
سه شنبه - 07 بهمن 1399 _ 12 جمادی الثانیه1442 - 4 صفحه _  قیمت 20000 ريالروزنامه سیاسی- فرهنگی- اقتصادی- اجتماعی و تحلیلی سال چهاردهم _ شماره 792  روزنامه

بافت

هزار و ۷۰۰ ُتن روغن خوراکی در جنوب کرمان توزیع شد
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کرمان را جبران می کند؟                                                                          4
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شد                                                                                                3

را  برجام  احیای  چراغ های  گام  به  گام  بايدن  جو 
روشن می کند. تیم سیاست خارجی بايدن که شامل 
جیک  خارجه،  امور  وزير  عنوان  به  بلینکن  آنتونی 
سالیوان به عنوان مشاور امنیت ملی و احتمال انتخاب 
جديد  دولت  ويژه  نماينده  عنوان  به  مالی  رابرت 
آمريکا در امور ايران وجود دارد، به خوبی سیاست 
او را در کاهش تنش میان تهران – واشنگتن نشان 
می دهد. در واقع معماران برجام که روش مذاکره و 
ديپلماسی را در حل تنش ها بهترين راه می دانند به 

کاخ سفید بازگشته اند.
جو بايدن به عنوان رياست جمهوری جديد آمريکا، 
20 ژانويه در حالتی که واشنگتن دی. سی به پايگاه 
بايدن  نظامی تبديل شده بود، وارد کاخ سفید شد. 
در زمان کارزار انتخاباتی خود بارها از بازگشت به 
اتاق  به  ورود  با  حال  و  گفته  سخن  برجام  قرارداد 
کدام  به  برجام  احیای  روند  ديد  بايد  شکل  بیضی 

سمت می رود؟
ديپلماسی ايرانی نوشت: دونالد ترامپ در سال 201۸ 
حداکثری  فشار  سیاست  با  تا  شد  خارج  برجام  از 
يعنی تحريم های پی در پی ايران را مجبور به توافق 
ديگری بکند. با اينکه ايران در دو سال پايان رياست 
بسیاری  اقتصادی  فشار  تحت  ترامپ  جمهوری 
اهداف  به  نتوانست  ترامپ  اما  گرفت،  قرار  بااليی 
خود برسد. با اين حال به دلیل خروج آمريکا و عدم 
به  گام  ايران  خودشان  تعهدات  به  اروپايی ها  عمل 
نظر می رسد  به  و  تعهدات خود خارج شد  از  گام 
اين روزها برجام در کما به سر می برد. اما با ورود 
معماران و مدافعان برجام به کاخ سفید، شکی نیست 
اين  از سقوط کامل  بايدن قصد دارند  اروپايی ها و 

قرارداد جلوگیری کنند. 
را  برجام  احیای  چراغ های  گام  به  گام  بايدن  جو 
روشن می کند. تیم سیاست خارجی بايدن که شامل 
جیک  خارجه،  امور  وزير  عنوان  به  بلینکن  آنتونی 

سالیوان به عنوان مشاور امنیت ملی و احتمال انتخاب 
جديد  دولت  ويژه  نماينده  عنوان  به  مالی  رابرت 
آمريکا در امور ايران وجود دارد، به خوبی سیاست 
او را در کاهش تنش میان تهران – واشنگتن نشان 
می دهد. در واقع معماران برجام که روش مذاکره و 
ديپلماسی را در حل تنش ها بهترين راه می دانند به 

کاخ سفید بازگشته اند.
بايدن،  جو  نیوزويک  گزارش  به  ديگر  طرف  از 
بازنگری  دستور  آمريکا  جديد  جمهوری  رئیس 
تمامی تحريم هايی را داده است که در زمان دونالد 
ترامپ صادر شدند. آنچه در رابطه با ايران از اهمیت 
خواهد  تحريم هايی  مجدد  بررسی  است  برخوردار 
بود که مبارزه با کرونا را در کشور دشوار می کنند. 
مذاکرات  به  بايدن  سبز  چراغ  اولین  تواند  می  اين 

برجامی تلقی کرد.
با اين حال به نظر نمی رسد مخالفان برجام به آسانی 
رويداد  اين  گر  نظاره  و  بگذرند  احیای  شروع  از 

باشند.
مخالفان منطقه ای برجام

فردای تحلیف جو بايدن به عنوان رئیس جمهوری 
گرفت  قرار  تروريستی  حمله  مورد  بغداد  آمريکا، 
از شهروندان  تعدادی  ترورريستی  انفجار  اين  در  و 
عراقی کشته شدند و تصوير فاجعه باری رقم خورد.

عراق هفته های پر آشوبی می گذراند و اين موضوع 
نگاه ها را به سمت احتمال نقش مخالفین مذاکرات 
رخ  اين  در  برجام  احیای  برای  واشنگتن   – تهران 
خاورمیانه  رسد  می  نظر  به  واقع  در  برد.  می  دادها 

تحوالتی  خوش  دست  بايدن  ورود  با  تنش  پر 
با  بازيگران منطقه سعی می کنند که  خواهد شد و 
تن  بر  کت  منطقه  اين  در  دهند  نشان  حرکت هايی 

چه کسانی است!
در اين میان سنگ اندازی جلوی پای احیای برجام 
نیز  جريان  اين  اصلی  بازيگر  و  خورد  خواهد  رقم 
اسرائیل خواهد بود که سعی دارد در همین آغاز از 
شروع احتمال مذاکرات برجامی مشکالتی را ايجاد 
مقامات  نگرانی  از  اسرائیلی  مفسران  واقع  در  کند. 
اسرائیلی در مورد بازگشت احتمالی اياالت متحده 
به توافق هست های برجام می گويند. بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزير اسرائیل نیز بارها اين توافق را محکوم 
دسترسی  توافق،  اين  که  است  مدعی  و  بود  کرده 
تسهیل می کند. در حقیقت  را  اتمی  بمب  به  ايران 
ساکت  اين خصوص  در  اسرائیل  رسد  نمی  نظر  به 
بنشیند و بگذارد احیای برجام به راحتی رقم بخورد.

با اين حال عربستان که از ديگر مخالفان برجام در 
کاخ  به  بايدن  جو  ورود  با  روزها  اين  بوده،  منطقه 
سفید از موضع آرام تری ورود کرده و به خوبی می 
داند که حامی بزرگ خود يعنی دونالد ترامپ را از 
دست داده است و بايد اين روزها با احتیاط بیشتری 
خارجه  امور  وزير  فرحان،  بن  فیصل  بردارد.  گام 
ما  از  »اگر  است:  گفته  همین خصوص  در  سعودی 
مشارکت  ايران  ای  هسته  پرونده  در  شود  خواسته 
خواهیم کرد. دست رياض برای گفت وگو همواره 
روند  اين  به  چقدر  که  ديد  بايد  حال  است.«  دراز 

ادامه خواهد داد.
البته اين را هم نبايد فراموش کرد که برجام مخالفان 
قدرتمندی در داخل آمريکا و ايران دارد و مخالفان 
احیای  نیز سعی خواهند کرد که  داخلی دو کشور 
اين قرارداد رخ ندهد. با اين حال بايد ديد که عصر 
 – تهران  روابط  و  خاورمیانه  تحوالت  بر  بايدن 

واشنگتن چه نقشی خواهد داشت؟

میزان  به  حقیقت  در   FATF مخالفان  تعداد 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  حاضر  اصولگرايان 
نظام تصور می شود که اگر بنا به تغییر موضع افرادی 
که دل در گرو اهداف حزبی ندارند و منافع ملی و 
معیشت مردم مهم است، باشد، احتمال رأی آوردن 

FATF وجود دارد.
رسانی  اطالع  پايگاه  از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
حزب تدبیر و توسعه، مخالفان پیوستن ايران به لوايح 
FATF که تاکنون جز اطمینان نداشتن به دنیا دلیل 
قانع کننده ديگری برای مخالفت خود بیان نکرده اند، 
حزبی شان  مواضع  از  مردم  انتقادات  برابر  در  آيا 
کوتاه خواهند آمد؟ سؤاالت تکراری درباره اثرات 
اجرای اين لوايح در کشور و پاسخ های مکرر دولت 
اينکه  است.  کرده  خسته  را  مردم  سؤاالت  اين  به 
اليحه ای در دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد 
بدون جار و جنجال تصويب می شود؛ اما در دولت 
تأيید  و حتی  با وجود تصويب در مجلس  روحانی 
شورای نگهبان در سه اليحه و اختالف نظر در يک 
گرهی  به   FATF به  پیوستن  ماجرای  کل  اليحه، 
کور تبديل می شود، مطمئنا ديگر برای مردم معنای 
غم  که  مردمی  آن هم  ندارد؛  را  ملی  منافع  از  دفاع 

نان دارند.
روزها  اين  ديگر  سويی  از  نوشت:  ادامه  در  شرق 
وجود  با  تحريم ها،  رفع  با  که  می شود  شنیده  بسیار 
ويژه  اقدام  گروه  سیاه  لیست  در  ايران  قرارداشتن 
و  شد  نخواهد  باز  اقتصادی  مشکالت  از  گره  مالی 
معیشت مردم همچنان با مشکل روبه رو خواهد بود. 
ظالمانه  تحريم های  سخت ترين  تحت  که  مردمی 
 40 باالی  کمرشکن  تورم  و  داشته  قرار  آمريکا 
کرده اند.  تجربه  اخیر  سال  سه  در  را  ساالنه  درصد 
ازاين رو مخالفت با پیوستن ايران به گروه اقدام ويژه 
و  نگرانی  شعار،  و  می خواهد  قانع کننده  دلیل  مالی 
از  نیست.  قانع کننده ای  پاسخ  دنیا  به  اطمینان  نبود 
اطالعات  همه  نیست  قرار  شده  تأکید  ديگر  سويی 
ارسال شود  از کشور  به خارج  ايران  بانکی  و  مالی 

و بارها دولت اين ابهام خیالی را پاسخ داده است.
حال که مردم امید به برداشتن تحريم ها و گشايش 
احتمالی اقتصادی دارند، توجه به بهبود معیشت مانع 
از پافشاری بر مواضع تند مخالفان شده است. هرچند 
مجمع  عضو  موحدی کرمانی،  آيت اهلل  چندی پیش، 
مطمئن  بود:  کرده  عنوان  نظام،  مصلحت  تشخیص 
تشخیص  مجمع  در  ديگر  بار  لوايح  اين  اگر  هستم 
روبه رو  مجمع  اعضای  مخالفت  با  شود،  مطرح 
خواهد شد؛ اما در همین راستا احمد توکلی، عضو 
مجمع تشخیص، پیوستن به لوايح FATF را مثبت 

 FATF به  پیوستن  مخالف  دارد  تأکید  و  نمی داند 
هستم؛ مگر اينکه ثابت شود برای کشور فايده دارد.

