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نگاهي به زندگي، 
آثار و افكار 
مرحوم محمدرضا 
 حكيمي

 سياسي          -تربيتي  -فرهنگي  -روزنامه اجتماعي               3128شماره       تومان 1500 -صفحه  4

 و خاندان پاكش) ص(سالم و صلوات بر پيامبر اعظم

 سال بيست و هشتم-هر بامداد در استان كرمان  

 مي زنم  _ماسك  _من #

 روزنامه

 آگهي مناقصه 
م 1400-6/الف /39شماره  

 )دومنوبت (
 
 

به   خدمات پشتيباني شركت آبفاي استان كرمان        :  شركت آب و فاضالب استان كرمان در نظر دارد، مناقصه عمومي با موضوع               
ريال و مبلغ تضمين فرآيند ارجاع كار             98306082401: را با برآورد     2000005963000052:  شماره سامانه ستاد ايران       

 . شركت به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد 2: ريال از محل اعتبارات داخلي با حداقل تعداد پيمانكاران 4/915/305/000
لذا از كليه شركت هايي كه داراي گواهي صالحيت معتبر در رشته امور خدمات عمومي با مجوز از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي و                               

 . صالحيت ايمني معتبر داراي مجوز از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي باشند، دعوت مي شود
ات كليه مراحل برگزاري مناقصات از دريافت اسناد مناقصات تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تدارك                       

مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي،       .  انجام خواهد شد و الزم است      WWW.Setadiran.irبه آدرس   ) ستاد(الكترونيكي دولت   
 .مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند 

 : برنامه زماني و اطالعات مناقصه
  1400/6/9لغايت سه شنبه مورخ  1400/6/4از روز پنج شنبه مورخ : مهلت خريد اسناد مناقصه -
: روز شنبه مورخ       14ساعت  : مهلت زماني ارائه تحويل پاكت ضمانت نامه فرايند ارجاع كار به دبير خانه شركت                   -

  1400/6/20: روز شنبه مورخ 19: و بارگذاري كليه مدارك به همراه تصوير ضمانت نامه در سامانه ستاد ايران حداكثر تا ساعت 1400/6/20
  1400/6/21: روز يكشنبه مورخ 9:30ساعت  :زمان برگزاري مناقصه -
 : الزم به ذكر است   
 .در جلسه ي گشايش پاكات مناقصه، يكنفر نماينده از هر كدام از شركت كنندگان مي تواند حضور داشته باشد -
 :ضمانت نامه مي تواند به يكي از روش هاي زير ارائه شود -

  »ضمانت نامه فرايند ارجاع كار     «جهت شركت در مناقصه، الزم است شركت كنندگان نسبت به ارائه                : ضمانت نامه بانكي   -1الف
 . منطبق بر آخرين نسخه آيين نامه تضمين معامالت دولتي اقدام نمايند

قابل پذيرش نمي باشد و       »شركت در مناقصه    «  بديهي است ارائه ي هر گونه ضمانت نامه خارج از فرمت آئين نامه از جمله ضمانت نامه                 (
 . )شركت كننده از ادامه روند مناقصه حذف خواهد شد

 .ماه اعتبار داشته باشد و براي سه ماه نيز قابل تمديد باشد 3ضمانت نامه مربوط به موضوع مناقصه بايد به مدت  -
 : فيش واريزي 2 -الف 

 : ارائه فيش واريزي وجه نقد به حساب بانكي سپرده حساب زير -
بنام شركت آب و فاضالب        26574803023164با شناسه واريز       1860819577به حساب بانك ملت به شماره         : مناقصه هاي داخلي      -

 . كرمان 
 03433222282دفتر قرار دادها و تلفن -نبش بلوار ساوه ، شركت آب و فاضالب استان كرمان  -بهمن  22بلوار  -كرمان  : آدرس

 روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب استان كرمان

رييس جمـهـور در     :  سرويس خبر
ــت            ــات دول ــي ــســه ه ــن جــل ــي اول

شـرايـط كـنـونـي        :  گـفـت   سيزدهم،
 .شايسته ملت بزرگ ايران نيست

به گزارش ايسنا، حجت االسـالم    
والمسلمين سيد ابراهيم رئـيـسـي در      
جلسه هيات دولت با تبريك به وزرا 
بابت رأي گرفتن از مجلس، اظـهـار     

اين امانتي است كه مردم بـراي  :  كرد
اداره كشور به ما سپرده اند و ما بايـد  

شكر ايـن نـعـمـت         .  شاكر آن باشيم
يعني بدانيم اين نعمت از سـوي خـ      
داست، آن را خـوب بشـنـاسـيـم و          
بدانيم از اين نعمت كـجـا اسـتـفـاده        

 .كنيم
شكر اين نعـمـت ايـن      :  وي افزود

است كه هـمـكـاران شـب و روز             
نشناسند و نيروهاي كـارآمـد را بـه        
كار گيرند تا عقب مـانـدگـي هـاي       

 . برخي بخش ها جبران شود
مردم بايد احساس پـيـشـرفـت و         

 .اجراي عدالت داشته باشند

عدالت بايد اجرا شود، بايد نشـان   
دهيم مصـمـم بـه اجـراي عـدالـت             
هستيم، عدالت يعني هر چيزي جـاي  
خود باشد، هر كسي در جاي خـود    
باشد و هر اقدامـي در جـاي خـود          

 .انجام شود
رئيسي با بيان اينكه قانون بهتـريـن   
مالك براي اجراي عـدالـت اسـت،      

قانونمداري بايد يـك    :  تصريح كرد
اصل باشد و تالش شـود تـا قـانـون         

اگر قانون ضعف داشته يـا  . اجرا شود
ابهام دارد، اصالح شود امـا قـانـون        

قانون گرايي با انـقـالبـي      .  اجرا شود
 .گري با هم مي سازد
بـا هـمـه تـالش         :  وي اظهار كرد

هايي كه در دولت هـاي گـذشـتـه         
انجام شده، شاهد شرايطي هستيم كه 
 .شايسته ملت بزرگ ايـران نـيـسـت      

وزيـر راه    :  رئيس جمهور تاكيد كرد
و شهرسازي آقاي قاسمي از هـمـيـن    
امروز به دنبـال اجـراي ايـن وعـده           

 .  دولت باشند

 اولين جلسه هيات دولت سيزدهم؛
 :رئيسي

شايسته ملت بزرگ  ،شرايط كنوني 
 ايران نيست

پيام علي بابايي فرماندار 
كرمان به مناسبت هفته دولت و 

 روز كارمند
 بسمه تعالي

تاريخ ملتها آميخته با فـراز و    
كننده  هايي است كه تعيين نشيب

سرنوشت، راهنمـاي آيـنـده و        
سازنده فـرهـنـگ آن مـلـتـهـا            

 .محسوب مي شوند
نظام جمهوري اسالمي ايران  

و )  ره( به رهبري خميني كبـيـر     
ايستادگي و جانفشاني فرزنـدان  
فداكار اين مرز و بوم، حركتي را آغاز كرد كه پايه گـذار شـيـوه اي        
نوين از حكومت داري و مردم ساالري در جهان قرن بيستم گرديـد و    
براي به ثمر نشستن و تداوم آن فصلي از عزت و غيرت گشوده شد بـه  

 .نام شهادت
در اين بين، شهادت دو شخصيت برآمده از جريان اصيل انـقـالب،    

شهيدان رجايي و باهنر الگوي راه و مسير حركتي را فـراروي مـلـت          
ايران باز كرد كه تا كنون ادامه داشته و ثمره آن بالندگي و عـظـمـت        

 .روزافزون ايران اسالمي است
اينجانب ضمن گراميداشت ياد اين عزيزان و شهداي سرافراز نـظـام   
شكوهمند اسالمي اين هفته را كه در تقويم ايران اسالمي مزيـن بـنـام      
هفته دولت و نيز مصادف با آغاز كار دولت جديد گرديده تـبـريـك      

 .عرض مي نمايم
همچنين روز كارمند را به كارمندان عزيز كه سرمايه هـاي اصـلـي        

ترين الزامات پيشرفت و توسعه كشـور     دولت و از مهمترين و اثربخش
 . به شمار مي روند تبريك و تهنيت عرض مي نمايم

اميد كه با همكاري و همراهي يكديگر بتوانيم در مسـيـر رشـد و            
 .اعتالي نظام و نيز عينيت بخشيدن به خدمت صادقانه كوشا باشيم

 علي بابايي فرماندار كرمان

رييس پايگاه جهاني ارگ قديم 
 :بم اعالم كرد

ارگ بم همچنان 
 تعطيل است

 
آنچه بايد درباره 

 »قارچ سياه«
 !بدانيد

 
 

 مروري بر نتايج يك مطالعه؛
برنج تراريخته، چه 
تاثيري بر سالمت 

 ها دارد؟ موش
 

كاتي درباره ن
بهترين زمان 
 ها مصرف ميوه

 
 

كارگاه آموزشي 
آشنايي با قوانين و 
مقررات پايانه هاي 

فروشگاهي و 
سامانه موديان 
 برگزار شد

 

كتاب هاي درسي از بيستم شهريور در مدارس 
 كرمان توزيع مي شود

مديركل آمـوزش  :   سرويس خبر
: و پرورش استـان كـرمـان گـفـت         

كتاب هاي درسي دانـش آمـوزان       
اين اسـتـان در تـمـام دوره هـاي              
تحصيلي از بيستم شهريـور مـاه در       

 .مدارس توزيع مي شود
به گزارش ايرنا و به نقل از روابط 
عــمــومــي اداره كــل آمــوزش و          
پرورش كرمان، احمد اسـكـنـدري      

كتاب هاي :  با اعالم خبر افزود نسب
درسي دانش آمـوزان در تـمـامـي         
دوره هاي تحصيلي به شهرستان هـا    
و مناطق اين استان ارسـال شـده و         

