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استاندار کرمان در آئین گرامیداشت روز جهانی استاندارد:

استاندارد بخشی از فرهنگ دینی مردم است
* شرط موفقیت در اقتصاد 

توجه به سامت کار و استاندارد است

در پی شایعات و سواات متعدد شهروندان 
در خصوص حذف قبوض کاغذی برق، 
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی 
برق شمال استان کرمان در پاسخ به 
هفتواد توضیح می دهد :

 محاسبات قبوض برق 
بر اساس مقررات 
انجام شده است

شهردار کرمان:

شهرداری 
بافت تاریخی کرمان، 

شکل گرفت

دکتر پورابراهیمی:
ضرورت آشنایی

شرکت های دانش بنیان 
با مفاهیم اقتصاد روز 

کسب مدال طا در 
مسابقات پاورلیفتینگ 

جهانی گرجستان
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آگهی مناقصه شماره 98-35/20 
) یک مرحله ای (

شـرکت مخابـرات ایـران ) منطقـه کرمـان ( در نظـر دارد اجـرای طـرح 
توسـعه ارتباطـی شـهرهای جنوبـی اسـتان شـامل: جیرفـت، عنبرآبـاد، 
قلعـه گنـج، منوجـان، کهنـوج و فاریاب را به صورت شـناور با کابلکشـی 
فیبرنـوری و مسـی ، همـراه بـا تامین کلیه ملزومات شـبکه به اسـتثنای 

فیبرنـوری از طریـق برگـزاری مناقصـه بـه بخـش خصوصـی واگـذار نمایـد، لـذا کلیـه 
اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط کـه دارای تاییـد صاحیت ایمنـی و رتبه بنـدی از اداره 
تعـاون کار و رفـاه اجتماعی میباشـند می تواننـد حداکثر تا مورخـه 98/07/30 با واریزی 
مبلـغ پانصـد هـزار ریال به شـماره 0106041717004 حسـاب سـیبا بانـک ملی جهت 
دریافـت اسـناد مناقصـه بـه نشـانی کرمان بلـوار جمهوری اسـامی - خیابان امـام جمعه 
- خیابان شـهید نامدار محمدی شـرقی ، طبقه دوم ، اداره پشـتیبانی و تدارکات مراجعه 
یـا از طریـق نمابـر با ارسـال درخواسـت و تصویر رسـید حواله وجـه پرداخت شـده اقدام 

بـه خرید اسـناد مناقصـه نمایند . 
در ضمن هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

زمان تحویل پاکات : روز شنبه مورخه 98/08/11
 زمان بازگشایی پاکات : روز یک شنبه مورخه 98/08/12 

شماره تماس : 03431228225-03431228812 
شماره نمابر 03431228236 

  WWW.Tci ir  یا WWW.Kermantel.ir : سایت اینترنتی

شرکت مخابرات ایران ) منطقه کرمان (سهامی عام

فراخوان مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

خدمات خودرویی
اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان در نظـر دارد  مناقصه خدمات خودرویـی را از طریق 

سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید .
پیشـنهاد  ارائـه  تـا  مناقصـه  اسـناد  دریافـت  از  مناقصـه  برگـزاری  مراحـل   کلیـه 
مناقصـه گـران و  بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات  الکترونیکـی 
دولـت )سـتاد( بـه آدرس www. Setadiran.ir  انجـام خواهـد شـد و ازم اسـت مناقصه 
گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافت 

گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 98/7/20 می باشد
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 98/7/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 تاریخ 98/8/6
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 تاریخ 98/8/8

ارائـه پاکـت هـای الـف بـه آدرس:  کرمـان بلـوار جمهـوری اسـامی - چهـارراه 
امیرکبیـر - بعـد از بیمارسـتان شـهید بهشـتی - اداره کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان - 

طبقـه همکـف - واحـد دبیرخانـه و تلفـن 31211000
اطاعـات تمـاس سـامانه سـتاد جهـت انجـام مراحل عضویـت در سـامانه : 

مرکـز تمـاس: 41914-121
دفتر ثبت نام : 33999818  و 33191893 

اداره کل بهزیستی استان کرمان

 کتاب قرآن را، خلق مسلمان را، مسجد کرمان را، 
شاه به آتش کشید

فاجعـه بـه آتـش کشـیدن مسـجد جامـع کرمـان در 24 مهرمـاه 1357 و توهیـن بـه 
قـرآن توسـط ماموریـن رژیـم پهلـوی موجـب جریحـه دار شـدن احساسـات مذهبی 
مـردم و آشـکار شـدن ماهیت ضد دینی رژیم شـاه شـد ایـن حادثه سـرآغاز مبارزات 

گسـترده مـردم کرمـان در جریان پیـروزی انقاب شـد. 
سـرانجام مبارزات پیوسـته مردم سراسـر کشـور بـا رهبـری مدبرانه امـام خمینی)ره( 
در 22 بهمـن مـاه 57 بـه نتیجه رسـید و پیـروزی  شـکوهمند انقاب اسـامی ایران را 

در پی داشـت .
هفتـه نامـه هفتـواد کرمان ضمـن گرامی داشـت یـاد و خاطره شـهدای انقـاب بویژه 

شـهدای فاجعـه 24مهـر کرمان بـر تـداوم راه انقاب و شـهدا تاکیـد دارد .

درگذشـت پــدر بزرگوارتــان مرحـوم » ابراهیـم گیانی« را بـه شـما و خانواده 
محترمتـان تسـلیت عـرض نمـوده بـرای مرحـوم از درگاه خداونـد متعـال مغفرت و 

بـرای شـما و سـایربازماندگان صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانم.

 محمد حسنی سعدی
  نشریه هفتواد کرمان

جناب آقای مهندس سعید گیانی

لشکر اربعین

نوش داروی اسام - بخش دوم
4

4

اقدام پسندیده 
دکتر فدائی 

)استاندار کرمان (
در تنظیم برنامه ها
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                                                 عشایر
کیستند این عشایر کشور؟                            مردمان نجیب با غیرت

سرفرازان عرصه ی تولید                              گنجهای مولد نعمت
معتقد به عقاید و فرهنگ                               حافظان اصالت دیرین

وارثان صابت آرش                                     جان نثاران بر آب و خاک و دین
غامحسین رضایی - نقاش

                                                    صاعقه
نصر من ا... ز خلق یمن                                  شد آتشی به دامن اهرمن
خشتک ابلیس چو شد شعله ور                     آه تحُسر بکشید از جگر

منبع نفتش به هوا دود شد                            اقیانوسش دچار کمبود شد
لگد پران بود و فضول و چموش                    صاعقه چون دید کمی شد خموش

غامحسین رضایی - نقاش

ــگ  ــی از فرهن ــتاندارد را بخش ــان، اس ــتاندار کرم اس

ــت در  ــرط موفقی ــت: ش ــت و گف ــردم دانس ــی م دین
اقتصــاد همــان ســامت کار اســت کــه بخــش عمــده 
ــر آن از  ــود و تأثی ــی ش ــوط م ــتاندارد مرب ــه اس آن ب
ــق  ــی، رون ــت عموم ــاد رضای ــف ایج ــای مختل جنبه ه
ــعه  ــتغال و توس ــاد اش ــا، ایج ــش درآمده ــد، افزای تولی

ــیده نیســت. ــر کســی پوش ب
اســتانداری، دکتــر  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
محمدجــواد فدایــی در آئیــن تقدیــر از واحدهــای 
ــت روز  ــان و گرامیداش ــتان کرم ــه اس ــدی نمون تولی
ــه  ــات هم ــدردان زحم ــزود: ق ــتاندارد اف ــی اس  جهان
دســت انــدرکاران عرصه اســتاندارد در اســتان هســتم و 
بــه واحدهــای نمونــه اســتاندارد بــه دلیل تاش بیشــتر 
و بــا احســاس مســئولیت بیشــتر بــرای تولیــد و عرضــه 
ــک  ــه تبری ــرای جامع ــر ب ــت بهت ــا کیفی ــوات ب  محص

ــف  ــای مختل ــه ه ــه جنب ــاره ب ــا اش ــم وی ب ــی گوی م
ــرد: اهمیــت اســتاندارد  ــح ک اهمیــت اســتاندارد تصری
ایجــاد  تاثیــر در  از جملــه  از جنبه هــای مختلــف 
ــا،  ــش درآمده ــد، افزای ــق تولی ــی، رون ــت عموم  رضای
ــیده  ــی پوش ــر کس ــعه دارد ب ــتغال و توس ــاد اش ایج

ــت. نیس
ــی  ــی از فرهنگ ــتاندارد را بخش ــان اس ــتاندار کرم اس
ــت:  ــار داش ــت و اظه ــردم دانس ــی م ــی و مذهب دین
خداونــد در آیــه 35 ســوره اســراء بــا اشــاره بــه لــزوم 
ــن  ــه، ای ــه هــر پیمان ســنجش تمــام و کمــال و عادان
ــان  ــر بی ــی نیکوت ــا عاقبت ــر و ب ســنجیدن را کاری بهت
مــی دارد کــه از ایــن جنبــه نشــان مــی دهــد همــه مــا 

ــم. ــه فرهنــگ اســتاندارد توجــه کنی ــد ب بای
ــزوم آشــنایی مــردم  ــر ل ــا تأکیــد ب اســتاندار کرمــان ب

بــا نشــان اســتاندارد، خواســتار بررســی میــزان آشــنای 
ــزود:  ــد و اف ــتان ش ــتاندارد در اس ــر اس ــا مه ــردم ب م
مــردم بایــد بــا مهــر اســتاندارد آشــنا باشــند و عمــوم 
ــک  ــج ی ــه نتای ــه البت ــد ک ــه کنن ــه آن توج ــردم ب م
گــزارش کشــوری در ایــن خصــوص نشــان از آشــنایی 
حــدود هشــتاد درصــد مــردم بــا مباحــث حــوزه 
ــور را دارد. ــای کش ــتان ه ــی از اس ــتاندارد در برخ اس

وی اســتان کرمــان را اســتانی صادراتــی نامیــد و 
ــی  ــح کــرد: تطبیــق اســتاندارد کااهــای صادرات تصری
ــورد توجــه  ــد م ــی بای ــا اســتانداردهای جهان اســتان ب
ــت  ــاهد برگش ــوارد ش ــی از م ــرد و در برخ ــرار گی ق
ــت  ــد اس ــی ب ــه خیل ــتیم ک ــی هس ــای صادرات کااه
ــای خارجــی را از دســت  ــه ســادگی بازاره ــد ب و  نبای

ــم. بدهی

استاندار کرمان در آئین گرامیداشت روز جهانی استاندارد:
استاندارد بخشی از فرهنگ دینی مردم است

* شرط موفقیت در اقتصاد توجه به سامت کار و استاندارد است

نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
اســامی گفــت: بــا راه انــدازی مرکــز رشــد و نــوآوری 
موقعیــت خوبــی اســت کــه تحواتــی در حــوزه 
ــا توجــه  اقتصــاد دانــش بنیــان را در اســتان کرمــان ب
بــه ظرفیــت و نیــازی کــه در جامعــه وجــود دارد 

ــیم.  ــاهد باش ش
بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر ارتباطــات مردمــی 
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای 
ــن  ــی در آیی ــا پورابراهیم ــر محمدرض ــامی، دکت اس
ــر از  ــا تقدی ــان ب ــوآوری کرم ــد و ن ــز رش ــاح مرک افتت
ــتان  ــور اس ــام ن ــه در دانشــگاه پی ــی ک ــات مثبت اقدام
ــوان کــرد: اقتصــاد  ــه اســت، عن ــان صــورت گرفت کرم
نفتــی بایــد بــه فرموشــی ســپرده شــود و خوشــبختانه 

ــوزه  ــر در ح ــای اخی ــال ه ــه در س ــی ک مســیر حرکت
ــر  ــه ثم ــال ب ــده در ح ــترگذاری ش ــان بس ــش بنی دان

ــت. ــیدن اس رس
ــان اســتانی کامــا اقتصــادی اســت و  وی گفــت: کرم
ظرفیــت هــای بــزرگ کشــاورزی و صنعتــی و معدنــی 
دارد و بــا حمایــت یــک فضــای علمــی بســیار در 

ــود. ــد ب ــر خواه ــر موث ــای دیگ ــش ه ــران بخ جب
دکتــر پورابراهیمــی افــزود: ده هــا و هــزاران قلــم 
ــد  ــش تولی ــه دان ــم ک ــور داری ــی در کش کاای واردات
ــاق  ــم، ات ــتانمان داری ــور و اس ــل کش ــا را در داخ آنه
ــوان  ــی ت ــت را م ــی و دانشــگاه و صنع ــاون، بازرگان تع
بــا هــم ارتباطــت داد و از ایــن دانــش داخلــی اســتفاده 

کــرد.

ــا  ــت: م ــس گف ــان و راور در مجل ــردم کرم ــده م نماین
ــران  ــا مدی ــتی ب ــم، نشس ــازار بروی ــراغ ب ــه س ــد ب بای
ــا حضــور مســئوان  ــتان ب ــای اقتصــادی اس ــگاه ه بن
ارشــد اســتان داشــته باشــیم و اقــام مــورد نیــاز آنهــا 
ــا  ــد آنه ــت تولی ــراغ صنع ــه س ــم و ب ــت کنی را دریاف

ــم. بروی
وی تصریــح کــرد: بــا راه انــدازی مرکــز رشــد و نوآوری 
موقعیــت خوبــی اســت کــه تحواتــی در حــوزه اقتصاد 
ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــتان کرم ــان را در اس ــش بنی دان
ــه وجــود دارد شــاهد  ــه در جامع ــازی ک ــت و نی ظرفی
باشــیم.دکترپورابراهیمی گفــت: مجلــس هــم آمادگــی 
کامــل را دارد کــه حمایــت هــای ازم را در ایــن زمینــه 
داشــته باشــد و در ســاختار فعلــی عمــده مباحــث مــا 

ــد باشــد. اشــراف روی مســائل اقتصــادی بای
ــکاری  ــا هم ــادی ب ــژه اقتص ــروه وی ــت: کارگ وی گف
ــا  ــاوری تشــکیل شــود ت ــم و فن ــارک عل دانشــگاه و پ
ــود و از  ــان ش ــادی بی ــای اقتص ــدل ه ــا و م ــده ه ای

ــوند. ــع ش ــادی را مطل ــم اقتص مفاهی

دکتر پورابراهیمی:
ضرورت آشنایی شرکت های دانش بنیان با مفاهیم اقتصاد روز 

اقدام پسندیده دکتر فدائی )استاندار کرمان (
 در تنظیم برنامه ها

ویژگـی هـای  یـک مدیـر در نظام جمهوری اسـامی ایـران اهمیـت دادن و احترام بـه ارزش های این 
نظـام مردمـی سـت،دین مبیـن اسـام و پیامبر اکـرم )ص(و امامـان معصـوم )ع( نیز تاکیـد فراوانی بر 
بـه جـای آوردن نمـاز هـای واجب در اول وقت داشـته انـد، اما متاسـفانه برخی از مدیران در سـالهای 
اخیـر بـه بهانـه هـای مختلـف ایـن امـر مهم را تـرک کـرده و بـی اعتنا بـه وقت شـرعی نمازسـرگرم 
 دنیـا و جلسـات تخصصـی! میشـوند. امـا اسـتاندار کرمـان در اقدامـی پسـندیده تمامـی جلسـات و 

برنامـه هـای کاری خـود را تا وقت شـرعی نماز تنظیـم می کند و نمـاز اول وقت 
را بـه جـای میآورنـد. بـه نوبه خودم از این اقـدام مهم و ارزشـمند و تاثیر گذار که 
خاصه مدیران شـاخص جمهوری اسـامی ایران اسـت از ایشـان تشـکر میکنم و 

امیـدوارم سـایر مدیـران هم این اقـدام را الگو قـرار دهند. 

 محمد حسنی سعدی

کسب مدال طا در مسابقات پاورلیفتینگ جهانی گرجستان
کرمـان  منطقـه  مخابـرات  عمومـی  روابـط  اداره  گـزارش  بـه 
محمـد امیـری همـکار اداره رفـاه ایـن منطقـه بـا شـرکت در 
دو  در  در گرجسـتان  GPFجهانـی  لیفتینـگ  پـاور  مسـابقات 
آیتـم مـدال طـای پـرس سـینه ومـدال طـای ددلیفـت را 
بـه خـود اختصـاص داد.گفتنـی اسـت مهنـدس سـید رهـام 
حسـینی وکارکنـان مخابرات منطقـه کرمان طی پیـام تبریکی 
ایـن موفقیـت بـا ارزش را بـه ایشـان وخانـواده بـزرگ مخابرت 
منطقـه کرمـان تبریـک وتهنیـت گفتنـد ومتـن پیـام به شـرح 

ذیـل  اسـت :
بسمه تعالی

پیـروزی، پرشـی دارد بـه اندازه بلندای آسـمان کـه همواره دل 
را شـاد ولحظه هـا را ماندگار می سـازد.

همـکار بزرگـوار جناب آقـای محمد امیری پور کسـب مقام اول 
در رشـته پاورلیفتینگ درکشـور گرجسـتان را به شما وخانواده 
عـرض  وتهنیـت  تبریـک  کرمـان  منطقـه  مخابـرات   بـزرگ 

می نمائیم .

نظربـه اینکـه تعـداد 23 دسـتگاه خـودرو  موجـود  در توقـف گاه سـحر کرمـان بـه شـرح زیـر ،به دلیل عـدم مراجعـه مالکین درحـال طي مراحـل قانوني به منظـور فروش میباشـد، ازکلیـه مالکین وسـایط نقلیـه مزبور درخواسـت مي شـود حداکثر ظرف مـدت 20روز 
ازتاریـخ صـدور آگهـي ، جهـت تعییـن تکلیـف وسـیله نقلیه خـود، به همراه مـدارک و مسـتندات مالکیت بـه دادگاه اصـل 49 قانون اساسـی  شهرسـتان کرمان مراجعـه نمایند.

مشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیه
خودروی سواری پراید صبا سبز مدل 1381 ش.م 
00350538 ش.ش 1412281815562 ش.پ45 

ایران 529 چ 31

خودروی سواری پژو 1600آردی  طوسی مدل 
1382 ش.م 22368218958 ش.ش 82119291 

ش.پ45 ایران 526 د 39

خودروی سواری پژو آردی 1600 مدل 1383 
سفید  ش.م 11783038986 ش.ش 83139762 

ش.پ45 ایران 181 ب 32

خودروی سواری پیکان 1600 مدل 1379 سفید  
ش.م 11127903038 ش.ش 0079409144 

ش.پ45 ایران 244 چ 82

خودروی سواری پیکان  مدل 1357 سفید  ش.م 
8060167013 ش.ش 1347530 ش.پ45 ایران 

641 س 52

خودروی وانت مزدا 2000  آبی  مدل 1991 
ش.م 179967 ش.ش 217100 ش.پ65 ایران 

591 م 16

خودروی سواری پراید  سبز  مدل 1383 ش.م 
01019168 ش.ش 1412283368607 ش.پ45 

ایران 522 ب 31

خودروی سواری رنو سپند سفید مدل 1378 
ش.م 002342 ش.ش 005480 ش.پ 45 ایران 

246 د 59
خودروی سواری پیکان 1600 سفید مدل 1378 

ش.م 11128137850 ش.ش 81440005 
ش.پ45 ایران 747 س 97

خودروی سواری پیکان 1600سفید مدل 1380 
ش.م 11128073909 ش.ش 0080476609 

ش.پ65 ایران 142 چ 37

خودروی سواری پیکان 1600 مدل 1381 سفید  
ش.م 11128116185 ش.ش 81413583 

ش.پ45 ایران 612 ص 99

خودروی وانت پیکان 1600 مدل 1387 سفید  
ش.م 11486077876 ش.ش 31674510 

ش.پ45 ایران 824 ق 32

خودروی سواری سپند پی کی  قهوه ای  مدل 
1383 ش.م 13982707 ش.ش 3043870 

ش.پ45 ایران 924 د 95

خودروی سواری سپند پی کی  کرم  مدل 1382 
ش.م 13482378 ش.ش 20113410 ش.پ65  

ایران 646 ص 91

خودروی سواری پژو 206  قرمز مدل 1382 ش.م 
94277376 ش.ش 0082611022 ش.پ 11 

ایران 464 س 58

خودروی سواری پراید  سفید مدل 1378 ش.م 
495261 ش.ش 1412282954482 ش.پ 45 

ایران 246 د 60
خودروی سواری پیکان 1600 سفید 

مدل1381ش.م 11127867132ش.ش 
78468965 ش.پ45 ایران 468 د 65

خودروی سواری پیکان 1600 مدل 1376 سفید  
ش.م 11127664571 ش.ش 76467538 

ش.پ45 ایران 145 چ 96

خودروی سواری پژو آردی 1600 مدل 1379 
سفید  ش.م 22327910461 ش.ش 79711039 

ش.پ64 ایران 353 ص 19

خودروی سواری پیکان مدل 1357 سبز  ش.م 
8060158578 ش.ش 1349363 ش.پ45 ایران 

329 چ 56

خودروی سواری پژو 405  مشکی  مدل 1373 
ش.م 2517203950 ش.ش 73306061 

ش.پ45 ایران 155 ب 89

خودروی سواری پیکان سفید مدل 1375 ش.م 
01127541163 ش.ش 75557767 ش.پ44 

ایران 162 س 98

خودروی سواری پژو 206  قرمز مدل 1384 ش.م 
15026951 ش.ش 19811546 ش.پ 98 ایران 

589 ق 11

موتورسـیکلت طرح هوندا 125مدل 1386 مشـکي ش.م 32610287 ش.ش 8678305 
ش.ك )بعثـت 39  (

ش.ش   20000009 ش.م  250مشـکي  تریـل  موتورسـیکلت 
ـ (  165 )پیـام  ش.ك   8400582

هونـدا 125مشـکي ش.م 23515750 ش.ش  موتورسـیکلت طـرح 
ـ (  236 )پیـام  2961-27 ش.ك  82668 ش.پ 

موتورسـیکلت طرح هوندا 125ccقرمـز ش.م 003977 ش.ش 
88077 ش.ك )پیـام 326  (

موتورسـیکلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 81499968 ش.ش 8801286 
موتورسـیکلت طـرح هوندا 125ccمشـکي ش.م 83001125 ش.ش ش.پ کرمـان1374-14 ش.ك )پیام 362  (

1064582 ش.پ کرمـان6399-5 ش.ك )پیـام 456  (
موتورسـیکلت طرح هوندا 125ccمشـکي ش.م 5328940 ش.ش 

8225389 ش.پ 3515-3 ش.ك )پیـام 583  (

موتورسـیکلت طـرح هوندا 125مـدل 1386 مشـکي ش.م 8743953 ش.ش 8619545 
ش.ك )بعثـت 39  (

ش.ش   1108797 ش.م  125مشـکي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  166 )پیـام  ش.ك  سـیرجان1-7179  ش.پ   1109153

ش.ش   53760430 ش.م  125ccآبـي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  237 )پیـام  ش.ك  تهـران22-61728  ش.پ   82706329

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125ccمشـکي ش.م 26006050 
ش.ش 867533 ش.پ مشـهد79175-14 ش.ك )پیام 327  (

ش.ش   73000865 ش.م  125ccسـفید  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  382 )پیـام  ش.ك  کرمـان38-2939  ش.پ   8753387

 200874279 ش.م  125ccمشـکي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ ( ش.ش 8704975 ش.پ بندرعبـاس7181-22 ش.ك )پیـام 459 

 57012383 ش.م  125ccمشـکي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ ( ش.ش 8713677 ش.پ کرمـان4649-38 ش.ك )پیـام 585 

موتورسـیکلت طرح هوندا 125مدل 1386 مشـکي ش.م 32604553 ش.ش 8672247 
ش.ك )بعثـت 42  (

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125مشـکي ش.م 75706485 ش.ش 
ـ ( 8633914 ش.پ سـیرجان7179-1 ش.ك )پیـام 167 

5210994 ش.ش  125ccسـفید ش.م  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  240 )پیـام  ش.ك  کرمـان44-6985  ش.پ   8894416

 030222 ش.م  125ccمشـکي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  328 )پیـام  ش.ك   14-79175 ش.پ   8203955 ش.ش 

موتورسـیکلت طرح هونـدا 125ccقرمـز ش.م 862233 ش.ش 8500812 
ش.پ کرمـان8614-27 ش.ك )پیـام 364  (