او گفته است: بنده مخالفم؛ مگر اينکه به من ثابت 
اگر  دارد.  فايده  کشور  برای  پیوستن  اين  که  شود 
چنین باشد، نظرم عوض می شود؛ يعنی اگر داليلی 
بیاورند که پیوستن به آن برای بهبود وضعیت مردم 
فايده دارد، من نظرم عوض می شود. اگر به معیشت 
چون  می دهم؛  رأی  آن  به  من  کند،  کمک  مردم 
وضعیت مردم بسیار بد است و برای رفع مشکالت 
در  نمی شود.  طی  معقول  طرق  کشور  در  مردم 
تحريم ها  تأثیر  باشد،  ضعیف  داخل  که  شرايطی 
زياد می شود. اين دولت هم کاری را که بايد بکند، 
اگر  ما  که  هستند  مضطرب  آن قدر  مردم  نمی کند. 
اين  بگیريم،  را  تحريم ها  اين  جلوی  باشیم  مجبور 
بنابراين اگر راهی پیدا شود  کار را انجام می دهیم؛ 

تا وضعیت مردم بهتر شود، من با آن بسیار موافقم.
اين است که آيا پیوستن  ادامه داده است: سؤال  او 
تصويب  اگر  خیر؟  يا  است  راه  اين   ،FATF به 
FATF باعث رفع تحريم ها شود، برای رأی آوردن 
آن تبلیغ هم می کنم؛ اما تجربه بنده اين است که اين 
پیوستن، وضعیت ما را بدتر می کند. علت اين است 
که ما با کسانی سروکار داريم که هیچ شناختی روی 

آنها نیست.
میزان  به  حقیقت  در   FATF مخالفان  تعداد 
مصلحت  تشخیص  مجمع  در  حاضر  اصولگرايان 
نظام تصور می شود که اگر بنا به تغییر موضع افرادی 
که دل در گرو اهداف حزبی ندارند و منافع ملی و 
معیشت مردم مهم است، باشد، احتمال رأی آوردن 

FATF وجود دارد.
درباره  ايسنا،  با  گفت وگو  در  نبوی  مرتضی  البته 
مجمع  در   FATF لوايح  بررسی  وضعیت  آخرين 
دولت  دست  بود:  گفته  نظام،  مصلحت  تشخیص 
خیلی برای توجیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت 
باقی مانده  لوايح  به  پیوستن  تصويب  برای  نظام 
دولت  که  اطالعاتی  اين  با  و  نیست  پر   FATF از 
تشخیص  در مجمع  بررسی خیلی  روند  است،  داده 
بحثی  داد:  ادامه  او  است.  نکرده  تغییری  مصلحت 
در مجمع بوده است که ما تصويب کنیم که به دو 
سازمان جهانی مبارزه با تروريسم و فساد بپیونديم؛ 
اما بعد از زمانی که تحريم ها کامال برداشته شود که 

معنای اين هم در واقع نپذيرفتن FATF است.
زمینه  اين  در  قبلی  دوره  در  اينکه  به  اشاره  با  نبوی 
تعادلی میان استدالل های اعضای مجمع و پاسخ های 
سمت  اين  به  کفه  يعنی  گفت:  نبود،  برقرار  دولت 
بود که ضرر پیوستن به FATF بیشتر از نپیوستن به 

آن است و هنوز هم سنگینی کفه در مجمع تغییری 
نکرده است. در واقع سؤال اعضای مجمع اين است 
افتاده  اتفاق جديدی  تا االن چه  که از سال گذشته 
لوايح  اين  اگر  بگويد  می تواند  دولت  آيا  و  است 
تصويب شود، وضعیت معیشت مردم بهتر می شود؟ 
تغییر  شرايط  باشد،  تحريم ها  تا  می گويند  دولتی ها 
به  که  است  اين  نظام  بنای  حال  هر  به  نمی کند. 
معاهدات بین المللی بپیوندد و جايی که الزم باشد، 
در  فعال  شرايط  ولی  باشیم؛  داشته  را  تحفظ  حق 

مجمع در مقايسه با گذشته تغییری نکرده است.
پاسخ  در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  عضو  اين 
يا  پیوستن  برای  رهبری  نظر  درباره  پرسشی  به 
نپیوستن به FATF و اينکه آيا دستور برای بررسی 
مجدد در مجمع به معنای موافقت ايشان با تصويب 
که  حدی  در  کرد:  تصريح  است،  يادشده  لوايح 
من اطالعات دارم، ايشان نظر اثباتی يا نفی ندارند. 
شده  انجام  هم  قبلی  دوره  در  مسئوالن  نامه نگاری 
به  وزرا  برخی  و  معاون اول  رئیس جمهور،  و  بود 
نامه ها  همان  عینا  ايشان  و  بودند  نوشته  نامه  رهبری 
داده  ارجاع  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  به  را 
بودند و هیچ خطی در جهت اثبات يا نفی نداده اند و 
خواسته اند مجمع تشخیص مصلحت نظر کارشناسی 
خود را بدهد. اگر ايشان مخالف باشند که مجمع به 

آن ورود نمی کند.
با  مجلس،  پیشین  نماينده  مطهری،  علی  دراين بین 
انتقاد از مواضع اصولگرايان در قبال اين لوايح گفته 
 FATF بود: شايد عده ای منافعی در تصويب نشدن
در  مالی  شفافیت  نبود  و  گروه  اين  به  نپیوستن  و 

کشور داشته باشند که امیدوارم چنین چیزی نباشد.
و وقت کشی مجمع گفته  تعلل  بیان  در  او همچنین 
فکر  که  است  اين  يکی  مجمع،  تعلل  علت  بود: 
گروه  اين  اختیار  در  ما  مالی  اطالعات  می کنند 
ارسال  و  نیست  اين گونه  درحالی که  می گیرد؛  قرار 
اطالعات مسیر خاصی دارد که به اين آسانی نیست 
اين  عضو  کشورهای  است.  خودمان  رضايت  با  و 
را  مالی شان  اطالعات  که  نیست  اين طور  هم  گروه 

به راحتی اعالم کنند.
به  مجمع  که  گفت  می توان  مطهری،  علی  گفته  به 
 FATF تصويب  بحث  اگر  که  است  اين  دنبال 
تصور  که  آينده  دولت  به  را  آن  باشد،  مطرح 
و  کار  به نوعی  و  بسپارد  اصولگراست،  می کنند 
به  توجه  با  شود.  تمام  اصولگرايان  نام  به  موفقیت 
در  هم  و   FATF قبال  در  هم  اصولگرايان،  اينکه 
قبال برجام سنگ اندازی کرده اند و… او ادامه داده 
است: اينها احتماالت است و روی احتمال نمی توان 
دست  دولت  اگر  البته  کرد.  اظهارنظر  و  قضاوت 
می کنند؛  حل  را  مسئله  اين  حتما  باشد،  خودشان 
چون مسئول معیشت و نان مردم خواهند بود. اکنون 

کنار نشسته اند و شعار می دهند.
اين  واقعیت  اما  می بینند؛  اکثريت  را  خود  مخالفان 
از  همیشه  نمی توان  رأی گیری  زمان  تا  که  است 
نتیجه تصمیم مجمع قاطع سخن گفت؛ به ويژه آنکه 
گروه  اين  عضو  دنیا  در  شمالی  کره  و  ايران  فقط 
اما  است؛  روشن  که  شمالی  کره  وضعیت  نیستند. 

عضويت نداشتن ايران جای سؤال دارد!

عراق: 
شش میلیارد دالر به ایران مقروض هستیم

در  پستی  طی  عراق  مشورتی  شورای  رئیس  الدين«  عالء  »فرهاد 
بین المللی پول  اين کشور از صندوق  تايید کرد که دولت  توئیتر 
مبلغ  مجموع  نوشت:.  وی  است  کرده  درخواست  فوری  کمک 
بالغ بر 90 میلیارد دالر خواهد شد. عالوه بر آن  استقراض عراق 
مقروض  ترکیه  به  دالر  میلیارد  سه  و  ايران  به  دالر  میلیارد  شش 

است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانی حزب تدبیر و توسعه، شش میلیارد 
رئیس  الدين«  عالء  »فرهاد  هستیمفارس:  مقروض  ايران  به  دالر 
تايید کرد که دولت  توئیتر  پستی در  شورای مشورتی عراق طی 
درخواست  فوری  کمک  پول  بین المللی  صندوق  از  کشور  اين 

کرده است.
عنوان  تحت  دالر  میلیارد  شش  عراق،  دولت  که  نوشت  وی 
بین المللی پول درخواست  از صندوق  تامین مالی سريع  سازوکار 
می کند و احتماال چهار میلیارد ديگر تحت عنوان برنامه های ديگر 
درخواست می کند. در اين صورت مجموع مبلغ استقراض عراق 
بالغ بر 90 میلیارد دالر خواهد شد. عالوه بر آن شش میلیارد دالر 

به ايران و سه میلیارد دالر به ترکیه مقروض است.
عالء الدين در ادامه نوشت: نیرو های سیاسی چه زمانی از خواب 

بیدار خواهند شد و برای توقف خونريزی اقدام خواهند کرد؟
»علی عالوی«، وزير دارايی عراق نیز ديروز اعالم کرد که بغداد 
صندوق  با  دالر  میلیارد  شش  ارزش  به  استقراضی  دريافت  برای 

بین المللی پول مذاکره می کند.
عراق  بودجه،  اليحه  با  پارلمان  موافقت  محض  به  که  گفت  وی 
می تواند درخواست دريافت دو میلیارد دالر به عنوان کمک مالی 
فوری برای اقتصاد های آسیب ديده از بحران کرونا از صندوق بین 
المللی پول را طرح کند. بغداد همچنین می تواند چهار میلیارد دالر 
مسیر  در  استفاده  عنوان  تحت  کم بهره  وام های  صورت  به  ديگر 

اصالحات دولت درخواست کند.
خبرگزاری رويترز نیز به نقل از يک نماينده صندوق بین المللی 
دولت  نوشت که  و  تايید کرد  را  اين خصوص  در  مذاکره  پول، 
عراق کمک فوری در چارچوب »سازوکار تأمین مالی سريع« را 

خواستار شده است.

مواضع مخالفان FATF در حال تغییر است؟

روابط تهران – واشنگتن در عصر بايدن؛

چراغ های احیای برجام روشن می شود؟
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جنوب  در  خوراکی  روغن  ُتن   ۷۰۰ و  هزار 
کرمان توزیع شد

توزيع  از  کرمان  جنوب  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس 
در  کنون  تا  امسال  ابتدای  از  خوراکی  روغن  تُن   700 و  يکهزار 

هفت شهرستان جنوبی اين منطقه خبر داد.
قالب  در  خوراکی  روغن  میزان  اين  داشت:  اظهار  مروجی  مسلم 

طرح تنظیم بازار برای منطقه جنوب کرمان پیگیری و جذب شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان بر بازديد از 
مراکز توزيع طرح تنظیم بازار تاکید کرد و از تشکیل پنج پرونده 
تخلف صنفی در بازرسی از واحدهای توزيع روغن خوراکی طرح 

تنظیم بازار اين منطقه خبر داد.
از  را  قیمت  نکردن  درج  و  گرانفروشی  کاال،  نکردن  عرضه  وی 
به  واحدها  اين  معرفی  از  و  دانست  صنفی  واحدهای  تخلفات 

تعزيرات حکومتی خبر داد.
مروجی گفت: در راستای نظارت بر حسن توزيع روغن ها در بین 
مردم، با کمک بازرسان اين سازمان از 30 عامل توزيع بازرسی شد.

هفت  تمامی  در  مسووالن  حضور  با  ها  بازرسی  اين  افزود:  وی 
از  تا ضمن حمايت  انجام می شود  استان کرمان  شهرستان جنوبی 
میزان تخلف و اجحاف در حق  واحدهای صنفی، شاهد کمترين 

همشهريان در اين حوزه باشیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: مردم 
هر گونه تخلف واحدهای توزيع کننده را از طريق تماس با سامانه 
124 رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

جنوب کرمان اطالع دهند تا سريعا پیگیری شود.

