگر برگ گلت باشد چو بلبل

رو به پنجره ایست

مترس از خار خار باغبانان

که پرنده با قفس پرواز
می کند

طبیبانرا اگر دردی نباشد
چه غم باشد ز درد ناتوانان

لیال اسدی

نیندیشد معاشر در شبستان
شبان تیره از حال شبانان
خرد با عشق برناید که پیران
زبون آیند در دست جوانان
ندارد موئی از موئی تفاوت
میان الغر الغر میانان
شراب تلخ چون شکر کنم نوش

کتاب اردوی زمستان

بیاد شکر شیرین دهانان
میانش در ضمیر خرده بینان

عکس:

نویسنده :امانوئل کارر

نشر مروارید

آرتمیس دریاساالر ایران و

اشتباهی که باعث از میان

کتـــاب اردوى زمســـتانى نوشـــته امانوئـــل کارر از

مشاور خشایارشا شد

داده شـــده اســـت.

آرتمیــس 2هــزار و  495ســال پیــش بــه درجــه

 23نوامبــر  636میــادی و چهــار روز پــس از

دریاســاالری ایــران و فرمانــداری هالیکارناســوس

شکســت نظامــی امپراتــوری ایـران در نبــرد قادســیه

رســید .او از بــزرگان شــهر بنــدری هالیکارناســوس

و بــه مخاطــره افتــادن تیســفون (پایتخــت) ،جلســه

(امــروزه؛ ُبــدروم) بــود .خشایارشــا پیــش از نبــرد،

بــزرگان کشــور بـرای چــاره جویــی در کاخ ســلطنتی

نظــر فرماندهــان را دربــاره عبــور نــاوگان ایــران

تشــکیل شــد .حاض ـران در جلســه پیشــنهاد کردنــد

از تنگــه باریــک ســاالمیس پرســید .آرتمیــس

پایتخــت بــه شــهر اســتخر (شــیراز) منتقــل شــود.

آمیـــزش بـــا جمـــع امتنـــاع مـــى ورزد ،تـــا اینکـــه
برگـــهى اعالمیـــه اى از ســـوى ژاندارمـــرى پخـــش
مىشـــود کـــه حاکـــى از آن اســـت کـــه پســـرکى بـــه
نـــام رنـــه گـــم شـــده اســـت…
نی ــکال ،کاراکت ــر اصل ــى داس ــتان ،ب ــا آن اس ــم نقل ــى و
دوس ــت داش ــتنىاش م ــا را ب ــه ی ــاد ش ــخصیت نی ــکال
کوچولـــوى جـــذاب قصـــه هـــاى ســـامپه و گوســـینى
مىانـــدازد ،امـــا شـــخصیت ایـــن نیـــکال زمیـــن تـــا
آســـمان متفـــاوت اســـت .پســـرکى گوشـــهگیر و
درونگـــرا کـــه از کوچکتریـــن ارتباطـــى بـــا دنیـــاى

تقویم

راهـــى اردوى زمســـتانى مـــى شـــود .او از هرگونـــه

 /سایت نوشیروان کیهانی زاده

ســـوی نشـــرمروارید در اختیارعالقهمنـــدان قـــرار
پســـرکى گوشـــهگیر کـــه همـــواره بـــا دنیـــاى درونـــى

نشان دل چه میپرسی ز خواجو

شادی آفرین آرش

مترجم :منیره اکبرپوران

و تصویرســـازى هـــاى ذهنـــى خـــودش درگیـــر اســـت،

دهانش در گمان خرده دانان

رفتن امپراطوری ساسانیان شد

گفتــه بــود کــه :تنگــه باریــک اســت و جــای مانــور

یزدگــرد ســوم (شــاه وقــت) ایــن پیشــنهاد را

کشــتیها را نــدارد و شــایعه قصــد رفتــن یونانیهــا

نپذیرفــت و رد ایــن پیشــنهاد بــه بــاور مورخــان،

بــه مناطــق جنــوب غربــی یــک دام اســت .چــون

نقطــه پایــان برعمــر امپراتــوری ایــران در عهــد

آرتمیــس تنهــا مخالــف نبــرد دریایــی بــود ،طــرح

باســتان گــذارد .امپراتــوری ای ـران در قــرون وســطی

حملــه تأییــد شــد .پیــش بینــی او درســت بــود و

و جدیــد چندبــار احیــاء شــد و آخریــن بــار در دوران

تنگــه ،جــای آن همــه کشــتی را نداشــت .آرتمیــس

نادرشــاه بــود .تیســفون در مــارس  637بــه دســت

چنــد ســال پــس از نبــرد ســاالمیس و در جریــان

اعـراب مســلمان افتاد.ایــن نیــرو در نهاونــد یزدگــرد

پــرش از صخــره بــر زمیــن افتــاد و درگذشــت.

ســوم را شکســت داد.

نپرسد کس نشان بی نشانان

سینما

را تحت عنوان «هفته فیلم کن»

بـــا تصویرهایـــى خیالـــى و گاه ترحـــم برانگیـــز.
در خـــال داســـتان بـــا عباراتـــى روبـــرو مـــى شـــویم
کـــه بـــه مـــا مىنمایانـــد نیـــکال تـــا چـــه حـــد در پـــى
جلـــب ترحـــم دیگـــران اســـت .از آن رو کـــه خـــود

سال گشت روزنامه پیام ما

روز به چشم انتظاری مردم

کرمان برای باران پرداخته بود.

دیگـــران بـــه مـــن توجـــه خواهنـــد کـــرد یـــا مـــرا
دوســـت خواهنـــد داشـــت ،درصـــدد جلـــب ترحـــم
بکوشـــد.
پـــدرى کـــه در صفحـــات بعـــدى تاثیـــر خـــود را بـــر

نـــدارد بـــه عنـــوان داســـتانهاى قبـــل از خـــواب بـــراى
پســـر کوچکـــش داســـتان قتـــل و کشـــتار و قاچـــاق
اعضـــاى بـــدن را روایـــت کنـــد.

کتاب استان فارس

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 2آذر افتتاح میشود.

بـــا پرورانـــدن ایـــن خیـــال کـــه اگـــر چنبـــن شـــود

مهاب ــا درب ــاره ى خش ــونت س ــخن م ــى ران ــد و ترس ــى

شانزدهمین نمایشگاه

با حضور معاون امور فرهنگی

را دوســـت داشـــتنى نمـــى دانـــد ،ســـعى مـــى کنـــد

روان نیـــکال پررنـــگ تـــر مـــى کنـــد .پـــدرى کـــه بـــى

به نمایش

میگذارد.

کتاب

در این

سال پیاپی برگزیدهای از
فیلمهای این رویداد سینمایی

بیـــرون گریـــزان اســـت و بـــراى کاهـــش اســـترس
ناشـــى از ایـــن ارتبـــاط ،در ذهنـــش دنیایـــى ســـاخته

جشنواره فیلم کن برای نهمین

رسانه درآینه تصویر

روزنامه بامداد به عنوان تریبون طرفداران

محموداحمدی نژاد با مدیرمسئولی محمدرضا
تقوی فرد به زودی منتشر خواهد شد