 .آماده توزيع است
كـتـاب    امسال تمام:  وي بيان كرد

ها در مدارس توزيع مي شود و هيچ 

كتابي در كتاب فروشي ها فروخـتـه   
 .نخواهد شد

اسكندري نسب با بـيـان ايـنـكـه          
نفر دانـش     560هزار و  420تاكنون 

درصد دانـش     79آموز يعني حدود 
استان كرمان كـتـاب هـاي        آموزان

درسي خود را به صورت اينتـرنـتـي    
: خريداري كرده اند تـاكـيـد كـرد        

ســايــر دانــش آمــوزان در اســرع          
نسبت به خريد اينترنتي كتاب   وقت
  .درسي خود اقدام كنند هاي

دانش آمـوزانـي كـه        :  وي افزود
تاكنون كتاب هاي درسي خـود را      

شهـريـور    15خريداري نكرده اند تا 
 مهلت دارند كه با ورود به سـامـانـه   

IRTEXTBOOK.IR  به خريد

 .كتاب درسي خـود اقـدام كـنـنـد         
خريد كتاب :  اسكندري نسب گفت

درسي نيازمـنـد ثـبـت نـام دانـش             

و مشـخـص   )  پادا( آموزان در سامانه 
شـدن مـدرســه مـحـل تـحـصـيــل              

 .آنهاست

 روزنامه
 نداي وحدت كرمان 

را هر روز در سراسر استان   
 بخوانيد 
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طرح كشاورزي  3بهره برداري از 
و دامپروري در شهرستان سيرجان 

 در هفته دولت 
بنا به اعالم روابط عمومي سازمـان جـهـاد كشـاورزي         :  سرويس خبر

استان كرمان، محمودآبادي مدير جهاد كشاورزي شهرستان سـيـرجـان      
در هفته دولت سه طرح كشاورزي و دامپروري با هـزيـنـه كـرد         :  گفت

ميليارد ريال آن از اعتبارات دولتي  38ميليارد ريال كه بيش از  81قريب 
 .است، به بهره برداري مي رسد

اين طرح ها شامل دو طرح آبياري تحـت فشـار و       :  وي تصريح كرد
 .يك طرح پرورش ماهي مي باشد
دو طرح آبياري تحت فشار در سطـوح  :  محمودآبادي خاطرنشان كرد

ميليارد ريال اجرا  39هكتار با هزينه كرد اعتبار دولتي قريب  164و  100
 .شده است

 4همچنين يك طرح پرورش ماهي به ظرفيت توليد :  وي اظهار داشت
تن گوشت سفيد در سال از ديگر طرح هاي افتتاحي در ايـن ايـام مـي        

 .باشد
 

تُن  3مالخر و كشف  2دستگيري 
 سيم برق سرقتي 

 

مالـخـر    2فرمانده انتظامي شهرستان كرمان از دستگيري : سرويس خبر
تن سيم و كابل هاي فشار قوي برق در عمـلـيـات مـامـوران         3و كشف 
  .خبر داد 14كالنتري

سرهنگ مهدي پور امينايي در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خـبـري     
در پي وقوع سرقت هاي متوالي و اعـالم شـكـايـت       :  پليس اظهار داشت

اداره برق به دليل سرقت شدن كابل هاي برق فشار قوي و خود نگهـدار  
ايـن     14موضوع به صورت ويژه در دستور كار مـامـوران كـالنـتـري            

 .فرماندهي قرار گرفت
ماموران پس از انجام اقدامات اطالعاتي موفق به شناسايـي  :  وي افزود

يك كارگاه ضايعاتي كه اقدام به خريد كابل هاي برق سرقتي مي كـرد  
 .شدند

مـامـوران بـا      :  فرمانده انتظامـي شـهـرسـتـان كـرمـان بـيـان داشـت                  
تـن     3قضائي در بازديد از انبار ايـن كـارگـاه ضـايـعـاتـي                 هماهنگي

نـفـر    2برق خود نگهداركشف و در اين رابطه  هوايي و كابل  برق  سيم 
 .مالخر را دستگير كردند

سرهنگ مهدي پور امينايي در پايان با بيان اينكه متهمان بـراي سـيـر        
يـكـي از     :  مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي شدند خاطر نشان كـرد 

اولويت هاي كاري پليس برخورد با باند هاي سرقت اسـت و در ايـن           
راستا نيز از مردم عزيز شهر كرمان مي خواهيـم در صـورت مشـاهـده           
موارد مشكوك در اين خصوص، موضوع را در اسرع وقت از طـريـق       

 .به پليس اطالع دهند 110شماره 
 

كيلو حشيش  210قاچاقچي 
 دستگير شد 

با توقيف يـك دسـتـگـاه         :  فرمانده انتظامي بافت گفت:  سرويس خبر
گرم حشـيـش كشـف و يـك            300كيلو و  210خودروي وانت پيكان 
  .قاچاقچي دستگير شد

سرهنگ محمود بيدشكي درگفت و گو با خبرنگار پايـگـاه خـبـري       
ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين شهرستان بـا  :  پليس، اظهار داشت

انجام اقدامات اطالعاتي از عبور يك محموله مـواد مـخـدر از مسـيـر            
ارزوئيه به سمت بافت مطلع شدند و موضوع را بـه صـورت ويـژه در            

 .دستور كار خود قرار دادند
بالفاصله تيم هاي عملياتي پليس مبارزه با مواد مخدر مسير :  وي افزود

مذكور را تحت كنترل خود قرار دادند و با مشـاهـده خـودروي وانـت         
پيكان حامل مواد طي عملياتي منسجم آن را متوقف و در بـازرسـي از         

گرم حشيش را كشف و يك قاچاقـچـي را     300كيلو و 210اين خودرو 
 .دستگير كردند

فرمانده انتظامي شهرستان بافت با اشاره به تشكيل پرونده و مـعـرفـي        
پليس با اشراف اطـالعـاتـي خـود و         :  متهم به مرجع قضائي، بيان داشت

رصد مستمر تحركات قاچاقچيان اجازه جوالن به آنان را نخواهد داد و     
اين افراد خبيث را در رسيدن به اهـداف شـوم خـود نـاكـام خـواهـد                  

 .گذاشت

هرات  -تكميل جاده شهربابك  از گوشه و كنار استان
 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد 60

اجـراي بـانـد دوم پـروژه           :  استاندار كـرمـان گـفـت        :  سرويس خبر
ميليارد تومان براي تكميل نيـاز دارد     60)  استان يزد( هرات   -شهربابك 

 .هاي بودجه استفاده كنيم كه براي تامين آن بايد از همه ظرفيت
به گزارش ايرنا، علي زيني وند در حاشيه بازديد از محور شهربـابـك   

نماينده مردم شهرستان شهربـابـك   :  شهرات در جمع خبرنگاران افزود  -
در مجلس شوراي اسالمي نيز پيگيري خوبي در اين خصـوص داشـتـه        

سال آيـنـده خـوشـبـيـن            2 اين محور طي به تكميل در مجموع است و
 .هستيم

بخشي از ترافيك كشور از استان كرمان به سـمـت     :  وي اظهارداشت
هـرات    -استان هاي اصفهان، فارس و يزد در محدوده محور شهربابك   

 .است اي بسيار استراتژيك و مهم قرار دارد لذا اين محور جاده
هرات نـيـز در واقـع            -جاده قديم شهربابك :  استاندار كرمان گفت

بانده ايـن پـروژه      2بسيار غيراستاندارد و غيرقابل استفاده است لذا طرح 
اعتبار آن متاسفـانـه تـامـيـن         سال پيش آغاز شده اما 12تا  10از حدود 
 .نشده است

وي با بيان اينكه امروز در بخشي از استان كـرمـان كـار زيـرسـازي          
: هرات به خوبي انجام شده است تصريح كـرد   -پروژه محور شهربابك 

آماده آسفالت است كه بـايـد    كيلومتر از اين پروژه زيرسازي شده و 18
 .شود بسرعت انجام ضمن پيگيري، مراحل اجرايي كار

زيني وند با تاكيد بر اينكه خط قديم اين محور نيز غـيـر اسـتـانـدارد        
: بيان داشـت    در دستور كار قرار دارد بوده و طرح بهسازي و مطالعه آن

پس از اين سفر ايمن سازي موقت، عالئم گذاري، ترميم نقاط حـادثـه     
به اداره كل راهداري و حمل و نـقـل      باند قديم بهسازي و مطالعه خيز،

 .جاده اي استان كرمان اعالم مي شود
كـيـلـومـتـر طـول دارد            75 هرات  -ايرنا مسير شهربابك  به گزارش

كيلومتر از باند دوم آن به پايان رسيـده و     9تاكنون عمليات اجرايي  كه
 .آسفالت شده است

 
 :رئيس كميسيون اقتصادي مجلس

بازنگري درمديريت منابع حوزه 
 سالمت ضروري است

ــر    : ســرويــس خــب
رئيـس كـمـيـسـيـون         
اقتـصـادي مـجـلـس        
شــوراي اســالمــي      

بازنـگـري در     :  گفت
نحوه مديريت منـابـع   
ــت      ــالمـ ــوزه سـ حـ
ضروري و الزم است 
 .و بايد پيگيري شود

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي دفتر نماينده مردم كـرمـان و     
محمدرضا پورابراهيمـي در حـاشـيـه          راور در مجلس شوراي اسالمي،

بازديد از بيمارستان افضلي پور به مناسبت گراميـداشـت روز پـزشـك         
بهداشت    در حوزه ملي تمام تالش بر اين تقويت اعتبارات حوزه:  افزود

و درمان بود كه سال گذشته اعتبارات ماندگار حوزه سالمت در مجلس 
 .از طريق قانون ماليات بر ارزش افزوده نهايي شد

وي با بيان اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس نهايي و دو   
تـنـهـا    :  ماه قبل ابالغ و بعد از آن به شوراي نگهبـان ابـالغ شـد افـزود          

وزارتخانه اي كه از منابع ماليات بر ارزش افزوده اسـتـفـاده مـي كـنـد           
 .وزارت بهداشت و درمان است

اين نماينده مجلس با بيان اينكه بايد بازنگري در نحوه مديريت منابـع  
چهـار تـا پـنـج         :  در حوزه سالمت به طور جدي پي گيري شود، گفت

درصد جمعيت كرمان واكسينه شده كه از ميانـگـيـن كشـوري بـاالتـر           
 .است

پورابراهيمي با اشاره به آغاز به كار دكتر عين الهي به عـنـوان وزيـر        
بـايـد   :  تاكيد كرد   بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين وزارتخانه

