
آقای امیرابراهیم رسولی، سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب 
گفت: مطالبات برای حضور آیت اهلل  رئیسی جدی است و ما هم به 
روز   چند  از  بعد  ائتالف  شورای  امروز  هستیم.  مطالبات  این  دنبال 
مطالبات مردمی، ۲۲۰ درخواست را برای آیت اهلل رئیسی ارسال کرد 
 و این درخواست های مردمی است تا ایشان در روزهای باقی مانده تا

 ثبت نام تصمیم نهایی را بگیرند.

در  مجلس  خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  نایب 
خصوص جزئیات جلسه این کمیسیون با حضور وزیر امور خارجه، گفت: 
وزیر امور خارجه اعالم کرد، به هیچ وجه قصد نامزدی در انتخابات 
ریاست جمهوری را ندارد. آقای حیدری تصریح کرد: وزیر امور خارجه 
اعالم کرد قصد تضعیف سردار سلیمانی را نداشتم، اما پاسخ های ظریف 

برای سوال کنندگان قانع کننده نبود.

حجت االسالم سیدجواد حسینی کیا، نماینده مجلس  شورای اسالمی 
گفت: پیش بینی می کنم مردم در انتخابات روبرو به سمت چهره های 
اصول گرا خواهند رفت. در این چند سال که دوران اعتدال اصالحات 
بود و با توجه به نگاهی که به خارج از کشور وجود داشت پیش بینی 
می کنم مردم خسته شده اند و قطعا به سمت چهره های اصول گرا 

خواهند رفت.
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سخنگوی شورای ائتالف نیروهای انقالب: 

مطالبات برای 
حضور آیت اهلل  رئیسی 

جدی است

روایت حیدری از نشست کمیسیون امنیت ملی

ظریف
 نامزد انتخابات ریاست جمهوری 

نمی شود

نماینده  مجلس:
مردم قطعاً به سمت

 چهره های اصول گرا 
خواهند رفت

گام اول برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری

ثبت نام آغازشد

ثبت نام از داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی از امروز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت آغاز می شود و تا بیست و پنجم اردیبهشت به مدت ۵ روز ادامه می یابد.
بنابر اعالم ستاد انتخابات کشور، رسیدگی به صالحیت دواطلبان در شورای نگهبان قانون اساسی هم از بیست و ششم تا سی ام اردیبهشت انجام می شود و اسامی نهایی داوطلبان، نیز پس از بررسی و 

احراز صالحیت در شورای نگهبان، پنجم و ششم خرداد از سوی وزارت کشور اعالم می شود.
تبلیغات انتخاباتی هم به مدت ۲۰ روز از هفتم تا بیست وششم خرداد ادامه خواهد داشت.

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همزمان با ششمین دوره انتخابات شورا های اسالمی شهر و روستا، روز  بیست و هشتم خرداد برگزار می شود.

 موقوفه میرزا صادقی، در اقدامی خیر خواهانه تعداد هزار بسته غذایی به عنوان افطاری 
2تهیه نمود و بین ایتام توزیع کرد .

 اخبار  در  یک  نگاه

نشست کانون های کمیته اقتصادی شورای ائتالف نیرو های انقالب با حضور دکتر محمد رضا 
پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد.

نشست کانون های 
کمیته اقتصادی شورای ائتالف 

نیروهای انقالب برگزار شد

4

توسط موقوفه میرزا صادقی
 انجام شد  

توزیع هزار بسته غذایی افطار
 بین نیازمندان  

آقای محمدعلی روح اللهی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان گفت: استان 
کرمان در برگزاری رزمایش های مشترک مؤمنانه در کشور پیشتاز بوده است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان :
استان کرمان در برگزاری 

رزمایش های مشترک مؤمنانه
 در کشور پیشتاز است

2

آقای سلمانی گفت: اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹نسبت به 
دریافت تا ۱۰۵ قطعه سکه اقدام نموده اند، مشمول مالیات مقطوع می شوند.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان:

خریداران سکه از بانک مرکزی 
نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی 

و پرداخت مالیات اقدام کنند

4

آسیب های ساختاری 
در مناظره های زنده

این جمله ی آقای جهانگیری است که پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 96بیان 
کرد:

- من رابطه ی خوبی با رهبری انقالب دارم. اما زمان انتخابات، کمی زیاده روی 
کردم. امیدوارم به زودی ایشان را مالقات کنم.

کاری نداریم که عقبه و شأن بیان این گفته چیست و چرا آقای جهانگیری این حرف را 
زده، اما مهم این است که خودش به زیاده روی کردن در مناظره های انتخاباتی، اذعان 

نموده است.
بحث آقای جهانگیری را رها کنیم و به یک اصل مهم برسیم:

 متاسفانه در مناظره هایی که در صدا و سیما بین نامزدها صورت می گرفت و به صورت 
زنده پخش می شد، هیچ خط قرمزی وجود نداشت. یعنی یک کاندیدا می توانست 
آخرین تیرترکش خود را بزند و به ساختارشکن ترین ادبیات، متوسل شود تا عده ای را 

با این دیالوگ جذب کند و رای خود را باال ببرد.
جمالتی که تا همین روزهای اخیر، محور کلیپ های جدی و شوخی بسیاری از کاربران 

فضای مجازی بود.
جان سخن اینکه، این روش اصاًل روش خوبی نیست و صدا و سیما حتمًا باید در تولید 

برنامه های مناظره، پروتکل دیگری را تدوین کند.
اواًل پخش به صورت زنده نباشد و ثانیًا مناظره ها پس از حذف توهین ها و آمار و 
ارقام و ادعاهای مبهم - و حداقل پس از بررسی دقیق مسائل مطرح شده - به مردم 
عرضه شود.خصوصًا که فرصت نقد سخنان نامزدها نه از سوی کاندیداها و نه از سوی 
کارشناسان و اصحاب رسانه وجود ندارد و این امر بدترین و سیاه ترین پروسه برای 

کمک به مردم، برای رسیدن به انتخاب اصلح است.
به هر حال توجه به ضعف های ساختاری که در مناظره های ادوار گذشته شکل گرفت 
 و به اصل مطلب آسیب زد ایجاب می کند تا این بار مناظره ها را ضبط و سپس پخش 

کنند.                                                                                                                    مدیرمسئول

سرمقاله

روزنامه

هر روز صبح در سراسر استان



هدف مذاکرات ایران و عربستان، امور دوجانبه و منطقه ای است
سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه هدف از گفتگوهای ایران و عربستان امور دوجانبه و منطقه ای بوده است گفت: بیان جزئیات این مذاکرات زود است. وی  همچنین در خصوص گزارش تازه منتشر شده درباره نحوه ترور شهید سلیمانی گفت: این 

گزارش ها بر ما پوشیده نیست، راستی آزمایی آن هم در مراجع خودش یا انجام شده یا در حال انجام است. 2
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دعای روز بیست و هشتم   
ماه مبارک رمضان

بسم اهلل الرحمن الرحیم
بإْحضاِر  فیِه  واْکِرْمنی  الّنواِفِل  من  فیِه  حّظی  وّفر  اللهّم 
الَمسائِِل وَقّرِب فیِه وسیلتی الیَک من بیِن الوسائل یا من 

ال یَْشَغُلُه الحاُح الُمِلّحین.
خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات وگرامی 
ونزدیک  مسائل  داشتن  ویا  کردن  حاضر  به  آن  در  دار 
گردان در آن وسیله ام به سویت از میـان وسیله ها ای 

آنکه سرگرمش نکند اصرار وسماجت اصرار کنندگان.

۸ صبح امروز؛

 آغاز ثبت نام از داوطلبان 
انتخابات ریاست جمهوری

* سرویس سیاسی واقعه:

انتخابات  دوره  سیزدهمین  داوطلبان  از  نام  ثبت 
ریاست جمهوری از امروز سه شنبه آغاز می شود.

نام  ثبت  اردیبهشت   ۲۱ امروز  صبح   ۸ ساعت  از 
ریاست  دوره  سیزدهمین  انتخابات  داوطلبان  از 
جمهوری آغاز می شود؛ ثبت نام از داوطلبان فقط 
در وزارت کشور انجام می شود.داوطلبان تا روز ۲۵ 
اردیبهشت فرصت دارند در این انتخابات ثبت نام 
کنند. زمان ثبت نام از ساعت ۸ الی ۱۸ روز های ۲۱ تا 
۲۵ اردیبهشت خواهد بود.شورای نگهبان در فاصله 
روز های ۲۶ تا۳۰ اردیبهشت صالحیت داوطلبان را 
رسیدگی می کند. از روز ۳۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد 
شکایت  به  تا  دارد  فرصت  نگهبان  شورای  نیز 
روز  کند.  رسیدگی  شده  ردصالحیت  داوطلبان 
پنجم خرداد لیست داوطلبان تایید صالحیت شده 
اعالم خواهد شد.بر اساس ماده ۵۵ قانون انتخابات 
ریاست جمهوری و مصوبه شورای نگهبان )مصوب 
۱۴۰۰.۰۲.۰۸( داوطلبان ریاست جمهوری الزم است 
مدارک زیر را هنگام ثبت نام در وزارت کشور ارائه 

نمایند:
۱( ۲ قطعه عکس ۴*۶ )مربوط به سال جاری(

۲( اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه )چهار 
نسخه(

۳( اصل و کپی مدرک تحصیلی )حداقل کارشناسی 
علوم،  وزارتین  تأیید  مورد  آن  معادل  یا  ارشد 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  و  فناوری  و  تحقیقات 

پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه های علمیه(
۴( ارائه گواهی عدم سوء پیشینه

۵( مستندات تصدی حداقل چهار سال )در مجموع( 
در مناصب مذکور در بند ۲ ماده ۲ مصوبه شورای 

نگهبان شامل:
۱ـ۵( مقامات سیاسی موضوع بند های »الف«، »ب« و 
»ج« ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 

۱۳۸۶.۸.۷
۲ـ۵( معاونین رؤسای قوای سه گانه

مجمع  و  ملی  امنیت  عالی  شورای  اعضای  ۳ـ۵( 
تشخیص مصلحت نظام

۴ـ۵( مدیر مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور
۵ـ۵( رؤسای سازمان ها، مؤسسات و نهاد های دولتی 
و مؤسسات و نهاد های عمومی غیردولتی در سطح 

ملی
جایگاه  با  مسلح  نیرو های  عالی  فرماندهان  ۶ـ۵( 

سرلشکری و باالتر
۷ـ۵( رئیس دانشگاه آزاد اسالمی در سطح کشور

۸ـ۵( استانداران
نفر  میلیون  دو  باالی  شهر های  شهرداران  ۹ـ۵( 

جمعیت
۱۰ـ۵( اشخاص، مقامات و مدیران هم طراز مناصب 

فوق به تشخیص شورای نگهبان
تذکر ۱: دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ 

سال تمام شمسی هنگام ثبت نام
تذکر ۲: ثبت نام داوطلبان بدون ارائه مدارک مذکور 

فاقد اعتبار است.
اهداف  از  مردم  حداکثري  مشارکت  زمینه  ایجاد 

اساسي ستاد پیشگیری جرائم انتخاباتي است

اقدام شورای نگهبان در سامان 
دادن به انتخابات ریاست جمهوری 

قانونی است
اقدام  اینکه  بیان  با  دانشگاهیان  کانون  دبیرکل 
شورای نگهبان در سامان دادن به ثبت نام انتخابات 
ریاست جمهوری؛ یک اقدام قانونی بود، گفت: در 
تفسیر قوانین عادی، خود نمایندگان مجلس آن را 
تفسیر می کنند، ولی در مورد تفسیر قانون اساسی، 