 33020257 ش.م  اي   125ccنقـره  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  460 )پیـام  ش.ك  سـیرجان3-6221  ش.پ   8137804 ش.ش 

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125ccمسـي روغنـي ش.م 43378 
ـ (  587 )پیـام  4649-38 ش.ك  831662 ش.پ  ش.ش 

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125مـدل 81 قرمـز ش.م 33009378 ش.ش 8114021 
ـ ( ش.ك )بعثـت 43 

ش.ش   32083799 ش.م  125آبـي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  170 )پیـام  ش.ك   34-3551 ش.پ   8608545

0132218 ش.ش  125ccسـفید ش.م  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  241 )پیـام  ش.ك   44-6985 ش.پ   1139299

 12087730 ش.م  125ccقرمـز  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  329 )پیـام  ش.ك   8558794 ش.ش 

ش.ش   1041747 ش.م  125ccمشـکي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  365 )پیـام  ش.ك  کرمـان17-1988  ش.پ   8430228

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125ccسـفید ش.م 41407433 ش.ش 
ـ ( 84015176 ش.پ کرمـان47823-14 ش.ك )پیـام 462 

 85000345 ش.م  125ccمشـکي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  590 )پیـام  ش.ك   8595956 ش.ش 

موتورسـیکلت طرح هوندا 125مدل 1384 مشـکي ش.م 85701273 ش.ش 8404039 
ش.ك )بعثـت 46  (

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125مشـکي ش.م 82700626 ش.ش 
ـ ( 0100567 ش.پ سـیرجان4854-2 ش.ك )پیـام 171 

ش.ش   60587 ش.م  125ccسـفید  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  242 )پیـام  ش.ك  سـیرجان2-3769  ش.پ   82145941

 33031798 ش.م  125ccقرمـز  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  331 )پیـام  - ش.ك  8302124 ش.پ  ش.ش 

موتورسـیکلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 04124753 ش.ش 8400132 
ش.پ 1988-17 ش.ك )پیـام 366  (

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125ccسـفید ش.م 22507586 ش.ش 
ـ ( 8615088 ش.پ یـزد1681-41 ش.ك )پیـام 465 

 32104755 ش.م  125ccمشـکي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ ( ش.ش 8725763 ش.پ مشـهد47626-16 ش.ك )پیـام 591 

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125مشـکي ش.م 84002388 ش.ش 8400792 ش.ك 
)  48 )بعثـت 

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125مشـکي ش.م 31133750 ش.ش 
ـ ( 82751960 ش.پ کرمـان8261-3 ش.ك )پیـام 172 

ش.ش   31075675 ش.م  125ccآبـي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  244 )پیـام  ش.ك  اردکان2-4626  ش.پ   82723133

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125ccمشـکي ش.م 30681582 
ـ ( ش.ش 0107609 ش.ك )پیـام 332 

موتورسـیکلت طـرح هوندا 125ccسـفید ش.م 252188 ش.ش 8704776 
ش.پ کرمـان9577-41 ش.ك )پیـام 367  (

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125ccسـفید ش.م 1112363 ش.ش 
ـ ( )پیـام 466  1112303 ش.پ سـیرجان6556-1 ش.ك 

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125ccمشـکي ش.م 85126 ش.ش 
ـ ( 82101047 ش.پ کرمـان8784-7 ش.ك )پیـام 592 

موتورسـیکلت بهـران 125مـدل 1389 نقـره اي  ش.م 156FMI*75810255 ش.ش 
ـ ( 125B8939675***NB3 ش.پ  ایـران 24131-813 ش.ك )پیـام 631 

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125مشـکي ش.م 12104964 ش.ش 
ـ ( 8671037 ش.پ کرمـان8261-3 ش.ك )پیـام 173 

ش.ش   50003486 ش.م  125ccآبـي  هونـدا  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  245 )پیـام  ش.ك  کرمـان9-5692  ش.پ   8302384

ش.ش   058167 ش.م  هونداآبـي  طـرح  موتورسـیکلت 
ـ (  334 )پیـام  ش.ك   82118116

موتورسـیکلت طـرح هونـدا 125ccقرمـز ش.م 00542 ش.ش 8805540 
ـ ( ش.پ کرمـان1498-44 ش.ك )پیـام 368 

موتورسـیکلت طـرح هوندا 125ccمشـکي ش.م 31048945 ش.ش 
81747669 ش.پ سـیرجان3444-2 ش.ك )پیـام 467  (

موتورسـیکلت طرح هونـدا 125ccمشـکي ش.م 124827 ش.ش 
ـ ( 82324670 ش.پ 1232-43 ش.ك )پیـام 621 

ادامه از صفحه 3

در اجـرای  مـواد مذکـور بدیـن وسـیله  اماکـی  کـه برابـر آراء هیأت هـای  حـل 
اختـاف  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی  ناحیه یک  کرمـان  تقاضای ثبـت آن ها پذیرفته 
و ادامـه عملیـات ثبتـی آن هـا مطابـق قانـون مذکـور تجویز گردیده اسـت، بـه ترتیب 
شـماره پـاک فرعـی از اصلـی  و بخـش محـل  وقـوع  ملـک و مشـخصات مالـک یـا 
مالکیـن ) متقاضیـان ثبـت ( واقـع در بخش هـای  )1-4-8(  ثبتـی شهرسـتان کرمان  
بـه شـرح ذیـل آگهـی  می شـود تـا  در صورتـی کـه  شـخص  یا اشـخاصی  نسـبت به 
صـدور سـند مالکیـت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند بتوانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید، 
ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض 
طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. شـایان ذکـر اسـت صدور و تسـلیم 
سـند مالکیـت بـر اسـاس قانون مذکـور مانـع مراجعه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بود.

اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 1 کرمان
بـه شناسـنامه  قنبـر  فرزنـد  آقـای جـواد خدائـی   - از 4253 اصلـی  40 فرعـی 
بـه  کارگاه  یکبـاب  ششـدانگ  در  کرمـان  از  صـادره   2980421642 شـماره 
بیـن  خانـوک  شـهدای  بلـوار  کرمـان  آدرس  بـه  مربـع  متـر   1068/78 مسـاحت 
- کیانیـان  سـهراب  همایـون  مالکیـت  محـل  از  خریـداری   27 و   25  کوچـه 

ردیف 0264
41 فرعـی از 4253 اصلـی - آقای محمـد خدائی فرزند قنبر به شناسـنامه شـماره 
11022 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب کارگاه به مسـاحت 900 متـر مربع به 
آدرس کرمـان بلـوار شـهدای خانـوک بین کوچـه 25 و 27 خریـداری از محل مالکیت 

همایون سـهراب کیانیـان - ردیف 0262
بـه  حسـین  فرزنـد  شـیرازپور  سـمینا  خانـم  اصلـی -  از 4776  فرعـی   2862
شناسـنامه شـماره 2025 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر 
طبقـه فوقانـی بـه مسـاحت 295/55 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان کار بلـوار 
سـیدی سـمت راسـت روبـروی آژانـس گلسـتان خریـداری از محـل مالکیـت جلیـل 

رشـید فرخـی - ردیـف   2619
16485 فرعـی از 4776 اصلـی - خانـم مریـم ابراهیـم آبـادی تکابـی فرزنـد علی 
بـه شناسـنامه شـماره 1473 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 
236/5 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار باسـتانی پاریـزی کوچـه 38 خریـداری از 

محـل مالکیـت محمـد رشـید فرخی - ردیـف   0981
16504 فرعـی از 4776 اصلـی مجـزی شـده از 24 فرعـی از 4776 اصلی - 
آقـای سـید مصطفـی حسـینی صفـت فرزنـد سـید احمد بـه شناسـنامه شـماره 875 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 219/55 متـر مربع به آدرس 
کرمـان بزرگـراه آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 21 چهـار کوچه سـوم خریـداری از محل 

مالکیـت شـاهپور کیانیـان و محمد رشـید فرخـی - ردیف   1429
 4776 از  فرعـی   118 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16542 
اصلـی - خانـم نیره احمـدی هینمایی فرزنـد درویش به شناسـنامه شـماره 6 صادره 

از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 171 متـر مربـع بـه آدرس کرمان 
جـاده کوهپایـه کوچـه گاوداری فرعی 4 منزل هفتم سـمت راسـت خریـداری از محل 

مالکیـت سـید جـال و بی بـی سـلطنت عمرانی - ردیـف   1346
4776 از  فرعـی   2182 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16543 

اصلـی - خانـم طیبه غفـاری هـروزی فرزند محمـد به شناسـنامه شـماره 10 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی به مسـاحت 192/22 
متـر مربـع به آدرس کرمـان خیابان فیروزآباد بلوار باسـتانی پاریزی کوچه 21 شـمالی 

1 خریـداری از محـل مالکیـت نیره علیرضایـی - ردیف   0059
 4776 از  فرعـی   11 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16559 
اصلـی - آقـای سـید مجتبـی علی نقـی زاده فرزند سـید احمد به شناسـنامه شـماره 
480 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه 
مسـاحت 199 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای خیابـان امـام 
سـجاد کوچـه جنـب فرهنگسـرای بنی هاشـم خریـداری از محـل مالکیت کیخسـرو و 

فریـدون کیانیـان - ردیـف   0245
 4776 از  فرعـی   227 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16561 
اصلـی - خانـم نرگـس شـاه حسـینی دوغنـان فرزند علـی به شناسـنامه شـماره 78 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 171/35 متـر مربـع بـه 
آدرس کرمـان بزرگـراه امـام رضا - کوچه امام حسـین 9 سـمت راسـت انتهـای کوچه 
خریـداری از محـل مالکیـت سـید محمـد عمرانـی فرزند سـید جال - ردیـف   0323

16564 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای حسـین کارگر سـیمکی فرزنـد محمدعلی 
بـه شناسـنامه شـماره 2980448516 صادره از کرمان در ششـدانگ یکبـاب مغازه به 
مسـاحت 80/1 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلوار سـیدی خیابان شـهید نجیـب زاده 
نبـش کوچه شـرقی 5 خریـداری از محل مالکیت سـید جال عمرانـی - ردیف   0489
16568 فرعـی از 4776 اصلی مجزی شـده از 227 فرعـی از 4776 اصلی - 
آقـای حمیـد پورابولی شـرف آبـادی فرزند ماشـاا...  به شناسـنامه شـماره 977 صادره 
از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانه به مسـاحت 160/43 متر مربع بـه آدرس کرمان 
بزرگـراه امـام رضـا خیابـان آسـمان کوچـه 9 خریـداری از محـل مالکیت سـید جال 

عمرانـی - ردیف   1512
 4776 از  فرعـی   134 از  شـده  مجـزی  اصلـی   4776 از  فرعـی   16569 
اصلـی - آقـای عبدالرحمـن برهانـی فرزنـد گل محمـد بـه شناسـنامه شـماره 835 
صـادره از ایرانشـهر در ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت 210/5 متـر مربع به آدرس 
کرمـان بلـوار آیـت الـه خامنـه ای کوچـه 37 سـمت راسـت درب چهارم خریـداری از 

محـل مالکیـت بی بـی نیـره بهـرام پـور فرزند غامحسـین - ردیـف   1108
16570 فرعـی از 4776 اصلـی - آقـای علـی رضـا افتخـاری فرزنـد محمـد بـه 
شناسـنامه شـماره 493 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
121/4 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلوار سـیدی کوچه 14 فرعی اول سـمت راسـت 

خریـداری از محـل مالکیـت جلیـل رشـید فرخـی - ردیـف   0262
4419 فرعـی از 4809 اصلـی - خانـم صدیقه طالبی زاده سـردری فرزند حسـن به 
شناسـنامه شـماره 502 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانه مشـتمل بر طبقه 

فوقانـی بـه مسـاحت 199/45 متـر مربع بـه آدرس کرمان بلوار شـهدای خانوک کوچه 
46 خریـداری از محل مالکیت کیخسـرو کیانیـان - ردیف 0851

1861 فرعـی از 4811 اصلـی - خانـم زهـرا رحمانیـان فرزنـد علـی بـه شناسـنامه 
شـماره 1105 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکباب خانـه به مسـاحت 331/84 متر 
مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان مهدیه کوچه 20 غربـی 3 خریـداری از محل مالکیت 

محمـد عبدالرحمانـی - ردیف 0325
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 4 کرمان

383 فرعـی از 1 اصلـی - آقـای رضا رجبـی فرزند اکبر به شناسـنامه شـماره 511 
صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 234 متـر مربع کـه موازی 
101/64 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه آدرس کرمـان شـرف آبـاد خیابـان مطهـری کوچـه امام حسـن شـمالی 

2 روبـروی فرعـی 10 خریـداری از محـل مالکیـت سـهراب بختیـاری - ردیف 0966
7210 فرعـی از 4 اصلـی - خانـم ژیـا مـددی ماهانـی فرزنـد محمد به شناسـنامه 
شـماره 147 صـادره از ماهـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانی 
بـه مسـاحت 259/20 متـر مربـع کـه مـوازی 43/71 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه 
مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در اجـاره نامبرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان طاهر آباد 
بلـوار امـام حسـن )ع( کوچـه 4 خریـداری از محـل مالکیـت حسـین ادریسـی فرزنـد 

علـی - ردیـف  1197
10310 فرعـی از 6 اصلـی - آقـای سـعید ایـران منـش فرزنـد احمـد به شناسـنامه 
شـماره 704 صـادره از کرمـان نسـبت بـه 78 سـهم و 72 صـدم سـهم مشـاع از 96 
سـهم و آقـای محمـد پوررنجبـر فرزند ماشـاءاله به شناسـنامه شـماره 186 صـادره از 
زرنـد نسـبت بـه 17 سـهم و 28 صـدم سـهم مشـاع از 96 سـهم از ششـدانگ یکباب 
مغـازه بـه مسـاحت 255/3 متـر مربع به آدرس کرمـان بلوار جمهوری قبـل از چهارراه 
امـام جمعـه سـمت چـپ خریـداری از محـل مالکیـت طاهـره دانشـمند - ردیف هـای 

1124 و 1189
10314 فرعـی از 6 اصلـی - خانـم الهـام محمودموائـی کرمانـی فرزنـد نجـف بـه 
شناسـنامه شـماره 7250 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 
544/25 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابان اسـتقال کوچـه 11 )تبریزچی( جنوبی 
1 شـرقی 3 پـاک 10 خریـداری از محل مالکیت علی محمـود موایی - ردیف 0096

4049 فرعـی از 8 اصلـی - آقـای علـی لشـکری فرزند احمد به شناسـنامه شـماره 
224 صـادره از کرمـان در ششـدانگ یکبـاب خانـه مشـتمل بـر طبقـه فوقانـی بـه 
مسـاحت 137/2 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان خیابـان کمیـل کوچـه 5 خریـداری از 

محـل مالکیـت اسـداله محمـدی - ردیـف  0885
بـه  برواتـی فرزنـد داود  آقـای حمیدرضـا جعفـری  4958 فرعـی از 9 اصلـی - 
شناسـنامه شـماره 757 صادره از کرمان در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت 
374/95 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان بلـوار صدوقـی کوچـه 40 خریـداری از محـل 

مالکیـت محمدحسـین زنـد - ردیـف  0666
5054 فرعـی از 9 اصلـی - خانـم نجمـه غزنـوی مقـدم فرزنـد علـی اکبـر بـه 
شناسـنامه شـماره 3039 صـادره از کرمـان و آقـای علـی فروغـی فـر فرزنـد عبـاس 

بـه شناسـنامه شـماره 1183 صـادره از کرمـان بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانه 
مشـتمل بـر طبقـات فوقانـی به مسـاحت 198/58 متـر مربع بـه آدرس کرمـان  بلوار 
جمهـوری خیابـان کمیـل کوچـه 18 خریـداری از محـل مالکیـت محمدرضـا احمدی 

و 0918 ردیف هـای  0917   -
5689 فرعـی از 10 اصلـی - آقـای محمـد خوش اقبـال فرزند مهدی به شناسـنامه 
شـماره 4856 صـادره از بندرانزلـی در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 276/87 
متـر مربـع کـه مـوازی 47/80 متر مربع از ششـدانگ عرصـه مورد تقاضـا متعلق بوقف 
و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان خیابان کمیل کوچـه 30 خریداری از 

محـل مالکیت برفعلـی ایرانمنـش - ردیف 0459
1427 فرعـی از 12 اصلـی مجـزی شـده از 20 فرعـی از 12 اصلـی - آقـای 
داریـوش ژائیـن تن فرزند منصور به شناسـنامه شـماره 7781 صـادره از کرمان و خانم 
فرنـوش محتشـم ماهانـی فرزنـد محمد به شناسـنامه شـماره 8028 صـادره از کرمان 
بالمناصفـه در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 200/16 متـر مربـع کـه مـوازی 
119/75 متـر مربـع از ششـدانگ عرصه مـورد تقاضا متعلـق بوقف و در اجـاره نامبرده 
قـرار دارد بـه آدرس کرمـان  بلـوار جمهوری خیابـان خوارزمی کوچـه 12 خریداری از 

محـل مالکیـت محمدحسـین ایاقـی - ردیف هـای  0712 و 0713
3684 فرعـی از 13 اصلـی - خانم یلدا سـلجوقی فرزند اکبر به شناسـنامه شـماره 
3403 صـادره از بندرعبـاس در ششـدانگ یکبـاب خانـه به مسـاحت 168/6 متر مربع 
کـه مـوازی 42/15 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضـا متعلـق بوقـف و در 
اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان بلـوار جمهـوری خیابان شـهید شـیروانی 
کوچـه 26 درب دوم سـمت راسـت خریـداری از محـل مالکیـت فاطمـه آیـت ا... ی 

موسـوی - ردیـف 0146
اماک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 8 کرمان

414 فرعـی از 23 اصلـی مجـزی شـده از 12 فرعی از 23 اصلـی - خانم بتول 
طالبـی زاده سـردری فرزنـد حسـن بـه شناسـنامه شـماره 533 صـادره از کرمـان در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 831/20 متـر مربـع بـه آدرس کرمـان چتـرود 
روسـتای معزآبـاد خریـداری از محـل مالکیـت علـی اکبـر مهرابـی معزآبـادی - ردیف 

0677
63 فرعـی از 165 اصلی - آقای سـید جواد فاطمی فرزند سـیداحمد به شناسـنامه 
شـماره 43 صـادره از رابـر در ششـدانگ یکباب خانـه و باغ به مسـاحت 2357/10 متر 
مربـع کـه مـوازی 270/08 متـر مربـع از ششـدانگ عرصـه مـورد تقاضا متعلـق بوقف 
و در اجـاره نامبـرده قـرار دارد بـه آدرس کرمـان کوهپایـه درختنـگان روسـتای دانگ 
و نیـم خریـداری از محـل مالکیـت عبـاس صالحی و علی نجارزاده و حسـن خراسـانی 

زاده - ردیـف 0246    - م الـف : 1027 
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1398/07/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1398/08/04

رییس اداره ثبت اسناد واماک  ناحیه یک شهرستان کرمان
عیسی حافظی فر

آگهی مرحله دوازدهم سال 1398) منطقه یک کرمان ( -نوبت اول
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان     

اداره ثبت اسناد و اماک  ناحیه یک شهرستان کرمان
هیأت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

)آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی( 
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نیروی انتظامی عرض سام و ادب                                        به دین من بوسه بر دست شما مستحب

اکسیژن زندگی بی شک در امنیت است                                  با همت و تاش شما بیامد به دست
آسایش جوامع مدیون کار شما                                               مدیون اله های پر افتخار شما
دعای خیر مردم بدرقه ی راهتان                                           رضایت خدا در نامه ی اعمالتان
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                                              سلمان فارسی

شاد روح تو حضرت سلمان                              پیرو صادق رسول خدا
افتخار تو اینکه پیغمبر                                      گفته سلمان ُبَود قبول ما

دین را با جان و دل پذیرفتی                             شده ای از مفاخر ایران
نام نیک تو در دل تاریخ                                   تا ابد روشن است و جاویدان

غامحسین رضایی - نقاش

غامحسین رضایی - نقاش

نظربــه اینکــه تعــداد 624 دســتگاه موتــور ســیکلت  موجــود  در توقــف گاه پیــام ســیرجان بــه شــرح زیــر ،بــه دلیــل عــدم مراجعــه مالکیــن درحــال طــي مراحــل قانونــي بــه منظــور فــروش میباشــد، ازکلیــه مالکیــن وســایط نقلیــه مزبــور درخواســت مــي شــود 
حداکثــر ظــرف مــدت 20روز ازتاریــخ صــدور آگهــي ، جهــت تعییــن تکلیــف وســیله نقلیــه خــود، بــه همــراه مــدارك و مســتندات مالکیــت بــه دادگاه اصــل 49 قانــون اساســی  شهرســتان کرمــان مراجعــه نماینــد.

مشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیهمشخصات وسیله نقلیه
موتورسيكلت هوندا 125مدل 1370 نقره اي  ش.م 2303862 ش.ش 

7013826 ش.پ سيرجان2989-1 ش.ك )پيام 1  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمدل 1386 آبي ش.م 571225 ش.ش 

*864875 ش.ك )پيام 53  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 0265722 ش.ش 82901148 

ش.ك )پيام 174  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 61095427 ش.ش 8524912 

ش.پ کرمان8125-27 ش.ك )پيام 252  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 200805709 ش.ش 8716795 

ش.پ سيرجان9632-2 ش.ك )پيام 335  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccسبز ش.م 17675 ش.ش 82209932 ش.پ 

کرمان91561-17 ش.ك )پيام 370  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 23800234 ش.ش 83100128 

ش.ك )پيام 527  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 328715 ش.ش 8732949 ش.پ 

کرمان1232-43 ش.ك )پيام 619  (

موتورسيكلت پرند 125 سي جي مدل 1383 نقره اي  ش.م 12019982 ش.ش 
8374341 ش.پ کرمان6973-15 ش.ك )پيام 3  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 51248078 ش.ش 8423664 
ش.ك )پيام 55  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 33001830 ش.ش 8000844 ش.پ 
سيرجان6369-3 ش.ك )پيام 175  (

موتورسيكلت پارسا 125مدل 1386 نقره اي  ش.م 71341547 ش.ش 
125P8602181***N1H ش.پ کرمان3518-33 ش.ك )پيام 250  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 1001659 ش.ش 8910698 
ش.پ  ايران 25339-813 ش.ك )پيام 336  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 000700 ش.ش 30620001282 
ش.پ کرمان4389-23 ش.ك )پيام 374  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 31092188 ش.ش 82710356 
ش.ك )پيام 528  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 50400432 ش.ش 8400431 
ش.پ 2651-2 ش.ك )پيام 613  (

موتورسيكلت سرير 125مدل 1384 نقره اي  ش.م 2920522 ش.ش 8404132 
ش.پ تهران86471-31 ش.ك )پيام 5  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 04045892 ش.ش 831251597 
ش.ك )پيام 57  (

موتورسيكلت طرح هوندامشكي ش.م 0614694 ش.ش 8520633 ش.ك 
)پيام 177  (

موتورسيكلت شوکا 125مدل 1381 قرمز ش.م 2060897 ش.ش 81002210 
ش.پ سيرجان2758-2 ش.ك )پيام 251  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 0223509 ش.ش 8507429 
ش.پ تخران72874-36 ش.ك )پيام 337  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 12100706 ش.ش 8642805 
ش.پ کرمان1878-33 ش.ك )پيام 375  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 081857 ش.ش 8711897 ش.پ 
کرمان8925-38 ش.ك )پيام 529  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 185400 ش.ش 81126464 
ش.پ سيرجان2651-2 ش.ك )پيام 611  (

موتورسيكلت پارت يان 125 سي جي مدل 1382 ش.م 12369702 ش.ش 
82105847 ش.پ سيرجان6412-2 ش.ك )پيام 6  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125سفيد ش.م 32076420 ش.ش 8691822 
موتورسيكلت پرند 125مدل 1389 مشكي ش.م 156FMI12157426 ش.ش موتورسيكلت طرح هونداقرمز ش.م 1120233 ش.ش 11200971ش.ك )پيام 58  (

125B8976861***NB3 ش.پ  ايران 93946-812 ش.ك )پيام 255  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32625703 ش.ش 8896547 

ش.پ 72874-36 ش.ك )پيام 341  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 12056634 ش.ش 8444992 ش.پ 

کرمان8857-33 ش.ك )پيام 376  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 673301 ش.ش 8803709 ش.پ 

8925-38 ش.ك )پيام 530  (
موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32056872 ش.ش 8563584 