لیگ تندرستی ایران در کرمان آغاز به کار کرد

سرپرست هیات ورزش همگانی استان کرمان گفت: نخستین لیگ 
ايجاد  هدف  با  و  همگانی  ورزش های  حوزه  در  ايران،  تندرستی 

تحرک در میان مردم در کرمان آغاز به کار کرد.
ناصر گل محمدی افزود: نخستین لیگ تندرستی ايران با مشارکت 
آغاز  بهمن ماه سال جاری  روز چهارم  از  استان های کشور  تمامی 

شده و تا بیست و نهم ادامه دارد.
بخشی،  آگاهی  تندرستی  لیگ  برگزاری  از  هدف  افزود:  وی 
پیشگیری از کم تحرکی و افزايش فعالیت جسمانی اقشار مختلف 
فدراسیون  بر  حاکم  جديد  رويکرد  بیشتر  هرچه  معرفی  و  جامعه 

ورزش های همگانی و بهره گیری از پروتکل های علمی اعالم شد.
سرپرست هیات ورزش همگانی استان کرمان در مورد رتبه بندی 
برگزاری لیگ گفت: استان ها در يک جدول 32 تیمی با هم رقابت 
می کنند و در پايان لیگ براساس میزان مشارکت جمعیت هر استان 
امتیاز و رتبه آن مشخص می شود و استان هايی که در لیگ امسال 
رتبه نخست تا شانزدهم را کسب کنند به لیگ برتر صعود خواهند 

کرد.
وی با بیان اينکه رتبه های بعدی ساير استان ها بايد در لیگ دسته 
يک حضور يابند ادامه داد: لیگ برتر با مکانیزمی متفاوت، بسیار 
جذب  اينکه  ضمن  شود  می  برگزار  عمده  تغییرات  با  و  جذاب 
از  برگزاری  نحوه  متفاوت  طراحی  و  تلويزيونی  پخش  اسپانسر، 

ويژگی های لیگ برتر سال آينده است.
گل محمدی بیان داشت: افراد باالی 10 سال در اين لیگ پس از 
 irantandorosti.ir ثبت نام در سايت ايران تندرستی به آدرس
روزانه نسبت به ارسال فیلم 30 ثانیه از حرکات ورزشی در سامانه 

اقدام می کنند.
وی افزود: در پايان از استان ها و شهرستان های برتر تقدير ويژه می 
شود و همچنین 14 جايزه 10 میلیون ريالی به افرادی که بیشترين 
مشارکت داشته باشند و به چهار نفر در پايان هر هفته هر نفر پنج 

میلیون ريال به قید قرعه اهدا می شود.

در  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماينده 
ارتباط با موضوع ساخت و سازهای کوه های 
صاحب الزمان )عج( شهر کرمان گفت: در اين 
حوزه کارشناس نیستم اما می توان در بسیاری 
تاريخی، کوه و جنگل همسو  از ساختارهای 
توسعه  جايی  اگر  رفت،  پیش  تکنولوژی  با 
اما  بايد جلوی آن گرفته شود  آسیب می زند 
بهترين  با حفظ حريم،  تاريخی  در کنار آثار 

امکانات توسعه ای هم بايد داشته باشیم.
کنار  در  را  توسعه ای  امکانات  پورابراهیمی: 

آثار تاريخی با حفظ حريم بايد داشته باشیم
محمدرضا پورابراهیمی در نشست هم  انديشی 
تشکل های مردم نهاد کرمان با تأکید بر اينکه 
برای موضوع آب کرمان  بايد هر چه زودتر 
داشت:  اظهار  شود،  اتخاذ  مناسبی  راهکار 
اولويت  در  کرمان  مردم  شرب  آب  پیگیری 

اول مديران و نمايندگان است.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
حدود  کرمان  استان  اينکه  بیان  با  اسالمی 
بوده  خشکسالی  درگیر  که  است  سال   20
کشوری  متوسط  از  آن  بارندگی  متوسط  و 
پايین تر است، عنوان کرد: پروژه انتقال آب از 
خلیج فارس به استان در ابتدا مخالفان زيادی 
داشت اما با پیگیری های مستمر به نتیجه رسید.

وی با بیان اينکه افتخار می کنیم آب با کیفیت 
تصريح  داريم،  کرمان  در  را  فارس  خلیج  از 
نیز،  آب  انتقال  دوم  خط  با  ارتباط  در  کرد: 
و  توافق شده  کرمان  استاندار  با  هفته گذشته 
ساالنه  خط  اين  و  می شود  عملیاتی  به زودی 
سال  در  آب  مکعب  متر  میلیون   200 حدود 
بايد  بحث آب کرمان  برای  اما  دارد  ظرفیت 
موضوع قنات و احیاء آنها نیز در دستور کار 

جدی قرار گیرد.

و  ساخت  موضوع  با  ارتباط  در  پورابراهیمی 
شهر  )عج(  صاحب الزمان  کوه های  سازهای 
کرمان عنوان داشت:   در اين حوزه کارشناس 
با  همسو  بايد  مسائل  از  بسیاری  در  اما  نیستم 
پیشرفت های تکنولوژی جلو رفت و می توان 
و  کوه  تاريخی،  ساختارهای  از  بسیاری  در 
تکنولوژی  با  همسو  تاريخی  ابنیه  و  جنگل 

پیش رفت.
نماينده مردم کرمان و راور در مجلس اظهار 
کرد: بايد نظر کارشناسان را در اين زمینه مد 
مشکالت  قانونی  راه های  از  و  داد  قرار  نظر 
توسعه  جايی  اگر  کرد،  برطرف  را  مسائل  و 
اما  بايد جلوی آن گرفته شود  آسیب می زند 
بهترين  با حفظ حريم،  تاريخی  در کنار آثار 

امکانات توسعه ای هم بايد داشته باشیم.
وی بیان داشت: دو موضوع حفظ و حراست 
از اماکن تاريخی و توسعه مناطق همجوار آنها 

موضوع  يک   نبايد  و  نیست  تضاد  در  هم  با 
را به کلی رد و يا تايید کرد و می توان برای 
توسعه با آخرين دستگاه های فنی و تکنولوژی 
حريم های تاريخی و محیط زيست را مشخص 
کرد و امکانات رفاهی و تفريحی برای استفاده 

مردم را در کنار ابنیه تاريخی ايجاد کنیم .
با  مجلس  در  راور  و  کرمان  مردم  نماينده 
تأکید بر ضرورت بهره گیری از ايده های نوين 
و کارهای شايسته و در خور شأن مزار سردار 
شهدای  گلزار  در  سلیمانی  حاج قاسم  شهید 

کرمان گفت:
حضور  فرصت  از  مردم نهاد  تشکل های 
برای  کرمان  در  دل ها  سردار  مزار  میهمانان 
گردشگری،  مختلف  ابعاد  در  کرمان  معرفی 
استفاده  خوبی  به  مقاومت  حوزه  و  تاريخی 

کنند.

کرونا  جدید  بیمار   1۷ بستری  و  نفر   3 فوت 
طی شبانه روز گذشته در کرمان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: طی شبانه روز 
گذشته 3 نفر در استان کرمان بر اثر کرونا جان خود را از دست 

دادند.
به کرونا  مبتال  قطعی  بستری  موارد  اظهار کرد:  مهدی شفیعی 
هم اکنون در بیمارستان های استان کرمان 134 مورد است که 
در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان 9۵ نفر، حوزه دانشگاه 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  نفر،   4 رفسنجان  پزشکی  علوم 
جیرفت 12 نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم 7 نفر و حوزه 

دانشکده علوم پزشکی سیرجان16 نفر بستری اند.
موارد  کل  تعداد  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  سخنگوی 
بستری مثبت کرونا در استان کرمان از ابتدا تاکنون را 1۵ هزار 
و 990 مورد و موارد جديد بستری در 24 ساعت گذشته در 
دانشگاه  حوزه  شامل  نفر   17 را  کرمان  استان  بیمارستان های 
پزشکی  علوم  دانشگاه  حوزه  مورد،   7 کرمان  پزشکی  علوم 
 ۵ پزشکی جیرفت  علوم  دانشگاه  مورد، حوزه  رفسنجان يک 
مورد، حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم 3 مورد و حوزه دانشکده 

علوم پزشکی سیرجان يک مورد عنوان کرد.
ساعت   24 در   19 کوويد  به  ابتال  قطعی  فوتی های  تعداد  وی 
گذشته را  3 مورد شامل يک نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان و  2 نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان برشمرد 
ابتالی قطعی به کوويد 19، از  و گفت: مجموع جان باختگان 

ابتدا تاکنون 2 هزار و 429 نفر برشمرد.

نیروی  پشتیبانی  و  آماد  مرکز 
سیرجان  در  مستقر  ارتش  دريايی 
برای  الزم  آموزش های  با  توانسته 
و  خانگی  اشتغال  ايجاد  نفر   200
داشته  شهرستان  اين  در  کارگاهی 
به  و  خريداری  همزمان  و  باشد 

فروش برساند.
خانگی  کارهای  و  کسب  امروزه 
ايجاد  برای  مهم  به عنوان راهکاری 
اشتغال و درآمد محسوب می شوند 
و  کسب  نوع  اين  انجام  قابلیت  و 
پوشش  تحت  کارگاه های  در  کار 
يا منزل سبب ايجاد مزايای بسیاری 
آماد  مرکز  می شود،  شاغلین  برای 
ارتش  دريايی  نیروی  پشتیبانی  و 
اين  در  امروزه  سیرجان  در  مستقر 
آموزش های  با  توانسته  بخش 

و  اشتغال خانگی  ايجاد  نفر  برای 200  الزم 
پوشش  تحت  خانواده های  برای  کارگاهی 

داشته باشد.
مديرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اين کارگاه های  از  بازديد  در  امروز  کرمان 
مشاغل  اين  هماهنگی  جلسه  و  اشتغالزايی 
گفت: در سطح استان کرمان، 3۵ هزار نفر 
و  هستند  کار  مشغول  خانگی  مشاغل  در 
تاکنون بیش از ۸0 میلیارد ريال وام مشاغل 

خانگی پرداخت شده است.
به  اشتغال  اين  مزايای  از  افزود:  اسماعیلی  
زنان  خانوادگی  مسئولیت  بین  توازن  ايجاد 

مربوط  هزينه های  حذف  آنان،  اشتغال  و 
و  اياب  و  کارگاه  اجاره  و  رهن  خريد،  به 
اعضای  ساير  کار  نیروی  از  استفاده  ذهاب، 
خانوادگی  کار  زمینه های  ايجاد  و  خانواده 
نیز  آينده  در  وام  اين  و  اشاره کرد  می توان 

برای واجدين شرايط پرداخت می شود.

امیر دريادارعلیرضا محمدی فرمانده آماد و 
پشتیبانی نیروی دريايی سیرجان نیز گفت: ما 
با توجه به اهمیت ايجاد شغل برای خانواده ها 
پس  هستند  مايل  که  افرادی  و  نیرو  اين  در 
به مشاغل خانگی روی آوردند  از آموزش 
با ايجاد کارگاه های صنايع پوشاک، صنايع 

غذايی هنرهای دستی و هنرهای فرهنگی و 
مشغول  و  داده  آموزش  را  نفر   200 علمی 
اين تولیدات  تولیدات خود هستند و مزيت 
به  و  خريداری  را  دريايی  مرکز  همین  که 

مشتريان ارائه می دهد.
و  خانگی  شاغلین  با  گزارش  ادامه  در 
چرم دوزی،  کارگاه های  در  هنرجويان 
خیاطی و شیرينی پزی به گفت وگو پرداختیم 
که آنان از اين رويکرد که هم درآمد دارند 
و  دارد  خريدار  تولیدی شان  محصول  هم  و 
فروش  به  دريايی  مرکز  فروشگاه های  در 

می رسد ابراز خرسندی کردند.