شورای نگهبان باید قوانین را شفاف کند.
می  ها  برخی  کرد:  تصریح  حسینی  محمد  سید 
گویند این اقدام شورای نگهبان، قانون گذاری است 
و قانونگذاری به عهده مجلس است، ولی در واقع 
اینگونه نیست و حتی می بینیم بیش از ۲۰۰ نفر 
از نمایندگان از شورای نگهبان برای چنین اقدامی 
یا اعتراضی  باشد  اگر مشکلی  تشکر کردند، پس 
باشد در مرحله اول باید نمایندگان مجلس معترض 
باشند، اما می بینیم نمایندگان از چنین کاری تقدیر 
با  نگهبان  اینکه شورای  بیان  با  کنند.وی  می  هم 
اقدامی که داشته یک کار قانونی انجام داده، ادامه 
داد: اگر شورای نگهبان هم این را اعالم نمی کرد 
مشخص نبود افرادی مانند تاج زاده که در فتنه ۸۸ 
حضور داشتند و رسما اعالم می کنند نظام و والیت 

فقیه را قبول ندارم، تائید صالحیت می شدند.
و  شرایط  مجلس  بحث  در  کرد:  تصریح  حسینی 
ویژگی های کسانی که می توانند به عنوان نماینده 
مورد  در  اما  شده،  مشخص  شوند،  مجلس  وارد 
ریاست جمهوری اینگونه نبود و ما می دیدیم در 
گذشته در زمان ثبت نام ها یک حالت تمسخرآمیزی 
ایجاد می شد و این مسئله مورد سواستفاده رسانه 

های بیگانه هم قرار می گرفت.
این  که  کرد  تالش  چندباری  مجلس  گفت:  وی 
از  و  نرسید  نتیجه  به  را سامان دهد ولی  وضعیت 
آنجایی که تفسیر قانون اساسی بر اساس اصل ۹۸ 
قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، شورا 

هم به این موضوع ورود پیدا کرد.

سیاست

خاطره دیدار با شهید سلیمانی از 
زبان حسین علی شهریاری

* سرویس فرهنگی واقعه:

حسین علی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت و 
درمان مجلس در برابر دوربین مستند »پورسینا« 

قرار گرفت.
و  تهیه کنندگی  به  »پورسینا«  مستند  مجموعه 
 ۴۵ قسمت   ۱۳ در  کاظم زاده  حامد  کارگردانی 
دقیقه ای با پرداخت به زندگی شخصی و حرفه ای 
به سفارش شبکه یک  ایران  زنده  مفاخر پزشکی 

سیما مراحل تولید خود را پشت سر می گذارد.
این مستند که قرار است در هر قسمت، زندگی یک 
پزشک را در سه مقطع کودکی، جوانی و حال حاضر 
در ۲ بخش پیش و پس از انقالب به تصویر بکشد؛ 
در یکی از قسمت های خود به زندگی حسین علی 
درمان  و  بهداشت  کمیسیون  رییس  شهریاری 
مجلس پرداخته است.شهریاری در این مستند از 
و چالش های  انقالب  از  بعد  و  قبل  پزشکی  دوران 
پیش روی پزشکی در ایران و همچنین خاطره دیدار 

با شهید سردار سلیمانی سخن گفته است.
شهریاری که برنده جایزه ابن سینا از دانشگاه علوم 
پزشکی تهران در سال ۱۳۸۸ است، در این مستند 
از پیشرفت های پزشکی و برتری های تولید داروی 

ایران در سال های اخیر نیز گفته است.
تصویربرداری از زندگی حسین علی شهریاری در ۲ 
بخش تهران و زاهدان صورت گرفته است. در بخش 
از فعالیت های احداثی در حوزه  زاهدان شهریاری 
پزشکی و همچنین پیشرفت های علمی در استان 
سیستان و بلوچستان در برابر دوربین »پورسینا« 
سخن گفته است.»پورسینا« با هدف معرفی اساتید و 
مفاخر پزشکی، تالش می کند دستاوردهای علمی و 
پزشکی ایران را در طول ۵ دهه اخیر به تصویر بکشد 

و زمینه الگوسازی در این حوزه را فراهم آورد.
مجموعه مستند »پورسینا« هم اکنون مراحل تولید 
و ضبط خود را می گذراند و قرار است پس از اتمام 
تصویربرداری از ۱۳ پزشک از مفاخر پزشکی ایران، 

طی سال جاری از شبکه یک سیما پخش شود.

پخش مستند »دروازه غار«
 از شبکه پنج سیما

مستند »دروازه غار« روایت محله دروازه غار از محله 
های قدیمی تهران با تاریخی پر بار است که بنا به 
دالیل مختلف با ناهنجاری های اجتماعی و یک نگاه 

منفی از سوی دیگران عجین شده است.
در این مستند با به تصویر کشیدن بناهای قدیمی 
محله، خاطرات و وجوه مثبت محله بازگو می شود و 
افراد که با همه کاستی ها به محله خود عالقه دارند، 
به تصویر کشیده می شوند. همچنین در این فیلم 
تاریخچه محله به صورت نامحسوس نمایش داده 
خواهد شد.مستند »دروازه غار« کاری از موسسه 
اوج و به همت گروه اجتماعی شبکه پنج، یکشنبه 
۱۹ اردیبهشت ماه به مدت ۳۰ دقیقه از شبکه پنج 

سیما پخش می شود.

فرهنگ و هنر

ماه صیام

فرد نمی تواند تمام اموال خود را 
وصّیت کند

مطرح  زمانی  وصّیت  اجرای  بحث  که  کنید  دقت 
می شود که فرد در قید حیات نیست.

برای مثال: فرد در حال حاضر در زمان حیات وصیتی 
می نویسد اما تا زمانی که فوت نشده است می تواند 
وصّیت،  گوییم  می  وقتی  لذا  شود  منصرف  آن  از 
منظور پس از مرگ فرد است چون در زمان حیات 
فرد می تواند درباره تمام اموال خود تصمیم بگیرد 
اصال می تواند تمام اموال خود را به کسی ببخشد و 
اشکالی ندارد.اما اگر وصّیت کند برای پس از مرگش 
در اینجا قانون محدودیت قائل شده است و می گوید 
فرد از تمام اموال خود فقط می تواند تا یک سوم آن 
وصّیت کند و اگر بیشتر از آن وصّیت کند صحیح 
رضایت  او  ورثه  که  است  صحیح  وقتی  و  نیست 
بدهند اما دقت کنید که در فرضی که فرد اصال ورثه 
ای ندارد در اینکه آیا می تواند به تمام اموال خود 
وصّیت کند یا خیر اگر چه اختالف است بین علمای 
فقه و حقوق اما برخی قائل اند که فرد بدون ورثه در 
وصّیت کردن اموال خود محدودیتی نخواهد داشت 

و می تواند تمام اموال خود را وصّیت کند.

حقوقی و قضایی

روزنامه  واقعه 
را هر روز بخوانید

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان گفت: استان 
کرمان در برگزاری رزمایش های مشترک مؤمنانه در کشور پیشتاز 

بوده است.
آقای محمدعلی روح اللهی در نشست خبری با اصحاب رسانه استان 
کرمان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آرزوی قبولی طاعات و 
عبادات روزه دارن در ماه رمضان اظهار داشت: رزمایش های همدلی 
و احسان ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در راستای تحقق منویات 
رهبر معظم انقالب و دغدغه ایشان برای کمک به آسیب دیدگان 

از کرونا برگزار می شود.
وی با بیان اینکه کمک مؤمنانه از سنت های دین اسالم است و باعث 
همدلی بیشتر در جامعه اسالمی می شود گفت: ستاد اجرایی فرمان 
امام )ره( در ماه رمضان در چند بخش رزمایش کمک مؤمنانه خود 

را برگزار کرده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان با اشاره به 
اینکه در این ماه بخش گلباف و شهداد دچار سیل و سیالب شد 
و تعدادی از همشهریان با مشکل روبه رو شدند افزود: ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( بالفاصله خدمت رسانی به این عزیزان را در برنامه 
قرار داد.وی با بیان اینکه توزیع ۱۵ هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در 
مرحله پنجم رزمایش کمک مؤمنانه در ماه رمضان انجام شده است 
ادامه داد: این بسته ها توسط گروه های جهادی زیرمجموعه ستاد 

اجرایی فرمان امام )ره( توزیع شده است.
آقای روح اللهی با اشاره به اینکه در اقدام مشترک با جامعه ایمانی 
مشعر متشکل از هیئت های مذهبی استان ۳۰ هزار پرس غذای 

گرم طبخ و توسط هیئتی های کرمان در بین نیازمندان توزیع شده 
است گفت: پنجمین رزمایش مشترک بنیاد احسان ستاد اجرایی 
در شب میالد امام حسن مجتبی )ع( نیز برگزار و به این مناسبت با 
همکاری هیئتی های شهر کرمان بیش از ۶ هزار بسته معیشتی نیز 

در مناطق ۱۸ گانه شهر کرمان توزیع شد.
وی با بیان اینکه استان کرمان در برگزاری رزمایش های مشترک 
نیروی  همکاری  با  افزود:  است  بوده  پیشتاز  کشور  در  مؤمنانه 

انتظامی استان رزمایش کمک مؤمنانه برگزار شد و این کمک ها 
ادامه دارد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان با اشاره به 
اینکه در روز والدت امام حسن مجتبی)ع( ۶ سری جهیزیه نیز 
بین زوج های نیازمند استان توزیع شده است گفت: در سیل اتفاق 
افتاده بالفاصله گروه های جهادی زیرمجموعه این ستاد در منطقه 
سیل زده روستای پشوئیه حاضر شده و تعدادی اقالم خوراکی و 

آب معدنی توسط گروه جهادی شهید فرخ یزدانپناه بین مردم 
آسیب دیده از سیل توزیع شد.

وی با بیان اینکه گروه جهادی امدادرسانان آفرود کرمان، گروه 
جهادی شهید باکری و گروه جهادی صدای مستضعفان از گروه های 
این  افزود:  )ره( هستند  امام  اجرایی  زیرمجموعه ستاد  جهادی 
گروه ها بالفاصله برای خدمت رسانی به مردم در منطقه سیل زده 

حاضر شدند.
آقای روح اللهی ادامه داد: در سیل ایجاد شده در منطقه گلباف 
نیز گروه های جهادی همکار ستاد اجرایی در منطقه حضور پیدا 
کردند و بسته های معیشتی ۷۲ ساعته به همراه آب آشامیدنی 
بین مردم توزیع شد.وی با اشاره به اینکه در بازدید انجام شده 
اکثر آسیب های بحران ساخت و سازها در مسیر رودخانه است و 
خسارت مالی ایجاد شده ناشی از عدم مدیریت و نظارت قبل از 
بحران است گفت: اگر از این ساخت و سازها جلوگیری شده بود 

امروز شاهد این مشکالت نبودیم.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان با بیان اینکه در 
آستانه انتخابات هستیم و به فرموده رهبر معظم انقالب از انتخابات 
برگزاری  افزود:  کنیم  پاسداری  الهی  نعمت  یک  عنوان  به  باید 
انتخابات پرشور و مشارکت مردم قطعاً پیروزی های بعدی انقالب 

اسالمی را در پی خواهد داشت.
پروتئینی  معیشتی،  بسته  هزار   ۳۱۳ حدود  کرد:  عنوان  وی 
بین  در  کرمان  استان  در  کرونا  شیوع  ابتدای  از  بهداشتی  و 

آسیب دیدگان از کرونا و نیازمندان جامعه توزیع شده است.