ش.ك )پيام 610  (

 156FMI32359968 125مدل 1389 مشكي ش.مccCDI موتورسيكلت هيرمن
ش.ش N2P125C8973244 ش.پ  ايران 16285-813 ش.ك )پيام 9  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125آبي ش.م 04269 ش.ش 067584 ش.ك 
)پيام 62  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125نقره اي  ش.م 3301986 ش.ش 8136081 
ش.پ سيرجان9377-1 ش.ك )پيام 179  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1384 مشكي ش.م 85004532 ش.ش 8597566 
ش.پ کرمان9325-24 ش.ك )پيام 257  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 702407 ش.ش 77071883 
ش.ك )پيام 342  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 0124206 ش.ش 1131415 ش.پ 
تهران4986-18 ش.ك )پيام 377  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 85112063 ش.ش 9043607 
ش.ك )پيام 531  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 31672170 ش.ش 81688872 
ش.پ 4892-2 ش.ك )پيام 606  (

موتورسيكلت بهران 125 سي جي مدل 1381 قرمز ش.م 33012856 ش.ش 
8119071 ش.پ سيرجان9767-1 ش.ك )پيام 10  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 79885 ش.ش 8700964 
ش.ك )پيام 64  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125سفيد ش.م 85702834 ش.ش *8620352 
ش.ك )پيام 180  (

موتورسيكلت باختر 125مدل 1383 قرمز ش.م 40707139 ش.ش 8305182 
ش.پ کرمان8424-14 ش.ك )پيام 258  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنوك مدادي  ش.م 12113543 ش.ش 
8670565 ش.ك )پيام 346  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 05000819 ش.ش 8611751 
ش.پ کرمان6633-35 ش.ك )پيام 378  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 200514970 ش.ش 8415072 
ش.ك )پيام 535  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 33003084 ش.ش 8104450 
ش.پ سيرجان4892-2 ش.ك )پيام 603  (

موتورسيكلت بهران 125 سي جي مدل 1384 مشكي ش.م 27002478 ش.ش 
8408148 ش.پ کرمان2489-23 ش.ك )پيام 11  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 12099120 ش.ش 8649251 
ش.ك )پيام 68  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125نوك مدادي  ش.م 12115563 ش.ش 7677394 
ش.ك )پيام 186  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1382 قرمز ش.م 0119366 ش.ش 1307211 
ش.پ سيرجان3577-14 ش.ك )پيام 259  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 02760 ش.ش 4007272 
ش.ك )پيام 350  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 05053 ش.ش 8538565 ش.پ 
بندرغباس9755-7 ش.ك )پيام 381  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 51251581 ش.ش 8410657 
ش.ك )پيام 537  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 20063688 ش.ش 001625 
ش.پ 4937-27 ش.ك )پيام 602  (

موتورسيكلت تاش 125 سي جي مدل 1381 مشكي ش.م 57958 ش.ش 
81137083 ش.پ سيرجان1838-3 ش.ك )پيام 12  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 020592962 ش.ش 81201107 
ش.پ کرمان6782-2 ش.ك )پيام 72  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 12106197 ش.ش 8645953 
ش.ك )پيام 187  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1388 خاکستري ش.م 75804110 ش.ش 
NB3125B8833772 ش.پ  ايران 34546-812 ش.ك )پيام 261  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 71646639 ش.ش 8740442 
ش.پ کرمان4182-41 ش.ك )پيام 353  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 120915 ش.ش 8753387 ش.پ 
کرمان2249-31 ش.ك )پيام 383  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 41443310 ش.ش 8602119 
ش.ك )پيام 538  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 51098400 ش.ش 85249336 
ش.پ کرمان4937-27 ش.ك )پيام 600  (

موتورسيكلت افروز 150مدل 1388 مشكي ش.م D677556 ش.ش 
NBY150N8802368 ش.پ  ايران 29159-812 ش.ك )پيام 13  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 04034244 ش.ش 831251928 
ش.پ  ايران 41365-812 ش.ك )پيام 75  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125آبي ش.م 5561715 ش.ش 8301328 ش.ك 
)پيام 189  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1384 قرمز ش.م 12033772 ش.ش 8459218 
ش.پ تهران64932-23 ش.ك )پيام 262  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 23604223 ش.ش 82175454 
ش.پ 4182-41 ش.ك )پيام 354  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 13064 ش.ش 82204993 ش.پ 
تهران98192-14 ش.ك )پيام 385  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1389 قرمز ش.م 156FMI12158194 ش.ش 
NB3125A8977377 ش.پ  ايران 44168-812 ش.ك )پيام 539  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 99L1409 ش.ش 304270 ش.پ 
SDV[HK7796-2 ش.ك )پيام 598  (

موتورسيكلت فارس 100مدل 1380 مشكي ش.م 005731 ش.ش 80503745 
ش.پ سيرجان1938-3 ش.ك )پيام 14  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125سبز ش.م 04090212 ش.ش 83600155 
ش.ك )پيام 77  (

موتورسيكلت طرح هوندامشكي ش.م 45005872 ش.ش +099186 ش.ك 
)پيام 192  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1381 قرمز ش.م 33005845 ش.ش 8109658 
ش.پ سيرجان6155-3 ش.ك )پيام 265  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 798752 ش.ش 8623767 
ش.پ شيراز4154-63 ش.ك )پيام 356  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 82026688 ش.ش 84229263 
ش.پ 98192-14 ش.ك )پيام 386  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 52100386 ش.ش 8829498 
ش.ك )پيام 540  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 04046033 ش.ش 831251601 
ش.ك )پيام 596  (

موتورسيكلت آريانا 125مدل 1382 مشكي ش.م 1014661 ش.ش 8212830 
ش.پ کرمان2691-5 ش.ك )پيام 17  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125سبز ش.م 31559016 ش.ش 81511789 
ش.ك )پيام 78  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 83019478 ش.ش 16922 ش.پ 
کرمان3571-12 ش.ك )پيام 193  (

موتورسيكلت ارشيا 125مدل 1389 مشكي ش.م NBD156FMI*00038071 ش.ش 
125A8913991***NBD ش.پ  ايران 44238-812 ش.ك )پيام 266  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 55292 ش.ش 81128050 ش.پ 
سيرجان8677-3 ش.ك )پيام 358  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 2009097859 ش.ش 8806063 
ش.پ  ايران 13265-812 ش.ك )پيام 387  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 183330 ش.ش 8503599 
ش.ك )پيام 542  (

 A8564111 ش.ش B519209A موتورسيكلت آريا 125مدل 1385 قرمز ش.م
ش.پ کرمان8344-31 ش.ك )پيام 562  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1383 قرمز ش.م 220000577 ش.ش 3052583 
ش.پ کرمان3247-15 ش.ك )پيام 18  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125سبز ش.م 610906 ش.ش 8678812 ش.ك 
)پيام 80  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 75807299 ش.ش 8937786 ش.پ 
3571-12 ش.ك )پيام 194  (

موتورسيكلت پيشرو 125مدل 1380 قرمز ش.م 31009105 ش.ش 8034204 
ش.پ سيرجان7558-1 ش.ك )پيام 268   (

موتورسيكلت پيشرو 125مدل 1381 نقره اي  ش.م 31789128 ش.ش 
81651946 ش.پ  ايران 55633-814 ش.ك )پيام 330  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 1209485 ش.ش 8904005 ش.پ 
13265-812 ش.ك )پيام 390  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقهوه اي ش.م 02160062 ش.ش 
831250358 ش.پ کرمان3647-13 ش.ك )پيام 543  (

موتورسيكلت هوندا 125مدل 1378 قرمز ش.م 2896306 ش.ش 7816704 
ش.پ سيرجان7552-2 ش.ك )پيام 564  (

موتورسيكلت پارت 125مدل 1381 قرمز ش.م 4300015 ش.ش 8101942 
ش.پ سيرجان9883-2 ش.ك )پيام 19  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125سبز ش.م 004675 ش.ش 00300176 
ش.ك )پيام 81  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 33019698 ش.ش 8136891 
ش.ك )پيام 196  (

موتورسيكلت تفتان 125مدل 1383 مشكي ش.م 30103444 ش.ش 
83114354 ش.پ سيرجان3194-12 ش.ك )پيام 271  (

موتورسيكلت بهراد 125مدل 1381 آبي ش.م 33010726 ش.ش 8125624 
ش.پ سيرجان5199-2 ش.ك )پيام 324  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 12139724 ش.ش 8894091 
ش.پ يزد1958-45 ش.ك )پيام 391  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقهوه اي ش.م 02160062 ش.ش 
*831250358 ش.پ کرمان7936-41 ش.ك )پيام 546  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1386 خاکستري ش.م 32610809 ش.ش 
8678702 ش.پ کرمان5281-36 ش.ك )پيام 567  (

موتورسيكلت نسيم 125مدل 1383 آبي ش.م 03092910 ش.ش 
NFS125N8308923 ش.پ  ايران 81283-812 ش.ك )پيام 21  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125سبز ش.م 8408248 ش.ش 8129916 
ش.ك )پيام 85  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 42002250 ش.ش 8751220 
ش.ك )پيام 197  (

موتورسيكلت سحاب 125مدل 1382 مشكي ش.م 0215029 ش.ش 
K1MOB82702626 ش.پ تهران26712-17 ش.ك )پيام 273  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1379 قرمز ش.م 1103525 ش.ش +1103512 
ش.پ سيرجان9633-2 ش.ك )پيام 333  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 12115860 ش.ش 8676542 
ش.پ کرمان5998-36 ش.ك )پيام 392  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 93000310 ش.ش 8211875 
ش.پ 7936-41 ش.ك )پيام 548  (

موتورسيكلت تيز تك 150ccمدل 1389 نقره اي  ش.م NCR15081620125 ش.ش 
150T8980008***NCR ش.پ  ايران 36825-812 ش.ك )پيام 569  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1385 قرمز ش.م 0210347 ش.ش 1258501762 
ش.پ  ايران 94437-814 ش.ك )پيام 24  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 32002481 ش.ش 8408248 
ش.ك )پيام 86  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 1117428 ش.ش 117256 ش.ك 
)پيام 198  (

موتورسيكلت پيشرو 125مدل 1388 آبي ش.م NCR7097100622 ش.ش 
070G8851836***NCR ش.پ  ايران 19678-812 ش.ك )پيام 275  (

موتورسيكلت احسان 125مدل 1384 آبي ش.م 51494258 ش.ش 
125e8417873 ش.پ شيراز8427-43 ش.ك )پيام 338  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 12071460 ش.ش 8517531 
ش.پ 5998-36 ش.ك )پيام 393  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 0240179 ش.ش 8607187 
ش.پ کرمان5619-31 ش.ك )پيام 549  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1384 مشكي ش.م 36014691 ش.ش 
8400466 ش.پ  ايران 95272-814 ش.ك )پيام 570  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1378 زرد ش.م CQ705915 ش.ش 77075446 
ش.پ کرمان1623-81 ش.ك )پيام 24  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 106638 ش.ش 8318201 
ش.ك )پيام 87  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 84053388 ش.ش 844691 ش.پ 
کرمان1344-23 ش.ك )پيام 200  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1386 قرمز ش.م 12112988 ش.ش 8671719 
ش.پ کرمان6256-35 ش.ك )پيام 276  (

موتورسيكلت آرمان 125مدل 1385 مشكي ش.م 50021490 ش.ش 
8519483 ش.پ  ايران 95757-814 ش.ك )پيام 339  (

موتورسيكلت ياماها 125ccآبي ش.م 61855 ش.ش 017772 ش.ك 
)پيام 394  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 50025963 ش.ش 8726442 
ش.ك )پيام 501  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1382 مشكي ش.م 36008328 ش.ش 8215438 
ش.پ کرمان6316-5 ش.ك )پيام 569  (

 *12159431*156FMI موتورسيكلت پرند 125مدل 1389 مشكي ش.م
ش.ش 125A8978641***NB3 ش.پ  ايران 11355-813 ش.ك )پيام 26  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 569172 ش.ش 8128052 
ش.ك )پيام 88  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125نقره اي  ش.م 12069 ش.ش 8202258 ش.پ 
کرمان1344-23 ش.ك )پيام 201  (

موتورسيكلت پيشرو 125مدل 1382 قرمز ش.م 0323894 ش.ش 82907012 
ش.پ سيرجان8841-2 ش.ك )پيام 284  (

موتورسيكلت ارشيا 125مدل 1389 مشكي ش.م NBD156FMI*00031779 ش.ش 
125A8908207***NBD ش.پ  ايران 35521-812 ش.ك )پيام 340  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 81498004 ش.ش 8802967 
ش.ك )پيام 397  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32377067 ش.ش 9093843 
ش.ك )پيام 504  (

موتورسيكلت هيرمند 125مدل 1384 آبي ش.م 32015896 ش.ش 8418089 
ش.پ کرمان8338-22 ش.ك )پيام 573  (

موتورسيكلت تندر 125مدل 1388 قرمز ش.م 12500451 ش.ش 
125P8802258***NEH ش.پ  ايران 49889-812 ش.ك )پيام 27  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 12008747 ش.ش 8370054 
ش.ك )پيام 89  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 40704485 ش.ش 838013526 
ش.پ کرمان1572-16 ش.ك )پيام 202  (

موتورسيكلت هيرمند 125مدل 1385 قرمز ش.م 32049373 ش.ش 8549619 
ش.پ کرمان4724-27 ش.ك )پيام 288  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1382 قرمز ش.م 36010253 ش.ش 8214967 
ش.پ کرمان8459-3 ش.ك )پيام 343  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 33019030 ش.ش 8205337 
ش.ك )پيام 398  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 57029712 ش.ش 8863983 ش.پ 
کرمان8637-42 ش.ك )پيام 505  (

موتورسيكلت تاش 125مدل 1382 قرمز ش.م 23100700 ش.ش 8210081 
ش.پ سيرجان8549-2 ش.ك )پيام 575  (

موتورسيكلت سهند 125مدل 1381 قرمز ش.م 10341702 ش.ش 81103436 
ش.پ سيرجان9252-2 ش.ك )پيام 28  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 1101895 ش.ش 1101768 
ش.ك )پيام 92  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 500f1002 ش.ش 8610902 ش.پ 
کرمان6835-37 ش.ك )پيام 203  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1383 نقره اي  ش.م CE0140386 ش.ش 
4102347 ش.پ کرمان1921-12 ش.ك )پيام 289  (

موتورسيكلت احسان 125مدل 1385 نقره اي  ش.م 200611844 ش.ش 
8530885 ش.پ کرمان6423-29 ش.ك )پيام 344  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32608579 ش.ش 8675803 
ش.پ کرمان5844-36 ش.ك )پيام 399  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 71257830 ش.ش 8606573 ش.پ 
اروميه6981-13 ش.ك )پيام 506  (

موتورسيكلت بهتاز 125مدل 1389 مشكي ش.م 81532880 ش.ش 
125B8989802***NCR ش.پ  ايران 46623-813 ش.ك )پيام 576  (

موتورسيكلت پيشنام 125مدل 1387 نقره اي  ش.م 71726317 ش.ش 
NBH125A8740914 ش.پ  ايران 54595-813 ش.ك )پيام 29  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 178716 ش.ش 831250929 
ش.ك )پيام 93  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 107470 ش.ش 8208256 ش.پ 
سيرجان8558-3 ش.ك )پيام 204  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1389 مشكي ش.م *12160806* ش.ش 
125A8982856***NB3 ش.پ  ايران 64893-815 ش.ك )پيام 290  (

موتورسيكلت احسان 125مدل 1385 مشكي ش.م 61096108 ش.ش 
8524910 ش.پ کرمان8114-27 ش.ك )پيام 445  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32300993 ش.ش 8696204 
ش.پ کرمان4894-35 ش.ك )پيام 400  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 11225202 ش.ش 81138614 
ش.پ سيرجان9179-2 ش.ك )پيام 508  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1382 مشكي ش.م 0129764 ش.ش 4100603 
ش.پ تهران18942-21 ش.ك )پيام 580  (

موتورسيكلت آرمان 125مدل 1385 مشكي ش.م 50016113 ش.ش 
125A8514796***NFE ش.پ کرمان6465-5 ش.ك )پيام 34  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 128586 ش.ش 230108377 
ش.ك )پيام 94  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125آبي ش.م 110850 ش.ش 1108262 ش.پ 
سيرجان3822-13 ش.ك )پيام 205  (

موتورسيكلت احسان 125مدل 1384 مشكي ش.م 58240 ش.ش 8415366 
ش.پ  ايران 21327-815 ش.ك )پيام 295  (

موتورسيكلت ياماها 125مدل 1383 قرمز ش.م 116220 ش.ش 820601459 
ش.پ شيراز9866-25 ش.ك )پيام 447  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنوك مدادي  ش.م 73012141 ش.ش 
8727902 ش.پ کرمان5832-38 ش.ك )پيام 405  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 085673 ش.ش 8517905 
ش.پ کرمان8567-27 ش.ك )پيام 509  (

موتورسيكلت ارشيا 125مدل 1383 قرمز ش.م 20769146 ش.ش 
820103236 ش.پ کرمان4762-12 ش.ك )پيام 581  (

موتورسيكلت پيشرو 125مدل 1381 مشكي ش.م 31789269 ش.ش 81651967 ش.پ  
ايران 18638-815 ش.ك )پيام 32  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 85004644 ش.ش *8597573 
ش.ك )پيام 95  (

موتورسيكلت کاريزان 125مدل 1386 مشكي ش.م 32081222 ش.ش 
+8600710 ش.پ  ايران 65271-815 ش.ك )پيام 130  (

موتورسيكلت ساسان 125مدل 1384 نقره اي  ش.م 81028531 ش.ش 
8400179 ش.پ کرمان1939-21 ش.ك )پيام 296  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1381 قرمز ش.م 0103149 ش.ش 1302831 
ش.پ سيرجان8362-1 ش.ك )پيام 448  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 33015151 ش.ش 8123212 
ش.پ سيرجان1122-3 ش.ك )پيام 407  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 5231013 ش.ش *8330738 
ش.پ سيرجان8454-1 ش.ك )پيام 511  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1384 آبي ش.م 12028582 ش.ش 8457433 
ش.پ  ايران 21771-815 ش.ك )پيام 582  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1389 قرمز ش.م 156FMI12151760 ش.ش 
NB3125B8936437 ش.پ  ايران 35575-812 ش.ك )پيام 35  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 0067602 ش.ش 81102715 
ش.ك )پيام 96  (

موتورسيكلت پيشرو 125 سي جي مدل 1388 قرمز ش.م NCR12532011389 ش.ش 
125P8853651***NCR ش.پ  ايران 19447-812 ش.ك )پيام 139  (

موتورسيكلت بهمن 125مدل 1381 مشكي ش.م 82500954 ش.ش 
12515021 ش.پ سيرجان7676-3 ش.ك )پيام 298  (

موتورسيكلت ساسان 125مدل 1384 آبي ش.م 84042721 ش.ش 
125F8404102 ش.پ کرمان7744-21 ش.ك )پيام 349  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 160766 ش.ش 831250743 
ش.پ - ش.ك )پيام 408  (

موتورسيكلت طرح هوندامشكي ش.م 100001 ش.ش 8205344 ش.پ 
سيرجان3252-2 ش.ك )پيام 511  (

موتورسيكلت احسان 125مدل 1383 مشكي ش.م 34920 ش.ش 8310148 
ش.پ کرمان3996-9 ش.ك )پيام 586  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1387 نقره اي  ش.م 12124734 ش.ش 
NB3125P8783992R ش.پ کرمان5642-38 ش.ك )پيام 36  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 36000036 ش.ش 8203888 
ش.ك )پيام 97  (

موتورسيكلت سپند 125مدل 1385 مشكي ش.م 12064174 ش.ش 
NB5125S8550543 ش.پ  ايران 64671-815 ش.ك )پيام 145  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1383 قرمز ش.م 22003371 ش.ش 3071583 
ش.پ کرمان3259-15 ش.ك )پيام 301  (

موتورسيكلت تفتان 125مدل 1383 قرمز ش.م 30103934 ش.ش 
sh83114236 ش.پ کرمان4311-13 ش.ك )پيام 351  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccسفيد ش.م 85104000 ش.ش 8871417 
ش.پ  ايران 34527-812 ش.ك )پيام 409  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 866102 ش.ش 8503820 ش.پ 
کرمان3569-31 ش.ك )پيام 516  (

موتورسيكلت توکا 125مدل 1384 قرمز ش.م 200515606 ش.ش 
125E8406563 ش.پ تهران13242-32 ش.ك )پيام 589  (

موتورسيكلت سپند 125 سي جي مدل 1384 نقره اي  ش.م 12044267 ش.ش 
8442197 ش.پ  ايران 72134-814 ش.ك )پيام 37  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 0215037 ش.ش *1139197 
ش.ك )پيام 98  (

موتورسيكلت تكناب 125مدل 1382 خاکستري ش.م B5364088 ش.ش 
82800932 ش.پ کرمان9363-5 ش.ك )پيام 150  (

موتورسيكلت سپند 125مدل 1386 نقره اي  ش.م 12112767 ش.ش 
8672592 ش.پ کرمان3259-15 ش.ك )پيام 302  (

موتورسيكلت آرمان 125مدل 1386 قرمز ش.م 50023623 ش.ش 8623821 
ش.پ  ايران 94968-814 ش.ك )پيام 352  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 115089 ش.ش 847530 ش.پ 
بندرعباس6211-11 ش.ك )پيام 410  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccسفيد ش.م 12088138 ش.ش 8533792 
ش.پ 3569-31 ش.ك )پيام 517  (

موتورسيكلت هرماس 125مدل 1383 قرمز ش.م 00400630 ش.ش 
00300808 ش.پ يزد4532-25 ش.ك )پيام 620  (

موتورسيكلت ونتا 125 سي جي مدل 1382 نقره اي  ش.م 30306715 ش.ش 
138211492 ش.پ سيرجان2672-2 ش.ك )پيام 41  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 2006030 ش.ش 516472 ش.ك 
)پيام 100  (

موتورسيكلت پرديس 125مدل 1383 مشكي ش.م 2160028 ش.ش 
831250413 ش.پ کرمان6751-13 ش.ك )پيام 168  (

موتورسيكلت احسان 125مدل 1389 مشكي ش.م 156FMI0157962 ش.ش 
N2N125E8964915 ش.پ  ايران 25635-813 ش.ك )پيام 305  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1383 مشكي ش.م 0150278 ش.ش 4104268 
ش.پ کرمان8237-5 ش.ك )پيام 355  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 00300799 ش.ش 00309499 
ش.پ  ايران 96429-814 ش.ك )پيام 411  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccسفيد ش.م 73009893 ش.ش 8676092 
ش.ك )پيام 518  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1380 قرمز ش.م 1113008 ش.ش 1112719 
ش.پ  ايران 81552-812 ش.ك )پيام 618  (

موتورسيكلت تاش 125 سي جي مدل 1382 نقره اي  ش.م 23611066 
ش.ش 82184807 ش.پ تهران61494-18 ش.ك )پيام 44  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 03430 ش.ش 8402612 ش.ك 
)پيام 103  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1386 سفيد ش.م 12097183 ش.ش +8647858 
ش.پ کرمان3551-34 ش.ك )پيام 169  (

موتورسيكلت پرواز 125مدل 1388 قرمز ش.م N7090088 ش.ش 
N2N070J8810898 ش.پ  ايران 18945-812 ش.ك )پيام 306  (

موتورسيكلت توسن 125مدل 1385 سبز ش.م 5303713 ش.ش 8517821 
ش.پ مشهد6519-77 ش.ك )پيام 357  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 12113765 ش.ش 8670626 
ش.پ 96429-814 ش.ك )پيام 412  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32002505 ش.ش 8635732 
ش.ك )پيام 519  (

موتورسيكلت پاتيز 125مدل 1385 سبز ش.م 50601638 ش.ش 8519607 
ش.پ تهران85573-33 ش.ك )پيام 617  (

موتورسيكلت آذرخش  125 سي جي مدل 1383 قرمز ش.م 073137 ش.ش 
30030108586 ش.پ کرمان6914-9 ش.ك )پيام 47  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 1120272 ش.ش 1120328 
ش.ك )پيام 102  (

موتورسيكلت سفر 125مدل 1384 نقره اي  ش.م 41407283 ش.ش 
00844015129 ش.پ کرمان4788-14 ش.ك )پيام 181  (

موتورسيكلت وزين 125مدل 1384 قرمز ش.م 050602566 ش.ش 
8412422-125 ش.پ تهران57597-32 ش.ك )پيام 308  (