 .در حوزه سالمت بازنگري در نحوه مديريت منابع صورت بگيرد
با توجه به هزينه بسيار زيـادي كـه بـه بـخـش سـالمـت                :  وي افزود

اما به نظر مي رسد آنطور كه بايد در بـخـش هـاي       اختصاص داده شده
 .مختلف تاثير گذار نبوده است

با وزير جديد بهداشت و درمان توافق كرديـم  :  پورابراهيمي بيان كرد
در حوزه اقتصاد سالمت كه اكنون در دنيا به عنوان يكي از مهـمـتـريـن     
محورهاي تصميم گيري است مبناي عملكرد وزارت بهداشت، درمـان    
و آموزش پزشكي باشد كه البته در دولت هاي قبل نيز به آن اشاره شده 

 .است
اقـتـصـاد    :  رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسـالمـي افـزود     

سالمت به ما مي گويد ما چگونه از امكانات موجود بهترين و بيشتـريـن   
 .تا بيشترين بهره وري را داشته باشيم  استفاده را ببريم

پورابراهيمي با بيان اينكه روز گذشته در صحـن عـلـنـي در مـورد             
يكي از مواردي كه مطرح :  شرايط خاص كرونا صحبت كردم بيان كرد

كردم اين بود كه ما يك ميليارد دالر منابع صندوق توسعه مـلـي را در       
سال گذشته به حمايت از مراكز درماني در مواجهه با بحران اختـصـاص   

 .يافت كه گزارشي از اين مهم نداريم
وي با اشاره به كمك هاي بنگاه هاي اقتصادي بزرگ استان كـرمـان   

به برخي شركت ها گفتـيـم واكسـن      :  در مهار شيوع كرونا اظهار داشت
كرونا را وارد كنند تا هم پرسنل خود استفاده كنند هم گروه هاي ديگر 

 .متاسفانه وزارت بهداشت موافقت نكرد و وقفه و هزينه ايجاد كرد
نماينده مردم كرمان و راور در مجلس با اشاره به توليـد واكسـن در       

واكسيناسيون بايد بارهمت مسئولين هر چه سريع تر انـجـام     :  ايران افزود
 .شود

): محقّـق ( خبرنگار نداي وحدت 
در كشور :  رئيس اتاق كرمان گفت

ما منابع عظيمي براي يارانـه انـرژي     
در نظر گرفته مي شود كـه مـيـزان      
اين منابع در استان كرمان چـنـديـن    

توان  عمراني است و مي  برابر بودجه
از آنها به عنوان منابع اتالف انـرژي  

 .ياد كرد
به گزارش روابط عمومـي اتـاق     
بــازرگــانــي، صــنــايــع، مــعــادن و       
كشاورزي كرمان، سـيـد مـهـدي         
طبيب زاده، با بيان اين مـطـلـب در      

اولــيــن نشــســت   
مـــــــجـــــــازي 
انديشكده تدبـيـر   
انرژي با موضـوع  
حكمراني انـرژي  
در ايران شـرايـط   

ــش    ــال ــا،    و چ ه
در كشـور  :  گفت

ما ساالنه بيش از   
ميليـارد دالر     86

يارانه در حـوزه      
شود كه از ايـن     انرژي پرداخت مي

باالتر از كشور چيـن،    حيث در دنيا
رئـيـس   .  در رتبه نخست قرار داريم

اتاق كرمان با طرح اين سـوال كـه     
چگونه مي توان اين منابع عظيم را   
در اختيار اقتصاد كشور قـرار داد،      

آمادگي براي تدوين سـنـد     :  گفت
اصالح الگوي مصرف انـرژي بـه       

هـاي     منظور حفاظت از منابع نسـل   
 .آينده وجود دارد

زاده، با بيان اينكه تحميـل   طبيب 
خاموشي ها، زيان هنگفتي به صنايع 

مــتــاســفــانــه  :  وارد كــرده، افــزود    
درخواست براي استفاده از انـرژي    
ارزان در سطوح مختلف از توليد و 
صنعت گرفته، تا نهـادهـا و مـردم        
وجود دارد و اين موضـوع بـاعـث      

 .هاي فراوان شده است ايجاد رانت
بـايسـتـي راه      :  وي تصريح كـرد  

حلي براي جبران اتالف انرژي پيدا 
كرد كه اين موضوع نياز بـه اقـدام     

رئيس اتـاق    .  جدي حكمرانان دارد
انـديشـكـده انـرژي       :  كرمان، افزود

ايران كه با حمايت اتـاق كـرمـان        
تواند با استـفـاده    اندازي شده مي راه

از تجربيات افـراد صـاحـب نـظـر،          
حكمراني انرژي را اصالح و بهبـود  

 .بخشد
در اين نشست مسـعـود نـيـلـي،         

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعـتـي   
اي در خصوص  شريف با ارائه مقاله

منابع فراوان انرژي در كشـور، از        
كمبود در عـيـن     «چالشي با عنوان 

انـتـظـار    :  ياد كرد و گـفـت     »وفور
رود از اين مـنـابـع فـراوان در            مي

راستاي توسعه اقـتـصـادي كشـور         
استفاده شود، اما تنها مـزيـت ايـن        
انرژي ها به شكل فاجـعـه مصـرف      
انرژي ديده مي شود، موضوعي كه 
به شـكـل بـحـران تـامـيـن بـرق                 

 .كند خودنمايي مي
گيري در    نظام تصميم:  وي افزود

دهه هاي گذشته نسـبـت بـه رشـد         
مصرف بي تفاوت نبوده و سياسـت  
هايي همـچـون افـزايـش قـيـمـت            

ها و يا سهميـه بـنـدي را در           حامل
اي    پيش گرفته اما اين موارد فايـده 

: نيلي، در ادامه گفـت .  نداشته است
سياستمداران بايد درك درستي از   

چرايي مشـكـالت حـوزه انـرژي           
داشته باشند و عزم خـود را بـراي         

 .اصالح وضع موجود جزم كنند
همچنين در اين نشسـت رئـيـس      

راه :  سابق پژوهشگاه نيرو نيز گفـت 
حل مشكالت حوزه انرژي، كاهش 
دخالت حـكـمـرانـان و افـزايـش             
ــا اســت          . مشــاركــت تشــكــل ه

: زاده، افـزود      محمدصادق قـاضـي    
گيري حاكمان بـايـد    فرآيند تصميم

اي باشد كه بستر الزم بـراي   به گونه
انديشه ورزي، هـمـراه بـا تـحـول          

 .گرايي فراهم شود
عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد  

بهشتي، توزيـع يـارانـه از طـريـق            
هـاي انـرژي را مـثـالـي از               حامل

حكمراني ناكارآمد توصيف كرد و 
ريـزي     بايسـتـي بـا بـرنـامـه          :  گفت

متمركز براي تامين نـيـروگـاه هـا،         
توجه به ظرفيت نيروگاهي و نـيـاز       
آينده و بررسي ظرفيت هاي تولـيـد   
انرژي، مشـكـالت ايـن حـوزه را           

 .برطرف كرد
در اين نشست كـه بـه هـمـت            

انديشكـده انـرژي اتـاق كـرمـان            
نـفـر از        100برگزار شد، بيش از     

فعاالن و صـاحـب نـظـران حـوزه          
انرژي به صورت مجـازي حـاضـر      

 .شدند

 : رئيس اتاق كرمان

 منابع يارانه انرژي چندين برابر بودجه عمراني استان است
 

مـعـاون آمـوزش       : سرويس خبر
ابتدايي آموزش و پـرورش اسـتـان      

 70ثبت نام بيش از     :  كرمان گفت
درصد دانش آمـوزان اسـتـان در          

هاي اول، هفتم و دهـم انـجـام       پايه
 .شده است

اداره اطالع رساني و    به گزارش
روابط عمومي آموزش و پـرورش    
استان كرمان، عباس ضيا در نشست 
مشترك اعضاي شوراي مـعـاونـان      
آموزش و پرورش استان كرمان بـا    
مــديــران و رؤســاي آمــوزش و          

ها و مناطق استـان   پرورش شهرستان
ثبت نام دانش آموزان در :  بيان كرد

مدارس استان در چـهـار مـقـوـلـه           
اقدام، نظارت، آمار و اطالعـات و    

ها در حال انجام و پيگـيـري    چالش
 .  است

وي با اشاره به اجـراي بـرنـامـه         
تدبير در تـمـامـي مـدارس دوره             

تهيـه بـرنـامـه       :  ابتدايي استان گفت
ساليانه فعاليت مدارس ابتدايـي بـر     

. اساس فرم ارسالي ضروري اسـت   
ضيا با تاكيد بـر ايـنـكـه زمـان و              

ي ارزشيابـي دانـش آمـوزان         نحوه
نياز به ( دوره ابتدايي سطح عملكرد 

بايد در شهريـور مـاه     )  تالش بيشتر
زمان شروع :  انجام شود، اظهار كرد

ارزشيابي از پنجم شهريور مـاه بـر       
) 7مـاده    ( اساس آئين نامه توصيفي 

 . شود آغاز مي
معاون آموزش ابتدايي آمـوزش    
و پرورش استان كرمان بر تهـيـه و     

تدوين اطلـس دسـتـرسـي دانـش          
آموزان دوره ابتدايي به آموزش تـا  
ابتداي سال تحصيلي جديد تاكـيـد   

بررسي دقيـق  :  وي اظهار كرد.  كرد
دانش آموزان آسيـب  « مفاد اطلس 

، در تـكـمـيـل و تـدويـن               » پذير
عملكرد مدرسـه بسـيـار ضـروري         
است و نقش مؤثـري در ارتـقـاي        

هـاي آمـوزشـي و           كيفيت فعاليت
 .پرورشي دارد

 :معاون آموزش ابتدايي آموزش و پرورش كرمان خبر داد

درصد دانش آموزان  70ثبت نام 
 پايه هاي ورودي در استان كرمان 
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 روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي كرمانالف                                          / م1025.  مي باشد مناقصههزينه درج آگهي بر عهده برنده 
 كرمان ـ ابتداي جاده هفت باغ علوي ـ معاونت غذا و دارو ـ اداره حراست): تضمين شركت در مناقصه (محل تسليم فقط پاكت الف 