مزرعه سیب زمینی در رودبارجنوب  ۷۰۰ هکتار 
دچار سرمازدگی شد

خسارت  از  کرمان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  رئیس 
سیب زمینی  کشت  زير  مزارع  از  هکتار   700 به  سرمازدگی 

شهرستان رودبارجنوب خبر داد.
رودری  جعفر  بازديد  حاشیه  در  يکشنبه  روز  برخوری  سعید 
مزارع  از  کرمان  استان  برنامه ريزی  و  مديريت  سازمان  رئیس 
خسارت ديده سیب زمینی شهرستان رودبار جنوب میزان سطح 
 200 و  يکهزار  را  شهرستان  اين  در  زمینی  سیب  کشت  زير 

هکتار اعالم کرد.
درصد   7۵ از  بیش  را  هکتار  هر  در  سرمازدگی  میانگین  وی 
اعالم کرد و مدت زمان زياد کاهش دما را علت اين خسارات 

اعالم کرد.
میزان  بیشترين  سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان  رئیس 
از  و  دانست  زمینی  سیب  محصول  به  را  سرمازدگی  آسیب 
و  گلخانه ها  پیاز،  هندوانه،  گوجه،  به  زدگی  سرما  خسارت 

درختان خرما خبر داد.
وی با بیان اينکه سرمازدگی طی سه مرحله در جنوب کرمان 
رخ داد، گفت: سرما در تاريخ های هفتم و هشتم، 14 و 1۵ و 
در آخرين نوبت 19 و 20 دی ماه رخ داد که خسارت سنگینی 

در حوزه کشاورزی جنوب به بار آورد.
سابقه  بی  امسال طی 40 سال گذشته  افزود: سرمای  برخوری 
خسارت  نیز  نخیالت  و  طبیعی  درختان  به  که  جايی  تا  بوده 

زيادی وارد شده است.
وی با بیان اينکه سرما در جنوب کرمان 2 هزار و 300 میلیارد 
تسهیالت، کمک  خواستار  است،  کرده  وارد  تومان خسارت 

بالعوض و امهال تسهیالت کشاورزی شد.
وی ادامه داد: با اين اقدامات از کشاورزان حمايت می شود. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان به آبیاری تحت 
فشار نیز اشاره کرد و از کسب رتبه نخست کشور توسط منطقه 

جنوب کرمان در زمینه آبیاری تحت فشار خبر داد.
جنوب  رودبار  در  را  فشار  تحت  آبیاری  میزان  بیشترين  وی 
نخست  رتبه  جنوب  رودبار  شهرستان  گفت:  و  کرد  اعالم 
شهرستانی آبیاری تحت فشار را در نیم سال اول سال 1399 به 

خود اختصاص داده است.
جنوب  کیلومتری   330 فاصله  در  جنوب  رودبار  شهرستان 

کرمان واقع شده است.

 استاندار کرمان گفت: مکتب سپهبد 
بايد  را  سلیمانی  قاسم  حاج  شهید 
محور هرگونه رفتار و تولید گفتمان 

ايثارگری در اين استان باشد.
 دکتر علی زينی وند در شورای عالی 
در  شهادت  و  ايثار  فرهنگ  ترويج 
محل سالن پیامبر اعظم )ص( افزود: 
در  مساله  مهمترين  مخاطب شناسی 
طراحی ها  و  فضاسازی  نمادسازی، 
با ديد فرهنگ ايثار و شهادت است.

برنامه های  تمامی  داشت:  اظهار  وی 
ايثار  فرهنگ  ترويج  و  ايثارگری 
و  مردمی  کرمان  استان  شهادت  و 

بايد  دولت  زمینه  اين  در  و  هستند  خودجوش 
در  مردم  نقش  ايفای  برای  زمینه   و  شکل گیری 

حوزه ايثار و شهادت را فراهم کند.
استاندار کرمان گفت: مخاطب شناسی مهمترين 
ساماندهی  فضاسازی،  و  نمادسازی  در  مساله 
زيارتگاه های شهدای گمنام و طراحی فضاهای 
و طراحی  است  و شهادت  ايثار  فرهنگ  ديد  با 

نمادها بايد به تناسب سلیقه  مخاطب باشد.
بدون  گفتمان  و  نماد  تولید  اينکه  بیان  با  وی 

نشاط،  جای  به  است  ممکن  مخاطب  به  توجه 
فکر  اتاق های  گفت:  کند  ايجاد  روح  سايش 
حساب شده ای مبتنی بر جمع آوری اطالعات از 
ما  اسالمی و جوانان  دل جوانان علیه جمهوری 
طراحی شده که بمباران شديد ضدهويتی ايجاد 
می کنند لذا بايد مراقبت های الزم را لحاظ کرد.

استاندار کرمان اظهار داشت: فعالیت های رسمی 
و فرمالیته و حرف های تکراری، تبیین و ترويج 
فرهنگ ايثار و شهادت نیست، که اگر اين گونه 
دوم  گام  بیانیه  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  بود 

انقالب را نمی نوشتند.
را  انقالب  دوم  گام  بیانیه  زينی وند، 
بازسازی  برای  دقیقی  آسیب شناسی 
هويت جمهوری اسالمی عنوان کرد 
شهرداران  و  فرمانداران  افزود:  و 
موظف هستند تمام تصاوير شهدا و 
نمادهای ايثارگری را برازنده، زيبا، 
هنرمندانه و با طراحی جذاب اجرا و 

نصب کنند.
وی عنوان کرد: شهدا، قهرمانان ملی 
هستند و طراحی و معماری تصاوير 
ايثارگری مبتنی بر مولفه های انقالب 

اسالمی بايد مورد توجه قرار گیرد.
کنگره  برگزاری  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
بانوان ايثارگر و شهید گفت: به صورت مستقل 
و در شان و جايگاه زنان، نقش اين قشر از جامعه 
بعضا اجحاف هم شده  نشده و  تبیین  در جنگ 
نقش  اين  از  بخشی  به  کنگره  اين  برپايی  که 

خواهد پرداخت.
کتاب  چهارم  جلد  از  آيین  اين  در  همچنین 
صفحه   7۸3 در  کرمان  استان  شهدای  وصیتنامه 

رونمايی شد.

استاندار کرمان: 

مکتب سپهبد شهید سلیمانی محور گفتمان ایثارگری باشد

پورابراهیمی: 

امکانات توسعه ای را در کنار آثار تاریخی با حفظ حریم باید داشته باشیم

اشتغالزایی نیروی دریای ارتش برای 2۰۰ نفر در سیرجان

 اجرای طرح هویت گذاری دام در شهرستان 
ارزوئیه

هويت  جلسه  گفت:  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
گذاری دام با حضور مديريت جهاد کشاورزی،ريیس اداره منابع 
و  معاون  مهندسی،  ،نظام  طبیعی  ،منابع  دامپزشکی  ،اداره  طبیعی 
مسئول اموردام و مسئولین مراکز جهاد کشاورزی در محل مديريت 

جهاد کشاورزی ارزوئیه برگزار شد.
امیری با بیان اينکه تمامی کارهای مربوط به هويت گذاری اموردام 
به نظام مهندسی محول گرديده است و تمام ادارات نیز همکاری 
های  نهاده  حواله  افزود: صدور  آورند،  می  عمل  به  را  الزم  های 
هويت  که  دامدارانی  به  کشاورزی   جهاد  مديريت  توسط  دامی 

گذاری دام انجام داده اند، تخصیص می يابد.
امیری تصريح کرد: دامپزشکی شهرستان نیزصدور مجوز هرگونه 
جابجايی ونقل وانتقال دام را منوط به اجرای پالک کوبی وهويت 

گذاری می نمايد.
وی اظهار کرد: اداره منابع طبیعی نیز همکاريهای الزم در اين زمینه 

را با جهاد کشاورزی ونظام مهندسی بعمل آورد.

دستگیری چهار حفار غیرمجاز اشیای تاریخی 
در ارزوئیه

اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری  فرمانده يگان حفاظت 
و صنايع  دستی استان کرمان از دستگیری چهار حفار غیرمجاز 

اشیای تاريخی در شهرستان ارزوئیه خبر داد.
سیدعلی حسینی اظهار کرد: بر اساس گزارش رسیده از حوزه 
قصد  که  غیرمجاز  حفار  چهار  ارزوئیه،  شهرستان  حفاظتی 
حفاری در يکی از مناطق غیرثبتی اين شهرستان را داشتند، با 
انجام يکسری تمهیدات اطالعاتی و عملیاتی از سوی نیروهای 
به  و  دستگیر  پاسداران،  سپاه  ماموران  و  حفاظتی  حوزه  اين 

مقامات قضايی تحويل داده شدند.
ادامه  اداره کل میراث فرهنگی کرمان  فرمانده يگان حفاظت 
داد: در اين عملیات يک دستگاه خودرو سواری به همراه يک 
دستگاه فلزياب و آالت و ادوات حفاری از جمله بیل و کلنگ 

کشف و ضبط شد.
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و  علم  پارک  در  معدنی  آالت  ماشین  قطعات 
فناوری کرمان بومی سازی شد

ريیس پارک علم و فناوری استان کرمان از بومی سازی 60 قطعه 
ماشین آالت معدنی توسط فناوارن جوان اين پارک در راستای 
کاهش وابستگی به خارج از کشور و صرفه جويی ارزی خبر داد.

مسعود ترکزاده افزود: شرکت مانا از واحدهای دانش بنیان مستقر 
 60 انبوه  سازی  بومی  به  موفق  کرمان  فناوری  و  علم  پارک  در 
قطعه از ماشین آالت معدنی شده است که نقش موثری در تامین 

نیازهای معادن استان و کشور دارد.
وی تصريح کرد: تمام طراحی و ساخت اين محصوالت طی يک 
پروژه چند مرحله ای، توسط جوانان متخصص و خوش فکر اين 
و  فنی  توان  از  که  است  انجام شده  کرمانی  بنیان  دانش  شرکت 

مهارت تیم تخصص و توسعه اين شرکت خبر می دهد.
طراحی،  کرد:  بیان  کرمان  استان  فناوری  و  علم  پارک  ريیس 
انواع کوپلینگ و چرخ دنده ماشین آالت  انبوه  تولید  ساخت و 
معدنی، رول بیرينگ بزرگ، کرير دامپ تراک 100 تن، ترکس، 
سوکت  های برق فشار قوی و ساچمه کف گرد و غیره از جمله 
دستاوردهای بومی سازی شرکت دانش بنیان مانا کرمان محسوب 

می شود.
وی با اشاره به نیاز مبرم معادن کشور به قطعات معدنی تاکید کرد: 
انواع چرخ دنده  های بزرگ و کوچک، انواع کوپلینگ ها و فلنج 
دمپرها، اسپراکت، انواع PTO تراک  های معدنی و غیره از جمله 
قطعاتی است که توسط شرکت مانا به طور کامل تولید شده است.

شرکت  اين  توسط  که  قطعاتی  از  برخی  داشت:  اظهار  ترکزاده 
ساخت  و  طراحی  و  پیچیدگی  از  است  شده  تولید  بنیان  دانش 
نیاز به واردات از خارج از  خاصی برخودار بودند و برای تامین 

کشور و صرف هزينه و وقت زيادی بود.
درحد  کیفیتی  شده  سازی  بومی  تولیدی  قطعات  افزود:  وی 
بنیان  دانش  واحد  اين  و  دارد  خارجی  مشابه  موارد  و  استاندارد 
از  پارک علم و فناوری کرمان هم اکنون آماده اخذ سفارشات 

ارگان ها و مجموعه های صنعتی و معدنی است.
در حال حاضر حدود 200 واحد فناور و 60 شرکت دانش بنیان 
در استان کرمان در زمینه های آی تی، کشاورزی، پزشکی، نانو، 

مکانیک، عمران و غیره فعالیت دارند.