موتورسيكلت هيرمند 125مدل 1385 مشكي ش.م 32042718 ش.ش 
NFZ125H8541773 ش.پ کرمان2469-26 ش.ك )پيام 359  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 32018982 ش.ش 8419982 
ش.پ کرمان8359-22 ش.ك )پيام 417  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 0704216 ش.ش 77073096 
ش.پ سيرجان2127-1 ش.ك )پيام 520  (

موتورسيكلت پگاه 125مدل 1385 آبي ش.م 52025520 ش.ش 8500532 
ش.پ تهران5339-33 ش.ك )پيام 616  (

 EN1121590 موتورسيكلت نامي 125 سي جي مدل 1382 نقره اي  ش.م
ش.ش 1126088 ش.پ سيرجان3115-2 ش.ك )پيام 47  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 0158036 ش.ش مخدوش ش.ك 
)پيام 105  (

موتورسيكلت پارت يان 125مدل 1382 قرمز ش.م 02-122708 ش.ش 
82106128 ش.پ سيرجان6452-2 ش.ك )پيام 182  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1384 مشكي ش.م 0179881 ش.ش 8412689 
ش.پ کرمان5993-22 ش.ك )پيام 316  (

موتورسيكلت ارشيا 125مدل 1389 مشكي ش.م NBD156FMI*00035236 ش.ش 
125A8906217***NBD ش.پ  ايران 35517-812 ش.ك )پيام 363  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 71736031 ش.ش 8701159 
ش.پ 8359-22 ش.ك )پيام 418  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 47356 ش.ش 8324071 ش.پ 
2127-1 ش.ك )پيام 521  (

موتورسيكلت سفر 125مدل 1384 نقره اي  ش.م 41407703 ش.ش 
0084016693 ش.پ  ايران 76449-814 ش.ك )پيام 615  (

موتورسيكلت اترك 125مدل 1384 مشكي ش.م 7514336 ش.ش 844734 
ش.پ  ايران 64822-815 ش.ك )پيام 49  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 31140925 ش.ش 82762565 
ش.ك )پيام 107  (

موتورسيكلت پيشرو 125مدل 1382 قرمز ش.م 31608820 ش.ش 82912894 
ش.پ سيرجان9426-2 ش.ك )پيام 183  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1385 مشكي ش.م 12053198 ش.ش 8520534 
ش.پ کرمان9194-24 ش.ك )پيام 317  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1384 مشكي ش.م 36017349 ش.ش 
8408343 ش.پ کرمان6693-9 ش.ك )پيام 369  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 22506387 ش.ش 8612802 
ش.پ کرمان5121-37 ش.ك )پيام 482  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 12041842 ش.ش 8486600 
ش.ك )پيام 523  (

موتورسيكلت هوندا 125مدل 1375 قرمز ش.م 2825757 ش.ش 7501386 
ش.پ سيرجان8471-1 ش.ك )پيام 614  (

 156FMI32629301 موتورسيكلت پرند 125مدل 1388 خاکستري ش.م
ش.ش NB3125A8874022 ش.پ  ايران 56295-812 ش.ك )پيام 50  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 0397481 ش.ش 82125008 
ش.ك )پيام 108  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1387 مشكي ش.م 12118739 ش.ش 
125P8780975***NB3 ش.پ  ايران 21711-815 ش.ك )پيام 184  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1386 قرمز ش.م 12104756 ش.ش 8646490 
ش.پ  ايران 18789-815 ش.ك )پيام 319  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1388 سفيد ش.م 52110535 ش.ش 
125B8830666***NB3 ش.پ  ايران 28147-812 ش.ك )پيام 372  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 85106774 ش.ش 8873599 
ش.پ 5121-37 ش.ك )پيام 484  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1380 قرمز ش.م 1109352 ش.ش 1109562 
ش.پ سيرجان6834-1 ش.ك )پيام 490  (

موتورسيكلت سهند 125مدل 1381 قرمز ش.م 10109802 ش.ش 81104035 
ش.پ سيرجان2365-3 ش.ك )پيام 612  (

موتورسيكلت ليندا 125 سي جي مدل 1385 قرمز ش.م 14276 ش.ش 
NDG125B8305273 ش.پ  ايران 18851-815 ش.ك )پيام 51  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 0153403 ش.ش 4105398 
ش.ك )پيام 109  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1389 قرمز ش.م 156FMINBEA013067 ش.ش 
125A8929309***NBE ش.پ  ايران 33383-813 ش.ك )پيام 185  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 23078 ش.ش 00956 ش.پ 
8125-27 ش.ك )پيام 254  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1383 قرمز ش.م 33032141 ش.ش 8304273 
ش.پ کرمان5575-15 ش.ك )پيام 373  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 5301527 ش.ش 8200268 ش.پ 
سيرجان6484-2 ش.ك )پيام 485  (

موتورسيكلت شهاب 125مدل 1382 قرمز ش.م sm95561 ش.ش 
sm8224834 ش.پ سيرجان2559-2 ش.ك )پيام 494  (

موتورسيكلت آرمان 125مدل 1385 مشكي ش.م 50017324 ش.ش 
125A8517970***NFE ش.پ کرمان9321-28 ش.ك )پيام 609  (

 09013358*ZF156FMI2 موتورسيكلت رادان 125مدل 1388 مشكي ش.م
ش.ش 125R8862710***N1X ش.پ  ايران 46598-812 ش.ك )پيام 52  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 22013333 ش.ش 7908491 
ش.ك )پيام 111  (

موتورسيكلت سامان 125مدل 1384 قرمز ش.م 84042944 ش.ش 840198 
ش.پ کرمان7779-21 ش.ك )پيام 188  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 75704327 ش.ش 8726471 
ش.پ يزد1834-45 ش.ك )پيام 256  (

موتورسيكلت ساسان 125مدل 1384 قرمز ش.م 84042631 ش.ش 
125F8404029 ش.پ کرمان7637-21 ش.ك )پيام 379  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 83000867 ش.ش 1049582 
ش.پ کرمان6395-5 ش.ك )پيام 486  (

موتورسيكلت کاسيا 125مدل 1388 نقره اي  ش.م NDF09432944 ش.ش 
125A8826109***NDF ش.پ  ايران 15561-812 ش.ك )پيام 495  (

موتورسيكلت نيما 125مدل 1383 آبي ش.م 140399 ش.ش 4102246 ش.پ 
کرمان1935-12 ش.ك )پيام 608  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1386 مشكي ش.م 12110546 ش.ش 8644633 
ش.پ کرمان5836-35 ش.ك )پيام 54  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 83400265 ش.ش 390004493 
ش.ك )پيام 112  (

موتورسيكلت تك پر 125مدل 1389 نقره اي  ش.م 156FMI10102734 ش.ش 
125T8910411***N2N ش.پ  ايران 86866-618 ش.ك )پيام 190  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 12079730 ش.ش 8531171 
ش.پ کرمان2665-27 ش.ك )پيام 260  (

موتورسيكلت سفر 125مدل 1383 نقره اي  ش.م 3312216 ش.ش 8324174 
ش.پ کرمان4791-11 ش.ك )پيام 380  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 31608640 ش.ش 82807094 
ش.پ 6395-5 ش.ك )پيام 86  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1383 قرمز ش.م 12012196 ش.ش 8371924 
ش.پ کرمان7969-15 ش.ك )پيام 497  (

موتورسيكلت سپند 125مدل 1385 مشكي ش.م 12086325 ش.ش 8560063 
ش.پ  ايران 63848-815 ش.ك )پيام 607  (

موتورسيكلت ريسر 200مدل 1383 مشكي ش.م 30031333 ش.ش 
K1MO820350374 ش.پ تهران29288-26 ش.ك )پيام 56  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 41421493 ش.ش *0084027633 
ش.ك )پيام 113  (

موتورسيكلت کوير 125مدل 1389 سفيد ش.م 10K11023*STATE125N3C ش.ش 
125K8910480***N3C ش.پ  ايران 46387-813 ش.ك )پيام 191  (

موتورسيكلت ياماها 100مشكي ش.م 11867 ش.ش 015032 ش.پ 
2665-27 ش.ك )پيام 263  (

موتورسيكلت احسان 125مدل 1384 نقره اي  ش.م 51250980 ش.ش 
8412128 ش.پ کرمان9896-22 ش.ك )پيام 388  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 12079116 ش.ش 8531102 
ش.ك )پيام 489  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1385 مشكي ش.م 12085041 ش.ش 8534639 
ش.پ کرمان1433-31 ش.ك )پيام 499  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1384 مشكي ش.م 36017305 ش.ش 
8408010 ش.پ  ايران 76277-814 ش.ك )پيام 605  (

موتورسيكلت تاش 125 سي جي مدل 1381 قرمز ش.م 0123067 ش.ش 
8199964 ش.پ سيرجان8513-1 ش.ك )پيام 59  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 00006634 ش.ش 8578213 
ش.ك )پيام 114  (

موتورسيكلت سپند 125مدل 1385 آبي ش.م 12076187 ش.ش 
125s8553493***nbs ش.پ کرمان4249-27 ش.ك )پيام 195  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 84053389 ش.ش 8404930 
ش.پ - ش.ك )پيام 264  (

موتورسيكلت شيرويه 125مدل 1381 قرمز ش.م 81007505 ش.ش 
81115114 ش.پ سيرجان3195-2 ش.ك )پيام 389  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 119091 ش.ش 82329388 
ش.ك )پيام 491  (

موتورسيكلت سپند 125مدل 1385 سفيد ش.م 12086528 ش.ش 8560255 
ش.پ کرمان8836-29 ش.ك )پيام 500  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1387 مشكي ش.م 32619170 ش.ش 
NB3125P8789165 ش.پ کرمان5962-38 ش.ك )پيام 604  (

موتورسيكلت پرند 125ccمدل 1383 قرمز ش.م 12010492 ش.ش 8372847 
ش.پ يزد2936-26 ش.ك )پيام 60  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 02157971 ش.ش 821250162 
ش.ك )پيام 115  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1388 قرمز ش.م 75806571 ش.ش 
NB3125B8834779 ش.پ  ايران 56224-812 ش.ك )پيام 199  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 200515617 ش.ش *8406565 
ش.ك )پيام 267  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1382 آبي ش.م 36009941 ش.ش +8213768 
ش.پ اصفهان8286-11 ش.ك )پيام 395  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 180611 ش.ش 82361856 
ش.پ کرمان2129-5 ش.ك )پيام 492  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1384 قرمز ش.م 12024804 ش.ش 8450512 
ش.پ کرمان7464-17 ش.ك )پيام 502  (

موتورسيكلت سحاب 125مدل 1383 قرمز ش.م 40704593 ش.ش 
K1M083801363 ش.پ کرمان1574-16 ش.ك )پيام 622  (

موتورسيكلت کيان 125 سي جي مدل 1382 نقره اي  ش.م 23502153 ش.ش 
K0106205 ش.پ  ايران 45159-813 ش.ك )پيام 61  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 3002059 ش.ش 8734393 
ش.ك )پيام 116  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1389 مشكي ش.م 156FMI*12161269 ش.ش 
125A8982820***NB3 ش.پ  ايران 41365-813 ش.ك )پيام 218  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 2154490 ش.ش 893739 
ش.ك )پيام 269  (

موتورسيكلت کبيران 125مدل 1389 مشكي ش.م 57020009 ش.ش 
125K8985327***NCR ش.پ  ايران 59695-812 ش.ك )پيام 396  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 40705052 ش.ش 8314923 ش.پ 
تهران47819-27 ش.ك )پيام 493  (

موتورسيكلت کوير 125مدل 1384 مشكي ش.م 2028024 ش.ش 8415832 
ش.پ تهران14794-32 ش.ك )پيام 503  (

 a8322543 موتورسيكلت وزين 125مدل 1383 مشكي ش.م 10948 ش.ش
ش.پ  ايران 22183-815 ش.ك )پيام 599  (

 *12156652*156FMI موتورسيكلت بهران 125مدل 1389 مشكي ش.م
ش.ش 125B8940856***NB3 ش.پ  ايران 26167-813 ش.ك )پيام 63  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 403253 ش.ش 8415401 
ش.ك )پيام 117  (

موتورسيكلت اترك 125مدل 1389 مشكي ش.م NEA*1057180 ش.ش 
125A8921382***NEA ش.پ  ايران 75242-812 ش.ك )پيام 222  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 05301963 ش.ش 8414299 
ش.ك )پيام 270  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1385 مشكي ش.م 12084373 ش.ش 8533971 
ش.پ يزد4547-35 ش.ك )پيام 402  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 40400362 ش.ش 8312500677 
ش.پ 3444-2 ش.ك )پيام 468  (

موتورسيكلت کوير 125مدل 1384 مشكي ش.م 84020905 ش.ش 
125F8403103***NBS ش.پ کرمان4254-21 ش.ك )پيام 507  (

موتورسيكلت تيز تاز 125مدل 1381 آبي ش.م 22900475 ش.ش 82116 
ش.پ  ايران 18998-815 ش.ك )پيام 597  (

 156FMI911000667 موتورسيكلت پرند 125مدل 1389 خاکستري ش.م
ش.ش 125A8978022***NB3 ش.پ  ايران 98699-812 ش.ك )پيام 66  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 24500254 ش.ش 8650906 
ش.ك )پيام 118  (

موتورسيكلت ليندا 125مدل 1383 نقره اي  ش.م 15665 ش.ش 8303245 
ش.پ کرمان5682-17 ش.ك )پيام 224  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 57008250 ش.ش 8750172 
ش.پ کرمان2624-38 ش.ك )پيام 272  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1382 قرمز ش.م 0111820 ش.ش 1124462 
ش.پ سيرجان6775-3 ش.ك )پيام 403  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 050229211 ش.ش 830858 
ش.پ کرمان6567-9 ش.ك )پيام 474  (

موتورسيكلت به پر 125مدل 1383 سبز ش.م 1037291 ش.ش 8334591 
ش.پ مشهد4916-45 ش.ك )پيام 510  (

موتورسيكلت کامل 125مدل 1383 مشكي ش.م 40400119 ش.ش 
8312500673 ش.پ کرمان1421-15 ش.ك )پيام 584  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1388 مشكي ش.م 75803473 ش.ش 
125B8833787***NB3 ش.پ  ايران 34541-812 ش.ك )پيام 67  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 61096305 ش.ش 8524861 
ش.ك )پيام 119  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1384 نقره اي  ش.م 12048443 ش.ش 
8487642 ش.پ کرمان1895-23 ش.ك )پيام 225  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 51075661 ش.ش 8417206 
ش.پ 2624-38 ش.ك )پيام 274  (

موتورسيكلت افروز 125مدل 1389 نقره اي  ش.م 162FMJD678087 ش.ش 
NBY15N8900928 ش.پ  ايران 65698-812 ش.ك )پيام 406  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 5034427 ش.ش 83708368 
ش.پ 6567- ش.ك )پيام 475  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1386 سفيد ش.م 12114172 ش.ش +8672519 
ش.پ کرمان6335-35 ش.ك )پيام 512  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1390 نقره اي  ش.م *12166519* ش.ش 
NB3125A9041874 ش.پ  ايران 69932-813 ش.ك )پيام 526  (

موتورسيكلت پرند 125 سي دي آيمدل 1389 مشكي ش.م 156FMI85106753 ش.ش 
125A8973557***NB3 ش.پ  ايران 64335-812 ش.ك )پيام 69  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 12138899 ش.ش 88930 
ش.ك )پيام 120  (

موتورسيكلت ونتا 125مدل 1382 نقره اي  ش.م 30307117 ش.ش 
138213418 ش.پ کرمان4622-3 ش.ك )پيام 226  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 873766 ش.ش 8603520 ش.پ 
کرمان9186-35 ش.ك )پيام 277  (

موتورسيكلت توان 125مدل 1384 قرمز ش.م 5E1085 ش.ش 
125T8425746 ش.پ بندرعباس 7795-11 ش.ك )پيام 412  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 41408512 ش.ش 8499965 
ش.ك )پيام 477  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1385 آبي ش.م 12077869 ش.ش 8529538 
ش.پ کرمان2651-28 ش.ك )پيام 513  (

موتورسيكلت تيز تك 125مدل 1390 خاکستري ش.م NCR15032054763 ش.ش 
150T9019865***NCR ش.پ  ايران 77395-813 ش.ك )پيام 457  (

موتورسيكلت پيشتاز 125 سي جي مدل 1386 قرمز ش.م 0614982 ش.ش 
NEG125AQ8520629 ش.پ  ايران 64198-815 ش.ك )پيام 70  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1389 مشكي ش.م 156FMI*52120577* ش.ش 
125B8935249***NB3 ش.پ  ايران 17346-813 ش.ك )پيام 121  (

موتورسيكلت توس نو 125مدل 1387 قرمز ش.م 32104184 ش.ش 
NCA125T8725660 ش.پ  ايران 75644-814 ش.ك )پيام 229  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 71527010 ش.ش 8644943 
ش.پ کرمان1523-38 ش.ك )پيام 278  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1379 مشكي ش.م 1104892 ش.ش 1104899 
ش.پ سيرجان6276-1 ش.ك )پيام 413  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 862946 ش.ش 8500681 ش.پ 
کرمان8595-27 ش.ك )پيام 478  (

موتورسيكلت افروز 125مدل 1388 سرمه اي ش.م D674591 ش.ش 
NBY150N8803254 ش.پ  ايران 45621-812 ش.ك )پيام 515  (

موتورسيكلت پيشروسفر 125مدل 1390 قرمز ش.م 81561683 ش.ش 
125S9071204***NCR ش.پ  ايران 65978-813 ش.ك )پيام 136  (

موتورسيكلت شيرويه 125 سي جي مدل 1381 مشكي ش.م 11145002 
ش.ش 81126126 ش.پ سيرجان8246-1 ش.ك )پيام 72  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 83502483 ش.ش 82174295 
ش.ك )پيام 122  (

موتورسيكلت پيشرو 125مدل 1384 قرمز ش.م C0217440 ش.ش 103749 
ش.پ بندرعباس6746-13 ش.ك )پيام 330  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 50024281 ش.ش 88624639 
ش.پ 1523- ش.ك )پيام 279  (

موتورسيكلت همتاز 125مدل 1390 سفيد ش.م 156FMI125NBF253376 ش.ش 
125A9009609***NBF ش.پ  ايران 22474-836 ش.ك )پيام 414  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 84031075 ش.ش 8403121 ش.پ 
کرمان4239-21 ش.ك )پيام 479  (

موتورسيكلت تاش 125مدل 1391 مشكي ش.م 125NE1127234 ش.ش 
125A9117189***NE1 ش.پ  ايران 59397-814 ش.ك )پيام 522  (

 156FMI12172991 موتورسيكلت بهران 125مدل 1390 خاکستري ش.م
ش.ش NB3125B9081536 ش.پ  ايران 91179-813 ش.ك )پيام 127  (

موتورسيكلت شهاب 125مدل 1381 قرمز ش.م 58702 ش.ش 8185867 
ش.پ سيرجان9266-2 ش.ك )پيام 73  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 0216699 ش.ش 8505888 
ش.ك )پيام 123  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1385 مشكي ش.م 38001505 ش.ش 
+8512237 ش.پ کرمان2961-27 ش.ك )پيام 235  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 193857 ش.ش 8114148 ش.پ 
سيرجان7422-3 ش.ك )پيام 280  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1379 قرمز ش.م 1103783 ش.ش 1103751 
ش.پ سيرجان5927-1 ش.ك )پيام 415  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 32615646 ش.ش 8897176 
ش.پ 4239- ش.ك )پيام 480  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1380 زرد ش.م 1106520 ش.ش 1106505 
ش.پ کرمان2195-81 ش.ك )پيام 524  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1392 مشكي ش.م 0124NBE022904 ش.ش 
125A9209907***NBE ش.پ  ايران 77515-815 ش.ك )پيام 101  (

موتورسيكلت دنده اي پي ام اس 125مدل 1387 مشكي ش.م 200833043 
ش.ش 8735257 ش.پ - ش.ك )348پرستو  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 50115 ش.ش 8432220 
ش.ك )پيام 124  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1388 قرمز ش.م 12137486 ش.ش 
NB3125P8892857 ش.پ  ايران 55681-814 ش.ك )پيام 238  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32024607 ش.ش 8990851 
ش.پ 7422-3 ش.ك )پيام 281  (

موتورسيكلت شيرکوه 125مدل 1386 آبي ش.م 8542125 ش.ش 8642264 
ش.پ يزد7981-36 ش.ك )پيام 419  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 50024086 ش.ش 8624615 
ش.پ کرمان9467-36 ش.ك )پيام 470  (

 156FMI92002005 موتورسيكلت پرند 125مدل 1390 خاکستري ش.م
ش.ش NB3125A9046708 ش.پ  ايران 16367-814 ش.ك )پيام 525  (

 87000304*156FMI موتورسيكلت پرند 125مدل 1390 خاکستري ش.م
ش.ش 125A9048089***NB3 ش.پ  ايران 23264-814 ش.ك )پيام 65  (

 *A897676* 125مدل 1389 مشكي ش.مccCDI موتورسيكلت تند تاز
ش.ش 125Z8973803***N1J ش.پ  ايران 11646-836 ش.ك )پيام 76  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 31784139 ش.ش 81652806 
ش.ك )پيام 131  (

موتورسيكلت سحاب 125مدل 1383 نقره اي  ش.م 40804636 ش.ش 
8316949 ش.پ کرمان8138-17 ش.ك )پيام 239  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 1044159 ش.ش 8902883 
ش.پ  ايران 78422-687 ش.ك )پيام 282  (

موتورسيكلت آرمان 125مدل 1383 مشكي ش.م 50003101 ش.ش 
8303908 ش.پ  ايران 55137-814 ش.ك )پيام 420  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنوك مدادي  ش.م 85701954 ش.ش 84015 
ش.پ کرمان4894-35 ش.ك )پيام 401  (

موتورسيكلت سپند 125مدل 1386 نقره اي  ش.م 26006199 ش.ش 
NB5125S8675271 ش.پ مشهد67848-14 ش.ك )پيام 627  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1390 خاکستري ش.م 156FMI*12162773 ش.ش 
125B9080610***NB3 ش.پ  ايران 71456-813 ش.ك )پيام 253  (

 MB55907 موتورسيكلت تاش 125 سي جي مدل 1381 نقره اي  ش.م
ش.ش TM81128055 ش.پ  ايران 82471-812 ش.ك )پيام 79  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 81005982 ش.ش 3005272 
ش.ك )پيام 132  (

موتورسيكلت ارشيا 125مدل 1382 مشكي ش.م 20662258 ش.ش 
820100763 ش.پ سيرجان5714-3 ش.ك )پيام 243  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 02107917 ش.ش 81132895 
ش.پ سيرجان9164-3 ش.ك )پيام 283  (

موتورسيكلت آريانا 125مدل 1384 قرمز ش.م 1041406 ش.ش 8430699 
ش.پ کرمان1978-17 ش.ك )پيام 427  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنوك مدادي  ش.م 32621955 ش.ش 
8790948 ش.پ تهران31463-45 ش.ك )پيام 404  (

 156FMI75807672 موتورسيكلت بهران 125مدل 1389 خاکستري ش.م
ش.ش NB3125B8937777 ش.پ  ايران 16949-813 ش.ك )پيام 532  (

موتورسيكلت کبيران 125مدل 1390 نقره اي  ش.م 63007230 ش.ش 
125K9071252***NCR ش.پ  ايران 25521-814 ش.ك )پيام 601  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1384 سبز ش.م 12039562 ش.ش 8381359 
ش.پ کرمان8919-21 ش.ك )پيام 82  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 12067687 ش.ش 8527427 
ش.ك )پيام 133  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1386 قرمز ش.م 12108925 ش.ش 8643763 
ش.پ  ايران 54439-813 ش.ك )پيام 246  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 73001675 ش.ش 8667797 
ش.پ 9164-3 ش.ك )پيام 285  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1388 قرمز ش.م 85104858 ش.ش 
NB3125P8872057 ش.پ  ايران 47655-812 ش.ك )پيام 429  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 20992753 ش.ش 8541229 
ش.پ کرمان1762-33 ش.ك )پيام 496  (

موتورسيكلت بهتاز 125مدل 1389 مشكي ش.م 57007727 ش.ش 
NCR125B8987607 ش.پ  ايران 59698-812 ش.ك )پيام 533  (

موتورسيكلت بلوچ 125مدل 1391 مشكي ش.م 162FMJ10937134 ش.ش 
NCT150E9111477 ش.پ  ايران 59956-814 ش.ك )پيام 371  (