 

 آگهي فقدان سند مالكيت
اصلي واقـع در       6فرعي از  2387آقاي سعيد بهبودي نژاد فرزند علي مالك ششدانگ پالك 

صادر و تسليم   578صفحه  157دفتر  000697كرمان كه سند مالكيت آن به شماره  4بخش 
ـ    31161و      1395/09/13ــ     31162و  1399/07/23ـ  39059گرديد و به موجب اسناد 

ـ    34370و      1396/07/22ــ       32353و      1395/06/13ــ       31160و    1395/09/13
كرمان به نفع بـانـك      33همگي تنظيمي دفترخانه  1398/07/23ـ  36525و  1397/07/24

انصار ثبت شده و ضمن تسليم دو برگ استشهاد محلي تصديق امضا شده مدعي است سـنـد   
از بين رفته و درخواست سند مالكيت الـمـثـنـي     /  مالكيت پالك مزبور  به علت نامعلوم مفقود

ائين نامه قانون ثبت مراتب در يك نوبت در تاريخ منـدرج در     120نموده  لذا به استناد ماده  
ذيل اگهي مي شود تا چنانچه كسي مدعي انجام معامله نسبت به ملك فوق الذكر يـا وجـود     

روز پس از انتشار اگهـي  بـه اداره ثـبـت              10سند مالكيت نزد خود مي باشد  ظرف مدت 
شهرستان كرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالكيت يا سند معامله تسليم 

/ م   590. نمايند واال پس از مدت مذكور نسبت به صدور سند مالكيت المثني اقدام خواهد شـد 
 الف

  1400/06/07:تاريخ انتشار
 عيسي حافظي فر

 كرمان 1رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه  

 450برداشت 
تن هلو از 

باغات 
شهرستان راور 
 در سال جاري 

 

بنا بـه اعـالم       :  سرويس خبر
روابط عمومي سازمان جـهـاد     
كشــاورزي اســتــان كــرمــان،      
خواجويي سرپرست مديـريـت   
جهاد كشـاورزي شـهـرسـتـان        

فصـل بـرداشـت          : راور گفت
هلو در اين شهرستان از اواسـط  
مرداد ماه شروع و تـا اواسـط         
شهريور ماه ادامه مـي يـابـد و        
سطـح زيـر كشـت هـلـو در              

هكتـار مـي      55شهرستان راور 
هكتار آن بارور و    40باشد كه 

هكتار غير بـارور اسـت و        15
 450پيش بيني مي شود امسال   

تن هلو از باغـات شـهـرسـتـان        
 .برداشت شود

در :  وي تصـــريــح كــرد        
رقـم هـلـو         3شهرستان راور     

شامل رقم زعفراني زود رس،     
 .تبريزي و ديررس مي باشد

ــان           ــاي ــي در پ ــوي ــواج خ
در سال جاري :  خاطرنشان كرد

با توجه به اطـالع رسـانـي بـه         
موقع و مكرر، آمـوزش هـا و       
توصيه هاي الزم به كشـاورزان  
در خصوص روشهاي كـنـتـرل    
آفت مـخـرب مـگـس مـيـوه           
مديترانه اي، خسـارت آفـت         

 .بسيار پائين بوده است



        

 
 
 
 

 تومان 12/251/000 سكه طرح جديد

 تومان 11/799/000 سكة طرح قديم

 تومان 6/400/000 نيم سكه

 ربع سكه
 

 سكه گرمي

 تومان 3/950/000
 

 تومان 2/350/000

 اوقات شرعي كرمان
  12:  42:                                         اذان ظهر   

  19: 08:                                       غروب آفتاب
 19: 25:                                      اذان مغرب  
 00: 03:                             نيمه شب شرعي   
 4:  54:                                    اذان صبح فردا 

 6: 16:                                طلوع آفتاب فردا  

 3 سال بيست و هشتم*   1400شهريور ماه  7يكشنبه *     
 :ذكر امروز 

 يا  ذالجالل و االكرام
 )مرتبهصد (

مـديـر پـايـگـاه         : سرويس خـبـر  
ميراث جهاني بم و منظر فرهـنـگـي    

در حال حاضر با تـوجـه     :  آن گفت
به شيوع كرونا مجموعه تـاريـخـي      
ارگ بم تعطيل است و اميـدواريـم   
در دوران پساكرونا شاهـد حضـور     
دوبـاره گــردشــگــران ايــن بــنــاي        

 .تاريخي باشيم
محسن قاسمي در گفت و گو بـا  
ايسنا درباره روند بـازسـازي ارگ     

حـدود يـك     :  قديم بم اظهار كـرد   
سال و نيم اسـت كـه عـهـده دار             
مديريت اين مجموعه هسـتـم كـه        

آغاز شـد و         همراه با بحران كرونا
روز    30متأسفانه شايد كـمـتـر از        

شــاهــد حضــور گــردشــگــران و        
توريست ها در اين مجموعـه بـوده     

 .ايم
سال گـذشـتـه بـه       :  وي بيان كرد

ها و  دليل شيوع ويروس كرونا موزه
اماكن تاريخي استان از جمله ارگ 
تاريخي بم تعطيل بود و ايـن امـر         
فرصت مناسـبـي بـراي مـرمـت و            

هاي مختـلـف ايـن       بازسازي بخش
 .بناي تاريخي را فراهم كرد

قاسمي با بيان اينكه امسال فـقـط   
روز شاهد حضور گردشـگـران    13

در اماكن تاريخي بوديم، در ادامـه    
درمورد اينكه وضعيت كارگاه هـا    
در اين مدت تعطيلي به چـه نـحـو        

با توجه بـه سـيـاسـت       :  بوده؟ گفت
هاي دولت در بحث كرونا و رنـگ  

بندي هايي كه تعـريـف شـد ايـن         
 50مجموعه هم مستثني نبود و بـا        

درصد نيرو كار مرمت را ادامه داده 
 .است

مدير پايگاه ميـراث جـهـانـي و         
منظر فرهنگي بم به روند بـازسـازي   

از آنجا كه طـي  : اشاره كرد و افزود
سال گذشته تمام كارها صـرفـا      10

پژوهشي و آواربرداري بوده و بعـد  
از آن روند بازسازي با كندي پيـش  
رفته كه مـورد رضـايـت مـردم و           
مسئولين وزارت ميراث فـرهـنـگـي     
نبود لذا سعي كرديم تـمـام تـالش      
خود را از لـحـاظ فـيـزيـكـي در               
راستاي مرمت به كـار گـرفـتـه و           
پروژه هاي مختلفي را در دسـتـور       
كار خود قرار داده ايـم كـه ايـن            

تـائـيـد هـئـيـت            پروژه ها بـعـد از    
راهبردي و ميراث جهانـي بـرنـامـه       

 .ريزي شد

وي به پروژه ها اشـاره كـرد و         
پروژه يخدان ارگ بم، كاله :  افزود

فرنگي، عمارت دروازه دوم، خـانـه   
مير اكبر، اصطبل تاريخي، فاز دوم   
خانه سـيـسـتـانـي، بـرج فـرمـانـده              
حكومتي قشون در كنار حـفـاظـت    
ادواري در ارگ تـاريـخـي جـزو         

درصـد     50پروژه هاي شاخص بـا    
نيرو شروع شدند كه خوشبـخـتـانـه     
خانه سيستـانـي، عـمـارت دروازه         
دوم، كاله فرنگي، برج فرمانـدهـي   

درصد مرمت و باسـازي   100قشون 
 .شدند

به محض اينكه :  قاسمي بيان كرد
فرصتي پيش آيد و وضعيت كرونـا  
به ما اجازه بده رونمايي از اين آثار 

وي    .تاريخي در دستور كار اسـت   
مرمت اصطبل حكومتـي،  :  ادامه داد

يخدان، خانه ميراكبر و سيسـتـانـي،    
مجموعه عمارت دروازه دوم، بـرج  
كاله فرنگي و همچنين سامانـدهـي   
كمپ اقامتي، ايجاد سامانه حفاظت 
الكترونيك و پايش تصـويـري از       
جمله اقدامات انجام شـده در ايـن       
مجموعه تاريخي طي سال گذشـتـه   

 .محسوب مي شود
مدير پايگاه ميـراث جـهـانـي و         
منظر فرهنگي بم با اشاره به مـرمـت   

درصـدي خـانـه         100و بازسازي   
سيستاني ارگ تاريخي بم تـاكـيـد      

در حال حـاضـر ايـن بـنـاي            :  كرد
تاريخي به مجمـوعـه پـژوهشـي و         
اداري پايگاه ميراث جهانـي بـم و       
منظر فرهنگي آن تغيـيـر كـاربـري       

 .داده است
پايگاه پژوهشي ارگ :  وي افزود
تاريخي سيستاني منتـقـل    بم به خانه

هـاي   شد و از نزديك شاهد فعاليت
 .پژوهشي و مطالعاتي هستيم

موزه تاريـخـي   :  قاسمي بيان كرد
بم از ديگر برنامه هاي در دسـتـور       
كار بود كه پيش از ايـن مـوزه بـه        
صورت يك نمايشگاه كوچكي در 
كنار ساختمان اداري قرار گـرفـتـه      
بود كه در شأن اين مجموعه نـبـود     
لذا موزه به ساختمان اداري انتـقـال   

 .داده شده است
 

 رييس پايگاه جهاني ارگ قديم بم اعالم كرد

 ارگ بم همچنان تعطيل است

 
به گزارش باشگاه خـبـرنـگـاران     

تـوجـهـي بـه          پويا، سادگي و بـي     
اين عـبـارت را       ...  زخارف دنيوي 

هـاي   توان فصل مشترك ديدگاه مي
متفاوت افراد مـخـتـلـفـي دانسـت           

ي مرحـوم   در اين روزها درباره   كه
انـد و       محمدرضا حكيمي گـفـتـه     

ــده اســت        ــه ش ــت ــوش ــارغ از    .  ن ف
ي نـوع   وسو و قضاوت درباره سمت