 یکی از اقداماتی که موقوفه میرزا صادقی بر طبق نیت واقف 
بر خود الزم می داند  کمک ورسیدگی به امورنیازمندان است  
. این موقوفه با قدمت  چهار صد ساله ،  ضمن  اجرای رسالت 
اصلی که همانا حفظ وتوسعه و احیای رقبات موقوفه  می باشد ، 
هر سال  با توجه به شرایط  موجود اقداماتی در راستای کمک به 
معیشت ایتام و نیازمندان  انجام می دهد ، ضمن اینکه کمک به 
خیریه ها نیز بطور مستمر و ماهیانه صورت می گیرد  .   موقوفه 
میرزا صادقی اینبار نیز در اقدامی خیر خواهانه تعداد هزار بسته 

غذایی به عنوان افطاری تهیه نمود که بین ایتام توزیع گردید . 
آقای حاج خلیل میرزا صادقی متولی این موقوفه بیان داشت : از 
الطاف الهی است که فعال مسئولیت رسیدگی به امور موقوفه را 
بر عهده دارم و امیدوارم  این وظیفه خطیر به نحوی انجام شود 
که رضایت خداوند و واقف موقوفه را به همراه داشته باشد . آقای  
حاج خلیل میرزا صادقی ضمن بر شمرد ن اهداف و چشم انداز 
موقوفه  اظهار داشت  : این موقوفه ضمن کمک به خدام و زائرین 
حضرت امیر المومنین )ع(که از آغاز تاسیس بر عهده داشته 

است کمک های مردمی را  نیز با توجه به شرایط  در برنامه 
های خود لحاظ نموده است . کمک  های نقدی و غیر نقدی  
به سیل زدگان و زلزله زدگان و همچنین بیماران  آسیب دیده 
از کرونا و  اهدای بسته های غذایی جهت موکب های اربعین 
حسینی  و دیگرکمک های معیشتی از جمله اهدافی است که 
دنبال شده و همچنان ادامه دارد  . وی افزود : بدلیل نیازی که  
در کرمان احساس می شود برای ساخت بیمارستانی در خیابان 
نماز کرمان رایزنی هایی انجام شده که در آینده نزدیک  کلنگ 

آن به زمین خواهد خورد . حاج خلیل میرزا صادقی ، رسیدگی 
به رقبات  مجهول  وتوسعه موقوفات  رااز دیگر برنامه های 
جاری ذکر کرد و افزود ساخت مدرسه ومرکزی برای آموزش 
مهارت های فنی جوانان  از جمله اموری است که در برنامه های 
آتی این موقوفه تعریف شده است . در مورد امالک  واراضی 
کشاورزی ودیگر رقبات این موقوفه و  همچنین اقدامات عمرانی 
در شهرستان  کرمان و ماهان و شهداد و همچنین اندوهجرد و 

سیرج  در آینده مفصل  سخن خواهیم گفت . 

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ یک باب خانه و باغ پالک ۴۲۳ فرعی مجزی شده از ۲ فرعی از ۲۳اصلی بخش ۸ کرمان به مساحت ۵ / ۹۱۲ متر مربع واقع در چترود معزآباد امام حسین کوچه ۷ اولین منزل سمت راست مورد تقاضای ثبت آقای امین غیاثی طرزی نیاز به تحدید 
حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست وارده بشماره ۲۸۵۶ / ۱۱۰۱ - ۱۴۰۰.۲.۱۸ مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۴۰۰.۰۳.۱۲ در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک )مالکین امالک مجاور( رقبه مذبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعالن در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر حدود و حقوق ارتقاقی 
آن اعتراضی داشته باشد بر طبق ماده ۲۰ قانون، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم 
دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی به نام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه 

ادعائی مسموع نخواهد بود / پ                     تاریخ انتشار: ۱۴۰۰.۲.۲۱  - م / الف: ۱۸۴ 

عیسی حافظی فر / رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه ۱ کرمان 

آگهی مزایده مال غیر منقول پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۱۳۶۱ 
نظر به اینکه آقای مهدی ثمره خنامونی )وام گیرنده و راهن( نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام 
ننموده اند لذا در اجرای مقرر ماده واحده ۳۴اصالحی قانون ثبت مصوب سال ۱۳۸۶ و بنا به درخواست بستانکار ششدانگ 
پالک ۱۰۸۱۶ فرعی از ۲۷۸۸ اصلی واقع در بخش سه کرمان به آدرس کرمان خیابان خواجو کوچه شماره ۶ مجتمع نوین 
۵ طبقه دوم شمال شرقی کد پستی ۷۶۱۳۶۴۶۳۹۳ بمساحت ۵۳.۷۲ متر مربع در مالکیت مهدی ثمره خنامونی بعنوان 
مالک ششدانگ که سند مالکیت اصلی به شمراه چاپی ۰۹۵۸۴۹ سری الف سال ۹۴ با  شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 

۱۳۹۷۲۰۳۱۹۰۷۸۰۱۶۹۰۸ ثبت گردیده است.
 با حدود اربعه شماال دیواریست بطول )۷۵ / ۷( هفت متر و هفتاد و پنج سانتی متر به فضای ملک مجاور شماره ۴۲۲فرعی 
شرقا در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالی قسمت دوم آن جنوبی است اول دیواریست بطول )۱۴ / ۴( چهارمتر و 
چهارده سانتی متر به درز انقطاع دوم دیوار و پنجره است به طول )۰۰ / ۲( دو متر به نور گیر سوم دیوار و پنجره است بطول 
)۳۰ / ۲( دو متر و سی سانتی متر به نور گیر چهارم دیوار و پنجره است بطول )۰۵ / ۲( دو متر و پنج سانتی متر به نور گیر 
پنج دیواریست بطول )۲۲ / ۲( دو متر و بیست و دو سانتی متر به درز انتطاع جنوبا دیواریست مشترک به طول )۵۳ / ۵( 
پنج متر و پنجاه و سه سانتی متر به آپارتمان قطعه ۸ شماره ۱۰۸۱۸ فرعی غربا در پنج قسمت، که قسمت های سوم و چهارم 
آن جنوبی است اول درب ودیوار است بطول )۶۱ / ۱( یک متر و شصت و یک سانتی متر به راه پله و آسانسور مشاعی دوم 
دیواریست بطول )۰۵ / ۳( سه متر و پنج سانتی متر به راه پله و اسانسور مشاعی سوم دیواریست بطول )۲۰ / ۲( دو متر و 
بیست سانتی متر به راه پله و اسانسور مشاعی چهارم دیواریست مشترک بطول )۵۰ / ۰( پنجاه سانتی متر به اپارتمان قطعه 
۷ شماره ۱۰۸۱۷ فرعی پنجم دیواریست مشترک به طو.ل )۲۰ / ۴( چهار متر و ۲۰ سانتی متر به آپارتمان قطعه ۷ شماره 
۱۰۸۱۷ فرعی تعریف گردیده است. که بر طبق نظریه کارشناس رسمی ملک مذبور دارای سند مالکیت تک برگ است.حدود 
اربعه فعلی با سند مالکیت تطبیق می نماید. عرصه ملک طلق می باشد. سقف با کف طبقه ۳ اشتراکی است و کف با سقف 
طبقه یک اشتراکی می باشد، حدود پارکینگ مزاحم قطعه ۶ و حدود انباری قطعه ۲ طبق سند حدود ذکر شده در سند 
مالکیت میباشد.. وضعیت فعلی ملک: بصورت واحد آپارتمانی مسکونی می باشد بنا و مستحدثات: ملک مورد ارزیابی در 
سمت شمال شرقی طبقه دوم آپارتمانی ۴ طبقه )شامل همکف و سه طبقه روی آن( واقع گردیده و مساحت ملک ۷۲ / ۵۳ 
متر مربع می باشد واحد مذکور دارای پارکینگ مزاحم و انباری می باشد دارای دو اطاق خواب، هال و اشپزخانه اپن با کابینت 
ام دی اف، سرویس بهداشت و حمام که دیوار و کف اشپزخانه و سرویس از کاشی و سرامیک و بدنه اطاق ها و هال از گچ با 
پوشش کاغذ دیواری می باشد پوشش کف هال از سرامیک و کف اطاق ها از نوع موکت می باشد مجتمع دارای آسانسور می 
باشد مشخصات ساختمان: نقشه بنا مطابق اصول فنی می باشد، اسکلت ساختمان بتنی و نوع سقف ها تیرچه و روکار 

بنا در سمت جنوب سفال است،کیفیت مصالح مصرفی خوب ارزیابی می شود،بنا شمالی / جنوبی است، عایق کاری بنا از 
لحاظ رطوبت کامل است. عمر تقریبی بنا حدود ده  سال می باشد، سیستم گرمایشی بخاری و سیستم سرمایشی کولر آبی 

می باشد و معایب مشهود در بنا مشاهده نگردید. ملک در اجاره نمی باشد.
ارزش ملک با توجه  به مشخصات فوق الذکر به شرح ذیل تعیین می شود:

اعیان مفید اپارتمان ۷۲ / ۵۳ متر مربع با احتساب، پارکینگ و انباری و قدرالحصه عرصه و مشاعات از قرار هر متر مربع 
۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۳.۵۴۵.۵۲۰.۰۰۰ ریال

ارزش حق االمتیاز آ ب مشترک و گاز و برق جمعا معادل ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 
بنابراین با توجه به  موارد ذکر شده در باال ارزش ملک جمعا معادل ۳.۶۱۵.۵۲۰.۰۰۰ ریال )سه میلیارد و ششصد و پانزده 
میلیون و پانصد و بیست هزار ریال( برآورد و تعیین می گردد ملک فوق دارای بیمه حریق می باشد طبق اسناد رهنی 
شماره ۱۶۸۶۲۹ - ۸۹.۱۱.۰۷ و سند تعویض ۲۲۱۶۶۴ - ۱۳۹۷.۰۹.۲۰ دفترخانه ۴ کرمان در رهن بانک رفاه واقع می باشد و 
همچنین یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره ۱۳۹۸۰۲۱۰۰۰۵۹۷۳۷۰ مورخ ۱۳۹۸.۰۵.۱۴ صادره از بازپرس محترم 
شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب کرمان بازداشت می باشد از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر روز یکشنبه مورخه ۱۴۰۰.۰۳.۰۹ اداره 
اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده به فروش 
می رسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی شده که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد 
شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده 
قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است، مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مدت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور 

قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید می گردد.
پرداخت بدهی های مربوط به اب و برق و گاز اعم از انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت 
بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم 
شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق به برنده مزایده مسترد می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی 
مزایده انجام خواهد شد طالبین می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند 

و ضمنا ملک فاقد بیمه می باشد / س
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰.۰۲.۲۱  - م / الف: ۱۸۵ 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی کرمان / علیرضا محمدی کیا

مفقودی  : جواز حمل اسلحه شکاری )مدل کوسه( ساخت ترکیه به شماره ۰۶۲۰ - ۱۲ به نام رضا پایه به کد ملی ۲۹۹۴۰۴۸۷۷۹ مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد 

هزار بسته غذایی افطار بین نیازمندان  توسط موقوفه میرزا صادقی توزیع شد

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام )ره( استان کرمان :

استان کرمان در برگزاری رزمایش های مشترک مؤمنانه، در کشور پیشتاز بوده است

آگهی مزایده اموال غیر منقول  )اسناد رهنی(



امر رهبر انقالب در حمایت از تولید نباید بر زمین بماند
رئیس قوه قضائیه گفت: امر رهبر انقالب در خصوص حمایت از تولید و رفع موانع آن نباید بر زمین بماند و همه ما باید خود را مأمور به روشن نگه داشتن چراغ تولید بدانیم. رئیسی ادامه داد: برای نمونه به مشکل شرکتی در مالیر اشاره کرد که به دلیل یک 

اختالف سلیقه بین مدیرعامل شرکت و بانک، ۱۰ سال بالتکلیف مانده است!
3 سه شنبه 21 اردیبهشت  ماه 1400 