موتورسيكلت شيرکوه 150مدل 1392 مشكي ش.م 0150ND2001960 ش.ش 
150C9256730***ND2 ش.پ  ايران 31568-815 ش.ك )پيام 83  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125نقره اي  ش.م 31605692 ش.ش 82913069 
ش.ك )پيام 134  (

موتورسيكلت اصان 125مدل 1386 قرمز ش.م 136626 ش.ش 8500761 
ش.پ کرمان5582-32 ش.ك )پيام 247  (

موتورسيكلت ياماها 80مشكي ش.م 51983 ش.ش 13021163 ش.ك 
)پيام 286  (

موتورسيكلت سپند 125مدل 1383 مشكي ش.م 26004819 ش.ش 1429483 
ش.پ کرمان1865-8 ش.ك )پيام 433  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 54278 ش.ش 84278 ش.پ 
1762-33 ش.ك )پيام 498  (

موتورسيكلت پارسا 125مدل 1386 مشكي ش.م 61538511 ش.ش 
125P8600059***N1H ش.پ کرمان4562-31 ش.ك )پيام 534  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1385 قرمز ش.م 12070035 ش.ش 8524087 
ش.پ کرمان4865-35 ش.ك )پيام 577  (

موتورسيكلت احسان 125 سي دي آيمدل 1384 قرمز ش.م 49477 ش.ش 
8429571 ش.پ کرمان1175-21 ش.ك )پيام 84  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125نقره اي  ش.م 4242 ش.ش 82058443 
ش.ك )پيام 135  (

موتورسيكلت اسمارت 125مدل 1383 مشكي ش.م 2122460 ش.ش 
82122659 ش.پ کرمان5566-13 ش.ك )پيام 249  (

موتورسيكلت طرح هوندا 70مشكي ش.م 03032054 ش.ش 8601644 
ش.ك )پيام 287  (

موتورسيكلت افروز 125مدل 1388 سفيد ش.م D672457 ش.ش 
150N8802451***NBY ش.پ  ايران 29166-812 ش.ك )پيام 434  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 40800007 ش.ش 8305828 
ش.ك )پيام 421  (

موتورسيكلت توس نو 125مدل 1385 قرمز ش.م 05303933 ش.ش 
8518966 ش.پ مشهد42191-13 ش.ك )پيام 536  (

موتورسيكلت سپند 125مدل 1385 نقره اي  ش.م 12087093 ش.ش 
8558817 ش.پ  ايران 26187-813 ش.ك )پيام 579  (

موتورسيكلت آي تك 125مدل 1384 قرمز ش.م 85601526 ش.ش 8412226 
ش.پ کرمان2844-24 ش.ك )پيام 90  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125نقره اي  ش.م 3612057 ش.ش 8300152 
ش.ك )پيام 137  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 32611006 ش.ش 8678261 ش.پ 
کرمان5194-36 ش.ك )پيام 206  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125نقره اي  ش.م 0700042 ش.ش 807094 ش.پ 
سيرجان9861-2 ش.ك )پيام 291  (

موتورسيكلت پيشنام 125مدل 1386 سفيد ش.م 71542017 ش.ش 
NBH125A8644620 ش.پ کرمان2712-37 ش.ك )پيام 436  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 51075667 ش.ش 8417412 
ش.ك )پيام 422  (

موتورسيكلت تند تاز 125مدل 1384 قرمز ش.م 215607 ش.ش 833319 
ش.پ کرمان5528-14 ش.ك )پيام 541  (

موتورسيكلت تاش 125مدل 1381 نقره اي  ش.م 53725 ش.ش 81132351 
ش.پ سيرجان8869-1 ش.ك )پيام 595  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1381 قرمز ش.م 33015791 ش.ش 8126330 
ش.پ سيرجان1131-2 ش.ك )پيام 91  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125نقره اي  ش.م 20052410 ش.ش 8504963 
ش.ك )پيام 138  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 0125225 ش.ش 1133428 ش.پ 
کرمان7585-3 ش.ك )پيام 207  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 30400052 ش.ش 00005814 
ش.پ سيرجان9861-2 ش.ك )پيام 292  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1384 نقره اي  ش.م 8597636 ش.ش 
12063632 ش.پ کرمان9351-24 ش.ك )پيام 437  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 12036882 ش.ش 8492700 
ش.ك )پيام 423  (

موتورسيكلت تيز تك 125مدل 1383 قرمز ش.م 50004768 ش.ش 8306377 
ش.پ کرمان1478-17 ش.ك )پيام 544  (

موتورسيكلت دلتا 125مدل 1384 قرمز ش.م 0114764 ش.ش 
nc5125d8410303 ش.پ تهران58895-32 ش.ك )پيام 629  (

موتورسيكلت سپند 125مدل 1386 مشكي ش.م 32611586 ش.ش 
1258678181 ش.پ  ايران 63238-815 ش.ك )پيام 99  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 33021125 ش.ش 8138541 
ش.ك )پيام 140  (

موتورسيكلت طرح هوندا 70مشكي ش.م 03054105 ش.ش 8606764 ش.پ 
تهران72765-41 ش.ك )پيام 208  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 62421 ش.ش 82100648 
ش.پ - ش.ك )پيام 293  (

موتورسيكلت هرماس 125مدل 1383 مشكي ش.م 00300946 ش.ش 
00300124 ش.پ يزد8336-23 ش.ك )پيام 440  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccسفيد ش.م 41405663 ش.ش 8320145 
ش.ك )پيام 424  (

موتورسيكلت ياماها 125مدل 1364 آبي ش.م 562614 ش.ش 42039691 
ش.پ سيرجان3545-1 ش.ك )پيام 545  (

موتورسيكلت باستان 125مدل 1384 قرمز ش.م 36018985 ش.ش 8431644 
ش.پ يزد2877-31 ش.ك )پيام 623  (

 NMHCG200607885 موتورسيكلت احسان 125مدل 1385 نقره اي  ش.م
ش.ش NFB125E8528089 ش.پ  ايران 95735-814 ش.ك )پيام 104  (

موتورسيكلت ياماها 100مشكي ش.م 010306304 ش.ش 00203773 
ش.ك )پيام 141  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccسفيد ش.م 12104339 ش.ش 8666420 
ش.پ 72765-41 ش.ك )پيام 209  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 10479 ش.ش 83018257 ش.پ 
اصفهان5612-26 ش.ك )پيام 294  (

موتورسيكلت پيروز 125مدل 1383 قرمز ش.م 050333 ش.ش 8308913 
ش.پ کرمان6557-9 ش.ك )پيام 442  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 12088085 ش.ش 8533875 
ش.پ کرمان2596-27 ش.ك )پيام 425  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1382 مشكي ش.م 93000609 ش.ش 1211982 
ش.پ کرمان6458-5 ش.ك )پيام 547  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32607144 ش.ش *8674327 
ش.پ 6296-33 ش.ك )پيام 630  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1382 نقره اي  ش.م CE0110292 ش.ش 
1121433 ش.پ  ايران 21976-815 ش.ك )پيام 106  (

موتورسيكلت طرح هوندا 100قرمز ش.م 0135052 ش.ش 1311954 
ش.ك )پيام 143  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccسفيد ش.م 32611677 ش.ش 8678250 
ش.ك )پيام 210  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 550739 ش.ش 8502410 ش.پ 
کرمان6821-32 ش.ك )پيام 297  (

موتورسيكلت تندروسيكلت 125مدل 1384 آبي ش.م 200515473 ش.ش 
8400412 ش.پ کرمان1223-24 ش.ك )پيام 445  (

موتورسيكلت طرح هوندا 150مشكي ش.م 30401947 ش.ش 00004164 
ش.پ 2596-27 ش.ك )پيام 426  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1380 قرمز ش.م 1111547 ش.ش 1111739 
ش.پ سيرجان8414-1 ش.ك )پيام 552  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 0813773 ش.ش 8709072 
ش.پ 2325-16 ش.ك )پيام 633  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1388 نقره اي  ش.م 75802053 ش.ش 
125B8832588***NB3 ش.پ  ايران 28546-812 ش.ك )پيام 110  (

موتورسيكلت طرح هوندا 100قرمز ش.م 23512063 ش.ش 82152751 
ش.ك )پيام 144  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 0133987 ش.ش 1139565 
ش.پ تهران54763-18 ش.ك )پيام 211  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 0148723 ش.ش 1317756 
ش.پ کرمان2297-12 ش.ك )پيام 299  (

موتورسيكلت کاريزان 125مدل 1386 سفيد ش.م 12112809 ش.ش 
8671546 ش.پ کرمان6199-35 ش.ك )پيام 447  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 75703649 ش.ش 8830277 
ش.ك )پيام 428  (

موتورسيكلت هيرمن 125مدل 1390 مشكي ش.م 156FMI*66003579* ش.ش 
125C9011612***N2P ش.پ  ايران 45598-814 ش.ك )پيام 554  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 135014804 ش.ش 83813931 
ش.ك )پيام 626  (

موتورسيكلت سرير 125مدل 1383 مشكي ش.م 3203602 ش.ش 8310131 ش.پ 
کرمان6241-15 ش.ك )پيام 126  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 12055750 ش.ش 8520139 
ش.ك )پيام 146  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 1111973 ش.ش 1111764 
ش.پ سيرجان7667-1 ش.ك )پيام 212  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 7103883 ش.ش 66012822 ش.پ 
کرمان2297-12 ش.ك )پيام 300  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1382 مشكي ش.م CE0131610 ش.ش 
1138969 ش.پ تهران56279-18 ش.ك )پيام 450  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 0211321 ش.ش 81221112 
ش.پ سيرجان4375-2 ش.ك )پيام 430  (

موتورسيكلت تاش 125مدل 1383 قرمز ش.م 23609477 ش.ش 83100102 
ش.پ کرمان2419-12 ش.ك )پيام 557  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 31775189 ش.ش 81633683 
ش.ك )پيام 625  (

موتورسيكلت ساورز 125مدل 1387 قرمز ش.م 156FMI88101262 ش.ش 
125S8706134***NFX ش.پ  ايران 55242-815 ش.ك )پيام 128  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 23611903 ش.ش 82184848 
ش.ك )پيام 148  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنوك مدادي  ش.م 3205223 ش.ش 
8561622 ش.پ کرمان3564-29 ش.ك )پيام 213  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 33028900 ش.ش 8209426 
ش.پ 16111-19 ش.ك )پيام 304  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1384 قرمز ش.م 12022927 ش.ش 8453452 
ش.پ کرمان7542-17 ش.ك )پيام 455  (

موتورسيكلت طرح هوندامشكي ش.م 203853 ش.ش 82365965 ش.پ 
تهران93984-22 ش.ك )پيام 431  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1386 سفيد ش.م 12107615 ش.ش 8645180 
ش.پ کرمان5911-35 ش.ك )پيام 558  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 52113491 ش.ش 8895026 
ش.ك )پيام 624  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1389 مشكي ش.م 156FMI12147303 ش.ش 
125B8936080***NB3 ش.پ  ايران 67363-812 ش.ك )پيام 129  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 12048717 ش.ش 8515113 
ش.ك )پيام 151  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 50025666 ش.ش 8725795 ش.پ 
کرمان8739-37 ش.ك )پيام 214  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 45021314 ش.ش 83009929 
ش.ك )پيام 307  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1389 مشكي ش.م 156FMI12154669 ش.ش 
B3125B8937454 ش.پ  ايران 16621-813 ش.ك )پيام 458  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 4119834 ش.ش 92913 ش.پ 
کرمان4254-22 ش.ك )پيام 432  (

موتورسيكلت هيرمن 125مدل 1389 خاکستري ش.م 156FMI*32363931* ش.ش 
125C8974808***N2P ش.پ  ايران 17656-813 ش.ك )پيام 560  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 42150 ش.ش 8312097 ش.پ 
کرمان2325-16 ش.ك )پيام 632  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 33020993 ش.ش 8139476 موتورسيكلت دنده اي کاريزانقرمز ش.م 12073396 ش.ش 8526390 ش.پ -
ش.ك )پيام 152  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 23609412 ش.ش 82165578 
ش.پ 8739- ش.ك )پيام 215  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 0101058 ش.ش 1301447 
ش.پ سيرجان5347-3 ش.ك )پيام 309  (

موتورسيكلت احسان 125مدل 1385 مشكي ش.م 200604025 ش.ش 
8527956 ش.پ کرمان8547-28 ش.ك )پيام 461  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 12068853 ش.ش 8524122 
ش.پ 4254-22 ش.ك )پيام 435  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 36008844 ش.ش 8214462 
ش.پ کرمان8598-3 ش.ك )پيام 550  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 23601291 ش.ش 82171559 
ش.ك )پيام 594  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 3261014 ش.ش 8779485 موتورسيكلت طرح هوندا 125آبي ش.م 0313 ش.ش 8621295 ش.ك )پيام 153  (موتورسيكلت دنده اي کاريزاننقره اي  ش.م 12112849 ش.ش 8671559 ش.پ -
ش.پ کرمان6768-38 ش.ك )پيام 216  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 1002155 ش.ش 8102155 ش.پ 
سيرجان9958-1 ش.ك )پيام 310  (

موتورسيكلت شينگ فو 125مدل 1386 نقره اي  ش.م 05000374 ش.ش 
8611712 ش.پ کرمان6622-35 ش.ك )پيام 463  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 0217878 ش.ش 81132781 
ش.پ سيرجان9186-2 ش.ك )پيام 438  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 33018059 ش.ش 812147 
ش.پ 8598-3 ش.ك )پيام 551  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccسفيد ش.م 12145794 ش.ش 821208 ش.پ 
کرمان3515-3 ش.ك )پيام 578  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مدل 1386 آبي ش.م 0713473 ش.ش 8676688 
ش.ك )بعثت 7  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 1311740 ش.ش 1170917 
ش.ك )پيام 154  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 10291302 ش.ش 81101053 
ش.پ سيرجان9136-3 ش.ك )پيام 217  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 61526143 ش.ش 8641879 
ش.پ سيرجان9958-1 ش.ك )پيام 311  (

موتورسيكلت شهرو 125مدل 1384 قرمز ش.م 51248505 ش.ش 
1258423719 ش.پ کرمان1396-22 ش.ك )پيام 464  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 33018627 ش.ش 8151328 
ش.پ تهران92282-18 ش.ك )پيام 439  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 772514 ش.ش 742514 
ش.ك )پيام 553  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 22508198 ش.ش 8615095 
ش.پ 8784-7 ش.ك )پيام 593  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مدل 1385 مشكي ش.م 12062403 ش.ش 8597856 
ش.ك )بعثت 8  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 0165162 ش.ش 8407460 
ش.ك )پيام 155  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 8726296 ش.ش 75704790 
ش.پ کرمان6365-35 ش.ك )پيام 219  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 178300 ش.ش 8712951 
ش.ك )پيام 312  (

موتورسيكلت پرند 125مدل 1383 قرمز ش.م 12005262 ش.ش 8370207 
ش.پ يزد8614-25 ش.ك )پيام 469  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 0000243 ش.ش 8340646 ش.پ 
يزد2856-25 ش.ك )پيام 441  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 1001364 ش.ش 8213728 
ش.ك )پيام 555  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 005535 ش.ش 8605001 ش.پ 
کرمان6296-33 ش.ك )پيام 628  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مدل 1384 قرمز ش.م 84053382 ش.ش 84053382 
ش.ك )بعثت 15  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 32621816 ش.ش 8790965 
ش.ك )پيام 156  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 02103 ش.ش 8494681 ش.پ 
6365-35 ش.ك )پيام 220  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنوك مدادي  ش.م 6319674 ش.ش 
8227807 ش.پ تهران39283-18 ش.ك )پيام 313  (

موتورسيكلت بهران 125مدل 1389 قرمز ش.م 156FMI*75807617 ش.ش 
125B8937778***NB3 ش.پ  ايران 16941-813 ش.ك )پيام 471  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccآبي ش.م 2558125 ش.ش 42036481 ش.پ 
سيرجان1385-1 ش.ك )پيام 443  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 3312 ش.ش 4181292255 
ش.ك )پيام 556  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccسفيد ش.م 23501951 ش.ش 2106262 
ش.پ سيرجان8738-3 ش.ك )پيام 574  (

موتورسيكلت هوندا 125مدل 1385 قرمز ش.م 10884002 ش.ش 81108275 موتورسيكلت ياماها 100قرمز ش.م 09327 ش.ش 052793 ش.ك )بعثت 16  (
ش.پ کرمان9486-1 ش.ك )پيام 157  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقهوه اي ش.م 051054 ش.ش 8205918 
ش.پ کرمان3969-5 ش.ك )پيام 221  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 36002239 ش.ش 8204981 
ش.پ سيرجان1188-3 ش.ك )پيام 314  (

موتورسيكلت پيشرو 125مدل 1382 قرمز ش.م 31608625 ش.ش 82912038 
ش.پ سيرجان9739-2 ش.ك )پيام 472  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccبنفش ش.م 33020634 ش.ش 8135860 
ش.پ 1385-1 ش.ك )پيام 444  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 40101480 ش.ش 8401815 
ش.ك )پيام 559  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 5210268 ش.ش 8728056 
ش.پ يزد1645-45 ش.ك )پيام 454  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مدل 1387 مشكي ش.م 50027164 ش.ش *8727711 
ش.ك )بعثت 20  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125قرمز ش.م 00988 ش.ش 7811517 ش.ك 
)پيام 158  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 0272013 ش.ش 82106931 
ش.پ 3969-5 ش.ك )پيام 223  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنقره اي  ش.م 75702003 ش.ش 8620968 
ش.پ کرمان6639-36 ش.ك )پيام 315  (

موتورسيكلت آرمان 125مدل 1386 مشكي ش.م 50019806 ش.ش 
8519134 ش.پ کرمان4144-32 ش.ك )پيام 473  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccنوك مدادي  ش.م 71341320 ش.ش 
861207 ش.ك )پيام 446  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32613224 ش.ش 8678601 
ش.پ تهران83416-42 ش.ك )پيام 561  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 030023 ش.ش 8100793 ش.پ 
کرمان6223-35 ش.ك )پيام 361  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مدل 1382 مشكي ش.م 30504735 ش.ش 825651 
ش.ك )بعثت 22  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125سبز ش.م 0134549 ش.ش 3649183 ش.پ 
سيرجان2886-1 ش.ك )پيام 159  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقهوه اي ش.م 452678 ش.ش 831253690 
ش.ك )پيام 227  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 32070714 ش.ش 8681625 
ش.پ کرمان8676-32 ش.ك )پيام 318  (

موتورسيكلت احسان 125مدل 1384 مشكي ش.م 51251265 ش.ش 
8410576 ش.پ کرمان7863-22 ش.ك )پيام 476  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 86018517 ش.ش 8406365 
ش.پ کرمان8973-21 ش.ك )پيام 448  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 0414716 ش.ش 837010998 
ش.پ تهران8491-13 ش.ك )پيام 563  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 87000382 ش.ش 9048110 
ش.ك )پيام 325  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مدل 1389 قرمز ش.م 00030063 ش.ش 8907395 
ش.ك )بعثت 25  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 30505154 ش.ش 821686 ش.پ 
سيرجان2886-1 ش.ك )پيام 160  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 31011718 ش.ش 8043291 
ش.پ تهران93955-22 ش.ك )پيام 228  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 7168246 ش.ش 874027 ش.پ 
کرمان5536-41 ش.ك )پيام 320  (

موتورسيكلت آذرخش  125مدل 1383 نقره اي  ش.م 30x30110510 ش.ش 
0728816 ش.پ کرمان8341-14 ش.ك )پيام 481  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 41983052 ش.ش 8313772 
ش.پ کرمان7576-16 ش.ك )پيام 449  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 1056318 ش.ش 8646010 
ش.پ  ايران 54921-813 ش.ك )پيام 565  (

موتورسيكلت ياماها 125آبي ش.م 86349774 ش.ش 349774 ش.پ 
سيرجان2512-2 ش.ك )پيام 234  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مدل 1386 سفيد ش.م 1058269 ش.ش 
8647935 ش.ك )بعثت 30  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125نقره اي  ش.م 30502713 ش.ش 83072326 
ش.پ کرمان2441-16 ش.ك )پيام 161  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 2002791 ش.ش 3054 ش.پ 
کرمان4549-12 ش.ك )پيام 231  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 85106453 ش.ش 8873841 
ش.پ 5536- ش.ك )پيام 321  (

موتورسيكلت نامي 125مدل 1381 قرمز ش.م 0105317 ش.ش 1304444 
ش.پ سيرجان9192-1 ش.ك )پيام 483  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccقرمز ش.م 3026009 ش.ش 8835825 ش.پ 
7576-16 ش.ك )پيام 451  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125ccمشكي ش.م 75702503 ش.ش 8621306 
ش.پ کرمان5775-36 ش.ك )پيام 566  (

موتورسيكلت طرح هوندا 125مشكي ش.م 01072382 ش.ش 60114115 
ش.پ سيرجان2558-2 ش.ك )پيام 164  (



بـه گـزارش هفتـواد : مهنـدس محمدرضـا میرزایـی در نشسـت 
خبـری کـه بـه همـت روابـط عمومـی اداره کل صنعـت ، معـدن و 
تجـارت اسـتان کرمـان برگزار شـده بود با اشـاره به اقدامات شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه اقتصـاد مقاومتـی افزود: شـرکت بابک 
مـس ایرانیـان در روش تولیـد کاتـد مـس از سـوخت هـای فسـیلی 
اسـتفاده نمـی کنـد لـذا فرآینـد ذوب نیـز حـذف می شـود لذا بـر این 
اسـاس ایـن صنعت سـازگاری مناسـبی با محیـط زیسـت از نظر وجود 
نداشـتن آاینـده هـا دارد.وی ادامـه داد: ایـن پـروژه هـم اکنـون 89 
درصـد پیشـرفت فیزیکـی دارد و بـا توجـه بـه خـوراک ایـن کارخانه 
بـه کنسـتانتره مـس، شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در زمینـه معـادن و 
کنسـتانتره سـرمایه گـذاری مـی کند.مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس 
ایرانیـان بـا بیـان اینکـه ایـن شـرکت در مسـائل فرهنگـی و اجتماعـی 
شهرسـتان شـهربابک حضـوری فعـال دارد گفـت: بـرای تولیـد کاتـد 
بـه روش  زیسـت  محیـط  بـا  سـازگار  و  تکنولـوژی جدیـد  از  مـس 
بایوتانـک لیچینـگ اسـتفاده مـی شـود کـه بـر اسـاس دانـش فنـی و 
انحصـاری شـرکت میدکـو و یـک شـرکت کانادایـی اجرایـی شـده 

. ست ا
وی افـزود: تکنولـوِژی شـرکت بابـک مـس ایرانیـان دارای گواهینامه 
و   -  ،18001 اهسـاس   ،14001 ایـزو   ،9001 ایـزو  هـای 

اسـت. اروپـا  اسـتاندارد   
توجه به استخدام نیروهای بومی 

در شرکت بابک مس

مهنـدس میرزایـی بـا بیـان اینکـه سـرمایه اصلـی ایـن شـرکت نیـروی 
انسـانی اسـت عنـوان کـرد: پـس از تکمیـل پـروژه کاتـد در شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر 500 نفـر مشـغول بـکار مـی شـوند لـذا 
اسـتراتِژی بومی گرایی از شهرسـتان شـهربابک و پس از آن، از استان 

کرمـان در دسـتور کار ایـن شـرکت اسـت.
وی گفـت: شـرکت بابـک مـس ایرانیـان در کنـار نیروهـای بومـی 
ترکیبـی از نیروهـای باتجربـه کشـوری را بـه کار مـی گیـرد و هـم 
اکنـون 90 درصـد از کادر ایـن شـرکت نیروهـای بومی اسـتان کرمان 
هسـتند. مدیرعامل شـرکت بابک مـس ایرانیان افـزود: نیروهای معدن 
و کارخانجات شـرکت بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک با 
متوسـط سـن 29 سـال و بسـیار جوان هسـتند و همینطور این شـرکت 
بصـورت غیرمسـتقیم بـه اشـتغال پنـج هـزار نفـر کمک خواهـد کرد.