نظام فكري آن مرحوم، اما چـنـدان   
بيراه هم نخواهـد بـود كسـي كـه           
بسياري او را محشور با عـدالـت و       

بهاي نبوي و علوي در    ميراث گران
شناسند، در ساحت  مي   ساحت نظر

عمل و زندگي و زيست خـود هـم     
منشي شبيه به آن را اتـخـاذ كـرده        

تصوير منتشرشده از منزل آن .  باشد
مرحـوم تـنـهـا سـاعـتـي بـعـد از                  
درگذشتش خود شاهد روشني بـر    

 .اين مدعاست
ويژگي ديگر آن عالم و متفـكـر   

بستگي و ايمان و اعتقاد  برجسته، دل
عميق به ساحتي بود كه توحيـد در    

بر همين مبـنـا   .  برابر بشر گشوده بود
بــود كــه بــا وجــود بســيــاري از           

ها و وجوه فـكـري كـه در         ويژگي
شخصيت علمي و ديـنـي مـرحـوم       
محمدرضا حكيمي وجود داشـت،    

ي    اما حتماً يكي از نقاط بـرجسـتـه     
آن، نقد عقل خودبنياد بشري است؛ 
عقلي كه منقطع از عـالـم وحـي و        

كش محوريت هستي   توحيد، كباده
شده و خود را يگانه  و زمان و مكان

معيار ارزشيابي و هنجار و ناهنـجـار   
. دانـد    دانستن تمام امور عـالـم مـي     

وضعيتي كه نظامات و سازوكـارهـا   
و تمدن امروز بشر از نتايـج سـحـر      

 .آن است
 

 بستگي به سنت توحيـد  دل
ي همين نگاه و رويكرد كه  در ادامه

با   ي فعاالنه سنگ بناي نقد و مواجه
اين نوع نگاه به هستي و سـاحـات       

شده  ديگر تفكر مانند فلسفه گذاشته
هاي اين جريان هـم   و يكي از چهره

ي فعاالنه و  مواجهه.  شود شناخته مي
بسـتـگـي       نقدي كه برخاسته از دل  

ي قلبي و ايماني آن    شديد و عقيده
مرحوم به سنت تفكر الهي است كه 

ي شـئـون و امـور فـردي و                همه
ي  اجتماعي زندگي بشر را زير سايه
بيـنـد    وحي و تفكر منبعث از آن مي

و توحيد خالص را شرط سـعـادت     
از همين جـهـت     .  داند ابدي بشر مي

هم هست كه به هر آنچه جـز ايـن     
 .نگرد مسير با نگاهي بدبينانه مي

ي    بستگي و عقيده شدت اين دل
حدي بود كه حـتـي سـايـر          قبلي به
هاي فكري اين مسير را هـم     جريان

نـگـريسـت و         با نگاهي انتقادي مي
ــه                 ــت ك ــداش ــي از آن ن ــاي اب

هاي خـود را از ديـگـر           مندي گله

چـه  .  رهروان تفكر توحيد ابراز كند
  آنكه غايت حكيمي آن بود كه بـه   

ي    زعم خودش گردي بـه نـقـطـه        
كانوني توحيد و عدل الهي ننشيـنـد   
ولو آنكه از سوي ديگر همراهـانـي   
باشد كه بعضاً با نيت خالصـانـه در     
مسير توحيد و نصـرت ديـن حـق          

 .اند برداشته
همين اُنس دائمي با مـفـاهـيـم و       

ي    اصول ناب ديني هم بود كه مايه
غناي نفس آن مرحـوم را فـراهـم        

اش  آورده بود؛ غناي نفسي كه ثمره
هاي شـخـصـي     وضوح در ويژگي به

 . شدت متبلور بود وي هم به
زيستي، شدت تعبد و دوري  ساده

ظاهري و رنـگ      از زشت و زيبايي
هاي دنـيـايـي آن مـرحـوم           و لعاب

ي كساني است كـه   مورد وفاق همه
امروز .  با شخصيت او آشنايي دارند

هاي قبل و    ها و دهه و ديروز و سال
حكيمي به يك معنا يكسـان    جواني
رنگ بود درسـت بـرخـالف         و هم

كساني كه از نظر هويت فـكـري و     
جرياني و عقيدتي، ديروز و امـروز    
و فردايي متـفـاوت از يـكـديـگـر           

 .دارند
 هنر در كنار دغدغه

ي اين فضائل نبـايـد    در كنار همه
از جامعيت عـلـمـي و ادبـي ايـن            

هـرچـنـد    .  شخصت هم غافـل شـد    
اي از ايـن فضـائـل             بخش عمـده 

ا      متصف با ساحات ديني اسـت، امـ
وآمد و محشوربـودن   ارتباط و رفت

ايشان با ديگر عوالم فرهنگ مانـنـد   
هنر و ادبيات چيزي نبود كه بـتـوان   

هـمـيـن امـر هـم          .  از آن غافل شد
باعث شده بود كه مفهوم نـيـكـوي    
مد نظر خود را در قالبي نيكو و زيبا 
و فاخر ارائه دهد و بر حسن ظاهري 
آن بيفزايد و هنر خويش را خـرج      

 .اين مسير كند
هـاي   ايشان در ميان فضالي دهه 

هايي بود كه  گذشته از معدود چهره
با عوالم جديد فرهنگ و هنر ماننـد  

حضـور در    .  سينما هم غريبه نـبـود    
هـاي خصـوصـي و           بعضي اكـران 

هاي تاريـك سـيـنـمـا و بـه              سالن
راسـتـاي    تماشانشستن آثاري كه هم

با نگاه فكري او بودند، گواهي بـر    
 .اين مدعاست

مـنـدي    اين جامعيت در كنار بهره
از هنر و ادبيات و آشنايي با مسائـل  
روز باعث شده بود تا آثار متعددي 
نگاشته و منتشر كنـد؛ آثـاري كـه        

ها به بيـش   هرچند عمر بعضي از آن
رسد، اما هنوز هـم بـا      قرن مي از نيم

استقبال مواجه است و مخـاطـبـانـي     
جدي دارد؛ آثاري كه بـا سـبـك        
روان و ساده به توضيح مباني دينـي  

انـد و بـراي          و اعتقادي پـرداخـتـه   
قـدري قـابـل         بسياري از افـراد آن   

 .توصيه است
 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004691برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عباسلو فرزند امامعلي به شماره                  

مترمربع   1512/27صادره از بردسير در يك قطعه خانه و باغچه به مساحت                  4شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك       38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش            1551پالك  

لذا . آقاي گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو و فغانعلي جاني پور محرز گرديده است               
روز آگهي مي شود در صورتي كه          15به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله             

اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                   
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،                       
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند               .نمايند
 الف/ م  1157. مالكيت صادر خواهد شد
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 
 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
 فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004699برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس عباسلو فرزند امامعلي به شماره                

مترمربع پالك    2506/78صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت               3081شناسنامه  
اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك خريداري از مالك آقاي گرگعلي اكبري نسب                1551

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به            . و ورثه امامعلي عباسلو محرز گرديده است       
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي                  15فاصله  

اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به                  
اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست                   

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم           .خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند        
 الف/ م  1156. وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 
 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
 هاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004586برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عباسلو فرزند امامعلي به شماره                  

 1551مترمربع پالك     2511/72صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت              4شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي آقاي         38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش          

لذا به  . گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو و فغانعلي جاني پور محرز گرديده است                
روز آگهي مي شود در صورتي كه           15منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله              

اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                   
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،                       
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند               .نمايند
 الف/ م  1155. مالكيت صادر خواهد شد
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 
 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004686برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عباسلو فرزند امامعلي به شماره                  

 1551مترمربع پالك     2515/27صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت              4شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي آقاي         38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش          

لذا به  . گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو و فغانعلي جاني پور محرز گرديده است                
روز آگهي مي شود در صورتي كه           15منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله              

اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                   
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،                       
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند               .نمايند
 الف/ م  1152. مالكيت صادر خواهد شد
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 
 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
 هاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004584برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عباسلو فرزند امامعلي به شماره                  

 1551مترمربع پالك     2515/97صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت              4شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي آقاي         38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش          

لذا به  . گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو و فغانعلي جاني پور محرز گرديده است                
روز آگهي مي شود در صورتي كه           15منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله              

اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                   
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،                       
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند               .نمايند
 الف/ م  1151. مالكيت صادر خواهد شد
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 
 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
 فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004583برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عباسلو فرزند امامعلي به شماره                  

 1551مترمربع پالك     2515/56صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت              4شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي آقاي         38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش          

لذا به منظور اطالع عموم      . گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو محرز گرديده است           
روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور              15مراتب در دو نوبت به فاصله       

سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دو                
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ                         

بديهي است درصورت   .تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند              
. انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد                  

 الف/ م  1148
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004585برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عباسلو فرزند امامعلي به شماره                  

 1551مترمربع پالك     2513/07صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت              4شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي آقاي         38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش          

لذا به  . گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو و فغانعلي جاني پور محرز گرديده است                
روز آگهي مي شود در صورتي كه           15منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله              

اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                   
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،                       
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند               .نمايند
 الف/ م  1149. مالكيت صادر خواهد شد
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 
 
 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان 
 هاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004685برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي عباسلو فرزند امامعلي به شماره                  

 1551مترمربع پالك     2512/65صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت              4شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي آقاي         38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش          

لذا به  . گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو و فغانعلي جاني پور محرز گرديده است                
روز آگهي مي شود در صورتي كه           15منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله              

اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                   
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،                       
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند               .نمايند
 الف/ م  1147. مالكيت صادر خواهد شد
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 
 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
 فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004716برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس عباسلو فرزند امامعلي به شماره                

مترمربع پالك    2510/23صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت               3081شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي        38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش            1551

لذا . آقاي گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو و فغانعلي جاني پور محرز گرديده است               
روز آگهي مي شود در صورتي كه          15به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله             

اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                   
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،                       
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند               .نمايند
 الف/ م  1153. مالكيت صادر خواهد شد
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 

 ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     

 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004717برابر راي شماره      

وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس عباسلو فرزند امامعلي به شماره                

مترمربع پالك    2833/92صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت               3081شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي        38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش            1551

لذا . آقاي گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو و فغانعلي جاني پور محرز گرديده است               
روز آگهي مي شود در صورتي كه          15به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله             

اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                   
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،                       
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند               .نمايند
 الف/ م  1150. مالكيت صادر خواهد شد
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 
 
 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سيرجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
 فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف            139960319012004718برابر راي شماره      
وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك                   
سيرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عباس عباسلو فرزند امامعلي به شماره                

مترمربع پالك    2532/72صادره از بردسير در يك قطعه باغ به مساحت               3081شناسنامه  
كرمان خريداري از مالك رسمي        38اصلي واقع در چهارگنبد روستاي شولك بخش            1551

لذا . آقاي گرگعلي اكبري نسب و ورثه امامعلي عباسلو و فغانعلي جاني پور محرز گرديده است               
روز آگهي مي شود در صورتي كه          15به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله             

اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ                   
انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،                       
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند               .نمايند
 الف/ م  1154. مالكيت صادر خواهد شد
 1400/05/23: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 محمد آرمان پور
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 نگاهي به زندگي، 
 آثار و افكار مرحوم محمدرضا حكيمي

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك جيرفت

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و 
 ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و            13قانون و ماده       3آگهي موضوع ماده     
 اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 

هيات اول موضوع قانون       1400/04/08ـ    140060319014001518برابر راي شماره     
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه                
ثبت ملك جيرفت تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي اكبر شكوهي فرد فرزند مريد به               

مترمربع   252صادره از جيرفت در ششدانگ يك باب خانه به مساحت                5شماره شناسنامه   
اصلي قطعه دو     579فرعي از     22ـ اصلي مفروز و مجزي شده از پالك           579پالك ـ فرعي از     

كرمان خريداري از مالك رسمي اقاي منوچهر            45واقع در اراضي رهجرد جيرفت بخش          
 15لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله              . سلمان زاده محرز گرديده است     

روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي                  
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشاراولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره                   
تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را                     

بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول             .به مراجع قضايي تقديم نمايند      
 . اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد

 1400/05/24: تاريخ انتشارنوبت اول
  1400/06/07: تاريخ انتشار نوبت دوم

 جواد فاريابي
 رئيس ثبت اسناد و امالك

 آگهي تحديد حدود اختصاصي
فرعي از  19چون تحديد حدود ششدانگ ساختمان مرغداري داراي پالك 

مترمربع واقـع   7501/75كرمان به مساحت  40بخش  4اصلي قطعه  247
در روستاي چنارابدان مورد تقاضاي آقاي ضيافت فرهادي افشار فرزند شيرباز بديـن وسـيلـه      

شروع و به عمل خواهد امـد     1400/06/29روز دوشنبه  8منتشر و عمليات تحديدي از ساعت 
لذا به مالك و مجاورين رقبه مرقوم اخطار مي شود كه در موعد مقرر در اين اعالن در مـحـل   
وقوع ملك حاضر و چنانچه كسي بر حدود و حقوق ارتفاقي آن واخواهي داشته باشد مي توانـد  

روز اعتراض خود را كتبا و مستقيما به اداره  30از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي لغايت 
آئين نامه اصالحي قانون ثبت معترض  86ثبت تسليم نمايند ضمنا متذكر مي گردد برابر ماده 

ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با مراجعه به مرجع ذيصـالح    
قضائي نسبت به تقديم دادخواست اقدام و گواهي را به اين اداره تقديم نمايد و در غـيـر ايـن      
صورت متقاضي ثبت يا نماينده قانوني وي به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهي عـدم تـقـديـم       

اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات را با .  دادخواست دريافت و به اين اداره تسليم نمايند
 الف/ م  84.رعايت مقررات ادامه خواهد داد

 1400/06/07يكشنبه : تاريخ انتشار
 محمد محسن قزويني
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بافت
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 اميد سلطاني نژاد: صاحب امتياز و مدير مسئول 
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 تجديد ميثاق دولت سيزدهم با آرمان هاي امام راحل
 :سيدحسن خميني

ها امروز وظيفه  با همه تفرق 
 همه كمك به دولت است

 
 
 
 
 

 
يادگار امام با بيان اينكه ما در جامعه محتاج نوعـي وحـدت     :  سرويس خبر

امروز دولت محترمي شكل گرفته و همه بـايـد     :  در عين كثرت هستيم، گفت
دست به دست هم دهيم ولي قرار نـيـسـت    .  توجه كنيم » وحدت ملي« به بعد 

اختالف نظرها كنار برود و كل اختالف ها برداشته شود، چنانكـه امـام مـي        
هيچ نمي توانيـم بـه     .  » اشكال، بلكه تخطئه، يك هديه الهي است« فرمودند، 

 .جامعه اي برسيم كه همه مثل هم فكر كنيم
به گزارش ايسنا به نقل از جماران، حجت االسالم و المسلمين سيـد حسـن     
خميني در مراسم تجديد ميثاق رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت سيزدهم 

در حرم امام، ضمن تبريك به وزراي دولـت      )  س( با آرمان هاي امام خميني
الزاما هر كسـي    :  كه توانستند اعتماد مجلس را به خودشان جلب كنند، گفت

إِنَّ « هر چيزي مي گويد به آن عامل نيست، ولي قـرآن مـي فـرمـايـد كـه               
 .»الذـ ِّكْري تَـ نْفَع الـ ْمؤْمـ نينَ
امام در مباحث عرفاني و فلسفي مشرب صـدرايـي     :  يادگار امام يادآور شد

دارند و بـه       » وحدت در عين كثرت« مرحوم مالصدرا بحثي به عنوان .  دارد
نوعي بسياري تناقض ها يا تناقض نماهايي كه مكاتب مختلف گـرفـتـار آن        

شايد بتوان اين نكته را در بعد سياسي خودمان هـم  .  بودند را جمع كرده است
 .مطرح كنيم

. ما در جامعه محتاج نوعي وحدت در عين كثرت هستيم:  وي تصريح كرد
اگر از زاويه كثرات به ما نگاه شود قطره هاي از هم جدا هسـتـيـم امـا ايـن            

اختالفات درونـي    .  كثرات در نقاطي وحدت پيدا مي كنند و متحد مي شوند
. ما قوت ما است، كما اينكه دنيا بر اساس همين اختالفات شكل گرفته اسـت   

يعني اگر وحدت در عين كثرت نبود، جهان خلق نمي شد، اما آنچه كه مهـم  
 .است اين است كه توجه داشته باشيم اين كثرات، يك مبناي جامع دارد

امروز دولت محترمي شكل گرفته و همه بايـد بـه     :  سيدحسن خميني افزود
دست به دست هم دهيم ولي قـرار نـيـسـت         .  توجه كنيم » وحدت ملي« بعد 

اختالف نظرها كنار برود و كل اختالف ها برداشته شود، چنانكـه امـام مـي        
هيچ نمي توانيـم بـه     .  » الهي است بلكه تخطئه، يك هديه اشكال،« فرمودند، 

  .جامعه اي برسيم كه همه مثل هم فكر كنيم
: وي با اشاره به اينكه آرمان بلند امام حل مشكالت جامعه بود، تأكيد كـرد 

امروز كه دينداران تصدي دنياي مردم را كرده اند اگر نتوانند دنياي مـردم را    
آرمان بلند ما از ابتـداي انـقـالب ايـن         .  لطمه مي بيند » دينداري« بهتر كنند، 

بوده كه به خودمان و دنيا نشان بدهيم دين در عرصه اجتماع، حيات سياسي و 
 .حيات اقتصادي توانمند است و مي تواند مشكالت را مرتفع كند

با همه تفرق ها امروز همه وظيفه دارند به دولـت    :  يادگار امام اظهار داشت
كمك كنند؛ كسي كه مي تواند به دست و بازو، زبان و قـلـم و اگـر هـيـچ            

البته اين از مسـئـولـيـت       .  كاري از او بر نمي آيد به دعا و همدلي كمك كند
براي اينكه به آينده درخشاني برسيم نياز داريم به همت، .  دولت كم نمي كند

توكل، عزم راسخ، نيت خالص، دوري از همه حب و بغض هـايـي كـه مـي         
 .تواند در بعد كثرت پذيرفته شده باشد ولي در بعد مسئوليت سم مهلك است

پشـت  .  ما در عين تكثر واحد هستيم و بايد هم واحد باشيم:  وي تأكيد كرد
آرمان هاي بلندي كه پشت سر داشته ايم و آينده درخشانـي كـه پـيـش رو           
داريم و به يمن بركت و لطف خـ داي متعال و ان شاء رهبري رهبـر مـعـظـم       

 .انقالب بتوانيم آينده خوبي را براي كشورمان بسازيم
كارگاه آموزشي آشنايي با قوانين و 

مقررات پايانه هاي فروشگاهي و سامانه 
 موديان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل امور مالياتي استان كرمـان ،    :  سرويس خبر
محمد سلماني در اين كارگاه كه با حضور رئيس اتاق اصناف اسـتـان ، روسـاي        
: اتحاديه هاي صنفي ، معاونين مالياتي و ساير اعضاي كارگروه برگزار شد، گفت

گام بسيار مـوثـري در        » هاي فروشگاهي و سامانه موديان  پايانه« با اجراي قانون 
 .مسير نيل به يك نظام مالياتي هوشمند، كارآمد و شفاف برداشته مي شود

ترين راهكارهاي ايجاد شفـافـيـت و       هاي فروشگاهي را يكي از مهم وي سامانه
: هاي اقتصادي اشخاص و نهادها برشمرد و اظهار داشت   تسهيل نظارت بر فعاليت

مند و سيستمي شدن روند انجام امور و كاهش بوروكراسي و تشريفات زائـد    نظام
شـود و ايـن             ساز شفافيت بين موديان و كاركنان نظام مالياتي مـي    اداري، زمينه

شفافيت، امكان هرگونه رابطه خارج از چارچوب اداري و قـانـونـي را كـاهـش          
هـاي        سـازي پـايـانـه            پيـاده  : مديركل امور مالياتي استان كرمان افزود.دهد مي