28 رمضان  1442  /  11 می  2021
 سال پانزدهم /  شماره 3439

*  فروردین
راحتی  به  و  دارید  تان  اینده  تغییر  برای  خوبی  قدرت  شما 
می توانید از اتفاقاتی که پیش می اید به بهترین نحو ممکن 
به نفع خودتان استفاده کنید حتی اگر این کارها فعالیت های 
روزمره تان باشد.شما بیش از حد درکارهایتان محتاط هستید 
بهتر است این محتاط بودن را کاهش دهید تا منافع بیشتری را 

به دست بیاورید.
*  اردیبهشت

شما در این اواخر به این مساله فکر می کنید که زندگی برای 
شما ارزشی قائل نشده است ارزش وجودی شما به پیشرفت 
های هر روزه شما نیست بلکه کارهایی است که در مجموع 

انجام می دهید
*  خرداد

خبرهای خوب و مسرت بخشی را در روزهای اینده خواهید 
شنید که روحیه شما را بیش از پیش دگرگون خواهد کرد.بهتر 
است با همسر یا اعضای خانواده تان صادق تر باشید زیرا اگر 
حسن و صداقتی که انها از شما می شناختند جای خود را به بی 
اعتمادی بدهد شما در بسیاری از مراحل زندگی تان شکست 

می خورید
*  تیر

به تازگی مسائل جدیدی وارد زندگی شما شده است که شما را 
به شدت نگران کرده اند اما نگران نباشید زیرا غافلگیری های 
شیرینی را سرنوشت برای شما رغم زده است تا به تمایالت 

درونی خود نائل شوید.
*  مرداد

شما در زندگی امروزتان از همه مسائل روزمره ای که برایتان 
پیش می اید دلسرد شده اید و دیگر امیدی به اینده ای تازه 
ندارید اما بدانید که چشمه امید و دل گرمی تازه ای به زودی 

برای شما فوران می شود.
*  شهریور

شما به شدت از دیگران انتفاد می کنید و توقعات بیش از حدی 
را از اطرافیانتان دارید. شما به خاطر این افکاری که دارید به 
سادگی نمی توانید تصمیمی را بگیرید.به جای این که با افکار 

به تمام  از خود ساطع می کنید و  امواجی منفی که  منفی و 
اعضای خانواده و اطرافیانتان برخورد می کند بهتر است مثبت 

اندیشی را جایگزین ان کنید.
*  مهر

انجام  که  کاری  کم  شاید  یا  و  بیکاری  از  روزها  این  در  شما 
می دادید رها شده اید و به شدت سخت کوش و فعال شده 
اید به همین دلیل خداوند نیز شما را یاری می کند و در مقام 
اجتماعی تان به شدت پیش رفت خواهید کرد و بیش از پیش 

سرتان شلوغ خواهد شد.
 *  آبان

می پروردانید  سر  در  را  بزرگی  حد  از  بیش  نقشه های  شما 
البته داشتن رویاهای بزرگ خوب است اما تا حدی که باعث 
پیشرفت شما شود نه این که تنها انها را در سر داشته باشید.
برای رسیدن به رویاهای بزرگ ابتدا باید زندگی تان را پله به 
پله ارتقا ببخشید نه این که به یک باره از یک پله بخواهید به 

پله های اخری صعود کنید.
*  آذر

شما انسانی هستید که با هیجانات وجودی تان زنده هستید در 
این روزها این هیجانات به شدت کاهش یافته است به همین 
دلیل شما به شدت دلسرد شده اید و در پی این راه نیستید که 
دوباره هیجانات شوق و ذوق زندگی را در خودتان بیدار کنید 
تنها ناامید شده اید بهتر است به جای نا امیدی دوباره این شوق 

و ذوق را در خود بیدار کنید.
*  دی

استدالل ها و آنالیزهای که در رابطه با دیگران انجام می دهید یا 
حدس می زنید کامال به واقعیت می پیوندند اما توصیه می کنیم 
به انها زیاد اهمیت ندهید زیرا باعث می شوند که شما رفتاری نا 

عادالنه را پیشه خود کنید.
*  بهمن 

شما مدام در فکر تعالی نقشه ها و زندگی تان هستید.این افکار 
بسیار خوب و عالی هستند اما به خاطر داشته باشید که شما 
به هر قیمتی نباید راضی به تعالی خود باشید زیرا ممکن است 
افراد دیگر را با این کارهایتان از بین ببرید.اما اگر فعالیت و 
کارهای که انجام می دهید مثبت باشند به سادگی می توانید 
پیش رفت کنید.در این اواخر کمی نگرانی هایتان زیاد شده 
است بهتر است این نگرانی ها را از خودتان دور کنید زیرا قدرت 
تصمیم گیری صحیح را از شما می گیرند.تنها یک بار به این 

نگرانی ها فکر کنید و بعد انها را رها سازید.
* اسفند

افراد و اطرافیانتان بیش از حد امروز به کمک شما احتیاج دارند 
و نیازمند هستند.بهتر است به انها کمک کنید تا بعدها دچار 
عذاب وجدان نشوید.به الهامات قلبی خود گوش دهید زیرا شما 
را راهنمایی می کنند تا به مقصدتان سریع تر دست پیدا کنید.

الهامات تان را جدی بگیرید و از انها به سادگی عبور نکنید.

با همکاری محقق ایرانی؛

روشی سریع و دقیق برای ردیابی 
تقلب در سوخت ابداع شد

گروهی از محققان با همکاری یک پژوهشگر ایرانی 
روشی سریع و دقیق برای ردیابی دستکاری و تقلب 

در سوخت گازوئیل در محل ابداع کرده اند.
کنترل کیفی سریع و دقیق برای بررسی دستکاری 
و  اقتصادی  مهم  نگرانی های  از  یکی  سوخت  در 
بهداشتی است. هم اکنون فناوری موجود قادر به 
ارائه راه حل های سریع و دقیق در محل فروش 
سوخت )POS( نیست.بیشتر تحقیقات انجام شده 
روی محلول های قابل حمل به طیف سنجی جذبی 
متکی است که راه حلی کیفی با تعامل بین سرعت و 
دقت ارائه می دهد.درهمین راستا گروهی از محققان 
دانشگاه  ایرانی  محقق  آگاه،  مسعود  همکاری  با 
ویرجینیا تک در پژوهشی جدید، روشی مبتنی بر 
»کروماتوگرافی میکروگازی« )μGC( برای تجزیه 
و تحلیل قابل حمل ، سریع و دقیق دستکاری و 

ترکیب گازوئیل با نفت سفید ارائه کرده اند.
Chromatography(یا  کروماتوگرافی)
برای جداسازی  علم شیمی  در  روشی  َسوانِگاری 
اجزای یک مخلوط با عبور دادن یک فاز متحرک 
شده،  ارائه  روش  است.در  ساکن  فاز  یک  روی  از 
فناوری  از  استفاده  با  جداسازی  ستون های 
سیستم های ریز الکترومکانیکی )MEMS( ساخته 
ریزی  برنامه  بر  مبتنی  مذکور  تحلیل  می شوند. 
فشار و دمای یک تراشه است تا کروماتوگرام های 
جداشده را به دست آورد. ستون ها به طول ۱ متر 
هستند. برای بررسی کارآمدی این روش، دو پوشش 

فاز ثابت متفاوت مورد بررسی قرار گرفتند.
این تحلیل مبتنی بر برنامه ریزی فشار و دمای یک 
تراشه است تا کروماتوگرام های جداشده را به دست 
آورد. هنگامیکه نتایج به دست آمده با روش های 
 )chemometric( شناخته شده شیمی سنجی
تحلیل شد، یک رابطه خطی میان کروماتوگرام ها و 

میزان خلوص بنزین به دست آمد. 

دانش و فناوری

آنان که گفتند: آفریننده ما خداست و بر این سخن پایدار و 
ثابت ماندند بر آنها هیچ ترس و بیمی و حزن و اندوهی )در دنیا 

و عقبی( نخواهد بود.)احقاف ۱3(

قرآن در صحنه

با توجه به تعویق زمان آزمون؛

مهلت ثبت نام در کنکور ارشد ۱۴۰۰ 
تمدید شد

متقاضیان  برای  جدید  ثبت نام  و  اطالعات  ویرایش  امکان 
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ فراهم شد.

پیرو اطالعیه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ و با توجه به مصوبه جلسه 
کمیته های تخصصی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای 
 ۱۴۰۰ سال  ارشد  کارشناسی  آزمون  برگزاری  زمان  تعویق 
مقرر شد با توجه به تعویق صورت گرفته، امکان ویرایش 
اطالعات برای افرادی که قبالً در این آزمون ثبت نام کرده اند 
ایجاد شود.اطالعات ثبت نامی متقاضیان آزمون کارشناسی 
ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ از روز سه شنبه ۲۱ اردیبهشت تا 
شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش 
کشور قرار می گیرد و متقاضیان، می توانند در مهلت تعیین 
شده نسبت به مشاهده و کنترل مجدد اطالعات ثبت نامی 

خود اقدام و در صورت تمایل، ویرایش آنها اقدام کنند.
به منظور مساعدت و همراهی با متقاضیانی که قبالً در مهلت 
مقرر موفق به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 
در  افراد  این  که  شد  اتخاذ  ترتیبی  نشده اند،   ۱۴۰۰ سال 
روزهای سه شنبه ۲۱ اردیبهشت تا شنبه ۲۵ اردیبهشت 
آن،  اصالحیه  و  ثبت نام  راهنمای  دفترچه  مطالعه  با   ۱۴۰۰
بتوانند نسبت به ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد سال 
۱۴۰۰ اقدام کنند.بنابر اعالم سازمان سنجش آموزش کشور 
ثبت نام جدید در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ مشمول 

جریمه تاخیر در ثبت نام آزمون ها نیست.
آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ با تصمیم ستاد ملی مقابله 
با کرونا در جلسه کمیته های تخصصی به تعویق افتاده است. 
پیش از این قرار بود آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
۱۴۰۰ در روزهای چهارشنبه ۵ خرداد، پنجشنبه ۶ خرداد و 
جمعه ۷ خرداد برگزار شود که برگزاری آزمون به تاریخ های 

۶، ۷ و ۸ مرداد ماه ۱۴۰۰ موکول شد.

اخبار دانشگاهی

امام رضا علیه السالم:
علت تشریع نماز جماعت آن است که اخالص، یکتاپرستی، 
تسلیم حق بودن و بندگی برای خداوند، آشکار و بی پرده و 

نمایان باشد.

به سوی نماز

س: با توجه به اهمیت صله رحم در اسالم، نسبت به خویشان 
نامحرم مانند پسر عمو و دختر عمو، چگونه می توان به این 

فریضه دینی عمل کرد؟
با  احیانا  و  نکنند  رابطه  قطع  با هم  نسبی  اگر خویشان  ج: 
به  و  شوند  خبر  با  یکدیگر  حال  از  شرعی  ضوابط  مراعات 
خصوص در مشکالت به یاری یکدیگر بشتابند، به وظیفه صله 
رحم عمل کرده اند؛ برای انجام صله رحم، الزاما رفت و آمد و 

ارتباط مستقیم شرط نیست.

استفتائات حضرت آیت اهلل خامنه ای

بخشی از وصیت نامه شهید محمدابراهیم همت:
بهترین موقع بعد از پایان نماز، وقتي سر به سجده مي گذارید، 
مروري بر اعمال از صبح تا شب خود بیندازد، آیا کارمان براي 

رضاي خدا بود.