استفاده از تکنولوژی های جدید 
باعث مصرف کم انرژی در شرکت بابک مس 

وی اظهـار کـرد: شـرکت بابک مس ایرانیـان با اسـتفاده از تکنولوژی 
روز دنیـا در کارخانجـات خـود نهایـت صرفـه جویـی را در دسـتور 
کار دارد کـه بـه نفـع شـرکت، جامعه و اقتصاد کشـور اسـت.میرزایی 
گفـت: بـرای 2 کارخانـه تولیـد لولـه مسـی و کاتـد مـس 35 مگاوات 
بـرق و حـدود 40 لیتـر بر ثانیه آب مـورد نیاز اسـت و همچنین 2 هزار 
و 300 مترمکعـب سـاعت گاز مصـرف دارد کـه در مقایسـه بـا سـایر 
روش هـای تولیـد مـس بسـیار کم مصرف اسـت. وی افزود: شـرکت 
بابـک مـس ایرانیـان در فـاز نخسـت خـود، مجـوز اخـذ چـاه آب را 
گرفتـه و در پـی مجـوز انتقال آب اسـت و میزان مصـرف آب مجتمع 
بابـک مـس ایرانیـان عـددی کمی در بیان آب شهرسـتان شـهربابک 

محسـوب می شـود.

شرکت بابک مس ایرانیان 
چهارمین تولید کننده لوله مسی 

 مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان با بیـان اینکه تـا پایان 
سـال جـاری تولیـد کاتـد در ایـن مجتمـع راه اندازی می شـود 
خاطرنشـان کـرد: ایـن مجموعـه بـا هـدف تولیـد 50 هـزار تن 
سـاانه مـس کاتـد از کنسـتانتره کار خـود را آغـاز کـرده و 
اگـر ایـن میزان تولیـدات محقق شـود 25 درصـد ظرفیت مس 

کشـور در ایـن مجتمـع تولیـد خواهد شـد.
وی بـا بیـان اینکه شهرسـتان شـهربابک روی کمربند مس خیز 
ایران از شـمال شـرق تا سیسـتان و بلوچسـتان قرار دارد گفت: 
حجـم سـرمایه گـذاری در منطقـه شـهربابک بـرای احـداث 
کارخانجـات شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بالـغ بـر یکهـزار و 
100 میلیـارد تومـان اسـت کـه توسـط صنـدوق توسـعه ملـی و 

بانـک پاسـارگاد سـرمایه گذاری شـده اسـت.
میرزایـی افـزود: هـم اکنـون 95 درصـد تجهیـزات مـورد نیـاز 

ایـن شـرکت وارد کشـور شـده و در حـال نصـب اسـت.
چهارمیـن  ایرانیـان  مـس  بابـک  شـرکت  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
شـرکت تولیـد کننده لوله مسـی اسـت بیـان کرد: این شـرکت 
بـه  ویـژه  نـگاه  و  اقتصـادی  و  فنـی  مطالعـات  بـا   88 از سـال 
محیـط زیسـت فعالیـت خـود را در شهرسـتان شـهربابک بـا 2 
تکنولـوِژی تولیـد کاتـد بـا روشـی نویـن و لولـه مسـی فعالیت 

خـود را آغـاز کـرده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت بابک مـس ایرانیـان گفت: این شـرکت با 
حمایـت میدکـو کارخانـه لولـه مسـی بـا ظرفیـت 12 هـزار تن 

لولـه مسـی در شـکلها و سـایزهای مختلـف بـا اسـتفاده از جدیدتریـن 
تکنولـوژی روز دنیـا در سـال 95 بـه بهـره بـرداری رسـید و اکنـون در 
حـال تولیـد آن اسـت. وی افـزود: اسـتراتژی فـروش لولـه مسـی در 
ایـن شـرکت بـر اسـاس نیـاز مشـتری و سـفارش تولیـد می شـود و در 
کنـار آن، اسـتراتژی 80 درصـد تولیـدات برای صادرات اسـت که در 

مرحلـه رایزنـی بـا مناطـق خاورمیانـه بـرای صـادرات هسـتیم لـذا ایـن 
شـرکت در حـال انسـجام بیشـتر صـادرات محصوات اسـت.

میرزایـی تاکیـد کـرد: پـروژه هـای این شـرکت قطعـا سـودده خواهد 
بـود لـذا در برنامـه هـای شـرکت بابـک مـس ایرانیـان بسـتری بـرای 

احـداث صنایـع پاییـن دسـتی فراهـم می شـود.
کارخانجات شرکت بابک مس ایرانیان 

برای طبیعتی پاک
مدیـر مجتمـع شـرکت بابـک مس ایرانیـان نیـز در این نشسـت گفت: 
بـرای محیـط زیسـت و  ایرانیـان  بابـک مـس  کارخانجـات شـرکت 
طبیعتـی پـاک احـداث شـده اسـت.و ایـن شـرکت نسـبت بـه مسـائل 
محیـط زیسـت حسـاس اسـت و نهایـت سـعی خـود را در ایـن زمینـه 

بـه کار مـی گیـرد . 
محمدحسـن رحمانـی افـزود: صنایـع هلدینـگ 
میدکـو و شـرکت بابـک مـس ایرانیان بـه علت 
تعهـدی کـه دارند همـواره محیط زیسـت را در 

اولویـت برنامـه هـای خـود قـرار داده اند.

خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

مهندس میرزایی :
با استفاده از روش های نوین در شرکت بابک مس ایرانیان 

سازگاری مناسبی با محیط زیست ایجاد شده است

و  اطاعـت  پـادگان  در  سـربازی  تواضـع.  دایـره  مرکـز  در   سـرداری 
وایـت پذیری. سـرفرازی در پـای پرچم عاشـورا، پایداری، بـی ادعایی، 
خسـتگی ناپذیـر و حماسـه سـاز. نامت بر تـارک جهاد اسـت و آوازه ات 
همپـای کرامـت و شـهادت. مظلـوم شناسـی و ظلـم سـتیز. تـا عشـق زنـده 

اسـت، عاشـقی ات جاودانـه خواهد بود. سـردار...
آن روز هـا هـم کـه سـردار نبـودی، بـاز بـی ادعـا بـودی. اصـٌا از اولـش 
بـی ادعـا بـودی. ایـن را بچـه های کرمـان که با وقـوع جنـگ تحمیلی در 
جنـوب و غـرب کشـور، نـام رزمنده به خودشـان گرفتند و راهـی دفاع از 
وطـن شـدند، خوب یادشـان هسـت. سوسـنگرد هم یادش هسـت؛ قاسـم 
سـلیمانی، فرمانـده ی بچـه هـای کرمـان. آن روزهـا کـه در سـرت بـا آن 
موهـای مشـکی، هـزار نقشـه بـرای مقابلـه با دشـمن داشـتی. جـوان بودی 
و جوانـان همشـهری را گـرد آوردی. نیروهایـت کم اما استقامتشـان زیاد 
بـود. پایـداری در خونشـان بـود. همـه شـان. همـه تـان. همـه ی بچـه های 
کرمان. سوسـنگرد ایسـتاد و در ایسـتادگی اش شـما نقش داشـتی. بسـتان 
آزاد شـد و آزادگیـش را مرهـون شـجاعت شماسـت؛ از لحظـه ای کـه 
در مقابـل پاتـک هـای سـخت دشـمن بـا دو گـردان از بچـه هـای کرمان 
بـر اسـتقامت پـای فشـردی و فرمانـده ی کرمانـی هـا لقب گرفتـی و قبای 
فرماندهـی، قامتـت را برازنـده کـرد. پیـروزی هـا شکسـت هـم داشـت، 
زود بـه زود داغـدار یارانـت می شـدی و در بسـتان » اکبر محمدحسـینی« 

زودتـر بـه خـط شـهادت رسـید و رخ از تـو برگرفت.
بـا دسـت پـرورده هایـت در» فتـح المبیـن« فتحی آفریـدی که امـام آن را 

» فتـح الفتـوح« خواند. 
» بیـت المقـدس« سـرآغازی بـرای تـداوم رشـادت هایـت شـد. دشـت 

»جفیـر«  دارد.  یـاد  بـه  را  تـو  خوزسـتان 
هسـت.  یادشـان  را  تـو  جابـر«  »سـید   و 
یادشـان  را  تـو  ریختـه،  برزمیـن  هـای  خـون 
از  را  تـو  رزمنـدگان  هـای  حماسـه  هسـت. 
یـاد نبـرده انـد. بـودی و آوازه ات بلنـد شـد 
و گـوش بعثـی هـا را هـم مجبـور بـه شـنیدن 
نـام بلنـدت کـردی. کوشـیدی و خروشـیدی 
خرمشـهر«   « آزادی  ننشسـتی.  پـا  از  و 
و  شـما  رزم  از  نشـدنی  فرامـوش  ای  ودیعـه 
همرزمانتـان شـد.  اولیـن ضرب شسـت جانانه 
»رمضـان«،  مـرزی  بـرون  عملیـات  در   شـما 
بعثـی هـای مغـرور و مسـلح بـه سـاح هـای 
بـه  را  اسـرائیلی،  هـای  طراحـی  و  پیشـرفته 

انداخـت. سـرگیجه 
رادیـو بعـث و رادیـو اسـرائیل هـم نامـت را 
انتشـار دادنـد وقتـی کـه جسـورانه از کمنـد 
زنجیـر محاصـره شـان، خـود را نجـات دادی 

... و 
وقتـی تیـپ » ثـارا...« به لشـکر تبدیل شـد، باز 

شـما فرمانـده اش شـدی. گروهـان هـا گـردان شـدند و گردان هـا تیپ و 
دوسـتانت فرماندهانـی کـه دسـت آمـوز خـودت بودنـد. و شـهدایی کـه 

بازویـت بودنـد و بـا خونیـن بالی شـان، دلـت را غصـه دار مـی کردند.
همه ی افتخارهای لشـکر ثارا...درگوشـه گوشـه دشـت پهناور خوزستان، 
در بیابـان هـای ایـام، در قلـه ی بلنـد کـوه هـای کردسـتان و کرمانشـاه ، 
در هـور و در جزایـر مجنـون و درعملیـات هـای بـدر و خیبـر کـه طعـم 
تلـخ شکسـت را بـه دشـمن بی مغز چشـاندند، مرهـون داوری و حماسـه 
در  شـما  فرماندهـی  و  تدبیـر  و  درأیـت  تحـت  هـای  یـگان  رزمنـدگان 

خطـوط مقـدم نبـرد دفـاع مقدس اسـت.   
نمـی شـود » والفجـر هشـت« را گفـت و شـنید و شـما را نگفـت و ندیـد. 
آن شـب تاریـک و بارانـی و ارونـد خروشـان در پیش رو و آن آب سـرد 
غلتانـی کـه مـی غریـد و هـر وارد شـونده ای در خـود را ناجوانمردانه می 
بلعیـد و شـما کـه بـه غـواص های رشـیدت یـاد دادی تـا آب را ملتمسـانه 
بـه »حضـرت زهـرا سـام ا... علیهـا« قسـم دهنـد تـا آرام و رام باشـد و 
رزمنـدگان را بـه سـامت بـه آن سـوی آب ببـرد و چنیـن شـد و در پایان 
شـب ظلمانی تسـلط دشـمن،  فجری دمید که چشـم بدخواهان و دشمنان 

اسـام و ایـران را کـور کرد.
»والفجرهـا«، دشـت مهـران و »کربای یک« تو را به یـاد دارند. ارتفاعات 

قاویزان تو را می شناسـند. 
و  یـاران  و  تـو  بغـض  دشـمن  اسـت.  دیـده  را  تـو  رزم   »  »کربـای4 
رزمنـده هایـت را داشـت کـه غواصـان بـی گنـاه را » دسـت بسـته« زنـده 

زنـده در خـاک پنهـان کـرد و داغ سـینه هـای داغـدار را سـوزان تـر.
ادامه دارد ...

مدیرعامـل شـرکت بابـک مـس ایرانیان گفت: نگاه شـرکت 
بابک مس ایرانیان در شهرسـتان شـهربابک به محیط زیسـت 
همـراه بـا تولیـد پایـدار اسـت لـذا توجـه بـه محیط زیسـت و 
اشـتغال پایدار اسـتراتژی شـرکت بابک مس ایرانیان اسـت و 

بـا روش هـای نویـن این کار عملی شـده اسـت . 

 طبـق تفاهم نامـه همـکاری بیـن کمیتـه امـداد، اداره کل 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان کرمانـی در شـرکت رینـگ 

پـارس مشـغول بـه کار می شـوند. 
مدیـرکل کمیتـه امداد اسـتان کرمان، مدیـرکل آموزش 
پـارس  رینـگ  کارخانـه  نماینـده  و  و حرفـه ای  فنـی  و 
تفاهم نامـه  بـم  جدیـد  ارگ  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه 

کردنـد. امضـا  همـکاری 
یحیـی صادقـی، مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان کرمـان 
هـدف از انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را ایجـاد بسـتر مناسـب 
بـرای آمـوزش تخصصی و کاریابی فرزنـدان مددجویان 
تحـت حمایـت اعـام کـرد و گفت: بـا انعقـاد تفاهم نامه 
کل  اداره  کرمـان،  اسـتان  امـداد  کمیتـه  بیـن  سـه جانبه 
آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کارخانـه رینگ پـارس 150 
نفـر از فرزنـدان مددجویـان در شـرکت رینـگ پـارس 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم مشـغول بـه کار 

می شـوند.
تحـت  مددجویـان  اشـتغال  زمینـه  کـردن  فراهـم  وی 
حمایـت و فرزنـدان آن هـا باهـدف کاهش نـرخ بیکاری 
از مهم تریـن  را  اسـتان  ایـن  بیـن جامعـه مددجویـی  در 
و  گفت:جـذب  و  بـرد  نـام  تفاهم نامـه  ایـن  اهـداف 
آموختـه،  مهـارت  مددجویـان  فرزنـدان  به کارگیـری 
پرداخت کمک هزینه بـه کارآموزان در دوره کارورزی 
در کارخانـه، ارسـال قـرارداد جـذب کارجـو بـه همـراه 
بیمه نامـه بـه کمیتـه امـداد از مهم ترین تعهـدات کارخانه 
رینـگ پـارس منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بم بر 

اسـاس انعقـاد ایـن تفاهم نامـه اسـت.
وی افـزود: شناسـایی و معرفی کارآموزان واجد شـرایط 
بـرای شـرکت در مصاحبـه و گزینـش اولیـه، پرداخـت 
کمک هزینـه آموزشـی در مدت آموزش بـه کارآموزان 
و پرداخـت حـق بیمـه سـهم کارفرمـا بـه مـدت دو سـال 
در سـال اول 100 درصـد و در سـال دوم 50 درصـد از 
مهم تریـن تعهـدات کمیتـه امـداد بـر اسـاس انعقـاد ایـن 

تفاهم نامـه اسـت.
برگـزاری دوره آمـوزش تخصصـی موردنیـاز  صادقـی 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  پـارس  رینـگ  تولیـد  کارخانـه 
آموزشـی،  اسـتانداردهای  اسـاس  بـر  بـم  جدیـد  ارگ 
بـم  شـهرهای  در  موردنیـاز  آموزشـی  کارگاه  تجهیـز 
بیمـه  بـرای کارآمـوزان،  آزمـون  برگـزاری  و کرمـان، 
مسـئولیت بدنـی کارآمـوزان در برابـر حـوادث در زمـان 
آمـوزش و اعطـای گواهینامـه پایـان دوره آموزشـی بـه 
کارآمـوزان را ازجملـه تعهـدات اداره کل فنـی و حرفـه 

اسـتان کرمـان اعـام کـرد.

از سوسنگرد تا بوکمال ـ بخش اول  یحیی صادقی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمان :

اشتغال 150 فرزند مددجوی کرمانی 
در شرکت رینگ پارس 
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شـاهنامه  در  ای  افسـانه  ای  اسـطوره 
دارای  کـه  کارمانیـا  سـرزمین  از   فردوسـی 
ظالـم  حاکـم  بـا  دختـر   یـک  و  پسـر   هفـت 
دوره اشـکانیان کرمـان بـه مبـارزه پرداختـه، او 
را شکسـت مـی دهـد و قلعـه بـم)ارگ بـم( و قلعـه دختر کرمـان محل حکومـت هفتواد 
بـوده اسـت، امـا بـا روی کار آمـدن ساسـانیان در نبردهـای سـختی بـا اردشـیر بابـکان 
مغلـوب مـی شـود .  تولیـد ابریشـم در دوران  وی در جنـوب شـرق ایـران رونـق داشـته 

 . است 
در زبـان پارسـی میانـه یـا پهلـوی هپتـان بـاد یـا هپتـان بوخت می باشـد بـه معنـای دارای 

هفـت پسـر یـا آزاد شـده از هفت آسـمان .
 چنان  شد دژ   نامور     هفتواد                  که گردش نیارست   جنبید  باد 

حصاری  شد آن پر ز گنج و سپاه             نبودی بر  آن باره بر باد  راه 

  منابع: شاهنامه فردوسی، لغت نامه دهخدا

ï悉 r依卿Э ﾔｸ└ぐ医Μ

هفتواد : آقـای زین الصالحین )مدیر کل سـازمان 
ثبـت احوال اسـتان کرمـان( کارت هوشـمند ملی را  
پاایـش  منبـع  و  هـا  کارت  تمامـی  تجمیـع  محـل 
امسـال  پایـان  تـا  افـزود:  و  دانسـت   افـراد  هویـت 
تمامـی کارت هـای ملـی سـابق فاقـد اعتبـار بـوده و 
کارت هوشـمند جایگزیـن کارت هـای ملـی سـابق 

خواهـد گشـت.
بـا  ارتبـاط  در  احـوال  ثبـت  سـازمان  کل   مدیـر 
هزینـه هـای صـدور کارت ملـی افـزود: بـرای تهیـه 
بـه حسـاب  مبلـغ 20000تومـان   ، کارت هوشـمند 
خزانـه واریـز شـده و   9000 تومـان کارمـزد دفتـر 
کارت  تحویـل  بابـت  2000تومـان  و  پیشـخوان 

دریافـت خواهـد شـد.
وی  در ادامه اظهار داشـت: به مناسـبت هفته بسـیج، 
تخفیـف ویـژه ای بـرای کارکنـان دولـت در نظـر 
گرفتـه شـده و از 29 آبـان مـاه تـا مـدت یـک هفتـه 
کارمـزد صـدور کارت ملـی بـرای کارکنـان دولت 
شـامل 20 درصـد تخفیـف و برای صدور شناسـنامه 

مکانیـزه شـامل تخفیـف  10 درصـد خواهـد بود.

ماک توسعه و پیشرفت استان 
واگذاری خدمات به بخش خصوصی 

است 
آقـای زیـن الصالحیـن مـاک توسـعه و پیشـرفت 
اسـتان را واگـذاری خدمـات بـه بخـش خصوصـی 
دانسـت و افـزود:  محوریـت برنامـه هـای مهنـدس 
رزم حسـینی ) اسـتاندار محتـرم  ( برنامـه ریـزی در 
جهت توسـعه اسـتان بـوده و یک ضلع  مـدل  مثلث 
توسـعه ، بخـش خصوصـی و مرکـز ثقـل آن ائمـه 
محتـرم جمعـه مـی باشـند. لـذا بخـش خصوصـی و 
بـرون سـپاری خدمـات دولتـی بـه عنوان یـک اصل 
در برنامـه هـای ایشـان و دولـت دوازدهم می باشـد.
دفاتـر  از خدمـات صادقانـه  تشـکر  ایشـان، ضمـن 
پیشـخوان از آنـان خواسـت تـا همیـاری خـود را بـا 
سـازمان ثبـت احـوال،را در چنـد مـاه مانده تـا آخر 
سـال افزایـش داده و تمـام تـاش خـود را در جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم و تسـریع روند ثبت 

نـام و صـدور کارت هوشـمند ملـی داشـته باشـند.
وی در ادامـه از مسـئولین دفاتـر خواسـت تـا با روی 

گشـاده پاسـخگوی مـردم بـوده و پیشـنهاد داد تا  به 
، کارمنـدان  مـردم  بـه  بهتـر  منظورخدمـت رسـانی 
دفاتـر دوره هـای آشـنایی بـا عکاسـی  را  بـه جهت 
افزایـش کیفیـت عکـس گرفتـه شـده بـرای کارت 
رفاهـی  تجهیـزات  دفاتـر  در  و  هوشـمندگذرانده 
مناسـب بـرای  خدمـات رسـانی بهتـر بـه مـردم را 
فراهـم آورنـد. آقـای زیـن الصالحیـن  تأکیـد کرد:  
مسـئولین دفاتـر بر طبق قانـون کار، تمامی کارمندان 
و مدیـران ناظـر را بیمـه کـرده و مطابـق بـا منشـور 
حقـوق بشـر بـا شـهروندان رفتـار نماینـد. همچنیـن 
و  ایثارگـران  هـای  بـه خانـواده  احتـرام  منظـور  بـه 

جانبـازان باجـه ای را بـرای آنـان در نظرگیرنـد.
آقـای واا مقـام ) رییـس دفاتـر پیشـخوان کرمـان(  
هـدف از تعویـض شناسـنامه و صـدور کارت ملـی 
هوشـمند را پاایـش هویـت ایرانیـان از غیـر ایرانیان 
دانسـت و افـزود: دفاتر پیشـخوان در انجـام کارهای 
بـه  را  امنیتـی  اقدامـات  تمامـی  بایسـت  مـی  اداری 
در  و  داده  انجـام  ایمنـی  ضریـب  افزایـش  منظـور 
صـورت  رؤیـت هـر گونـه مغایـرت اطاعـات از 

سـازمان ثبـت احـوال اسـتعام بگیرنـد. 
پایـه  بـر  بایسـت  مـی  خدمـات  انجـام  افـزود:  وی 
امنیـت کامـل و رازداری دفاتـر پیشـخوان صـورت 
پذیـرد و در صـورت هـر گونـه تخلف مسـئول دفتر 
و مدیـر فنـی آن دفتـر مسـئول بـوده و مـی بایسـت 
پاسـخگو باشـد. لـذا فراهـم آوردن اقدامـات امنیتی 
از جملـه دوربیـن مداربسـته، گاوصنـدوق و سـایر 
اقدامـات امنیتـی ازمـه دفاتـر پیشـخوان مـی باشـد.
و  مسـئول  کرمان،مدیـر  پیشـخوان  دفاتـر  رییـس 
و  کارمنـدان  جـزء  را  پیشـخوان  دفاتـر  کارکنـان 
خانـواده ثبـت احـوال دانسـت و از آنـان خواسـت 
تـا در رعایـت شـئونات اسـامی و اخاقـی کوشـا 

باشـند.
» هدف از برون سپاری خدمات ثبت 

احوال، رضایت مندی و افزایش کیفیت 
خدمات رسانی «

خدمـات  سـپاری  بـرون  از  هـدف    : افـزود  وی 
کیفیـت  افزایـش  و  منـدی  احـوال، رضایـت   ثبـت 
آوردن  فراهـم  لـذا  باشـد،  مـی  رسـانی  خدمـات 

اقدامـات رفاهـی مـردم چـون صندلـی ، آب سـرد 
کـن و سـایر اقدامات رفاهی می بایسـت در دسـتور 
کار دفاتـر قـرار گیـرد تـا در آرامـش و رفـاه نسـبی 
و  هوشـمند  کارت  صـدور  خدمـات  شـهروندان 

انجـام پذیـرد.  شناسـنامه مکانیـزه 
معاونـت  سـازمان ثبـت اسـناد ضمـن اشـاره به اصل 
44 قانـون اساسـی مبنـی بـر واگـذاری خدمـات بـه 
بخـش خصوصی، سـازمان ثبت احوال را پیشـرو در 
اجـرای ایـن اصـل قانـون دانسـت و اظهـار داشـت: 
در چنـد سـال گذشـته برای هـر شهرسـتان تنها یک 
دفتـر پیشـخوان وجـود داشـت ولـی هـم اکنـون بـا 
همـت مدیـر کل محترم سـامان ثبـت احـوال بالغ بر 
66 دفتـر پیشـخوان بـا 390 ایسـتگاه کاری بـا  اداره 
ثبـت احـوال همـکاری داشـته و فعالیـت مـی کنند.