هاي اقتصادي موديان را افزايش خواهـد   فروشگاهي اعتماد نظام مالياتي به فعاليت
 .داد و درنتيجه منجر به كاهش فرار مالياتي مي شود

سلماني شرط الزم براي سالم بودن يك نظام اقتصادي را وجود شفـافـيـت در      
اعتماد دربـاره    ويژه شفافيت در عمليات مالي و ارائه اطالعات قابل ابعاد مختلف به

هـاي        سـازي پـايـانـه            با پـيـاده  :  كرد هاي اقتصادي دانست و خاطرنشان  فعاليت
فروشگاهي در نظام مالياتي يك بستر منظم و سيستماتيك براي رعايت عدالت و   

 .اندازي شده است  رشد و شكوفايي اقتصاد كشور راه
آشنائي اصناف با قوانين و مقررات پايانه هاي فروشگاهي از اهداف :  وي گفت

مهم اين كارگاه آموزشي است و اين اداره كل از برگزاري چنين دوره هائـي بـا     
 .هدف اطالع رساني و فرهنگ سازي مالياتي براي موديان نيز استقبال مي نمايد

در اين كارگاه آموزشي كارشناسان خبره مالياتي با اشاره به تكاليف مـوديـان،   
 .به تشريح كامل قوانين و مقررات پايانه هاي فروشگاهي پرداختند 

گفتني است اين كارگاه با پرسش و پاسخ حاضرين ادامه يـافـت و شـركـت           
كنندگان به تبادل نظر پيرامون چگونگي اجراي قوانين مربوطـه در ايـن زمـيـنـه            

 .پرداختند

اجراي طرح واكسيناسيون 
 خودرويي در دستور كار است

 
 
 
 
 

  
رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان با اشاره به بـرگـزاري   :  سرويس خبر

نشست تصميم سازي با حضور فرمانده انتظامي استان از برنامه ريزي بـراي  
  .اجراي طرح واكسيناسيون خودرويي خبر داد

به گزارش پايگاه خبري پليس، طي نشستي با حضور فرمانده انـتـظـامـي     
استان و رئيس و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي در خصـوص اجـراي         
طرح واكسيناسيون خودرويي به منظور خدمات رساني مضاعف به حـوزه    

 .بهداشت شهروندان برنامه ريزي و تبادل نظر شد
پـلـيـس    :  رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان در اين خصـوص گـفـت       

همزمان با شيوع ويروس كرونا در كشور از جمله نهادهاي پر تالشـي بـود     
كه پا به پاي مدافعان سالمت وارد عرصه شد و زحمات و تدابير گسترده و 

 .اثربخشي را به مرحله اجرا گذاشت
به رغم اينكه هـيـچ آمـادگـي       :  دكتر حميدرضا رشيدي نژاد بيان داشت

قبلي براي مقابله با اين بيماري در كشور و در دنيا وجود نداشت امـا هـمـه      
نهادها و سازمان هاي كشور در مقابله با آن توانمندي هاي خود در شرايط 
خاص وقوع بحران را به نمايش گذاشتند و استان كرمان نيز در اين زميـنـه   
از استان هاي شاخص بود كه هم اقدامات بسيار خوبي در حوزه بهـداشـت   
و درمان صورت گرفت و هم از استان هايي بود كه مسـائـل رخ داده در         

 .فضاي حقيقي و مجازي گريبانگير اين استان وسيع نشد
در همين رابطه به منظور خدمات رساني مضـاعـف بـه        :  وي اضافه كرد

حوزه بهداشت شهروندان و پيشگيري از افزايش ابتال به ايـن بـيـمـاري و           
همچنين به منظور افزايش استقبال مردم از طرح واكسيناسيون، طـي يـك       
نشست هماهنگي و برنامه ريزي با مسئوالن انتظامي در خصـوص اجـراي       
طرح واكسيناسيون خودرويي تبادل نظر و مقرر شد مكان مناسب براي اين 
طرح از نقطه نظر ترافيكي و مسائل بهداشتـي مـورد ارزيـابـي مسـئـوالن             

 .انتظامي و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي قرار بگيرد
رئيس دانشگاه علوم پزشكي كرمان با بيان اينـكـه در واكسـيـنـاسـيـون            
خودرويي شهروندان درون خودروي خود در يك صف مشـخـص قـرار        
گرفته و تا حد امكان به منظور كاهش تـجـمـع و زمـان انـتـظـار، درون                

در همين زمينه مكان اوليه مطـرح  :  خودروي خود واكسينه مي شوند گفت
شده براي اين طرح پارك مادر خواهد بود كه ما نيز اقدامات بعدي بـراي    
افزايش دوز الزم انجام واكسيناسيون خودروئي را در دستور كار قرار داده 

به زودي اين طرح را در مركز استان اجرائي خواهيم كـرد  ...  ايم و ان شاء ا
 .تا بتوانيم واكسيناسيون شمار بيشتري از شهروندان را انجام بدهيم

 »قارچ سياه«آنچه بايد درباره 
 !بدانيد
 
 
 
 
 

 

بـيـمـاري قـارچ سـيـاه           :  استاد بيمارهاي ريوي گفـت :  سرويس خبر
بيماري است كه از قبل نيز وجود داشته و علت آن تضعيف سـيـسـتـم       

 .ايمني بدن است و مختص كرونا نيست
وگـو بـا        سيد علي جواد موسوي، استاد بيمارهاي ريوي، در گـفـت  

بيماري قارچ سيـاه چـه ويـژگـي         «كه   به اين پرسش  فارس در پاسخ
بيماري قارچ سياه بيماري جديدي نيست و عـلـت   : ، بيان داشت» دارد؟

بوده و اين بيماري از قـبـل نـيـز         » موكورميستس« بروز آن قارچي بنام
 .وجود داشته است
اين بيماري هر زمان كه سيستم ايمني بدن فرد ضعيـف   : وي ادامه داد
 .كند شود حمله مي

نيز به علت  كرونا در بيماري:  هاي ريوي متذكر شد اين استاد بيماري
شود ممكن اسـت ايـن بـيـمـاري           اينكه سيستم ايمني بدن تضعيف مي

 .تشديد شود
موسوي با اشاره به شيوع اين بيماري در افـراد ديـابـتـي و داراي               

در بيماران ديابتي سينوس هـا را بـيـشـتـر             : اي، گفت هاي زمينه بيماري
و اگر تشخيص داده نشود، ريه را نيز درگـيـر خـواهـد          كند درگير مي

وي با اشاره به اينكه اين بيماري دارويي ضد قارچ دارد و نگرانـي  .كرد
چون شيوع كرونا زيـاد شـده       :  از بابت دارو وجود ندارد، ابراز داشت

است در اثر ضعيف شدن سيستم ايمني بدن اين بيماري نيز در بـرخـي     
 .كند افراد بروز مي

علي عبدالهي معـاون  :  سرويس خبر
فني و راه روستايي اداره كل راهداري 
و حمل و نقل جاده اي استان كـرمـان   
به مناسبت فرارسيدن هفتـه دولـت و       
گراميداشت ياد و خـاطـره شـهـيـدان        
رجايي و باهنر به وضعـيـت راهـهـاي       
: روستايي استان پـرداخـت و گـفـت        

مطابق اطالعات  مـركـز آمـار ايـران          
درصد جـمـعـيـت اسـتـان          42بيش از 

كرمان در روستاها مستقر هستند كه با 
توجه به اين موضوع مهم، ايـجـاد راه     
ارتباطي مناسب آسفالته براي ارتـبـاط   
مراكز جمعيتي روستـاهـا بـا مـراكـز          
شهري و همچـنـيـن حـمـل و نـقـل              
محصوالت كشـاورزي و فـرآورده          
هاي دامي و فعالـيـتـهـاي اقـتـصـادي          
ــي            ــمــيــت بســزاي ــا از اه ــاه ــت روس
برخوردارند از اين رو، راه روسـتـايـي    
آسفالته و مناسب مي تواند مهمترين و 
اساسي ترين زيربـنـا را در تـوسـعـه            

 . يافتگي روستاها فراهم آورد
در اسـتـان     :  دكترعبدالـهـي افـزود     

روسـتـا      700هزار و      8كرمان بالغ بر 
روسـتـا    933هزارو    6وجود دارد كه 

از راه مناسب برخوردارند و همچنـيـن   
 620روستا بـامـجـمـوع             367تعداد 

كيلومتر راه در حال حاضر در دسـت    
 .احداث است

طـول كـل     :  وي خاطرنشـان كـرد    
راههاي روستايي ساخته شده تا قبل از 
انقالب در حوزه اداره كل راهداري و 
حمل و نقل جاده اي اسـتـان كـرمـان       

كيلومتر بوده كـه     103حدود )  شمال( 
عمدتاً مراكز پر جمعيت روستايـي را    

 .پوشش مي داده است 

در حـال حـاضـر        :  عبدالهي افـزود 
طول كل راه هاي آسفالته روسـتـايـي    

كيلومتراست كـه    720هزارو  4حدود 
اين امر نشان از تالش بي دريغ متوليان 
راه روستايي و هـمـچـنـيـن ديـدگـاه          
كارگزاران نظام مقـدس جـمـهـوري       
اسالمي نسبت به روستا ها و مسـائـل       

 .زير بنايي روستاها دارد
وي  در رابطه با ميزان مشاركـت و    
همياري مردم در ساخت و نگهـداري  

با تـوجـه بـه      :  راههاي روستايي گفت
دستور العمل مشـاركـت ابـالغـي از         
سوي مقام عالي وزارت در خصـوص  
مشاركت در ساخت و نگهـداري راه    
روستايـي، ايـن اداره كـل، اجـراي             

 –بخشي از عملـيـات خـاكـبـرداري          
 –تعميرات ابنـيـه فـنـي           –خاكريزي 

اصالح نقاط حادثه خيز و برف روبـي  
زمستاني در راه هاي روستـايـي را بـا        
همكاري مردم و شوراهاي روستـاهـا،   
بخش ها و شهر ها  اجرا كـرده اسـت      
در همين راستا در سـال گـذشـتـه بـا          