جنوب  در  شیمیایی  کود  ُتن  4هزار  از  بیش 
کرمان توزیع شد

مدير تعاون روستايی جنوب کرمان از توزيع چهار هزار و 7۸6 تُن 
کود شیمیايی "اوره" توسط شبکه تعاونی از ابتدای امسال تا کنون 

در اين منطقه خبر داد.
گفت:  رسانه ها  به  خبر  اين  اعالم  با  يکشنبه  روز  مشايخی  احمد 
داخلی  پتروشیمی  کارخانه های  از  اوره  شیمیايی  کود  میزان  اين 

خريداری و به منطقه حمل شد.
 وی ادامه داد: اين کودها توسط شرکت تعاونی های زيرمجموعه 
جهاد  نظارت  و  هماهنگی  با  کرمان  جنوب  روستايی  تعاون 

کشاورزی بین بهره برداران بخش کشاورزی توزيع شد.
او کودهای شیمیايی توزيع شده را از نوع اوره دانست و گفت: 
اين نوع کود در بین کودهای شیمیايی بیشترين میزان مصرف را 

داشته است.
از  سال  شعار  نام گذاری  به  کرمان  جنوب  روستايی  تعاون  مدير 
سوی رهبر معظم انقالب به نام جهش تولید اشاره کرد و گفت: با 
توجه به ظرفیت زياد بخش کشاورزی جنوب کرمان، شبکه تعاون 
تدارک کودهای شیمیايی  و  تامین  در حال  منطقه  اين  روستايی 

مورد نیاز کشاورزان منطقه است.
وی ادامه داد: با حمايت از  کشاورزان و روستايیان به دنبال تحقق 

شعار سال هستیم.
تاکید  باکیفیت  های کشاورزی  نهاده  موقع  به  تامین  بر  مشايخی 
بیشتر مزارع و  بازدهی  نهاده ها موجب  اين  تامین  کرد و گفت: 

رضايت مندی قشر مولد می شود.
وی تامین نیازهای کشاورزان را يکی از دغدغه های اصلی تعاون 
روستايی برشمرد و گفت: با اين حمايت ها چرخه تولید دستخوش 

کاستی نمی شود.
ارائه اين خدمات  مدير تعاون روستايی جنوب کرمان ادامه داد: 
می تواند به اقتصاد روستايیان و کشاورزان کمک شايانی کرده و 

آنان را از رفت و آمدهای پرهزينه و زمان بر دور نگه دارد.
شهرستان  هفت  از  جمعیت  نفر  میلیون  يک  با  کرمان  جنوب 
فارياب و رودبار  قلعه گنج، منوجان،  جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، 

جنوب تشکیل شده است.
در اين منطقه ساالنه پنج میلیون تُن انواع محصوالت کشاورزی 

تولید می شود.

آگهي مزایده)نوبت دوم(
دادنامه  مفاد  اجراي  راستاي  در  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
9۵09973461301044 مورخ 139۵/۵/16 صادره از دادگاه ارزوئیه و در پرونده اجرائی 970226 
که طی آن آقايان ذوالفعلی، فاطمه، غنجعلی همگی خجسته نژاد فرزندان مرحوم گرگعلی محمد 
 96 از  34/۸ سهم  میزان  به  تصرف  ايام  المثل  اجرت  پرداخت  به  زاده  اشرف  ،کاکاجان  بیژنی 
سهم )سه دانگ( از سال 77 برای هر سهم يکصد میلیون و ششصد و سی و يک هزارو دويست 
و هشت ريال به انضمام خسارات دادرسی از جمله هزينه های دادرسی و حق الوکاله وکیل در 
حق آقايان محرم ، رمضان هر دو قادری و اياز بختیاری زاده، سیامک قاسمی کلوک غالمعباس 
باقری و نیم عشر اجرايی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ايران محکوم گرديده و از 
اشرف  فرزند رمضان کاکاجان  بیژنی  قاسم محمد  فرزند  نژاد  علیهم گرگعلی خجسته  محکوم 
زاده فرزند غالمرضا هر يک میزان نوزده و يک پنجم سهم از جمله نودشش سهم آب و اراضی 
قاسم آباد پالک 9 اصلی بخش 41 کرمان که به ازای هر سهم چهل میلیون تومان برآورد قیمت 
شده است که اراضی قاسم آباد با حدود اربعه شماالً اراضی حجت آباد غرباً وحدت آباد جنوب 
قائم آباد شرقاً موتور پمپ راجی که توسط يک دستگاه موتور پمپ برق با لوله آبدهی شش 
اينچ آبیاری می گردد و ملک قاسم آباد به صورت مشاع بوده ملک آقای گرگعلی خجسته نژاد 
و کاکاجان اشرف زاده در تصرف ورثه می باشد. لذا با وصف موجود مزايده با حضور نماينده 
محترم دادگاه در مورخه يکشنبه 1399/11/26 ساعت 12 ظهر در محل اجرای احکام دادگاه 
شود  می  شناخته  برنده  دهند  پیشنهاد  را  قیمت  باالترين  که  اشخاصی  يا  برگزارشخص  ارزوئیه 
ضمناً افراد شرکت کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در پاکت در 
بسته تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق دولت ضبط 
و مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از موعد به دايره 

اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از ملک مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي مزایده)نوبت اول(
دادنامه  مفاد  اجراي  درراستای  دارد  نظر  در  ارزوئیه  عمومي  دادگاه  حقوقی  احکام  اجراي 
اجرائی  پرونده  در  و  ارزوئیه  دادگاه  از  صادره   1393/2/6 مورخ   930997346461300932
940274 که طی آن آقای مجید زرنگ  فرزند ا...داد به پرداخت يک صدو بیست و پنج میلیون 
)اصل  حسن  فرزند  سالجقه  مهرداد  حق  در  تومان  يکصدهزار  تاخیر  روز  هر  ازای  به  و  ريال 
و  است(  مانده  ديرکرد  بابت  تومان  هفتصدهزار  و  میلیون  شانزده  مبلغ  لیکن  پرداخت  خواسته 
اجرای  توسط  که  ايران  اسالمی  جمهوری  دولت  صندوق  حق  در  اجرايی  عشر  نیم  پرداخت 
احکام محاسبه خواهد شد محکوم گرديده و محکوم علیه يک دستگاه ديسک 24 پر بزرگ 
به رنگ قرمز به شماره 903323424421 که توسط دستگاه سنگین از نوع فرگوسن 6 سیلندر 
399 که مورد کشش آن قرار می گیرد و دارای شناسه شماره فوق می باشد که قیمت پايه آن 
سیصدوهشتادمیلیون ريال برآورد قیمت شده است معرفی نموده. لذا با وصف موجود مزايده با 
حضور نماينده محترم دادگاه در مورخه سه شنبه 1399/11/2۸ ساعت 12 ظهر در محل اجرای 
احکام دادگاه ارزوئیه برگزارشخص يا اشخاصی که باالترين قیمت را پیشنهاد دهند برنده شناخته 
می شود ضمناً افراد شرکت کننده در مزايده بايستی ده درصد مبلغ پیشنهادي را فی المجلس در 
پاکت در بسته تحويل اجراي احکام دهند که در صورت انصراف مبلغ مذکور به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد.طالبین در صورت تمايل مي توانند يک هفته قبل از موعد 

به دايره اجراي احکام مراجعه تا ترتیب بازديد آنها از ملک مورد نظر داده شود.
محسن روانان- مدير اجراي احکام حقوقی دادگاه عمومی بخش ارزوئیه

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
دادگاه  در  در  اول  شعبه  از  اجرائیه صادره  به  توجه  با  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
ششدانگ  از  دانگ  سه  دارد،  نظر  در  اجرايی   990026۸ اجرايی   پرونده  در  و  بافت  حقوقی 
پالک مشاع 3 فرعی از ۸۵4 اصلی بخش 40 کرمان )4۸ سهم از 96سهم( مساحت عرصه 362 
باربر از سمت  و اعیانی 140 مترمربع بصورت قسمتی خانه مسکونی با سقف تیرآهنی و ديوار 
حیاط نمای قسمت ساختمان پالستر دارای انشعاب آب با برق و گاز واقع در بافت انتهای جنوبی 
فرزند  نژاد  سلطانی  سعید  ملکی  حسین  امام  میدان  از  27باالتر  کوچه  نبش  رجايی  شهید  بلوار 
برآورد  تومان  میلیون  نه  و  و چهل  دويست  مبلغ  کارشناس رسمی  از سوی  که  غیره  و  خوبیار 
قطعی گرديده را از طريق مزايده به فروش برساند لذا مزايده در تاريخ 1399/12/4 ساعت 10 
صبح با حضور نماينده محترم دادسرای عمومی و انقالب بافت در محل اجراي احکام  حقوقی 
از  مزايده  تاريخ  از  قبل  روز   ۵ تا  توانند  می  خريد  متقاضیان  لذا  گردد  می  برگزار  دادگستري 
به شماره حساب سپرده  پیشنهادی  مبلغ  واريز ده درصد  با  را  پیشنهادهای خود  و  بازديد  ملک 
به همراه  يا طی چک تضمینی  بانک ملی واريز  شبا ir1001000040۵900129076403۵0 نزد 
درخواست مبلغ پیشنهادی تصوير کارت شناسايی در پاکت دربسته و تا 1۵ دقیقه قبل از جلسه 
مزايده به اجرای احکام تحويل و رسید دريافت نمايند.فروش از قیمت پايه کارشناسی شروع و 
برنده مزايده شخصی است که باالترين قیمت را پیشنهاد دهد و ده درصد مبلغ پیشنهادی را واريز 
و پاکت مربوطه را در زمان تعیینی فوق به اجرا تحويل داده باشند و مابقی بهای ملک را حداکثر 
ظرف يک بیست روز نهايتا تا تاريخ 1399/12/2۵ نقداً به حساب شبای مذکور واريز نمايند و 
در صورت انصراف يا عدم پرداخت مابقی بها در مهلت مقرر ده درصد واريزی به نفع صندوق 

دولت ضبط می گردد. 
اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان بافت 

آگهي حصروراثت 
خانم آمنه پورمرادی فرزند غالمعباس داراي شناسنامه 3131021۵94 به شرح دادخواست شماره 
شناسنامه  به  ا...  فیض  فرزند  مهدوی  ا...  امان  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/11/4   99009۸0
1923 در تاريخ 139۸/3/20 در شهربافت کرمان فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي 

عبارتند از:
1-عادل مهدوی به ش ملی 313019130۵ ت ت 13۵3 فرزند متوفی.
2- ناصر مهدوی به ش ملی 3130192603 ت ت 13۵۵ فرزند متوفی.

3-محسن مهدوی به ش ملی 3130900۸۵3 ت ت 13۵7 فرزند متوفی.
4-مرضیه مهدوی به ش ملی 12۸74119۸3ت ت 1363 فرزند متوفی.

۵- آمنه پورمرادی فرزند غالمعباس به ش ملی 3131021۵94 ت ت 133۵ همسرمتوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت 
شماره  دادخواست  شرح  به   ۸640 شناسنامه  داراي  غنجعلی  فرزند  نژاد  سلطانی  منصور  آقای 
شناسنامه  به  مراد  فرزند  نژاد  سلطانی  غنجعلی  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/11/1   9900999

94۵ در تاريخ 1377/7/4 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-دادعلی سلطانی نژاد به ش ملی 313143۸916 ت ت 13۵0 فرزند متوفی.

2- امیدعلی سلطانی نژاد به ش ملی 3131447419 ت ت 13۵4 فرزند متوفی.
3- منصور سلطانی نژاد به ش ملی 31300۸6293 ت ت 1362 فرزند متوفی.

4- مسلم سلطانی نژاد به ش ملی 3131611367 ت ت 136۵ فرزند متوفی.
۵- ستاره سلطانی نژاد به ش ملی 3130۵۵626۵ ت ت 1342 فرزند متوفی.

6- تهمینه سلطانی نژاد به ش ملی 3130۸96661 ت ت 13۵6 فرزند متوفی.
7- عذری سلطانی نژاد فرزند مهرعلی به ش ملی 3131337249 ت ت 1317 همسر متوفی.

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت 
شماره  دادخواست  شرح  به   ۸24 شناسنامه  داراي  عبدا...  فرزند  نژاد  سلطانی  عصمت  خانم 
9900993 مورخ99/11/1 توضیح داده شادروان ا... يار سلطانی نژاد فرزند گل يار به شناسنامه 

4 در تاريخ 1399/9/23 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-محسن سلطانی نژاد به ش ملی 31314617۵6 ت ت 1362 فرزند متوفی.

2- میثم سلطانی نژاد به ش ملی 31201496۵9 ت ت 1371 فرزند متوفی.
3- شهرام سلطانی نژاد به ش ملی 313004102۸ ت ت 13۵۵ فرزند متوفی.
4- سمانه سلطانی نژاد به ش ملی 312003۵033 ت ت 136۸ فرزند متوفی.