آقـای بیننـده )معـاون فنـاوری اطاعـات سـازمات 
ایـن  بـه  اشـاره  بـا    ) کرمـان  اسـتان  احـوال  ثبـت 
موضـوع کـه کارت هـای ملـی قدیم تا پایان امسـال 
انجـام خدمـات  تأکیـد کـرد:   ، بـوده  اعتبـار  فاقـد 

شناسـنامه مکانیـزه و صـدور کارت هوشـمند ملـی 
دفاتـر  و  شـده  انجـام  ممکـن  زمـان  کمتریـن  در 
از  مـدارک  تحویـل  از   بعـد  بافاصلـه  پیشـخوان، 
پسـت اعـام وصـول نماینـد تـا پیامـک مربوطـه بـه 

افـراد ارسـال گـردد.
در  اسـتان کرمـان  برتـر  دفاتـر  از  تقدیـر  بـا  بیننـده 
بحـث ثبـت نـام و تحویـل کارت هوشـمند، دفتـر 
پیشـخوان منوجـان بـا مدیریت سـرکار خانـم پازاج 
و دفتر پیشـخوان سـیرجان با مدیریت آقای حسـینی 
را جـزء دفاتـر پیشـرو در این حیطه دانسـت و ازآنان 

کرد. تقدیـر 
وی افـزود: بـا همـت مدیر کل سـازمان ثبـت احوال 
 2 صـدور  بـرای  ازم  هـای  زیرسـاخت  کرمـان، 
و  اسـت  گردیـده  ایجـاد  هوشـمند  کارت  میلیـون 
انجـام خدمـات تـا پایـان سـال جـاری بـا اسـتفاده از 
بخـش خصوصـی  بـه طـور گسـترده انجـام خواهـد 

گشـت.
خبرنگار : مرضیه قاضی زاده

فرصت4ماهه مردم 
برای دریافت کارت هوشمند ملی در سال 96

  رئیس جهاد کشاورزی شمال استان کرمان:

19 هزار هکتار اراضی کشاورزی 
به سیستم های آبیاری نوین 

مجهز می شوند

رئیس جهاد کشـاورزی کرمـان گفت: 
براسـاس هـدف گذاری طـرح همیاران 
هکتـار  هـزار   19 سـاانه  بایـد  آب 
بـه  اسـتان کرمـان  اراضـی کشـاورزی 
سیسـتم هـای آبیاری تحت فشـار مجهز 

 . ند شو
عبـاس سـعیدی بـا اشـاره بـه تجهیـز 43 
کشـاورزی  اراضـی  از  هکتـار  هـزار 
اسـتان کرمـان به سیسـتم آبیـاری تحت 
فشـار از اول انقـاب تـا سـال 93 اظهار 
کـرد: طـی چهـار سـال اخیـر بیـش از 
ایـن  بـه  هـم  دیگـر  هکتـار  هـزار   20
سیسـتمهای آبیـاری مجهز شـده اسـت.

در  بحـران آب  امـروز  داد:  ادامـه  وی 
بایـد  اسـتان جـدی اسـت؛ کشـاورزان 

مـورد  را  منابـع آبـی  از  بهینـه  اسـتفاده 
توجـه قـرار دهنـد و دولـت تسـیهات 
نظـر  در  منظـور  ایـن  بـرای  باعـوض 
بـر  تاکیـد  بـا  سـعیدی  اسـت.  گرفتـه 
در  کشـاورزان  نگـرش  تغییـر  لـزوم 
ایـن زمینـه افـزود: سیسـتمهای آبیـاری 
تحـت فشـار بـرای درختان خرما، سـیاه 
ریشـه هـا و محصـوات زراعـی اجـرا 
شـده و جوابگـو بـوده اسـت؛ بنابرایـن 
ایـن  کـه  باشـند  مطمئـن  کشـاورزان 
شـیوه آبیـاری بـرای انـواع محصـوات 

اسـت. مناسـب  کشـاورزی 
شـمال  کشـاورزی  جهـاد  رئیـس 
کشـاورزان  از  گفـت:  کرمـان  اسـتان 
درخواسـت داریـم کـه در کوتاهتریـن 

مـدت بـا مراجعـه بـه جهـاد کشـاورزی 
منطقه خود برای اسـتفاده از سیستمهای 

کننـد. اقـدام  مکانیـزه  آبیـاری 
همیـاران آب  طـرح  بـه  اشـاره  بـا  وی 
اظهـار کـرد: بـر اسـاس ایـن طـرح باید 
ظـرف چنـد سـال آینـده سیسـتم هـای 
تـا  شـوند  اجـرا  فشـار  تحـت  آبیـاری 
دراز  در  پایـدار  کشـاورزی  بتوانیـم 

باشـیم. داشـته  مـدت 
تمامـی  در  امـروزه  گفـت:  سـعیدی 
هـای  سیسـتم  از  اسـتفاده  کشـورها 
و  بـوده  مرسـوم  فشـار  تحـت  آبیـاری 
ایـن  بـه  دنیـا  سراسـر  در  کشـاورزان 

انـد. رفتـه  سـمت 
رئیـس جهـاد کشـاورزی شـمال اسـتان 
بـا  کشـاورزان  کـرد:  تاکیـد  کرمـان 
در  موجـود  بحـران  شـدت  بـه  توجـه 
اسـتان باید مسـئله اسـتفاده بهینه از منابع 

آبـی کرمـان را جـدی بگیرنـد.
گـذاری  هـدف  براسـاس  داد:  وی 
 19 بایـد  سـالیان  آب  همیـاران  طـرح 
هـزار هکتـار اراضی کشـاورزی اسـتان 
کرمـان بـه سیسـتم هـای آبیـاری تحت 
فشـار مجهـز شـوند و بـرای تحقـق ایـن 
و همراهـی کشـاورزان  امـر همـکاری 

اسـت. تاثیرگـذار  بسـیار 
اداری  بورکوراسـی  گفـت:  سـعیدی 
یافتـه  کاهـش  بسـیار  زمینـه  ایـن  در 
جهـاد  بـه  مراجعـه  بـا  کشـاورزان  و 
کشـاورزی منطقـه خـود مـی تواننـد به 
راحتـی بـرای ایـن مسـاله اقـدام کننـد.

کودکان کار 
کـودکان کار بـه کـودکان کارگـری گفتـه می شـود که 
بـه صـورت مـداوم و پایـدار به خدمـت گرفته می شـوند 
کـه ایـن امـر آنها را در بیشـتر اوقـات از رفتن به مدرسـه 
و تجربـه دوران کودکـی بی بهـره می سـازد و سـامت 
روحـی و جسـمی آنهـا را تهدیـد می کند. ایـن کودکان 
چـاره ای ندارنـد جـز آن کـه خـرج اعتیـاد پـدر عصبانی 
خـود را بدهنـد و زندگـی مـادر مریـض و معتـاد خود را 
تأمیـن کننـد، مـادری کـه معلـوم نیسـت آن هـا را بـه دنیا 

آورده یـا بـه قیمتـی ناچیـز خریده اسـت.
کـودکان کار در شـرایط بسـیار نامطلـوب از نظـر تغذیـه، 
سـر  بـه  حـاد  و  خطرنـاک  کارهـای  انجـام  و   بهداشـت 
مـی برنـد. این کـودکان می تواننـد به راحتی بازیچه دسـت 
بزهـکاران حرفـه ای اعم از سـارقین یا باندهـای توزیع مواد 

مخـدر، عوامـل ایجاد خانه های فسـادو... قـرار گیرند
همچنیـن عـدم بهـره گیـری از آمـوزش و تحصیـل علـم و 
مهـارت، قـدرت رقابـت بـا سـایر کـودکان در ایجـاد یـک 
ایـن کـودکان سـلب  از  بیشـتر  را هـر چـه   زندگـی سـالم 

می کند
بـه هـر دلیـل از جملـه وضعیـت اجتماعـی خانـواده، اعتیاد، 
از هـم گسـیختگی خانـواده و هـر موضوع دیگـری موجب 
می شـود بچـه در خیابـان حضـور داشـته باشـد، بایـد گفـت 
کـه خریـدن یـا نخریـدن از ایـن بچه هـا کمکـی اصولـی به 
حـل معضـل آسـیب هـای مربـوط بـه کـودکان نمـی کنـد. 
بلکـه فقـط مـی توانیـم از مـردم انتظـار داشـته باشـیم کـه 

حداقـل صدمـه بیشـتری بـه ایـن وضعیـت نزنند.
فراوانـی  مشـکات  دچـار  بزرگسـالی  در  کار   کـودکان 
مـی شـوند، کودکـی نکـرده انـد، یـا بهتـر اسـت بگوییـم 
کودکـی خـود را بـا رنـج و درد بـه خاطـر دارنـد. بـه دلیـل 
نبـود سرپرسـت او در خیابان امنیت هـم ندارد. مورد تحقیر، 
توهیـن، تعـرض و ..... قـرار مـی گیـرد و کـودک آ زاری 
جسـمی، جنسـی، عاطفـی و روانـی همـه را تجربـه می کند.

برای این کودکان چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
پیشـگیری بهتر از درمان اسـت. بنابراین، قبل از آن که برای 
کـودکان خیابانـی کاری انجـام دهیـم، بایـد از ایــن معضل 
اجتماعـی پیشـگیری کنیم؛یعنـی خانواده هـای بی بضاعـت 
و کـم درآمـد را کـه زیـر خـط فقـر و در وضعیتـی بسـیار 
سـخت در چنـگال فقـر گرفتـار هسـتند، شناسـایی کنیـم و 
آنهـا را بـرای دریافـت کمک مالی به نهادها و سـازمان های 
مربـوط معرفـی نماییـم  وسـپس از تعـداد ایـن کـودکان و 

وضعیـت اقتصـادی خانواده هـای آنـان آمـار دقیقـی را بـه 
دسـت آوریـم تـا بتوانیـم برنامه ریـزی کارشناسـانه ای انجام 

هیم د
  در گام بعـد، بایـد بـه طـور مسـتمر امـور حمایتـی را ادامـه 
دهیـم و ضربتـی عمـل نکنیم؛ یـعـنــی ایـن گـونــه نـبــاشد 
کـه یک سـال تصمیـم به جمـع آوری ایـن کودکان داشـته 
باشـیم و آنهـا را سـامان دهی کنیـم و در سـال های بعد ادامه 
ندهیـم. والــدین کـود کان بی بضاعت را بایـد حمایت مالی 
کنیـم تـا کـودکان خـود را تحـت آمـوزش قـرار دهنـد و 
آینـده ای روشـن بـرای آنهـا رقـم بزننـد. مراکـزی را بـرای 
نگهـداری آن گـروه از کـود کان خیابانـی کـه خانـواده ای  

ندارنـد، تأسـیس کنیم. 
حمایـت  خانـواده  یـک  از  مشـاور  یـا  مـددکار   وقتـی 
مـی کنـد، عـزت نفـس خانـواده حفـظ مـی شـود و بخـش 

ترحـم از ایـن نـوع حمایـت حـذف مـی شـود
 همچنیـن ضروری اسـت بـرای خانواده هایـی که معضات 
اجتماعـی از جملـه اعتیـاد و طـاق باعث جدایـی کودکان 
انجـام  اساسـی  اقدامـات  می شـود،  آنهـا  گـرم  آغـوش  از 
دهیـم. بـه ایـن منظـور، ابتـدا ایـن خانواده هـا بایـد تحـت 
آمـوزش قـرار گرفتـه و سـپس بـرای والدیـن معتـاد زمینـه 
تـرک اعتیـاد فراهـم گردد و برای اشـتغال آنهـا نیز چاره ای 
نیـز  کـودکان  ایـن  کار  بـرای  همچنیـن  شـود.  اندیشـیده 
می تـوان نسـبت بـه حرفه آمـوزی و اشـتغال، سـوادآموزی 
و ارائـه آموزش هـای بهداشـتی و تربیتـی بـه ایـن کـودکان 
اقـدام کـرد تـا بـه عنـوان یـک شـهروند فعـال و مفیـد در 

خدمـت جامعـه باشـند.
   سـرانجام ایـن کـه آمـوزش کـودکان در مناطـق محـروم 

گرفتـه  وجـدی  یابـد  گسـترش 
شـود و سیاسـت های مناسـبی برای 
امـکان ادامـه تحصیـل آنهـا فراهم 

. د شو
گزارش از : ساره نخعی فر

سال ششم ـ شماره 201 ـ شنبه  11  آذر  1396  ـ 13 ربیع ااول 1439 ـ  2 دسامبر 2017  ـ 4  صفحه ـ 500 تومان

نویسنده: صدیقه انجم شعاع

سال هفتم ـ شماره 280 ـ شنبه 20 مهرماه 1398   ـ 13 صفر 1441 ـ  12 اکتبر 2019 ـ 4 صفحه ـ 500 تومان
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لشکر اربعین
باغ دل باز شد، شکوفه دمید        

  گل فشانَد قلم بنام خدا
آنکه هستی دمیده از دم او         

 تا ابد بر )نبی( سام خدا
کربا منظری ز عشاق است        

  که حسین)ع( )شمس( و )َسّیِد( قابش
اوج مظلومیت در عاشورا         

 دیده شد از حسین)ع( و اصحابش
شد حسین)ع( کشته بر مسیر خدا          

داده )سر( تا به دین بماند )سر(
کسی همچون )یزید( و )ابن زیاد(       

 ننشیند به جای پیغمبر
از )معاویه( تا همین لحظه       

   چه یزیدها و شمرها دیدیم
همه فانی شدند و مانده حسین)ع(          

قدرت عشق را بفهمیدیم
همچو )َحجاِج شیعه کش( آمد      

    غرق دریای خون مردم شد
تا ابد بر روان او لعنت           

 از مکافات کار خود گم شد
همچو )صداِم ظالم و سفاک(        

  )دار( بر شیعیان بپا کردند
شد حسین)ع( آفتاب عالمتاب        

  بهر خاموشی اش چه ها کردند
شیعه شد )قتل عام( در ادوار       

   اما پشت سر حسین)ع( مانده
رد شد از مشکات پیش رو        

  همچو موای خود سر افشانده
ُدَول مختلف چو )عثمانی(         

 خواسته اند این چراغ را خاموش
شمع بودند و منهدم شده اند        

  شمس تابید و، شمع ها خاموش
جان فدای حماسه سازی که        

  بهر حق شد فدا و قربانی
نیست محتاج گریه های ما       

   خواهد از ما فقط مسلمانی
آنکه زیر سم ستوران بود       

   فرش و عرش مفتخر شد از نامش
افتخار دو عالم است حسین)ع(         

 خاصه دنیا ز پرچم بامش
َعلَم ضد ظلم و استکبار            

که برآمد ز ناف عاشورا
مشعلی شد به دست مظلومان         

 دردها دیده داده )دارو( را
)اربعین( را ببینید ای مردم        

  همگان می روند به پابوس
برتر از )رود( و )نهر( و )دریا( شد       

 که حسین)ع( آفریده )اقیانوس(
)اربعین( گر مدیریت بشود         

 سیل جمعیتش زند مسواک
ظالمی در جهان نمی ماند          

زندگی بیمه و بگردد پاک
که )فلسطین( رسد به صاحب خود      

  پاک گردد )یمن( ز اشغالگر
)کابل( و )نیجریه( و )کشمیر(         

 زیر باران رحمت داور
چه جنایات )عراق( و )سوریه( دید        

ز )اروپا و غرب و وهابی(
نیست امید به )سازمان ملل(        

  اربعین را مگر که دریابی
قدرت اربعین )فرا اتُم( است        

  قدرتی مثبت است و سازنده
نیرویش داوطلب رسد ز ملل          

حیف آنکه شود پراکنده
جاذب این قلوب کیست؟ حسین)ع(       

 دارد حضرت به قاب دل منزل
کربا قبله ای ست مغناطیس         

 تا به شام ابد رباید دل
بهر اصاح این جهان خراب         

 ارتش اربعیِن آبادگر
کز حسین)ع( می رسد به وارث خود      

  تا نشیند به جای پیغمبر
بهر اصاح رسد )اباصالح(         

 لشکر اربعین مهیا شد
آی )نقاش( بدان تو این را که       

  اینهمه از حسیِن)ع( زهرا)س( شد
هر نفس که برآید از جانت         

 متبرک بکن به نام حسین)ع(
خادمی باش ایق ارباب            

ای که هستی تو چون غام حسین)ع(
این غامی فراتر از شاهی        

  امرا ریزه خوار خوان حسین)ع(
تشنگان شفاعت زهرا)س(           

 قسمش داده اند به جان حسین)ع(
غامحسین رضایی - نقاش

カもヮ執枢唱 桧済処

ــدار آب  ــع پای ــتیم منب ــر نتوانس ــه اگ ــرد ,ک ــری ک ــد فک بای
 بــرای بخــش شــرب اســتان تهیــه کنیــم در چنــد ســال آینــده 
فاجعــه ای رخ مــی دهد)خبرگــزاری جمهــوری اســامی، مدیــر 
عامــل آب منطقــه ای کــد خبــر 83445985 مــورخ98/5/31(

ــهامی آب  ــرکت س ــد؟ ش ــر کن ــی فک ــرد، ک ــری ک ــد فک  بای
منطقــه ای اســتان کرمــان یعنــی نماینــده و متولــی آب 
پهناورتریــن اســتان, کــه کانونــی از کارشناســان، متخصصــان، 
ــاری در  ــده اقم ــرکتهای عدی ــکده ، ش ــا، پژوهش ــکده ه اندیش
رشــته هــای ّآب را دارد, پــس از دههــا ســال تســلط بــر آبهــای 
زیــر زمینــی اســتان بــا حفــر چــاه هــای مجــاز و غیــر مجــاز، 
صــدور پروانــه دو متــر مکعــب در شــبانه روز و تبدیــل آن بــه 
بیســت یــا ســی لیتــر در ثانیــه، عــدم توجــه بــه مهــار آبهــای 
ســطحی، آزاد گذاشــتن مراکــز صنعتــی اســتان از جملــه ذوب 
ــروزه  ــاز ام ــر مج ــاز و غی ــای مج ــر چاهه ــرای حف ــس و ... ب م
پاســخش بــه همــه ســاکنان اســتان ایــن اســت , بایــد فکــری 
کــرد , اگــر قــرار باشــد دیگــران فکــر کننــد، در جمــع بنــدی 

ــی را  ــن بحران ــال چنی ــا س ــس از دهه ــه پ ــرکتی ک ــی ش نهائ
ــی  ــن روزهای ــرای چنی ــت و ب ــوده اس ــاد نم ــتان ایج ــرای اس ب
قــادر بــه برنامــه ریــزی نبــوده و یــا بــه عبــارت دیگــر ناتــوان 
ــاکارا مــی باشــد , بایســتی تعطیــل شــود. چــون ســرانجام  و ن
همــه طــرح هــای وزارت نیــرو در اســتان کار را بــه بــن بســت 
کشــانده اســت. شــرکتی کــه امــروزه قــادر بــه تحلیــل عملکــرد 
ــتمر و  ــای مس ــکاری ه ــه خراب ــد ب ــی توان ــوده و نم ــود نب خ
گســتره خــود اعتــراف و هــر یــک از پارامترهــای بحــران ســاز 
ــرکت آب  ــت ش ــر نیس ــا بهت ــد. آی ــار نمای ــایی و مه  را شناس
ــا از  ــری داشــته باشــد ت ــام جــدی ت ــان اهتم ــه ای کرم منطق

ــی  ــه ارگان ــویم، چ ــارج ش ــران آب خ بح
ــد  ــه ای بای ــرکت آب منطق ــزء ش ــه ج ب

ــد؟ ــری بکن فک

مهندس حسن اشرف گنجوئی
کارشناس رسمی و محقق تامین  آب

باید فکری کرد 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )624786(

آگهـی تغییـرات شـرکت آفرینـش مینـو شـهر پایـدار شـرکت سـهامی خاص بـه شـماره ثبـت 12789 و شناسـه ملی 
10630189208 بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1397/10/23 الف-تعییـن سـمت مدیـران: آقای رضا 
گنجعلـی خانـی باکدملـی 2992198900 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل آقـای علیرضـا توفیـق با کد 
ملـی 2990626859 بـه سـمت نائـب رئیس هیئـت مدیره آقـای علیرضا غفاری با کـد ملی 3051227791 به سـمت 
عضـو هیئـت مدیـره آقـای محمـد جعفر پـور یزدی با کـد ملی 3052087185 به سـمت عضـو هیئت مدیـره ب-کلیه 
اسـناد واوراق بهـادار و بانکـی و تعهـدآور بـا امضـای مدیرعامل و مهر شـرکت و سـایر مکاتبات و اوراق عـادی با امضای 
مدیرعامـل یـا نایـب رئیـس هیـات مدیـره و مهر شـرکت معتبر می باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و اماک اسـتان کرمان 

اداره ثبـت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کرمـان )624786(

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان )624787(

آگهی تغییرات شـرکت بهداشـتی و درمانی سـینا دارو گسـتر کارمانیا شـرکت تعاونی به شـماره ثبت 14314 و شناسـه 
ملـی 14005859226 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومی عـادی بطور فوق العـاده مـورخ 1398/05/30 منضم به 
نامـه شـماره 98/3002 مـورخ 98/6/5 اداره تعـاون کار و رفـاه اجتماعی شهرسـتان کرمان الف-اعضـاء هیئت مدیره به 
قـرار ذیـل بـرای مدت 3 سـال انتخـاب گردیدند: محمدامین شـاهرخی بشـماره ملـی 3031374509 - محسـن توان 
بشـماره ملـی 3031719212 - مریـم دائـی بشـماره ملـی 4432414677بعنـوان اعضـاء اصلی و سـمیه ژاله بشـماره 
ملـی 2571765272 و نسـرین ریحانـی فام بشـماره ملی 2992507679 بعنـوان اعضاء علی البدل ب-مریم سـاجقه 
بشـماره ملـی 5839697281 بعنـوان بـازرس اصلـی و عمـاد شـاهرخی بشـماره ملـی 3020213452 بعنـوان بازرس 
علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالـی انتخـاب گردیدنـد. ج- صورتهـای مالـی سـالهای 96 و 97 مـورد تصویـب قرار 
گرفـت. اداره کل ثبـت اسـناد و امـاک اسـتان کرمـان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری کرمـان )624787(

در پی شایعات و سواات متعدد شهروندان در خصوص حذف قبوض کاغذی برق، مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در پاسخ به هفتواد توضیح می دهد :

 محاسبات قبوض برق بر اساس مقررات انجام شده است
 بــه گــزارش هفتواد// در راســتای حــذف قبــوض کاغذی کــه از ابتــدای مهرماه 
ــهروندان در  ــرای ش ــکاتی ب ــت مش ــده اس ــی ش ــور اجرای ــاری در کش ــال ج س
ــه  اســتانمان ایجــاد کــرده و ســوااتی در ایــن زمینــه مطــرح اســت کــه نیــاز ب
ــواد رســالت خــود  ــت نشــریه هفت ــن عل ــه همی شــفاف ســازی بیشــتری دارد ب

ــه اطــاع رســانی بیشــتری داشــته باشــد. ــن زمین ــا در ای دانســته ت
بــا آقــای امیــر جهانشــاهی؛  مدیــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــما  ــت ش ــه خدم ــتیم ک ــی داش ــه گفتگوی ــن زمین ــان در ای ــتان کرم شــمال اس

ــز آورده شــده اســت .  خواننــدگان عزی
» در راستای دولت الکترونیک و صرفه جویی

این طرح اجراء می شود « 
ــا عــرض ســام و خــدا قــوت  هفتــواد // جنــاب آقــای جهانشــاهی ب
بــرای مــا بفرمائیــد علــت اجــرای ایــن طــرح چــه بــوده اســت ؟ آیــا 
تــا بــه اینجــای کار بــه آن اهــداف برنامــه ریــزی شــده رســیده ایــد ؟

ـ  بــا ســام خدمــت شــما و تمام عوامــل پرتاش نشــریه هفتواد ، عرض می شــود 
 کــه  حــذف قبــوض کاغــذی در راســتای سیاســت هــای دولــت الکترونیــک و جزء 
برنامــه هــای  وزارت نیــرو بــوده کــه  طبــق برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه  
ــض  ــرق، قب ــدام از مشــترکین ب ــچ ک ــرای هی ــاری ب ــاه ســال ج ــدای تیرم از ابت
ــزرگ و جامــع در  کاغــذی صــادر نشــده اســت بایــد گفــت:  ایــن یــک طــرح ب
ــای آن و جــا  ــرای حــل کاســتی ه ــان ب ــه زم ــاز ب ــه نی ســطح کشــور اســت ک
افتــادن آن بیــن مشــترکین دارد، تاکنــون طبــق برنامــه و حتــی مــی تــوان گفــت 

جلوتــر از برنامــه تدویــن شــده پیــش رفتیــم. 
البتــه در ابتــدای امــر ممکــن اســت ســواات و مشــکاتی بــرای مشــترکین ایجاد 
ــن کارشناســان و  ــق اطــاع رســانی هــای گســترده و همچنی ــه از طری شــود ک

مأموریــن آمــوزش دیــده در صــدد رفــع آنهــا هســتیم .
هفتــواد // هــدف اصلــی از اجــرای ایــن طــرح بزرگ در ســطح کشــور 

چــه بــوده اســت ؟ و آیــا توانســته ایــد بــه ایــن هدف برســید؟
ـ هــدف از اجــرای ایــن طــرح در درجــه اول صرفــه جویــی  در همــه زمینــه هــا 
بــوده اســت، از جملــه : صرفــه جویــی در هزینــه هــای توزیــع و  مصــرف کاغــذ، 
ــتن  ــه داش ــزه نگ ــت، پاکی ــط زیس ــت از محی ــان و حفاظ ــع درخت ــش قط کاه
محیــط زیســت،  کاهــش تــردد مشــترکین و مأمــوران بــرق  ، ســرعت در انجــام 

امــور  و... مــی تــوان نــام بــرد .
ــدود  ــی ح ــور رقم ــرح در کل کش ــن ط ــاانه ای ــی س ــه جوی ــت: صرف ــد گف بای
 300 میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت کــه ایــن مبلــغ  بــه خریــد 
بســته هــای لــوازم التحریــر بــرای دانــش آمــوزان مــدارس در مناطــق محــروم و 
کمتــر برخــوردار اختصــاص داده شــده اســت کــه در شــهر کرمــان دو منطقــه بــه 
عنــوان پایلــوت ) شــهرک ســعیدی و ا...آبــاد ( انتخــاب شــده انــد کــه در ایــن دو 
منطقــه 900  بســته  توزیــع شــده اســت و 1100 بســته دیگــر در بخشــی هایــی 
ــان  ــمالی کرم ــای ش ــتان ه ــایر شهرس ــان، راور و س ــای کوهبن ــتان ه از شهرس
توزیــع خواهــد شــد. بــا صرفــه جویــی در بخــش هــای نیــرو مــی تــوان کارهــای 
ــی کــرد  ــه جوی ــه صرف ــردم را تشــویق ب ــه نفــع مــردم انجــام داد و م بزرگــی ب
و از هــدر رفــت منابــع ملــی جلوگیــری کــرد. ضمنــا مزیــد اســتحضار شــما بــه 

عــرض مــی رســاند:
ــد در کشــور ســهمی  شــرکت هــای پرداخــت الکترونیــک نیــز موظــف شــده ان
بــرای اهــدا لــوازم التحریــر بــه دانــش آمــوزان کــم برخــوردار از رفــاه اجتماعــی 
داشــته باشــند کــه ســهم شــمال اســتان بــرای ایــن شــرکتها حــدود 7500 بســته 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.