در وادی سرخ شهادت

*درگذشت ابن عساکر دمشقی؛ مورخ و محدث شهیر اسالمی 
۵۷۱ -

* تصویب قطعنامه استقالل بحرین در شورای امنیت سازمان 
ملل متحد - ۱9۷۰

* شهادت شهید علی اصغر بشکیده فرمانده گردان عمار یاسر 
)۱3۶۱ ه.ش(

* شهادت شهید جهانگیر ایزدی )۱3۶9۲ ه.ش(

در این روز چه گذشت

امام صادق علیه السالم:
»ای ابان! ]از حقوق مؤمن بر مؤمن، این است که[ دارایی ات را با 
او به دو نیم، قسمت کنی«. ....»هر گاه دارایی ات را با او قسمت 
کنی، هنوز ایثار نکرده ای؛ بلکه تو و او یکسانید. وقتی ایثار 

می کنی که از نیم دیگر هم به او بدهی« .
الکافي : ج ۲ ص ۱۷۲ ح ۸

مذهب و جامعه

معرفی کتاب

وسط بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس؛

کتاب »سه چکامه والئی
 از ابوتمام طائی« منتشر شد

»سه چکامه والئی از ابوتمام طائی« نوشته حبیب 
راثی تهرانی و عذرا یزدی توسط بنیاد پژوهش های 

اسالمی آستان قدس رضوی منتشر شد.

کتاب »سه چکامه والئی از ابو تمام طائی« تالیف 
حبیب راثی تهرانی و عذرا یزدی در ۴۲۵ صفحه 
پژوهش های  بنیاد  توسط  تومان  هزار  بهای ۷۰  و 
در  و  شده  منتشر  رضوی  قدس  آستان  اسالمی 
ادبیات و شعر  اختیار عالقه مندان و دوست داران 
شیعی قرار گرفته است. مقدمه های این کتاب به قلم 
استاد عالمه سید محمدرضا حسینی جاللی و استاد 

شیخ قیس بهجت العطار است.
حبیب  ابوتمام  از  نایاب  قصیده  سه  این کتاب  در 
داده  قرار  شرح  و  تصحیح  مورد  طائی  اوس  بن 
شده است. ابوتمام حبیب بن اوس طائی )متوفای 
۲3۱ هجری قمری(، شاعر شیعه عصر عباسی، از 
بزرگترین شعرای عرب است که آوازه اش در طول 
قرون و اعصار به همه جا رسیده است. دیوان ابی 
تمام در کنار کتاب الحماسه وی از نفیس ترین تراث 
ادبی جهان اسالم به شمار می رود که تاکنون شروح 

مختلفی بر آن نوشته شده است.
ارزش ادبی و اعتقادی قصاید سه گانه این شاعر در 
خصوص اهل بیت)ع( بر کسی پوشیده نیست، چنان 
که دو قصیده »رائیه غدیریه« و »میمیه امامیه« وی 
اعیان  الغدیر،  کتاب های  نویسندگان  توجه  مورد 

الشیعه و کتب رجالی شیعه قرار گرفته است.
آنچه در این کتاب ارائه شده است شرح و ترجمه 
سه قصیده رائیه غدیریه )در ۷۴ بیت(، میمیه امامیه 
)در ۶۲ بیت( و قصیده ای در مدح بنی هاشم و ذم 
بنی امیه )در ۱3 بیت( است که براساس ۱۱ نسخه 
همراه  به  و  شده  تصحیح  و  تحقیق  کهن  خطی 
دو چکید عربی  نسخ خطی،  تصاویر  از  گزیده ای 
و انگلیسی اثر، نمایه های مختلف و جدول نسخه 
بدل های مربوط برای استناد و استفاده بیشتر تقدیم 

خوانندگان و محققان شده است.
در شرح قصاید یاد شده تالش محققان بر آن بوده 
تا در کنار تبیین نکات ادبی، لغوی، آرایه های بالغی، 
از  هر یک  ابیات  معنای  و  ارتباط  و  لفظی  صنایع 
قصاید، به جنبه های روایی، تاریخی و عقیدتی آن 
نیز پرداخته و بنا بر اقتضای هر بیت توضیحاتی 

سودمند ذیل آن ارائه شود.
ابوتمام،  امامیه  شیعه  مذهب  ابوتمام،  زندگینامه 
تحریف دیوان، زبان و شعر ابوتمام، متن قصیده های 
سه گانه فوق، روش تصحیح و... برخی از مباحثی 

است که در این کتاب شرح داده شده است.

پنجره و آینه
جوان ثروتمندی نزد یک روحانی رفت و از او اندرزی برای زندگی 
نیک خواست. روحانی او را به کنار پنجره برد و پرسید: پشت 
پنجره چه می بینی؟ جواب داد: آدم هایی که می آیند و می روند و 

گدای کوری که در خیابان صدقه می گیرد.

بعد آینه ی بزرگی به او نشان داد و باز پرسید: در این آینه نگاه 
کن و بعد بگو چه می بینی؟  جواب داد: خودم را می بینم.

 دیگر دیگران را نمی بینی! آینه و پنجره هر دو از یک ماده ی 
اولیه ساخته شده اند، شیشه. اما در آینه الیه ی نازکی از نقره 
در پشت شیشه قرار گرفته و در آن چیزی جز شخص خودت را 

نمی بینی. این دو شی  شیشه ای را با هم مقایسه کن.

وقتی شیشه فقیر باشد، دیگران را می بیند و به آنها احساس 
محبت می کند.

 اما وقتی از نقره )یعنی ثروت( پوشیده می شود، تنها خودش را 
می بیند. تنها وقتی ارزش داری که شجاع باشی و آن پوشش 
نقره ای را از جلو چشم هایت برداری تا بار دیگر بتوانی دیگران را 

ببینی و دوست شان بداری.

جان پدر کجاستی )برای دخترکان کابل(
جرم تو چیست نازنین؟ صدق و صفا و راستی/ ای که تو 

از خدای خود غیر خدا نخواستی
ای به فدای خندۀ زخمی و دل شکسته ات/ شکر خدا که 

همچنان سرخوشی و به پاستی
با  گریۀ  نیست/  گریه  برای  وقت  زخم خورده ام!  کابل 

تبسمی، گم شده در خداستی
کابل جان خسته ام! شانۀ ما پناه تو/ چشم و زبان پارسی! 

نور دو چشم ماستی
کابل جان چه می کشی؟ از دست حرامیان/ کابل بی پناه 

من! قبلۀ عشق و راستی!
بزن!  کابل من! چه می کنی؟/ حرف  فارسی!  دختر شعر 

عزیز من! »جان پدر! کجاستی؟!«
علیرضا قزوه

شعر و ادب فارسی

با آخرین اخبار انتخاباتي همراه با روزنامه واقعه باشید.
فردا در حالي ثبت نام کاندیدهاي انتخابات ریاست جمهوري ۱۴۰۰ 
آغاز مي شود که هنوز چهره مطرحي براي ورود به این عرصه اعالم 

امادگي نکرده است.
خبرهاي تازه از کانديداتوري رئيسي

 در انتخابات 1400
الله افتخاري عضو هیات عالي شواي وحدت اصولگرایان درباره 
آخرین خبرها از کاندیداتوري رئیسي گفته: شواهدي وجود دارد 
که این موضوع را قوت میبخشد که احتمال حضور ایشان بسیار 
باالست. آقاي رئیسي حضور خود در انتخابات را نفي نکردند و این 

نکته قابلتوجهي در موضوع حضور ایشان در انتخابات است.
خبر بعد این است که  محافل خبري از حضور علي الریجاني به 

صحنه انتخابات خبر مي دهند
الريجاني کانديداتوري در انتخابات 1400 را قبول 

کرده است
کمال الدین پیرموذن نماینده مجلس نهم و از نمایندگان ادوار 
نزدیک به علي الریجاني در این باره گفته: اطالع موثق یافتم که 
دکتر الریجاني با توجه به درخواست گروه هاي مرجع و بزرگان 
دین و ملت، کاندیداتوري ریاست جمهوري را قبول کرده و به 
منظور کمک به منافع نظام و کیان و ملک و ملت مجدانه وارد این 

عرصه خطیر گشته است.
شجاعي کیاسري نماینده مجلس هشتم و نهم  نیز  با طرح این 
از  او  انتخابات،  موضوع که در صورت حضور علي الریجاني در 
اسالمي  شوراي  ادوارمجلس  نمایندگان  از%70  بیش  حمایت 
برخوردار خواهد بود گفت: »حضور آقاي الریجاني در این انتخابات 
مي تواند، انگیزه اي باشد براي حضور مردم پاي صندوق هاي راي 
تا اینکه دولت آینده به دور از شعارزدگي رایج در بین برخي جریان 
هاي سیاسي به دست افرادي با دانش و الیق بیافتد. تا خداي نکرده 
تجربه هشت سال دولت هاي نهم و دهم باردیگر تکرار نشود.اما 
حسین اهلل کرم عضو شوراي وحدت نیز در گفت و گویي عنوان 
کرده: الریجاني همواره تالش کرده خودش را در جریان نخبه گرا 
تعریف نماید؛ برهمین اساس نیز از حمایت برخي نخبگان مذهبي 
برخوردار است. از طرف دیگر مدیریت ایشان در تصویب برجام در 
مجلس نهم که با واکنش و مخالفت ادامه دار جریان انقالبي و توده 
گرا قرارگرفت، نشان مي دهد اگر رویکرد الریجاني در استراتژي 
نگاه به بیرون دنبال شود، باید جامعه هدف را به نیروي اجتماعي 
طبقه متوسط جریان غربگرا نسبت داد. در این وضعیت دوقطبي 
مذاکره - مقاومت یا همان دیپلماسي - میدان موجب تشویق 

الریجاني براي حضور در انتخابات۱۴۰۰ خواهد شد.
خبر بعد درباره حضور وزیر پیشین راه و شهرسازي است

رونمايي از شعار عباس آخوندي
 براي انتخابات 1400

خبر رسیده که عباس آخوندي وزیر پیشین راه وشهرسازي و یکي 
از گزینه هاي شوراي نهاد اجماع ساز اصالحطلبان براي حضور در 
انتخابات ریاست جمهوري ۱۴۰۰ ، برنامه هاي خود را به این شورا 
ارائه کرد، او در این برنامه شعار» یک ملت، یک دولت« را براي 

کمپین انتخاباتي خود برگزیده است.
اما بعد از اقدام سعید محمد در نامه نوشتن براي دیگر داوطلبان 

انتخابات ۱۴۰۰، یک داوطلب دیگر نیز دست به اقدام مشابه زد.
نامه يک کانديداي رياست جمهوري به رقبايش

 در انتخابات 1400
نایب رییس مجلس شوراي اسالمي که داوطلب کاندیداتوري در 
انتخابات ریاست جمهوري ۱۴۰۰ است در نامه اي از سایر داوطلبان 
در  آنها  شدن  پیمان  هم  خواستار  جمهوري  ریاست  انتخابات 
خدمت به مردم و نظام و همچنین پرهیز از تخریب و توهین و 

سیاه نمایي و بد اخالقي شد.
سید امیرحسین قاضي زاده هاشمي در بخشي از این نامه نوشته: 

از تخریب و توهین و سیاه نمایي و بد اخالقي هاي رایج در   •
انتخابات هاي دنیا پرهیز و با تمسک به ارزشهاي واالي اسالمي 
و ایراني، با رعایت اصول اخالقي، انتخاباتي نمونه به دنیا معرفي 

کنیم.
* به هم قول دهیم از آرمان گرایي هاي دست نیافتني و قطبي 
به عنوان یک سم  امورجامعه  و شرطي سازي  انتخابات  سازي 
مهلک براي کشور و نظام، پرهیز و بر برنامه محوري براي حل 
مشکالت کشور تمرکز  و آنها را در معرض قضاوت عمومي قرار 
با  را داریم و  دهیم. یقینا همه ما دغدغه حل مشکالت کشور 
اقدامات کارشناسانه به راحل هایي رسیده ایم، پس همه را به 
دیدن و شنیدن برنامه هایمان دعوت و براي حل مشکالت مردم 
و کشور حتي پس از برگزاري انتخابات، به عنوان اعضاي خانواده 
بزرگ ایران،  با همراهي و تشریک مساعي و کمک کارشناسانه به 

دولت برآمده از راي و نظر مردم، تالش نماییم.
آمدن یا نیامدن سید ابراهیم رئیسي، رئیس کنوني قوه قضائیه 
همچنان صدرنشین اخبار انتخااتي است و بحث ها و گمانه زني 

ها در این باره باا گرفته است
اظهارات مهم مصباحيمقدم درباره کانديداتوري 

رئيسي در انتخابات 1400
این  در  مبارز  روحانیت  جامعه  عضو  مقدم،  مصباحي  غالمرضا 
باره گفته: رئیسي منتظر اذن رهبري است و اگر از ناحیه رهبري 
مخالفتي نباشد مانعي براي حضور در انتخابات ۱۴۰۰ ندارد، با تعداد 
قابل توجهي از کاندیداها صحبتي صورت گرفته و اکثرا اعالم 
داشتند در صورتي کاندیدا خواهند شد که رئیسي بناي حضور در 
انتخابات را نداشته باشد و تا حدي بستري براي اجماع تقریبي 
اعالم  انقالب  نیروهاي  جریان  در  افراد  اکثر  است.  آمده  پدید 

کاندیداتوري خود را منوط به عدم ثبت نام رئیسي کردهاند. 