۵- سودابه سلطانی نژاد به ش ملی 313144۸040 ت ت 13۵4 فرزند متوفی.
6- مهديه سلطانی نژاد به ش ملی 31309۸۸۵72 ت ت 1363 فرزند متوفی.
7- عهديه سلطانی نژاد به ش ملی 3131۵01۸71 ت ت 1366 فرزند متوفی.
۸- فاطمه سلطانی نژاد به ش ملی 31309111۵4 ت ت 13۵۸ فرزند متوفی.
9- زهرا سلطانی نژاد به ش ملی 312037۸461 ت ت 13۸2 فرزند متوفی.

10- عصمت سلطانی نژاد به ش ملی 3130۵777۵0 ت ت 134۸ همسر دائمی متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت 
شماره  دادخواست  شرح  به   2۵0۵3 شناسنامه  داراي  امیدعلی  فرزند  پور  فرجی  پرويز  آقای 
شناسنامه  به  علی  فرزند  دغانی  سلمانی  فاطمه  شادروان  داده  توضیح  مورخ99/11/1   9901001
31۸ در تاريخ 1399/10/16 در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:

1-پرنیا فرجی پور به ش ملی 33۸202۵442 ت ت 13۸9 فرزند متوفیه.
2- پرويز فرجی پور به ش ملی 339023۸247 ت ت13۵3 همسر متوفیه.

3-فرخنده طغرلی به ش ملی 313014۵044 ت ت 1333 مادر متوفیه.
4- علی سلمانی دغانی به ش ملی 313076613۸ ت ت 1324 پدرمتوفیه.

لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 1 شهرستان بافت

آگهي حصروراثت 
خانم مريم قادرپور فرزند محمدرضا داراي شناسنامه 3120130133به شرح دادخواست شماره 
990099۸ مورخ99/11/4 توضیح داده شادروان مجتبی شکوه سلجوقی فرزند بهباز به شناسنامه 
3431 در تاريخ 1399/2/۵ در شهربافت فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:

1-هستی شکوه سلجوقی به ش ملی 3120۵222۵2 ت ت 1394 فرزند متوفی.
2- بهباز شکوه سلجوقی به ش ملی 3179474769 ت ت 132۸ پدر متوفی.
3- نازخاتون حسین پور به ش ملی 3179474742 ت ت 132۸ مادر متوفی.

4- مريم قادرپور به ش ملی 3120130133 ت ت 1370 همسر متوفی.
لذا مراتب يک نوبت در يکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد 
يا شخص يا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به 
شورای حل اختالف تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره 3 شهرستان بافت

استان  دادگستری  کل  ريیس 
مرکز  در  اينکه  بیان  با  کرمان 
اين استان کرمان کارگروه های 
تخصصی به منظور برنامه ريزی 
و اجرای هر چه بهتر سند تحول 
شده  فعال  و  تشکیل  قضايی 
فعالیت  مبنای  بر  گفت:  است، 
کارگروه های تخصصی، برنامه 
ملی  تراز  در  تحول  سند  های 

اجرايی می شود.
در  يکشنبه  روز  موحد  يداله   
با  کنفرانس  ويدئو  نشست 
و  قضايی  های  حوزه  روسای 
با  کرمان  استان  های  دادستان 
اجرای  که  مطلب  اين  به  اشاره 
کار  مبنای  قضايی،  تحول  سند 
دستگاه قضايی در سطح ملی  و 

در برش استانی، تاکید کرد: اين سند در راستای 
شده  تبیین  قضائیه  قوه  هفتگانه  های  ماموريت 

است.
تمامی  اصلی  ماموريت  کرد:  خاطرنشان  وی 
قالب  در  که  است  اين  قضايی  دستگاه  ارکان 
برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
مطرح  های  ماموريت  تحقق  زمینه  شده،  تعیین 
شده در سند تحول قضايی را در حدمورد انتظار 
محقق کنند تا در نتیجه اجرای اين سند، عدالت 
قضايی  دستگاه  از  مندی  رضايت  و  يافته  ارتقا 

افزايش يابد.
استان کرمان خاطرنشان  ريیس کل دادگستری 
جامع   بسیار  راهکارهای  طرح  رغم  علی  کرد: 
تحول  سند  در  موجود  های  چالش  رفع  برای 
از مديران و کارکنان دستگاه  قضايی، هر يک 
خود،  کاری  حوزه  در  توانند  می  نیز  قضايی 
اجرای  راستای  در  نیز  را  راهکارهای جديدی  

سند تحول قضايی ارايه و اجرايی کنند.
موحد تصريح کرد: برنامه های دستگاه قضايی 
در راستای سند تحول قضايی از ابتدای انتصاب 
رياست قوه قضايیه اجرايی شده و اينگونه نیست 
که در مسیر اجرای اين سند در ابتدای راه باشیم.

اطاله  کاهش  راستای  در  شد:  يادآور  وی 
کاهش  و  کیفری  جمعیت  کاهش  دادرسی، 
ورودی پرونده ها به دستگاه قضايی  برنامه های 
متعدی اجرايی شده است و بخش هايی از  سند 
تحول قضايی نیز با اين موضوعات مرتبط است.

به  بااشاره  ريیس کل دادگستری استان کرمان  
گزارش گیری مستمر از روند اجرای سند تحول 
اصلی  محور  گفت:  کرمان  استان  در  قضايی 
دعاوی  ها،  تظلم خواهی  به  رسیدگی  سند  اين 
شکايات است و در رابطه با اين مسائل اولويت 

هايی وجود دارد که بايد به آنها توجه شود.
موحد  با اشاره به اين مطلب که يکی از مسائل 
مهم در راستای اجرای سند تحول قضايی اتقان 

الزم  داد:  ادامه  است،  آرا 
و  استان  سطح  در  که  است 
حوزه های قضايی برنامه های 
اتقان  برای  ای  ويژه  و  خاص 

آرا اجرايی شود.
کاهش  کرد:  خاطرنشان  وی 
اولويت  نیز  دادرسی  اطاله 
است  قضايی  دستگاه  ديگر 
زمان  بايد  راستا  اين  در  و 
رسیدگی به دعاوی را تا حد 

ممکن کاهش داد.
استان  دادگستری  کل  ريیس 
مطلب  اين  بیان  با  کرمان  
کرامت  و  شئونات  حفظ  که 
دستگاه  مراجعان  انسانی 
قضايی از ديگر اولويت های 
شمار  به  قضايی  تحول  سند 
تحول  سند  اجرای  راستای  در  رود، گفت:  می 
قضايی، رعايت کرامت انسانی و حفظ شئونات 
و حرمت افراد به صورت جدی تری مورد توجه 
قرار گرفته است وبايد به آن توجه الزم صورت 

گیرد.
موحد، حمايت از جهش تولید و رونق تولید را 
از ديگر اولويت های دستگاه قضايی در راستای 
سند تحول قضايی دانست و افزود:  در اين راستا 
انجام  استان در دست  کارهای خوبی در سطح 
است و يکی از محورهايی که به صورت جدی 
آن  بر  قضايی  دستگاه  همت  و  شود  می  دنبال 
منافع  نفع  به  است که تصمیمی گرفته شود که 

ملی باشد.
سازی  متعارف  مسن،  های  پرونده  کاهش  وی 
شعب قضايی و کنترل جمعیت کیفری را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: استان کرمان در بسیاری 

از اين حوزه ها عملکرد خوبی داشته است.

شهردار کرمان با تأکید بر اينکه دفن اموات در 
شود  متوقف  زودتر  هرچه  بايد  فعلی  آرامستان 
گفت: با توجه به نبود ظرفیت در قبرستان فعلی، 
هرچه بیشتر پیش برويم، ممکن است به پرديسان 

قائم )عج( لطمه وارد شود.
آرامستان  از  بازديد  در  عالم زاده  سیدمهران 
نمی خواهیم  اينکه  بیان  با  کرمان  شهر  جديد 
به  جامانده  میراث  عنوان  به  قائم  پرديسان  به 
سرعت  بر  شود،  وارد  آسیبی  گذشتگان،  از 
آرامستان  در  عمرانی  فعالیت های  به   بخشیدن 
نمازخانه،  ساخت  گفت:  و  کرد  تأکید  جديد 
خدماتی  مراکز  و  بهداشتی  سرويس  غسالخانه، 
و  شود  آغاز  مکان  اين  در  زودتر  هرچه  بايد 
اموات،  دفن  قبور  محل  آماده سازی  با  همراه 
اجرا شود تا شهروندانی که برای دفن اموات و 
زيارت قبور به اين محل می آيند، تسهیالت الزم 

را در اختیار داشته باشند.
به آماده سازی گلبرگ  اشاره  با  شهردار کرمان 
اين  غسالخانه  زمینه  در  آرامستان جديد،  بعدِی 
آرامستان گفت: نقشه غسالخانه آماده و طراحی 

شده و به زودی ساخت آن آغاز خواهد شد.
در  اول  گلبرگ  کار  مراحل  افزود:  عالم زاده 
و  معابر  با  می کنیم  تالش  و  است  پايان  حال 
آرامستان  در  تجمع  از  مناسب،  پیاده روهای 

جديد جلوگیری کنیم.
بايد  نیز  ادامه داد: گلبرگ ديگر آرامستان  وی 
تا قبل از پايان سال تکمیل و اجرای ديوارچینی، 

پیاده روسازی، جدول گذاری، آسفالت و فضای 
سبز آن به پیمانکار سپرده شود.

تأمین  برای  بايد  اينکه  بیان  با  کرمان  شهردار 
آب آرامستان جديد، لوله موردنیاز خريداری و 
حفاری آغاز شود، گفت: دفن تعداد زيادی از 
اموات در اين آرامستان پیش بینی شده و با تدابیر 
سال های  تا  جديد  آرامستان  شده،  انديشیده 
کرمان  شهر  در  اموات  دفن  پاسخ گوی  زيادی 

خواهد بود.
جاده  تاکنون،  قبلی  بازديد  از  افزود:  عالم زاده 
قبور،  محل  تا  جديد  آرامستان  به  دسترسی 
کرمان،  شهرداری  آسفالت«  »پويش  قالب  در 

آسفالت شده است؛ ضمن اينکه عالئم ترافیکی 
برای ايمنی نیز نصب خواهد شد.

در  دهد،  رخ  حادثه ای  اگر  اينکه  بیان  با  وی 
آرامستان فعلی دچار بحران و چالش می شويم، 
اجرايی  دستگاه های  تمام  دلیل  همین  به  گفت: 
سال   ۵0 گذشت  از  بعد  تا  کنند  همکاری  بايد 
خوب  اتفاق  اين  قبلی،  آرامستان  ساخت  از 
رقم بخورد و آرامستان جديد هرچه سريع تر به 

بهره برداری برسد.
شهردار کرمان همچنین گفت: چیدمان هزار و 
اول،  گلبرگ  در  پیش ساخته  طبقه   2 قبر   400

براساس جهت قبله در حال انجام است.