» مردم به شایعات توجه نکنند « 
ــه  ــرح ب ــن ط ــرای ای ــان در اج ــردم کرم ــارکت م ــد مش ــواد // درص هفت
ــی را ــتگاههای اجرای ــا دس ــکاری ازم ب ــا هم ــوده ؟ آی ــورت ب ــه ص  چ

داشته اند ؟ 
در اجــرای طــرح حــذف قبــوض کاغــذی در شــمال و جنــوب اســتان کرمــان مــردم 
ــن  ــر از میانگی ــان دو درصــد باات ــتان کرم ــی اس ــد، یعن 98 درصــد مشــارکت کردن
ــم و  ــم و دلســوزی داری کشــوری مشــارکت داشــته اســت. خــدا را شــکر مــردم فهی
خیلــی خــوب بــا مــا همــکاری داشــته انــد کــه جــا دارد نهایــت قدردانــی را از  طــرف 

خــود و همکارانــم از آنهــا داشــته باشــم. 
هفتــواد // شــایعاتی در فضاهــای مجــازی و جامعــه در خصــوص افزایــش 
هزینــه بــرق مصرفــی  بوجــود آمــده اســت شــما بــرای رد یــا قبولــی ایــن 

شــایعات چــه توضیحاتــی داریــد ؟
ـ  در اجــرای طــرح حــذف قبــوض کاغــذی برخــی مشــکات بــرای شــهروندان بوجــود 
ــی و متأســفانه در  ــوض پرداخت ــم قب ــش رق ــرای افزای ــی ب ــه : نارضایت ــده  از جمل آم
شــبکه هــای اجتماعــی و مجــازی شــایعاتی پخــش شــده اســت )همدســتی اداره بــرق 
 بــا مخابــرات و صــدا و ســیما و ســوء اســتفاده و گرفتــن هزینــه هــای اضافــی از مــردم 
ــای  ــران؛ آق ــرق ای ــوارد کــذب توســط ســخنگوی مرکــز صنعــت ب ــن م و ... ( کــه ای
ــن  ــر سراســری ســیما و همچنی ــار از شــبکه خب ــن ب ــی مشــهدی چندی ــر رجب دکت
ــد و  ــا پخــش و منتشــر ش ــزاری ه ــایر خبرگ ــو و س ــری، رادی ــژه خب ــای وی گفتگوه
چندیــن بــار جوابیــه  دادنــد کــه چنیــن چیــزی نیســت  و دایــل اینکــه تصــور مــی 
کننــد قبــوض بــرق مصرفــی شــهروندان افزایــش داشــته اســت، بــه ســه دلیــل اســت:

ــاد  ــرف زی ــل مص ــه دلی ــتان ب ــت. در تابس ــوده اس ــتان ب ــرح در تابس ــرای ط 1 ـ اج
ــو وات مصرفــی  وســایل سرمایشــی مغــازه هــا، منــازل  و مراکــز دولتــی مقــدار کیل

ــدا کــرده اســت. ــش پی ــی افزای ــرق مصرف ــع آن  قبــض ب ــه تب ــوده و ب ــاا ب ب
ــن  ــه در ای ــرو صــادر شــد ک ــاه بخشــنامه ای توســط وزارت نی 2 ـ در اردیبهشــت م
ــاه  ــی در م ــرق مصرف ــو وات ب ــاای 300 کیل ــترکین ب ــت: مش ــده اس ــنامه  آم بخش

ــی باشــند . ــرخ مصــرف م ــش ن ــا 23 درصــد مشــمول افزای جمع
ــی کــه پیامــک  ــواده زمان 3 ـ متاســفانه بعضــی از مشــترکین و سرپرســت هــای خان
قبــوض بــرق بــرای آنهــا ارســال شــده اســت، حساســیتی بــرای پرداخــت آن  نداشــته 
و آن را نادیــده گرفتنــد، در نتیجــه مقــدار مصرفــی انباشــته شــده اســت و برخــی از 
مشــترکین بــا رقــم پرداختــی باایــی مواجــه شــده انــد کــه باعــث شــده ایــن  فکــر 
در آن هــا ایجــاد شــود کــه شــاید بــا افزایــش بــی رویــه رقــم پرداخــت هزینــه اضافــی 

گرفتــه انــد، کــه چنیــن تصــوری نادرســت مــی باشــد.
» افراد فاقد تلفن همراه و سواد و سالمندان

به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند، راهنمایی می شوند « 
ــی  ــوض الکترونیک ــت قب ــای پرداخ ــاهی از راهه ــای جهانش ــواد // آق هفت

ــد ؟ ــان بگویی برایم
ــرق  آدرس  ــوض ب ــت داشــته باشــید در انتهــای قب ــی کــه دق ــه پیامــک پرداخت ـ ب
ســامانه ســاپا وجــود دارد کــه مشــترکین میتواننــد بــا وارد شــدن بــه ایــن لینک قبض 
 خــود را مشــاهده ، پرداخــت و فایــل pdf  آن را ذخیــره نماینــد. مشــترکین همچنیــن

مــی تواننــد بــا اســتفاده از  ســایر اپلیکیشــن هــا ماننــد اپلیکیشــن همــراه بــرق ملــی 
کــه در ســایت توانیــر وجــود دارد  و یــا بــا نصــب اپلیکیشــن روبیــکا، تــاپ، آپ، ســکه  

و ...  مــی تواننــد بــه راحتــی قبــوض خــود را پرداخــت نماینــد. 
البتــه در ایــن بیــن مــا مشــترکینی داریــم کــه بــه دلیــل کهولــت ســن یــا بــی ســواد 
بــودن یــا نداشــتن تلفــن همــراه، عــدم دریافــت پیامــک بــه مشــکل بــر میخورنــد کــه 
بــرای آنهــا هــم راهــکار هایــی اتخــاذ شــده ایــن افــراد مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه  
ــرارداد در سراســر اســتان قبــوض خــود را پرداخــت  دفاترپیشــخوان دولــت طــرف ق

در  آنهــا  از  و  کننــد 
ــود  ــکات خ ــع مش رف

ــد. ــی بگیرن راهنمای
هــم  روســتاها  در 
مشــترکین مــی تواننــد 
ــت  ــه پُس ــه ب ــا مراجع ب
خــود  قبــوض  بانــک 
نماینــد.  پرداخــت  را 
پیشــنهاد بنــده ایــن 
همــه  کــه  اســت 
طــول  در  مشــترکین 
دوره پرداخــت ماهانــه 
بــه یکــی از درگاه هــای 
ــه  ــده، مراجع ــاره ش اش
وســیله  بــه  کننــد 
ــز  ــا نی ــک ه ــت بان پُس
ــی  ــد راهنمای ــی توانن م

بشــوند و اپلیکیشــن هــای مــورد نظــر را دریافــت و قبــوض خــود را پرداخــت کننــد. 
ــم  ــهرها ه ــترکین در ش ــرای مش ــا، ب ــانه ه ــر از رس ــه غی ــواد //  ب هفت

ــد؟  ــه ای ــر گرفت ــای ازم را در نظ ــوزش ه آم
ــرق  ــوران ب ــه مام ــد ک ــر برس ــه نظ ــه ب ــاید اینگون ــرح ش ــن ط ــرای ای ــا اج ــه  ـ ب بل
ــوران  ــه مام ــم ک ــد بگوی ــد، بای ــه نمــی کنن ــای مشــترکین مراجع ــه ه ــه درب خان ب
ــن مامــوران ــه ای ــد. ب ــت قبــوض طبــق روال قبــل مراجعــه مــی کنن ــرای قرائ ــا ب  م

آموزش های ازم داده شده است. 
بــا توجــه بــه هــر منطقــه از شــهر و محلــه، مشــکات و ســواات مشــترکین، مأمــوران 
بــرق موظفنــد راهنمایــی هــای ازم را بــه مشــترکین انجــام دهنــد و  از هــر راهــی 
کــه بــرای مشــترکین راحــت تــر باشــد آمــوزش هــای ازم بــه آنهــا داده مــی شــود. 
قبــول داریــم بــرای اجــرای ایــن طــرح یــک ســری  نواقــص و کاســتی هایــی وجــود 

دارد. 
 توصیــه مــن بــه شــهروندان ایــن اســت کــه مزایــای طــرح حــذف قبــوض کاغــذی 
مــی ارزد کــه مــدت کوتاهــی صبــر نماییــم تــا  کاســتی هــا و مشــکات ایــن طــرح 
بــه طــور کامــل مرتفــع شــود.در نهایــت بــه شــهروندانی کــه شــماره تلفــن همــراه 
ــا  ــویم ب ــی ش ــادآور م ــد ی ــوده ان ــت  ننم ــرق ثب ــترکین ب ــامانه مش ــود را در س خ
ــا تلفــن همراهــی  ــه شــماره 2000341121 ب ــد  # شناســه قبــض*p* ب ارســال ک
ــام  ــدام را انج ــن اق ــود، ای ــال ش ــض ارس ــک قب ــا پیام ــرای آنه ــد ب ــل دارن ــه تمای ک
ــرف  ــایP ح ــه ج ــامانه، ب ــل از س ــذف موبای ــت ح ــب جه ــن ترتی ــه همی ــد و ب دهن
ــهرهای  ــز در ش ــای عزی ــتانی ه ــم اس ــا ه ــد. ضمن ــدام نماین ــوده و اق D را درج نم

ــار، راور،  شــمالی اســتان شــامل :کرمــان، رفســنجان، شــهربابک، نــوق، کشــکوئیه، ان
ــوی  ــه من ــه ب ــا مراجع ــن و شــهداد ب ــن، ماهــان، باغی ــرود، رای ــد، چت ــان، زرن کوهبن
 مشــاهده و پرداخــت آخریــن بدهــی در ســایت اینترنتــی شــرکت  بــه آدرس:

 www.nked.co.ir  می توانند اطاعات قبوض برق خود را مشاهده نمایند.

ــی  ــط عموم ــر رواب ــراوان از مدی ــکر ف ــر و تش ــن تقدی ــواد ضم ــریه هفت ــر نش در آخ
شــرکت توزیــع بــرق شــمال اســتان و همــه  همــکاران و عوامــل ایــن شــرکت کــه 
زحمــات و تــاش هــای آنهــا بــر کســی پوشــیده نیســت ، امیــدوار اســت در راســتای 
ــن  ــر در بی ــن طــرح هــر چــه زودت ــات ، ای ــذ و خدم ــی در مصــرف کاغ ــه جوی صرف

ــت الکترونیــک جــا بیافتــد.  شــهروندان گرامــی ماننــد ســایر طــرح هــای دول
گفتگو از : کمالی فرد

نوش داروی اسام – بخش دوم
ــان  ــه زن ــردان، ک ــان و م ــد ، زن ــش ان ــن دو بخ ــان روی زمی مردم
بــار ســنگین تــری از زندگــی را بــر دوش مــی کشــند ، بّچــه را نــه 
ــتاری  ــد و پرس ــی دهن ــیر م ــس از آن ش ــد و پ ــکم دارن ــاه در ش  م
مــی کننــد و او را بهتــر از جــان خویــش مــی پروراننــد و تــا روزگار 
ــان را در  پیــری و افتــادن در بســتر مــرگ و جــان ســپردن مهــر آن
دل دارنــد . و در اســام کــه آخریــن و کامــل تریــن دیــن خداونــد 
ــیار ارج داده و  ــیار بس ــان بس ــی زن ــت خدای ــن سرش ــه ای ــت ب اس
ســفارش شــده اســت . اّمــا در مکتــب هــای زائیــده اندیشــه بشــری 
ــد زن را از  ــی باش ــم م ــا لیبرالیس ــن آنه ــت تری ــن و زش ــه بدتری ک
فــراز مــاه بزیــر کشــیده و بــه چــاه افکنــده انــد .ایــن اندیشــه ناپــاک 
و پلشــت یــا همــان لیبرالیســم بنــام فمنیســم بــر زنــان بزرگتریــن 
و بدتریــن ســتم تاریــخ را روا داشــته اســت و آنــان را بــه گنــد آبــی 

انداختــه اســت کــه هرگــز در زندگــی بشــر دیــده نشــده . 
ــم در  ــردمداران لیبرالیس ــود را س ــه خ ــکا ک ــه آمری ــت حاکم هیئ
جهــان مــی داننــد بــه گفتــه فرســتنده هــای خودشــان بــه چهــار و 
نیــم میلیــون زن ســیه روز پروانــه کار روســپی گــری داده و از آنــان 
ــن  ــن بدتری ــر ای ــی بش ــخ زندگ ــا در تاری ــد !! آی ــی گیرن ــات م مالی
ــر  ــف هیتل ــده ؟! آدل ــان زده ش ــه زن ــر گون ــه ب ــت ک ــیلی نیس س
ــا  ــان و نیمــی از اروپ ــام نازیســم برآلم ــش بن ــه هشــتاد ســال پی ک
ــا زنــان ســرزمین هــای زیــر فرمــان  فرمانروائــی مــی کــرد هرگــز ب
خــود چنیــن رفتــار زشــت و بــی آزرمانــه ای را انجــام نــداد . پــس 
بایــد گفــت کــه ســردمداران آمریــکا در رفتارشــان بــا زنــان از هیتلــر 

خــون آشــام هــم بدتــر انــد و لیبرالیســم و تولــه اش فمنیســم هزاران 
ــر و زشــتکارتر  ــم گســتاخ ت ــری ه ــان از نازیســم هیتل ــرای زن ــا ب ب
اســت و در صــد ســال گذشــته خونخــواران دیگــری هــم حکومــت 
ــولینی در  ــین و موس ــوروی پیش ــتالین در ش ــد اس ــد مانن ــرده ان ک
ــخ نشــان مــی دهــد اینهــا  ــت در کامبــوج کــه تاری ــل پُ ــا و پُ ایتالی
نیــز بــه انــدازه آمریــکا و لیبرالیســم زنــان را خــوار و بــی ارج ننمــوده 

انــد .
و امــا در زبــان فارســی زبانــزدی اســت کــه مــی گویــد »کافــر همــه 
ــه  ــد ک ــته ان ــم پنداش ــان ه ــدارد« آمریکائی ــود پن ــش خ ــه کی  را ب
مــی تواننــد زنــان دیگــر کشــورهای جهــان را بــه روز ســیاه ســرزمین 
ــه  ــت ک ــانند و از اینجاس ــی بنش ــر اروپای ــور دیگ ــد کش ــود و چن خ
مــی بینیــم در گوشــه گوشــه جهــان ماهــواره هایــی بــر پــا نمــوده و 
مردانــی ناپــاک و زنانــی را کــه خــوی و خیــم روســپی گــری دارنــد 
در آنهــا نشــانیده تــا بــا ســخنان خــود زنــان پــاک سرشــت ایرانــی را 
بــه گمراهــی بکشــانند کــه بایــد بــه آنــان و اربابشــان آمریــکا گفــت: 

برو این دام بر مرغی دیگر نه   
 که عنقا را بلند است آشیانه 
زن ایرانــی بــه گواهــی تاریــخ و بگفتــه شــاهنامه فردوســی همیشــه 
ــدی  ــا و پلی ــزان از زشــتی ه ــاک و گری ــدار و پ پوشــیده روی و دین
هــا بــوده و هســت و خواهــد بــود و پاســخی کــه بــه شــما ماهــواره 
نشــینان و اربابتــان آمریــکا مــی دهــد اینســت: از ایــن غــم بســوزید 
و بمیریــد کــه زن ایرانــی از هــر دیــن و مذهبــی باشــد هرگــز فریــب 

نیرنــگ و ترفندهــای شــما را نخواهــد خــورد . 
نویسنده : کیخسرو شهریاری
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بــه یــاری پــروردگار "شــهرداری بافــت تاریخــی کرمــان" در قالب 
پنجمیــن منطقــه شــهری , شــکل گرفتــه و یکــی از مطالبــات 
اساســی و بــه حــق  همشــهریان گرامــی در مســیر "تحقــق" قــرار 

. فت گر
ــه "مــاه مهــر" بنــده و اعضــای شــورای اســامی  امــروز  در میان
شــهر کرمــان "بــه نیابــت از تمامــی همشــهریان کرمانــی و همــه 
ــا  ــد" ب ــان دارن ــار کریم ــربلندی دی ــرو س ــه دل در گ کســانی ک
حضــور در ســاختمان شــهرداری بافــت تاریخــی بــرای جمعــی از 
مدیــران و کارشناســان جــوان و بــا انگیــزه ایــی کــه "شــهرداری 
بافــت تاریخــی کرمــان" را شــکل مــی دهنــد, آرزوی موفقیــت 
ــا,  ــم ادع ــص و ک ــجم, متخص ــم منس ــن تی ــت ای  کردیم.موفقی
مــی توانــد نــه صرفــا پانصــد هکتــار بافــت تاریخــی کــه تمــام 
ــرا  ــد. چ ــول نمای ــان" را متح ــهر کرم ــار "ش ــزار هکت ــیزده ه س
ــن ارزش  ــی تری ــک اصل ــدون ش ــان ب ــی کرم ــت تاریخ ــه باف ک

افــزوده و اساســی تریــن ظرفیــت توســعه و تحــول شــهر کرمــان 
 اســت و بازآفرینــی ایــن بخــش ارزشــمند از شــهر کرمــان 
ــز  ــرای مرک ــن را ب ــی روش ــده ای ــری از آین ــد تصوی ــی توان م

ــد. ــیم نمای ــور ترس ــتان کش ــن اس بزرگتری
ــر آن  ــان عــاوه ب  بخــش مرکــزی و بافــت تاریخــی شــهر کرم
کــه ســند هویــت و اعتبــار کرمــان و کرمانیــان اســت, مــی توانــد 
مجــددا بــه قلــب تپنــده شــهر و عامــل اصلــی جــذب گردشــگر و 
رونــق همــه جانبــه و در یــک کام توســعه پایــدار دیــار کریمــان 
تبدیــل شــود. آنچــه کــه صــورت پذیرفتــه صرفــا گام اول اســت 
ــده اســت,  ــی مان ــادی باق ــوب راه زی ــا حصــول نتیجــه مطل و ت
ــدان آســانی  ــز کار چن اگرچــه پیمــودن همیــن گام نخســت نی

نبــود.
ــای  ــده ه ــی از وع ــه یک ــی ک ــت تاریخ ــهرداری باف ــکیل ش تش
ــن  ــای پنجمی ــه ه ــوس برنام ــزو رئ ــر و ج ــن حقی ــی ای اساس

ــود  ــان ب دوره شــورای اســامی شــهر کرم
ــه  ــاز ب ــان مج ــهرداری کرم ــه ش ــد ک ــق ش ــرایطی محق در ش
جــذب حتــی یــک نفــر نیــروی جدیــد نبــوده و بــه ناچــار همــه 
نیروهــای مــورد نیــاز خــود را از نیروهــای شــاغل در بخشــهای 
فعلــی شــهرداری گزینــش نمــود و ایــن در حالــی اســت کــه اکثر 
مناطــق فعلــی شــهرداری کرمــان,  معاونــت هــا و ســازمان هــای 
زیــر مجموعــه بــا توجــه بــه افزایــش حجــم پــروژه هــا و خدمات 
ــص ــانی متخص ــروی انس ــود نی ــل کمب ــار معض ــهرداری دچ  ش

ــور  ــد حض ــی نیازمن ــت تاریخ ــهرداری باف ــند.قطعا ش ــی باش م
و همراهــی مشــاوران صاحــب نظــر , جامعــه دانشــگاهی , 
متخصصیــن امــر و البتــه حمایــت تــک تــک شــهروندان کرمانــی 
اســت کــه ان شــاا... بــه مــرور زمــان تحقــق پیــدا خواهــد کــرد. 
سید مهران عالم زاده  
 شهردار کرمان

شهردار کرمان:

این شماره از هفتواد تقدیم می شود به شهرداری بافت تاریخی کرمان، شکل گرفت
سردار شهید » احمد  علی  نیری«

خوشا به حاِل ...
عــارف  ی  نامــه  وصیــت  از 
ــری:  ــی  نی ــد  عل ــهید احم ش
خوشــا  بــه حــال  کســانی کــه 
شــناختند  وجــود خویشــتن  
عمــل   و   ، دنیــا  ایــن  در  را 
کننــد  بــه وظایــف خودبــه 
و  نفــس   ی  تزکیــه  امیــد 
ترفیــع  درجــه و لــّذت عبــادت 

و خشــوع قلــب!

روی هوا، نماز خواندن
مرحـوم آیـت ا... حـق شـناس در مراسـم ترحیـم شـهید احمـد علـی 
نیـری فرمودنـد: در تهـران بگردیـد ببینیـد کسـی مانند ایـن احمد آقا 
پیدا میشـود یانه؟  در بخشـی از کتاب عارفانه نوشـته شـده اسـت: آیت 
ا... حـق شـناس، در مجلـس ختم این شـهید بـا آهی از حسـرت که در 

فـراق احمد بـود، بیان داشـتند:
 رفقـا! آیـت ا... بروجـردی حسـاب و کتاب داشـتند.اما مـن نمیدانم این 
جـوان چـه کـرده بـود؟ چه کـرد که بـه اینجا رسـید؟ سـپس در همان 
شـب در مجلـس این شـهید بزرگوار رو به بـرادرش اظهار داشـتند: من 
یـک نیمـه شـب زودتر از سـاعت نماز راهی مسـجد شـدم. بـه جز بنده 
و خـادم مسـجد، ایـن شـهید بزرگـوار هـم کلیـد مسـجد را داشـت. به 
محـض اینکـه در را بـاز کـردم، دیدم شـخصی در مسـجد مشـغول نماز 
اسـت، دیـدم کـه یک جوانی در حال سـجده اسـت، اما، نـه روی زمین، 
بلکـه بیـن زمین و آسـمان، مشـغول تسـبیح حضرت حق اسـت. جلوتر 
کـه رفتـم دیـدم احمـد اقاسـت. بعـد که نمـازش تمـام شـد، پیش من 

آمـد وگفـت: تا زنـده ام به کسـی حرفـی نزنید.

یادی از یک شهید