 10همكاري معادن مـنـطـقـه حـدود          
روستـا را     40پروژه كه ارتباط حدود  

 .برقرار مي كند اجرا شده است 
معاون فني و راه روستايي اداره كل 
راهداري و حمل و نـقـل جـاده اي            
استان كرمان، با اشاره به اينكه تـعـداد   

محور داراي سامانه تردد شـمـار      102
دستگاه سامـانـه    149: مي باشند، افزود

دسـتـگـاه       27هاي ثبت تـخـلـفـات،       
سامـانـه    14دوربين نظارت تصويري ، 

دستگاه سامانـه   6تابلوهاي پيام متغير ، 
دسـتـگـاه          215در حال حركـت ،      

ريپـرتـر شـبـكـه         9ردياب خودرو  و  

بيسيم از سامانه هاي هوشمند جاده اي 
 .در محورهاي استان كرمان است

علي عبدالهي در خصوص اقدامات 
صورت گرفته براي ارتقاء بهـره وري    
: در حوزه فني و راه روستايي گـفـت    

يكي از مهمترين مـوارد در ارتـقـاي        
بهره وري در ادارات، ارتقاي سـطـح     
تخصصي كاركنان مي باشد بـه ايـن       
منظور سعي شده در ادارات مختـلـف   
اوال از نيروهاي با مدرك تـحـصـيـل       
مرتبط استفاده شود و ثانيا افرادي كـه    
تجربه كاري مناسبـي در هـر حـوزه          
دارند به كار گرفته شوند تا همكـاران  
امكان تحليل هر چه بهتر كارها را در   

 .حوزه خود داشته باشند
هر هفته جلساتـي  :   عبدالهي افزود 

با رؤساي محترم ادارات بـرگـزار و         
عمـلـكـرد هـر كـدام از ادارات و                
كارشناسان ارزيابي مي شـود بـديـن        
طريق چنانچه مشكلي در هر يـك از      
بخش ها وجود داشته باشد مرتفع مـي  
شود تا كارها به بهترين نحو مـمـكـن      

 .انجام شود

تالش مـا بـر ايـن        :  وي يادآور شد
بوده تا فضاي اداري به گونه اي باشـد  
كه همكاران امكان تحقيق و تـوسـعـه    
در حوزه كاري خود را داشته باشند تا 
با روش هاي نـويـن در هـر حـوزه             
آشنايي بيشتري پيدا كنند و فعاليت ها 
بر اساس بهينه ترين روش هاي ممكن 
انجام شوند و موجب ارتـقـاي بـهـره         

 .وري سيستم گردند
معاون فني و راه روستايي اداره كل 
راهداري و حمل و نـقـل جـاده اي            

همچنـيـن سـعـي       :  استان كرمان گفت
شده اهداف هر حوزه حتي االمـكـان     
جنبه كميتي پيدا كنـنـد ايـن مسـئلـه          
موجب مي شود دستيابي به اهداف بـه  
صورت بهتر و قـابـل انـدازه گـيـري          

 .باشند
كيفي بودن حرف اهداف گـاهـي     
موجب مبهم شدن اهداف مي گـردد    

كيفـي بـه     -در حالي كه اهداف كمي
راحتي قابل تشخيص و دستـيـابـي بـه       
آنها با اندازه گيري كمي فـرآيـنـدهـا     

 .قابل دسترسي مي باشد

فهرستي كه از سوي :  سرويس خبر
سرمربي تيم ملي براي مرحله جـديـد   
اردوي تيم ملي اعـالم شـده اسـت          
شامل بازيكناني از شش تـيـم لـيـگ       
برتري است كه سه تيم پرسپـولـيـس،    
استقالل و سپاهان بيشترين سهميـه را    

 .دارند
مهر، اردوي تيـم مـلـي       به گزارش

فوتبال ايران بـا حضـور بـازيـكـنـان           
شود تا كادر فني اين  داخلي آغاز مي

تري نسبت به آنـهـا    تيم شناخت كامل
 .پيدا كند

محصوالت ليگ برتر بيـسـتـم در      
حالي از امروز به مركز ملي فـوتـبـال    
رفته و براي حضور در اردوي نهايـي  
جهت بازي با عراق و سوريه رقـابـت   

كنند كـه دراگـان اسـكـوچـيـچ            مي
سرمربي اين تيم بـه هـمـراه وحـيـد            
هاشميان دستيار او به دليـل كسـالـت      
حضور نخواهند داشـت تـا كـريـم           
 .باقري عملكرد آنها را زير نظر بگيرد

پوشـان در حـالـي         رقابت بين ملي
شود كه بازيكنان داخلي تنها  آغاز مي

چهار روز فرصت خودنمايي دارند تا 
بتوانند حضـور خـود را از هشـتـم             
شهريورماه در كنار لژيونرها تضميـن  

 .كنند
اسكوچيچ در حالي اردوي تـيـم       
ملي را با بازيكنان داخلي آغاز كـرده  
كه در دور برگشت مرحله مقدمـاتـي   
جام جهاني كه به طور متـمـركـز در      
كشور بحرين برگزار شد لـژيـونـرهـا     

با ايـن حـال     .  بيشترين سهم را داشتند
او ترجـيـح داده اسـت كـار را بـا                

ها آغاز كند تا آنها بتوانند در    داخلي
هـاي     كنار بازيكنان شاغل در لـيـگ    

مختلف فوتبالي بهترين عملـكـرد را     
 .داشته باشند

در ليست اوليه تـيـم مـلـي ايـران          
پرسپوليس با وجود كسب پنـجـمـيـن     
قهرماني متوالي خود در ليـگ بـرتـر      
تعداد ملي پوش كمترين نسـبـت بـه        

 5هـا       سـرخ .  استقـالل تـهـران دارد       
بازيكن در تمرينات تيم ملي خواهنـد  

داشت كه تمام اين بازيكنان در فصل 
گذشته نيز با پيراهن سرخ پـايـتـخـت     

 .جام را باالي سر بردند
استقالل تهران در حـالـي هـفـت         

پوشـان خـواهـد       نماينده در جمع ملي
داشت كه دو نفر از آنها به تازگي بـا  

هاي پـايـتـخـت قـرارداد امضـا              آبي
 .اند كرده

عارف آقاسي و زبير نيك نـفـس      
دو بازيكـن فصـل گـذشـتـه فـوالد             
خوزستان به دليل جدايـي از جـمـع        

ها به عنوان سهميه استقالل در  اهوازي
 .تيم ملي خواهند بود

محمـدرضـا اخـبـاري كـاپـيـتـان             
تراكتور تبريز نيز تنها نماينده اين تيـم  
در بين شاگردان اسكوچيچ خـواهـد     

 .بود
سپاهان اصفهان نايب قهرمان ليگ 
برتر بيستم نيز چهار نماينده در تـيـم       

 .ملي ايران خواهد داشت
البته هنوز تكليف انتقال شـهـريـار     

مغـانـلـو مـهـاجـم فصـل گـذشـتـه                 
پرسپوليس به سپاهان مشخص نشـده    

در صورت تـأيـيـد ايـن خـبـر           . است
هـا     زردپوشان اصفهاني پس از مـدت 

تعداد ملي پوش قابل توجهي در تيـم  

در بين اين .  ملي ايران خواهند داشت
بازيكنان فرشاد احـمـدزاده نـيـز بـه          
تازگي از فوالد راهي سپـاهـان شـده      

 .است
فوالد خوزسـتـان قـهـرمـان جـام           
حذفي فوتبال كشور نيز بـا جـدايـي        
بازيكنان كليدي خـود تـنـهـا يـك            

تيمي كه با جواد نكونام .  نماينده دارد
توانست عملكردي درخشان داشـتـه     
باشد در صورت حفظ بازيـكـنـانـش     

توانست در كـنـار اسـم صـالـح             مي
حرداني، سه بازيكن ديگر را نيـز بـه     
 .عنوان نماينده اين باشگاه داشته باشد

با اين حال گل گهر سـيـرجـان بـا       
خريدهاي خود توانست سه بازيـكـن   
را به عنوان نمـايـنـده راهـي اردوي         
نخست تيم ملي ايران براي بازي هاي 
مرحله انتخابي نهايي جام جهاني قطر 

 .كند
در بين بازيـكـنـان دعـوت شـده،          
تكليف تمام آنها براي فصـل آيـنـده      
مشخص شده است اما شهريار مغانلـو  
مهاجم سانتاكالرا پـرتـغـال كـه در           

مـاه بـه        6زمستان فصل گذشته براي 
طور قرضي به پرسپوليس آمد هـنـوز   

 .نامشخص است

مغانلو در آستانه پيوستن به سپاهان  
اصفهان قرار دارد اما هنوز عكسي از   
او با پيراهن سپاهان و امضاي قـرارداد  

 .منتشر نشده است
اسامي بازيكنان تيم ملي ايـران بـه     

هاي فصل آينده آنهـا   تفكيك باشگاه
 :به شرح زير است

سيد حسـيـن حسـيـنـي،           :استقالل
عارف آقاسي، محمدحسين مرادمند، 
فرشيد اسـمـاعـيـلـي، امـيـرارسـالن             

نفس و سـيـاوش        مطهري، زبير نيك
 يزداني

 محمدرضا اخباري :تراكتور
 صالح حرداني :فوالد خوزستان

مــهــدي  :گــل گــهــر ســيــرجــان     
تيكدري، آرمين سهرابيان، احمدرضا 

 .زنده روح
اميد نـورافـكـن،        :سپاهان اصفهان

ياسين سلماني، فرشاد احـمـدزاده و       
 محمد كريمي
سعيد آقـايـي، وحـيـد        :پرسپوليس

اميري، مهدي ترابي، مهدي عبدي، و 
تيم ملي فوتبال ايـران      .ميالد سرلك

شهريورماه مقابل سوريه در تهران  11
شهريور مقابل عـراق در قـطـر         16و 

 .كند بازي مي

كيلومتر از جاده هاي استان  5000حدود 
 كرمان راه هاي روستايي هستند 

 نگاهي به فهرست جديد ملي پوشان،

 تيم ليگ برتري  6انتخاب تيم ملي از بين 
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