اطالعیه  صدور  با  موتور  کرمان 
ای از پیش فروش يک خودروی 
به   K7 جک  نام  با  بلند  شاسی 
روزه   4۵ تحويل  و  قطعی  قیمت 

خبر داد.
از  نقل  به  حکمت  گزارش  به 
رکود  با  روزها  اين  کاماپرس، 
گران  خودروهای  بازار  شديد 
عبارتی  به  و  تیراژ  کم  و  قیمت 
خودروها  اين  فروش  لوکس، 
اين  که  خودروسازانی  توسط 
عبارت  به  و  تولید  را  خودروها 
سرعت  کنند  می  مونتاژ  تر  دقیق 
فروش  از  بعد  و  گرفته  بیشتری 
کرمان   ، موتور  بهمن   3 مزدا  نیو 
يک  فروش  به  اقدام  نیز  موتور 

خودرو شاسی بلند به نام جک K7  کرده است.
K7 قیمت 9۵0 میلیونی جک

قیمت در نظر گرفته شده برای اين خودرو 9۵0 
میلیون تومان است که بايد در يک نوبت هنگام 
به حساب شرکت کرمان موتور واريز  نام  ثبت 
شود. کرمان موتور متعهد شده است بعد از ثبت 
نام و واريز وجه ، خودرو مذکور را طی 4۵ روز 

کاری به مشتريان تحويل دهد.
جک  خودروی  ترين  گران  است  ذکر  شايان 
در بازار در حال حاضر جک S۵ اتومات است 

قابل  بازار  در  تومان  میلیون   630 قیمت  به  که 
خريداری است و اين درحالیست که قیمت اين 

خودرو در کارخانه 760 میلیون تومان است.
مشخصات فنی و ظاهری

جديد  بلند  شاسی  فنی  خصوصیات  مورد  در 
به  توان  می   K7 جک  همان  يا  موتور  کرمان 
هايی  شباهت  خودرو  اين  گفت  خالصه  ظور 
به ديگر شاسی بلندهای چینی همرده دارد ولی 
طراحی ظاهر آن شکیل تر است و  در مقايسه با 
ديگر شاسی بلندی که از اين خودروساز چینی 
در بازار ايران عرضه شده يعنی جک S۵ ظاهر 

مدرن تری دارد. جک K7 در بازار 
يعنی  خودرو  اين  سازنده  کشور 
عرضه  مختلف  موتور  دو  با  چین 
اين  ايران  در  با  است  قرار  اما  شده 
خودرو با موتور 1.۵ لیتری 4 سیلندر 

توربو به مشتريان عرضه شود.
تاخیر  صورت  در  جريمه  پرداخت 

در تحويل
مشتريان  به  تحويل شده   K7 جک
ايرانی در دو رنگ سفید و مشکی 
بود و طبق  با مدل 1400 خواهد  و 
در  موتور  کرمان  شرکت  اطالعیه 
ماهانه  تحويل  در  تاخیر  صورت 
عنوان  به  پرداخت  پیش  درصد   1
پرداخت  مشتريان  به  تاخیر  جريمه 

می شود.
کرده  تصريح  خود  اطالعیه  در  موتور  کرمان 
عوارض  مالیات ها،  هزينه ها،  کلیه  که  است 
قانونی، بیمه شخص ثالث، مالیات ارزش افزوده 
و ساير هزينه هايی که قانون پرداخت آن را به 
عهده مشتری و مصرف کننده گذاشته بر اساس 
بديهی  و  شده  محاسبه   1399 سال  های  تعرفه 
است در صورت تغییر قوانین و نرخ ها در زمان 
تحويل خودرو مابه التفاوت اين هزينه ها به عهده 

متقاضی است.

پیش فروش شاسی بلند جک K۷ به قیمت قطعی و تحویل 4۵ روزه

ريیس کل دادگستری:

کارگروه های تخصصی برای اجرای سند تحول قضایی در کرمان تشکیل شد

شهردار کرمان: 
دفن اموات در آرامستان فعلی باید متوقف شود
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انم حکمت، شهره اش رو راستی 

رد تالش رفع نقص و کاستی
جلوه ای نو از هواخوااهن بافت

 حکمت آید هر کجا حق داشتی

آگهی مزایده  شماره-۵۰99۰91۷32۰۰۰۰1۷ )نوبت دوم(
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه در نظر دارد 
مدرسه شهید قرنی سفیدخانی سیاهکوه واقع در شهرستان 
مزايده  طريق  کمتراز  يا  سال   3 الی   1 مدت  به  ارزوئیه 
الکترونیکی  تدارکات  سامانه  از  گیری  بهره  با  عمومی 
اجاره  الکترونیکی  به صورت   )setadiran.ir( دولت 

دهد.
جهت آگاهی از شرايط عمومی و توضیحات برگزاری 
نشانی  به  ستاد  سامانه  به  مزايده  اطالعات  ساير  و 

)setadiran.ir( مراجعه شود.
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

آگهی مزایده  شماره-۵۰99۰91۷32۰۰۰۰18 )نوبت دوم(
نظر  در  ارزوئیه  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مديريت 
دارد مدرسه مخروبه ولی عصر واقع در روستای قائم آباد 
طريق  کمتراز  يا  سال   3 الی   1 مدت  به  ارزوئیه  شهرستان 
مزايده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )setadiran.ir( به صورت الکترونیکی اجاره دهد.

جهت آگاهی از شرايط عمومی و توضیحات برگزاری و 
setadiran.( ساير اطالعات مزايده به سامانه ستاد به نشانی

ir( مراجعه شود.
مديريت آموزش و پرورش شهرستان ارزوئیه 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت 

فاقد سند رسمي  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  هیأت موضوع 
و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
راي شماره 139960319013000291مورخ  برابر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي 
ساختمانهاي  و  اراضي  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  1399/6/31هیأت 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض 
به شماره شناسنامه 1۸1 صادره  فرزند سید کاظم  رابری  پور  مريم هاشمی  متقاضي خانم 
 2173 پالک  از  قسمتی  مترمربع   4۸1/3۵ مساحت  به  خانه  باب  يک  درششدانگ  ازرابر 
فرعی از 12-اصلی قطعه يک بخش 42 کرمان واقع در رابر خیابان سعدی کوچه محضر 
قديم خريداری از مالک رسمی خانم همايون تاج الدينی مع الواسطه محرز گرديده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
به مراجع قضايي تقديم  ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/1۸
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/7

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف106(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت 

فاقد سند رسمي  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  هیأت موضوع 
و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
راي شماره 139960319013000290مورخ  برابر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي 
1399/6/31هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقای رضا کهوری فرزند غالم به شماره شناسنامه 7 صادره از بندرعباس درششدانگ يک 
 40 بخش  دو  قطعه  اصلی   –3۸ پالک  از  قسمتی  مترمربع   4۵9/61 مساحت  به  خانه  باب 
کرمان واقع در بزنجان خیابان شهدا کوچه 2 خريداری از مالک رسمی آقای رضا هاشمی 

مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/1۸
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/7

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف110(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بافت 

فاقد سند رسمي  اراضي و ساختمانهاي  ثبتي  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  هیأت موضوع 
و  ثبتي  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون   3 ماده  موضوع  آگهي 
راي شماره 1399603190130002۸۸مورخ  برابر  فاقد سند رسمي  و ساختمانهاي  اراضي 
1399/6/31هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
بندرعباس  از  به شماره شناسنامه 16066 صادره  ابراهیم   فرزند  عبدالرسول سلطانی  آقای 
درششدانگ يک باب خانه به مساحت 2۸1/6۵ مترمربع قسمتی از پالک 36– اصلی قطعه 
از  از کالنتری خريداری  تر  پايین  آهوئیه  باغ  محله  بزنجان  در  واقع  دو بخش 40 کرمان 
خرده مالکین از جمله خانم طلعت نصیری مع الواسطه محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
يکماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. 
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/10/1۸
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/7

محمدمحسن قزوينی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف10۸(

آگهی فقدان سند مالکیت 
مورخ   23097۸ شماره  وکالت  تفويض  طبق  استقامت  مهران  آقای 
آقای  از طرف  وکالتاً  فاطمی  السادات  زينب  از طرف خانم   1399/6/3
نود و شش سهم  از  مشاع  موازی 20 سهم  مالک  زاده  محسن محمدی 
ششدانگ پالک 4 فرعی از 4۵1- اصلی قطعه 1 بخش 40 کرمان واقع 
به شماره چاپی  مالکیت آن  بافت خیابان طالقانی که سند  در شهرستان 
014317 صادر و تسلیم گرديده ضمن تسلیم يک برگ شهادت شهود 
تصديق شده مدعی است سند مالکیت پالک مزبور را به داليلی مفقود و 
درخواست سند مالکیت المثنی را نموده لذا باستناد اصالح تبصره 1 ماده 
ذيل  در  مندرج  تاريخ  در  نوبت  مراتب يک  ثبت  قانون  نامه  آئین   120
آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور 
و يا وجود سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 10 روز پس از 
انتشار آگهی به اداره ثبت اسناد بافت مراجعه و اعتراض خود را ضمن 
ارائه سند مالکیت يا سند معامله نمايد واال پس از مدت مذکور نسبت به 

صدور مالکیت المثنی اقدام خواهد شد.
محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت)م 
الف117(

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای اسماعیل بهبودی نژاد فرزند امیدعلی مالک ششدانگ خانه پالک 
روستای  در  واقع  کرمان   40 بخش   3 قطعه  اصلی   -97 از  فرعی   4۵
بريدوئیه دشتاب که سند مالکیت آن به شماره چاپی 014317 صادر و 
تسلیم گرديده ضمن تسلیم يک برگ شهادت شهود تصديق شده مدعی 
سند  و درخواست  مفقود  به داليلی  را  مزبور  مالکیت پالک  سند  است 
مالکیت المثنی را نموده لذا باستناد اصالح تبصره 1 ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب يک نوبت در تاريخ مندرج در ذيل آگهی می شود تا 

چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور و يا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به 
اداره ثبت اسناد بافت مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند مالکیت 
مالکیت  به صدور  نسبت  از مدت مذکور  نمايد واال پس  معامله  يا سند 

المثنی اقدام خواهد شد.
محمدمحسن قزوينی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بافت)م 
الف116(

آگهي حصروراثت 
شرح  به   2۸19 شناسنامه  داراي  علیجان  فرزند  زاده  پروری  افسانه  خانم 
شادروان  داده  توضیح  مورخ99/10/27   9900۵۵4 شماره  دادخواست 
روح ا... پور امینی فرزند يعقوب به شناسنامه 400 در تاريخ 1399/10/17 

در شهردائمی فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
فرزند   13۸4 ت  ت   3120413267 ملی  ش  به  پورامینی  1-امیرحسین 

متوفی.
فرزند   13۸6 ت  ت   312043۸091 ملی  ش  به  پورامینی  ساالر  امیر   -2

متوفی.
همسر   13۵4 ت  ت   3130193030 ملی  ش  به  زاده  پروری  3-افسانه 

متوفی.
و  درج  محلي  کثیراالنتشار  روزنامه  از  يکي  در  نوبت  يک  مراتب  لذا 
نزد  متوفی  از  ای  نامه  يا وصیت  يا شخص  دارد  اعتراض  چنانچه کسی 
اشخاصی باشد ظرف مدت يک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختالف 
تقديم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و 

سری که بعد از اين موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفتر شورای حل اختالف شماره ۸ شهرستان بزنجان

به  زيادی  خسارت  بی سابقه  سرمای 
کشاورزی جنوب استان کرمان وارد کرد 
و بايد ديد وعده های مسئوالن چه میزان از 

خسارات سرمازدگی را جبران می کند؟
اين روزها کشاورزان جنوب استان کرمان 
حال خوشی ندارند و به سوگ محصوالت 
نشسته اند  خود  کشاورزی  سرمازده 
خسارتی که به گفته مسئوالن در 1۵ سال 
وارد  خسارات  حجم  و  سابقه  بی  گذشته 
شده غیرقابل باور و بسیار زياد بود و حاال 
همت  به  کرمانی  کشاورزان  امید  چشم 
ديد  بايد  اما  است  آنها  و کمک  مسئوالن 
وعده  های مسئوالن چه میزان از خسارات 
جبران  را  کرمان  استان  در  سرمازدگی 

می کند.
بحران  مديريت  مديرکل  سعیدی  مجید 
استانداری کرمان با بیان اينکه سرمايی که 
از ششم تا بیست و سوم دی ماه در استان 

کرمان داشتیم اين سرما و کاهش دما در 1۵ سال گذشته 
بی سابقه بوده است اظهار داشت: اين سرما خسارت زيادی 
به محصوالت کشاورزی استان وارد کرد که اين خسارت 

به ريشه و بوته گیاه زد.
با اشاره به اينکه اين سرما پايداری زيادی هم داشت  وی 
از  به محصوالت کشاورزی که خارج  زيادی  و خسارت 
فصل هم کشت شده بود وارد کرد افزود: بر اساس ارزيابی 
انجام شده حدود 22 هزار و ۵۸9 هکتار در بخش زراعی 
 9 در  باغی  بخش  در  خسارت  هکتار   100 و  هزار   9 و 