او در خصوص اجماع اصولگرایان بر روي گزینه اي غیر از رئیسي 
نیز بیان کرده: بعید است اجماع در حد آقاي رئیسي بر روي گزینه 
هاي دیگر پدید آید و کار سختي است، اما هستند کساني که با 
آنها رایزني شده و از اجماع نسبي برخوردار هستند. تصور مي 
کنم اصل رقابت دراین دوره از انتخابات شرایط سختي را به وجود 

مي آورد.
این در حالي است که نظرسنجي خبرگزاري دولتي ایرنا نیز نشان 

مي دهد، سید ابراهیم رئیسي در صدر انتخاب مردمي قرار داد.
رئيسي نفر اول در نظرسنجي خبرگزاري دولت

نظرسنجي خبرگزاري دولتي ایرنا نشان میدهد در میان ۱3 نامزد 
محتمل انتخابات ریاست جمهوري، آیتاهلل رئیسي بیشترین راي 
از میان ۱3 گزینه  را دارد.نتایج این نظرسنجي نشان مي دهد 
احمدي  جهرمي،  آذري  جمله  از  )و  کاندیداتوري  براي  محتمل 
نژاد، جهانگیري، جلیلي، دهقان، رئیسي، رضایي، ظریف، قالیباف، 
الریجاني، سعید محمد و محسن هاشمي( سید ابراهیم رئیسي 
بیشترین راي را حائز است.اما در میان خبرهاي انتخاباتي دستمزد 

سعید محمد نامزد احتمالي انتخابات ۱۴۰۰ نیز منتشر شده است.
حقوق سعيد محمد چقدر است؟

سعید محمد درباره لیست اموالش سخن به میان آورده و  گفته: 
حسین  امام  دانشگاه  علمي  هیئت  عضو  و  هستم  سپاه  عضو 

علیهالسالم هستم.
فیش حقوقي ام ۱۲میلیون است و کال یک حقوق بیشتر ندارم. 
اموال در حد نیازمندي هاي اولیه یعني یک مسکن و یک خودرو 

دارم.
و  انتخابات  پیرامون  خبري   نشست  یک  در  محمد  سعید  اما 
برنامه هاي خود به صورت مفصل با خبرنگاران مصاحبه کرده است 

که بخشي از آن را مي خوانیم.
• مردم از بي دولتي خسته اند

* دولت من دولت سهامي نیست و دولت شایسته ساالري است
* هیج کس را رقیب خود نمي دانم

* باید ۴ میلیون مسکن در ۴ سال ساخته شود
* به خودم نزدیکم و از نظام سلطه دورم

* آقاي رئیسي هنوز تصمیمي براي حضور در انتخابات نگرفتند
* ۸ سال جایگاه سرلشگري دارم

* بین من با برخي نظامیان فرق گذاشتند
* اختیارات رئیس جمهور کافي است

* هزینه هاي تبلیغات انتخاباتیام توسط مردم پرداخت میشود
* اگر کسي کوچکترین تخلفي از من سراغ دارد با مدرک آن را 

منتشر کند
* سفره مردم و معیشت مردم گروگان برجام شده است

* عمل جراحي بزرگ اقتصادي داریم که بسیاري دردشان خواهد 
آمد

* به نفع فرد پاک دست با برنامه کنار میروم

*براي مبارزه با مافیاي خودرو برنامه دارم
* از حمایت زنان بي حجاب مطلع نیستم
* فیلترینگ تا به امروز جواب نداده است

اما جدید ترین خبر از سید ابراهیم رئیسی این است که وی وارد 
صحنه انتخابات می شود.

سيد ابراهيم رئيسی روز عيد فطر اعالم
 کانديداتوری می کند

سید حسین نقوی حسینی نماینده پیشین مجلس و یک فعال 
را  خود  عزم  رئیسی  آقای  گفته:  باره  این  در  اصولگرا  سیاسی 
برای ورود به عرصه انتخابات جزم کرده است و احتماال به جهت 
سیادتشان در روز عید فطر اعالم کاندیداتوری می کنند و روز 
جمعه هم که روز بزرگی است برای ثبت نام به محل وزارت کشور 
تشریف می آورند.او در ادامه در رابطه با اینکه یعنی او اذن رهبری 
را اخذ کرده است، بیان کرده: وقتی که او اراده برای حضور در 
صحنه انتخابات را دارد به این معنا است که مقدماتش را فراهم 
با داوطلبان  کرده است. مقام معظم رهبری همیشه در گفتگو 
فرمودند نفیا و اثباتا در زمینه  ورود داوطلبین به عرصه  انتخابات 
اظهارنظری نمی کنند و همه چیز را به عهده خود فرد گذاشته اند، 
ولی چون او رییس قوه قضائیه است و منصوب مقام معظم رهبری 
حتما باید با هماهنگی پا به عرصه انتخابات بگذارند، حتما این 

هماهنگی صورت گرفته که عزم برای ورود فراهم شده است.
اصولگرايان به نفع آيت اهلل رئيسی کنار خواهند رفت

اما علیرضا افشار داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری 
می گوید که برای اجماع و وحدت میان نامزدهای اصولگرا آمده 
است و در این رابطه دیدارها و جلساتی هم با افراد و گروه ها داشته 

است.
 وی ادامه داده: در مورد آیت اهلل رئیسی نیز چه تشریف بیاورند 
تنهایی  به  ایشان  داریم.  نیاز  به وحدت  نیاورند،  و چه تشریف 
نمی تواند مسائل و مشکالت کشور را حل کند. قطعاً یک جبهه 
چه  و  شده اند  نامزد  که  آن هایی  چه  انقالبی  نیروهای  از  قوی 
آن هایی که نامزد نشده اند، شکل بگیرد. این ها باید دست در دست 
هم بدهند و با یکدیگر دور یک میز بنشینند. اگر ایشان بیایند که 
به انسجام منجر خواهد شد. تقریباً همه نامزدها گفتند که به نفع 

ایشان کنار خواهند رفت، اما باز هم نیاز به وحدت داریم.
خبر آخر درباره وزیر امور خارجه و احتمال کاندیداتوری وی است

به هيچ وجه نامزد انتخابات رياست جمهوری 
نمی شوم

شهریار حیدری نایب رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی 
در خصوص جزئیات جلسه این کمیسیون با حضور ظریف امور 
در  به هیچ وجه قصد حضور  کرد،  اعالم  گفته: ظریف  خارجه، 
انتخابات را ندارد و با این صحبت ها قصد دوقطبی کردن فضای 

انتخابات را نداشته است.

آغاز ثبت نام نامزدها برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول 

شرکت تعاونی مصرف کارکنان اداره کل راه و ترابری 
شهرستان کرمان استان کرمان 

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت 
۱۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰3.۲۰ در محل اداره کل راه و شهرسازی بلوار صدوقی تشکیل می گردد از سهامداران دعوت می 
گردد راس ساعت مذکور در جلسه حضور بهم رسانند ضمنا ۱ - اعضایی که مایلند حق حضور و رای دادن در مجمع را به  نماینده 
تام االختیار واگذار نمایند تا تاریخ ۱۴۰۰.3.۱۵ به اتفاق نماینده خود جهت تایید و صدور برگ نمایندگی به محل شرکت تعاونی 
مصرف جنب اداره کل راه و شهرسازی مراجعه نمایند )حضور توام عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع است( ضمنا ساعت ۸ روز 
برگزاری مجمع وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی می گردد. ۲ - چنانچه در دستور جلسه انتخاب 
هیئت مدیره با بازرسان باشد افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمت های مذکور می باشند حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰.3.۱۵ جهت 

ثبت نام به محل شرکت تعاونی مصرف مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شرکت تعاونی 
دستور جلسه:  ۱ - استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت در رابطه با عملکرد سال ۱399 / ۲ - بررسی ترازنامه و حساب 
سود و زیان و تصویب صورت های مالی پس از گزارش مورد تایید  3 - اتخاذ تصمیم درباره نحوه تقسیم درآمد ویژه )با توجه 
به کمبود سرمایه در صورت امکان درآمد ویژه به افزایش سرمایه تبدیل گردد.۴ - تصویب تغییرات سرمایه و اعضا ۵ - تعیین 
و تصویب بودجه سال جااری  ۶ - انتخاب ۵ نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی البدل هیئت مدیره ۷ - انتخاب یک نفر بازرس 
اصلی و یک نفر علی البدل برای مدت یک سال مالی  ۸ - بعلت اینکه شرکت از لحاظ سرمایه در مضیقه می باشد اجازه افزایش 

سرمایه توسط اعضاء و یا دریافت وام به هر طریقی که میسر باشد.

 نماز عید فطر 
در کرمان برگزار می شود

مسئول دفتر شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان کرمان گفت: امسال نماز عید سعید فطر در سراسر استان کرمان برگزار 
می شود.حجت االسالم سید محمد جعفری، گفت: امسال نماز عیدسعید فطر در شهر های قرمز و نارنجی در فضای باز با رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود.وی افزود: با هماهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور براساس مصوبه ستاد کرونا، 
نماز عید فطر با رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی در سراسر استان کرمان برگزار می شود.حجت االسالم جعفری تصریح 
کرد: ستاد های نماز جمعه در سراسر استان کرمان، آماده برگزاری نماز عید فطر هستند و تمهیدات الزم برای محیط و محل های 

برگزاری نماز فطر در شهر های تعیین شده به منظور حضور نمازگزاران  اندیشیده شده است.

نمایشگاه مجازی قرآن تا ۲۹ رمضان فعال است
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان از تمدید نخستین نمایشگاه مجازی قرآن تا ۲9 ماه مبارک رمضان خبرداد.

محمد رضا علیزاده، از تمدید نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم خبر داد گفت: نمایشگاه مجازی قرآن کریم تا چهارشنبه، ۲9 
رمضان برپا است و سامانه تا ۲۲ اردیبهشت ماه فعال خواهد بود.

علیزاده افزود: دو بخش اصلی نمایشگاه قرآن بخش فروش و بخش محتوایی است.وی ادامه داد:در بخش فروش، بیش از ۱۵ هزار 
عنوان کتاب عرضه شده و مردم می توانند متناسب با عالقه مندی خود، آثار مکتوب را دریافت کنند. در بخش محتوایی نیز ۱۴ 

محور را در نظر گرفته ایم که یکی از آن ها فروشگاه هایی هستند که عرضه کننده آثار و محصوالت قرآنی غیر از کتاب هستند،
علیزاده گفت: همچین به غیر از این دو بخش، بخش مربوط به حوزه کودک و نوجوان، بر اساس گزارش ها، تا کنون بیشتر مورد 

استقبال قرار گرفته است.پیش از این، فعالیت سامانه نمایشگاه قرآن تا ۲۰ اردیبهشت ماه اعالم شده بود



نشست کانون های کمیته اقتصادی شورای ائتالف نیروهای انقالب 
برگزار شد.

نشست کانون های کمیته اقتصادی شورای ائتالف نیرو های انقالب 
با حضور آقایان پرویز سروری، محمد رضا پورابراهیمی، مهدی 
ائتالف  شورای  اقتصادی  کمیته  کانون های  اعضای  و  اقراریان 

نیرو های انقالب در دفتر مرکزی این شورا برگزار شد.
در این جلسه، پیرامون تولید محتوا در کانون های کمیته اقتصادی، 
لزوم استفاده از ظرفیت کانون ها برای ارائه مباحث اقتصادی در 
رسانه ها، هماهنگی کانون ها برای گسترش فعالیت ها در جهت 
کادرسازی و تاکید بر فعالیت کانون ها در فضای مجازی و رسانه ها 

بحث و بررسی شد.
گفتنی است، پس از کناره گیری محمد ناظمی اردکانی از ریاست 
کمیته اقتصادی جهت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، 
رئیس  و  کرمان  مردم  نماینده  پورابراهیمی  رضا  محمد  دکتر 
کمیسیون اقتصادی مجلس، رئیس کمیته اقتصادی شورای ائتالف 

نیرو های انقالب شد.
شورای ائتالف نیرو های انقالب دارای ۸ کمیته علمی و آموزشی، 
فرهنگی، اجتماعی، روستایی، احزاب، هنری، رسانه و اقتصادی 
که هر کدام از این کمیته ها کانون های تخصصی در زیر مجموعه 

خود دارند.

میزان زکات فطریه سال ۱۴۰۰ از سوی مراجع تقلید اعالم شد.
سپری  را  خود  پایانی  روز های  هم  امسال  رمضان  مبارک  ماه   
می کند. زکات فطره یا فطریه یکی از فروع دین اسالم است که در 

عید فطر پرداخت می شود.
از غروب شب عید فطر می تواند فطریه را بپردازد یا کنار بگذارد و 
بنابر احتیاط واجب، مکّلف باید فطریه را پیش از نماز عید بدهد، 
اما اگر نماز عید نمی خواند می تواند دادن فطریه را تا ظهر تأخیر 
بیاندازد و در صورتی که دسترسی به فقیر دارد کنار گذاشتن 
فطریه، کافی نیست؛ اما اگر تا ظهر دسترسی به فقیر نداشت، 
فطریه را کنار بگذارد و هرگاه دسترسی پیدا کرد به فقیر بدهد و 
اگر کنار نگذاشته باشد نیز بنا بر احتیاط واجب ساقط نمی شود و 

باید با قصد قربت و بدون نیت ادا و قضا، فطریه را بپردازد.
میزان زکات فطره ۱۴۰۰ از سوی دفاتر حضرات آیات مراجع تقلید 
ناصر مکارم شیرازی، حسین نوری همدانی، سیدمحمدعلی علوی 
گرگانی، لطف اهلل صافی گلپایگانی، جعفر سبحانی و حسین وحید 

خراسانی مشخص شد.
مبلغ فطریه ۱۴۰۰ از سوی آیت اهلل سیستانی 

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ 
آن برای فطریه بدل از آرد ۲۱ هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج 
ایرانی ۱۰۰ هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، ۷۵ هزار 

تومان تعیین شده است.
مبلغ فطریه ۱۴۰۰ از سوی آیت اهلل العظمی ناصر مکارم شیرازی

زکات فطره قوت غالب گندم ۲۰ هزار تومان

زکات فطره قوت غالب برنج ۷۰ هزار تومان
کفاره روزه غیر عمد ۵ هزار تومان

کفاره روزه عمد ۳۰۰ هزار تومان
مبلغ فطریه ۱۴۰۰ از سوی آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی

بر اساس اعالم دفتر آیت اهلل العظمی حسین نوری همدانی زکات 
فطره قوت غالب گندم ۲۰ هزار تومان و زکات فطره قوت غالب 

برنج ۷۵ هزار تومان است.

مبلغ فطریه ۱۴۰۰ از سوی آیت اهلل العظمی محمدعلی علوی گرگانی
بر اساس اعالم دفتر آیت اهلل العظمی محمدعلی علوی گرگانی 
زکات فطره قوت غالب گندم ۲۰ هزار تومان و زکات فطره قوت 

غالب برنج ۱۰۰ هزار تومان است.
مبلغ فطریه ۱۴۰۰ از سوی آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

بر اساس اعالم دفتر آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی زکات فطره 
مبلغ معادل یک صاع )سه کیلوگرم( گندم یا برنج است.

مبلغ فطریه ۱۴۰۰ از سوی آیت اهلل العظمی سبحانی
بر اساس اعالم دفتر آیت اهلل العظمی سبحانی زکات فطره یک 
صاع )که تقریبا سه کیلو( گندم یا برنج یا جو یا خرما یا کشمش 

یا ذرت است.
مبلغ فطریه ۱۴۰۰ از سوی آیت اهلل العظمی وحید خراسانی

بر اساس اعالم دفتر آیت اهلل العظمی وحید خراسانی زکات فطره 
قوت غالب گندم ۲۰ هزار تومان و زکات فطره قوت غالب برنج 

۷۵ هزار تومان است.
مبلغ فطریه ۱۴۰۰ از سوی آیت اهلل شبیری زنجانی

دفتر آیت اهلل العظمی سید موسی شبیری زنجانی از مراجع تقلید 
مبلغ ۲۵ هزار تومان را برای زکات فطره هر نفر )به حساب قیمت 

گندم(در رمضان ۱۴۰۰ تعیین کرده است.
 با توجه به این که قیمت گندم و برنج در شهر های مختلف، ممکن 
است اندکی متفاوت باشد، لذا مؤمنین می توانند معادل مقادیر 
مذکور را بر طبق قیمت محل زندگی خود، محاسبه و پرداخت 

نمایند.
مبلغ ۶۵۰۰ تومان را برای کفاره افطار غیر عمدی و مبلغ ۳۹۰هزار 
تومان را برای افطار عمدی هر روز، قبول می کند و به مصرف آن 

می رساند.
برای  باید  است  واجب  او  بر  فطره  زکات  پرداخت  که  شخصی 
خودش و کسانی که نانخور او هستند، هر نفری یک صاع )تقریبا 
۳کیلو و ۶۰۰گرم( از خوراکی های رایج در منطقه خود )مانند گندم، 

برنج و …( یا مبلغ آن را به عنوان فطریه بپردازد.

* سرویس  ورزشی  واقعه:
باشگاهی  برتر فوتبال  در هفته بیست و دوم رقابت های لیگ 
کشور، سپاهان میزبان پرسپولیس بود و این بازی با تساوی یک 

بر یک به پایان رسید.
سپاهان با این تساوی 45 امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند. 

پرسپولیس با 42 امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم قرار دارد.
در دیگر دیدار مصاف پیکان و تراکتور با تساوی یک بر یک خاتمه 
یافت.شاگردان خطیبی با این تساوی با 28 امتیاز هفتم هستند و 

پیکان با 27 امتیاز در مکان نهم قرار دارد.
استقالل هم در ورزشگاه آزادی میزبان ذوب آهن بود و با نتیجه 
دو بر صفر شکست خورد.شاگردان مجیدی که می توانستند با 
پیروزی در این بازی به تیم های صدر جدول نزدیک شوند در 
امتیاز 34 و رده سوم باقی ماند تا در آستانه دربی اختالف 8 

امتیازی نسبت به پرسپولیس داشته باشد.

ذوب آهن هم با این پیروزی 21 امتیازی شد و تا رده سیزدهم 
صعود کرد.

* سرویس  اقتصادی  واقعه:

حقیقی  اشخاص  گفت:  کرمان  استان  مالیاتی  امور  کل  مدیر 
خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال ۱۳۹۹نسبت به دریافت 
مقطوع مالیات  مشمول   ، اند  نموده  اقدام  سکه  قطعه   ۱۰۵  تا 

 می شوند.
مالیاتی استان کرمان،  امور  اداره کل  به گزارش روابط عمومی 
آقای محمد سلمانی با بیان اینکه این گروه از خریداران سکه از 
نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهار نامه مالیاتی معاف می 
باشند، افزود: مهلت پرداخت مالیات موضوع این دستور العمل 

حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ می باشد .
وی گفت:خریداران سکه مکلفند با مراجعه به سامانه عملیات 
الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به 

پرداخت مالیات خود اقدام نمایند.
مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان تاکید کرد: برای آن دسته 
از مودیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل 
تا پایان خرداد ماه سال جاری ندارند ، مالیات مقطوع حداکثر تا 

چهار ماه به صورت مساوی تقسیط می شود.
آقای سلمانی در مورد مودیانی که نسبت به خرید بیش از ۱۰۵ 
سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و همچنین مشاغلی که به شغل 

خرید و فروش سکه اشتغال دارند یادآور شد: این دسته ازافراد 
مشمول این دستور العمل نبوده و تنها مکلف به تسلیم اظهار نامه 

مالیاتی و پرداخت مالیات تا پایان خرداد ۱۴۰۰ هستند.

نشست کانون های کمیته اقتصادی شورای ائتالف نیروهای انقالب برگزار شد

میزان زکات فطریه سال ۱۴۰۰ از سوی مراجع تقلید اعالم شد

اختالف 8 امتیازی پرسپولیس با استقالل در آستانه دربی
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پیش بینی وضع هوای کرمان

بر اساس گزارش اداره کل هواشناسی استان کرمان هوای کرمان، به  این شرح می باشد: 
سامانه بارشی تا پایان هفته جاری فعال است.

هزینه پیامک بانک های دولتی، امسال ۱۵ هزار تومان است
دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی گفت: بانک های دولتی هیچ افزایش قیمتی برای هزینه پیامکی نداشته اند و این هزینه حداکثر ۱۵ هزار تومان برای یک سال است.در حالی برخی رسانه ها خبر از افزایش هزینه پیامکی بانک های دولتی داده اند که دبیر 

شورای هماهنگی بانک های دولتی ضمن تکذیب این موضوع افزود: سقف کارمزد ارسال پیامک در طی یکسال ۱۵ هزار تومان است و افزایش قیمتی نداشته ایم.
۴ سه شنبه  21   اردیبهشت  ماه 1400 
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نماینده مجلس :

حضور آیت اهلل رئیسی
 در انتخابات موجب وحدت جریان 

اصولگرایی و انقالبی  می شود
* سرویس  سیاسی  واقعه:

نماینده مجلس  اظهار داشت: آیت اهلل سید  یک 
ابراهیم  رئیسی در قوه قضائیه توانسته اند با کمترین 
حاشیه، بیشترین رضایتمندی را بین مردم کسب 
کند و این امیدواری وجود دارد که حضور ایشان در 
انتخابات موجب وحدت جریان اصولگرایی و انقالبی 

شود.
در  مردم  مشارکت  درباره  مطهری،  اردشیر  آقای 
انتخابات پیشرو اظهار داشت: در خصوص انتخابات 
داریم، یک مشارکت  آنچه الزم  اول  مرحله  در  ما 
قابل قبول است که إن شاءاهلل با حضور پرشور مردم 
اتفاق خواهد افتاد. اما در مرحله دوم بحث رقابت های 
انتخاباتی است که اسامی مختلفی همچنان مطرح 
رئیسی اهلل  آیت  نام،  برجسته ترین  و   هستند 

 است. 
دارای  جهت  چند  از  رئیسی  آیت اهلل  افزود:  وی 
به  نمی توان  که  است  و خاصی  برجسته  امتیازات 
سادگی از آن عبور کرد. اول اینکه ایشان در آخرین 
برگزار شده  )یعنی ۹۶( بیشترین میزان  انتخابات 
از رئیس دولت فعلی کسب کرد. دوم  رای را پس 
ایشان  و مردم پسند  قابل قبول  کارنامه خوب،  اما 
بر قوه قضائیه است که توانسته  در مدت ریاست 
در  را  رضایتمندی  بیشترین  حاشیه،  کمترین  با 
بین اقشار مختلف مردم و مراجعان به قوه قضائیه 
کسب کند و این در همه نظرسنجی های انجام شده 

انتخاباتی قابل مشاهده است.
وی تصریح کرد: سومین موضوع، بحث شیخوخیت 
که  است  انقالبی  و  اصولگرایی  جریان  در  ایشان 
از  و  تشتت  با  نکنند،  ورود  ایشان  چنانچه  به نظر 
هم گسیختگی رو به رو شده و ممکن است دوباره 

انتخابات را به رقیب واگذار شود.

 خانه ملت 

جزئیات پرداخت
 وام ازدواج در سال ۱۴۰۰

* سرویس  اقتصادی  واقعه:
تاکنون  گفت:  مرکزی  بانک  اعتبارات  اداره  مدیر 
۲۷ هزار و ۵۱ نفر از تسهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بهره مند شده اند و سایر افراد نیز در حال تکمیل 

مدارک هستند.
خانم شهرزاد دانشمندی با بیان اینکه تاکنون ۲۷ 
ازدواج  قرض الحسنه  تسهیالت  از  نفر   ۵۱ و  هزار 
بهره مند شده اند و سایر افراد نیز در حال تکمیل 
مدارک هستند، گفت: به محض ابالغ این قانون از 
سوی دولت به بانک مرکزی، این موضوع به بانک ها 

ابالغ شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بر اساس 
و  کرده  ازدواج   ۹۷ سال  از  که  افرادی  قانون، 
به  نسبت  می توانند  نکرده اند،  دریافت  تسهیالت 
دریافت وام ازدواج ۷۰ میلیون تومانی اقدام کنند. 
این افراد می توانند با ثبت نام در سامانه قرض الحسنه 
ازدواج، بانک عامل و شعب را مشخص کنند و در 
مرحله آخر بانک از طریق ارسال پیامک متقاضی را 

مطلع می کند.
تسهیالت  مبلغ  قانون،  اساس  بر  افزود:  وی 
قرض الحسنه برای زوج های زیر ۲۵ سال )داماد( و 
۲۳ سال )عروس( ۱۰۰ میلیون و برای ایثارگران دو 

برابر است.
تسهیالت  این  وثیقه های  درباره  دانشمندی  خانم 
حساب  اعتبارسنجی،  اساس  بر  وثیقه ها  گفت: 
یارانه ای افراد و سفته است و بانک ها بنا بر شرایط 
متقاضی و اعتبارسنجی، نسبت به دریافت وثیقه 

کافی اقدام می کنند.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: مدت باز 
پرداخت تسهیالت ۱۰ ساله است و برای تسهیالت 
۱۰۰ میلیون تومان ماهانه یک میلیون تومان اقساط 

در نظر گرفته شده است.

اقتصادی

واگذاری امتیاز تیم فوتبال 
شهرداری بم

* سرویس  ورزشی  واقعه:
امتیاز تیم شهرداری بم، پرافتخارترین تیم فوتبال 
روی  فرآوری  مجتمع معدنی  به  کشور  بانوان 

خان خاتون واگذار شد.
 قرارداد نهایی واگذاری امتیاز تیم فوتبال شهرداری 
بم پرافتخارترین تیم فوتبال بانوان کشور در لیگ 
معدنی فرآوری  »مجتمع  به  بانوان  فوتبال  برتر 
شهسوارپور  هادی  حضور  با  بم«  خان خاتون  روی 
بابک  شهرداربم،  محمد بنی اسدی  فرمانداربم، 
اسماعیلی مدیرعامل مجتمع معدنی فرآوری روی 
و  ورزش  اداره  رئیس  ترکان  محمد  خان خاتون، 
بم و مرضیه جعفری سرمربی تیم فوتبال  جوانان 

بانوان شهرداری بم، به امضا رسید.
از این پس، تیم شهرداری بم با نام »مجتمع  فرآوری 

روی خان خاتون بم« در رقابت ها حضور می یابد.

پایان مسابقات شطرنج آنالین 
جام رمضان در سیرجان

مسابقات بزرگ شطرنج آنالین جام رمضان با معرفی 
برترین ها در سیرجان به کار خود پایان داد.

مسابقات شطرنج آنالین جام رمضان با رقابت ۶۲۲ 
سیرجان  میزبانی  به  کشور  سراسر  از  شطرنج باز 

برگزار شد.
 در این مسابقات که با حمایت مالی مجتمع جهان 
فوالد سیرجان به مدت ۲ ساعت به صورت بلیتز و 
به روش آرنا در بستر سایت لیچس برگزار شد، بردیا 
و سینا  از جیرفت  درینی  پوریا  تهران،  از  دانشور 
موحد از اصفهان، به ترتیب عناوین اول تا سوم را به 

خود اختصاص دادند.
ملی پوش  و  بانوان  اسبق  قهرمان  مهدیان،  آنوشا   
اصفهانی شطرنج، عنوان برترین شرکت کننده را در 

میان بانوان شطرنج باز کسب کرد.
شاهین مهندسی، استاد بین المللی شطرنج به عنوان 
برترین پیشکسوت باالی ۵۰ سال مسابقات انتخاب 
شد. عنوان بهترین بازیکن استان کرمان به فرشاد 

ثمره شاهپسند از کرمان رسید.
عنوان  موفق شدند  ملکوتی  احسان  و  ایلیا شول 
برترین بازیکنان شهرستان سیرجان را کسب کنند 

و این عنوان در بخش بانوان به زهرا نیکویی رسید.
بهترین  عنوان  توانگری  بابک  و  فیروزی  مهدی   
بازیکنان مجتمع جهان فوالد را به خود اختصاص 
دادند.عناوین برترین بازیکنان زیر ۱۶، ۱۴، ۱۲ و ۱۰ 
سال به ترتیب به سید امیررضا رضوی از نیشابور، 
امیرحسین مجیدزاده از اردبیل، امیرحسام جاللوند 

از همدان و آرمین صمیمی از شیراز رسید.

ورزشی 

ضرورت رعایت 
» بهداشت دست« 

هنگام تزریق 
واکسن کرونا

* سرویس  سالمت  واقعه:
رعایت  لزوم  بر  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون 
مراکزی  در  واکسن  تزریق  هنگام  بهداشت دست 
تاکید  می شود،  انجام  واکسیناسیون  خدمات   که 

کرد.
دکتر علیرضا رئیسی، در نامه ای خطاب به معاونان 
بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور، نوشت: 
در جهان،  کووید ۱۹  پاندمی  به گسترش  توجه  با 
بهداشت دست به عنوان یک عامل بسیار مهم و 
از گسترش  پیشگیری  و  کنترل  در  کننده  تعیین 
بیماری، بیش از پیش حائز اهمیت بوده و الزم است 
از  کارکنان حوزه سالمت  منظور حفظ سالمت  به 
و  بهداشت  کادر  اعضا  پرستاران،  پزشکان،  جمله 
جان  نجات  همچنین  و  سطوح  تمامی  در  درمان 
بیماران رعایت بهداشت دست بیش از پیش مورد 

توجه قرار گیرد.
الزم به ذکر است داده های اطالعاتی موجود نشان 
می دهد هم اکنون فاصله زیادی تا شرایط مطلوب از 
نظر دسترسی به تسهیالت ابتدایی آب، فاضالب و 
بهداشت به ویژه در مراکز بهداشتی درمانی در جهان 

وجود دارد. 
سوم  یک  منتشره  گزارش های  آخرین  اساس  بر 
جایگاه  فاقد  جهان  در  درمانی  بهداشتی  مراکز 
دست  شستشوی  و  بهداشت  برای   مشخص 

می باشند. 
همچنین حدود یک سوم از جمعیت ساکن در حوزه 
مدیترانه شرقی به تسهیالت شستشوی دست با آب 

و صابون در خانوار دسترسی ندارند.
بهداشت  ارتقا  به منظور  بهداشت  سازمان جهانی 
و  پیشگیری  در  آن  ویژه  جایگاه  تعیین  و  دست 
با ۱۵  کنترل عفونت ها هرساله روز ۵ می مصادف 
اردیبهشت را به عنوان روز جهانی بهداشت دست 
برگزار می کند که موضوع امسال این روز »دستیابی 
و  مراقبت«  هنگام  مطلوب  بهداشتی  اقدامات  به 
شعار آن »ثانیه ها نجات بخش زندگی-دستتان را 

بشویید« است.
اهمیت، روش و اجرای صحیح بهداشت دست برای 
و  بیماران  مراقبین،  درمانی،  و  بهداشتی  کارکنان 
خانواده های آنها و همچنین عموم جامعه از طریق 
رسانه های عمومی، فضای مجازی، نصب پوستر در 
تمامی بیمارستان ها، مراکز بهداشتی و درمانی، مراکز 
تهیه و توزیع و نگهداری مواد غذایی و سایر اماکن 

عمومی مورد توجه قرار گیرد.

 بهداشت و درمان 

کاریکاتور

کرونا را اینجوری نابود کنید!                                                                                                           کارتونیست: فرهاد رحیم قراملکی

سرپرست شهرداری منطقه سه  کرمان، از زیرسازی و آسفالت 
با  جنوبی«  »آسیاباد  خیابان  معابر  از  مترمربع  از ۷۰۰۰  بیش 
بازآفرینی  و  منطقه سه، سازمان عمران  همکاری شهرداری 

فضاهای شهری شهرداری و شهروندان خبر داد.
از 570  بیش  اجرای  به  اشاره  با  آقای سیدمرتضی حسینی، 
متر جدول گذاری در قالب طرح مشارکتی، افزود: خوشبختانه 
پروژه های مشارکتی در منطقه سه به خوبی در حال انجام است و 

از همکاری خوب شهروندان با شهرداری تشکر می کنم.
زیربنایی  امور  و  معاونت حمل ونقل  به همت  یادآور شد:  وی 
منطقه سه، سازمان عمران و باز آفرینی شهری و شهروندان، 
زیرسازی و آسفالت خیابان »آسیاباد جنوبی« )غربی 11( در 

قالب طرح خودیاری آغاز شده و در حال انجام است.
سرپرست شهرداری منطقه سه کرمان، هدف از این اقدامات 
را تسریع در عبور و مرور، نظم دهی به معابر و زیباسازی منظر 

شهری بیان کرد.
آقای حسینی با اشاره به پیشرفت بیش از  70 درصدی احداث 
بوستان »ترنج« واقع در کوچه 53 خیابان »گلدشت«، افزود: 
ساخت بوستان های دیگری نیز در سطح منطقه سه در دستور 

کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه بدون مشارکت شهروندان، عمران و آبادانی 
شهر امکان پذیر نخواهد بود، از مردم خواست شهرداری را بیش 
از گذشته در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، همراهی کنند.

زیرسازی و آسفالت بیش از ۷000 مترمربع از معابر »آسیاباد جنوبی« 

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمان:

خريداران سكه از بانك مرکزی 
نسبت به تسليم اظهار نامه مالياتی و پرداخت ماليات

 اقدام کنند