شهرستان جنوبی و شرق استان وارد شده است.
اينکه  بیان  با  کرمان  استانداری  بحران  مديريت  مديرکل 
حجم خسارت وارد شده به کشاورزان در استان کرمان بر 
اثر سرمازدگی بسیار زياد است گفت: در تالش هستیم که 

اين خسارت تا حدی جبران شود.
دولت  که  است  زيادی  سالیان  اينکه  به  اشاره  با  وی 
خسارت های ناشی از حوادث طبیعی را از طريق صندوق 
داد:  ادامه  می کند  پرداخت  کشاورزی  محصوالت  بیمه 
امسال هم بودجه ای به حساب اين صندوق واريز شده است 
ناديده  را  خود  محصوالت  بیمه  کشاورزان  از  بسیاری  اما 

می گیرند.
حتماً  می کنیم  توصیه  کشاورزان  به  اينکه  بیان  با  سعیدی 
حوادث  زمان  در  تا  کنند  بیمه  را  خود  دام  و  محصوالت 
شود  جبران  آنها  خسارت  از  بخشی  حداقل  طبیعی 
می کند  تغییر  مرتب  هواشناسی  نقشه های  کرد:  عنوان 
محقق  درصد   70 تا   60 بین  هواشناسی  پیش بینی های  و 

می شود.
طريق  از  هواشناسی  اطالع رسانی  اينکه  به  اشاره  با  وی 
رسانه ها انجام می شود و هشدارهای الزم به کشاورزان داده 
شده بود ادامه داد: واقعیت اين است که در بخش باغی با 

سرمای ايجاد شده هیچ کار نمی شد انجام داد.
اينکه  بیان  با  کرمان  استانداری  بحران  مديريت  مديرکل 
کشاورزان و گلخانه داران پیش بینی الزم را نداشته و اکثر 
آنها سیستم گرمايشی نداشتند گفت: شدت سرما نیز بیش 

از پیش بینی های انجام شده بود.
وی با اشاره به اينکه پیشنهاد استان بوده که بخشی از اين 
کشاورزان  به  بالعوض  کمک های  قالب  در  خسارات 
وام های  استمهال  درخواست  افزود:  شود  پرداخت 
اين  که  امیدواريم  و  داده ايم  را  کشاورزان  کشاورزی 

درخواست با موافقت روبه رو شود.
سعیدی با بیان اينکه پیش بینی هواشناسی بر اساس قانون بر 
عهده سازمان هواشناسی کشور است ادامه داد: صدا و سیما 

هم وظیفه اطال ع رسانی را به عهده دارد.
اينکه خسارت باالی طوفان و سرمازدگی  به  با اشاره  وی 
به محصوالت جالیزی استان گفت: با وجود اينکه نگرش 
بر هدايت کشاورزان به سمت بیمه محصوالت کشاورزی 
است، اما صندوق بیمه محصوالت کشاورزی پوشش کافی 

ندارد.
اينکه  بیان  با  کرمان  استانداری  بحران  مديريت  مديرکل 
طوفان شن طی روزهای ابتدايی بهمن ماه جاری به بخش 

و  زراعی  محصوالت  ويژه  به  کرمان  استان  کشاورزی 
افزود: بخش زيادی از  جالیزی خسارت وارد کرده است 
محصوالت جالیزی منطقه جازموريان و شهرستان رودبار 

جنوب آسیب  ديده اند. 
استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  مديرکل  برخوری  سعید 
اراضی  هکتار   3۵9 و  هزار   17 اينکه  بیان  با  نیز  کرمان 
بین رفته است  از  اثر سرما  بر  کشاورزی زير سطح کشت 
اظهار داشت: 2 هزار و 397 میلیارد تومان برآورد خسارت 

سرمازدگی در جنوب استان کرمان است.
جنوب  کشاورزی  محصوالت  اکثر  اينکه  به  اشاره  با  وی 
طوفان  گفت:  ديده اند  درصدی   100 خسارت  استان 
محصوالت  برخی  نیز  رودبارجنوب  و  جازموريان 

کشاورزی را تخريب کرد و به آنها آسیب زد.
بیان  با  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  مديرکل 
محصوالت  بعضی  در  که  دارد  وجود  امکان  اين  اينکه 
مانند گوجه فرنگی در کشور با کمبود روبه رو شود افزود: 
میزان خسارت ها به ستاد مديريت بحران استان و وزارتخانه 
اين  از  بخشی  تا  هستیم  پیگیر  و  شده  ارسال  کشاورزی 

خسارت ها جبران شود.
نیز  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير  امیری  رضا 
اظهار  بود  شده  انجام  الزم  اطالع رسانی های  اينکه  بیان  با 
شبکه های  در  نیز  هواشناسی  هشدار  پیامک های  داشت: 

اجتماعی به کشاورزان داده شده بود.
وی با عنوان اينکه دو هزار و ۵00 هکتار از مزارع ذرت در 
مهرماه آسیب ديدند گفت: در سرمازدگی اخیر نیز مزارع 

ما به ويژه مزارع کلزا دچار سرمازدگی شدند.
وی با اشاره به اينکه اين سرما به اذعان خود کشاورزان در 
چهل سال گذشته بی سابقه بوده است افزود: در سال جاری 
60 میلیارد تومان به بخش کشاورزی در شهرستان ارزوئیه 

بر اثر سرمازدگی خسارت وارد شده است.
اينکه  بیان  با  ارزوئیه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  مدير 
اما  گفت:  داشتند  اطالع  سرما  میزان  اين  از  کشاورزان 
انجام  اين شرايط کاری نمی شد  اين است که در  واقعیت 

داد.
ذبیح اهلل اعظمی نماينده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
در  امسال  که  سرمايی  اينکه  بیان  با  نیز  اسالمی  شورای 
جنوب استان کرمان به وجود آمد در بیست سال اخیر بی 
سابقه بوده اظهار داشت: اين سرما در بسیاری از استان های 

جنوبی اتفاق افتاد.
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اينکه  به  اشاره  با  وی 
پیگیری های زيادی برای جبران خسارت کشاورزان انجام 
داده است گفت: استمهال وام های کشاورزان را درخواست 

کرده و پیشنهاد داده ايم.
نماينده مردم شهرستان های جیرفت و عنبرآباد در مجلس 
شورای اسالمی ادامه داد: وزير جهاد کشاورزی نیز نامه ای 

به وزير کشور داده و همین درخواست ها را داشته است.
تومان  میلیارد   400 و  هزار  دو  حدود  اينکه  عنوان  با  وی 
خسارت به کشاورزان جنوب استان بر اثر سرمازدگی وارد 
بحث  در  و  آمده  کار  پای  بايد  دولت  افزود:  است  شده 

جبران خسارت کشاورزان همکاری کند.

صنعتی  شهرک  پزی  آهک  کوره های 
کرمان پملب شدند

کل  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
محیطی،  زيست  تهديدات  رفع  منظور  به  استان کرمان گفت: 

کوره های آهک پزی شهر صنعتی کرمان پلمب شدند.

مدتی  از  گفت:  کرمان  دادگستری  معاون  قويدل  مهدی  سید 
قبل و به دنبال مطالبه عمومی مردم و تاثیرات زيست محیطی 
کوره های آهک پزی بر زندگی و محیط زيست منطقه دستور 

تعطیلی اين واحد ها در دست بررسی بود.
از  پیشگیری  شورای  مصوبات  و  تاکیدات  مبنای  بر  افزود:  او 
وقوع جرم دادگستری و بر اساس طرح جامع معاونت اجتماعی 
برای  استان کرمان  از وقوع جرم دادگستری کل  پیشگیری  و 
انتقال  برای  الزم  پیگیری های  صنعتی،  شهرک  ساماندهی 
کوره های آهک پزی از شهرک صنعتی به دشت زحمتکشان 

انجام شده است.
قويدل با قدردانی از رهنمود ها و حمايت های مجدانه رئیس کل 
دادگستری استان در مسیر پیشگیری از گسترش حاشیه نشینی 
گفت:  خواری،  زمین  و  غیررسمی  سکونتگاه های  با  مقابله  و 
قضايی  بخشی  انسجام  و  پیشگیری  پايگاه  استقرار  و  ايجاد  با 
از  پیشگیری  اجتماعی و  معاونت  به همت  در شهرک صنعتی 
وقوع جرم دادگستری استان کرمان، زمینه الزم برای شناخت 

موضوعات و آسیب های اين منطقه فراهم شده است.
سازمان های  همکاری  از  کرمان  استان  کل  دادگستری  معاون 
پزی  آهک  کوره های  انتقال  زمینه  ايجاد  منظور  به  مربوطه 
از  يکی  کرد:  تصريح  و  دانی  قدر  نیز  زحمتکشان  دشت  به 
موضوع  کرمان،  صنعتی  شهرک  در  موجود  مسائل  مهمترين 
اين  در  پزی  آهک  کوره های  فعالیت  از  ناشی  آلودگی های 

منطقه و تهديد سالمت ساکنان اين منطقه بود.
به  بايد  کوره ها  اين  شده  انجام  پیگیری های  با  کرد:  تاکید  او 

دشت زحمتکشان منتقل شوند.
انتظامی،  نیروی  استان،  مرکز  دادسرای  همکاری  از  قويدل 
معاونت عمرانی استانداری، شهرداری اداره کل صمت، اداره 
کل راه و شهرسازی، شرکت های آب، برق و گاز و اداره کل 
اطالعات در زمینه اجرای طرح انتقال کوره های آهک پزی از 

شهرک صنعتی قدر دانی کرد.
او بیان داشت: ساير مصوبات شورای پیشگیری از وقوع جرم 
از  پیشگیری  جامع  طرح  راستای  در  استان  کل  دادگستری 
و  غیررسمی  با سکونتگاه های  مقابله  و  نشینی  گسترش حاشیه 

زمین خواری الزم االجرا هستند.
اين  شدن  اجرايی  برای  کرمان  دادگستری  جديت  از  قويدل 
مديران  فعل  ترک  هرگونه  برای  افزود:  و  داد  خبر  مصوبات 

دستگاه های مربوط در اين خصوص اعالم جرم خواهد شد.

از خسارات سرمازدگی در جنوب  میزان  وعده های مسئوالن چه 
استان کرمان را جبران می کند؟

اطمینان  مردم  به  گفت:  کرمان  استاندار 
و  اسالمی  شوراهای  انتخابات  که  می دهیم 
دقت،  نهايت  با  را   1400 جمهوری  رياست 

سالمت و شفافیت برگزار می کنیم.
استانداری  اطالع رسانی  پايگاه  گزارش  به 
بهمن   3 جمعه  زينی وند  علی  دکتر  کرمان، 
ماه در گفتگو با خبرنگاران در سیرجان اظهار 
داشت: در جريان برگزاری انتخابات تشکیل 
هیات های اجرايی در اختیار فرمانداران است 
و  ها  فرمانداری  در  همکارانمان  همه  به  و 
کرده ايم  تاکید  و  تکلیف  نیز  ها  بخشداری 
نهايت بی طرفی هیات های اجرايی را  که در 
اين  در  شبهه ای  هیچ گونه  که  دهند  تشکیل 
کامل  شفافیت  در  انتخابات  و  نباشد  زمینه 

برگزار شود.
وظیفه  اصلی ترين  را  انتخابات  برگزاری  وی 
نبايد  مردم  افزود:  و  دانست  کشور  وزارت 
فرماندار  هیچ  باشند،  بی اعتماد  انتخابات  به 
ندارد  حق  بخشداری  و  دولتی  مدير  و 
انتخابات  روند  در  جانبداری  کوچکترين 
و  ببینیم  را  مسئله ای  چنین  اگر  باشد.  داشته 

هم  انتخابات  روز  در  حتی  و  حتما  شود،  گزارش 
باشد، جابجايی مدير را انجام می دهیم.

استاندار کرمان ابراز داشت: برای انتخابات شوراهای 
به مردم اطمینان  اسالمی و رياست جمهوری 1400 
می دهم که با نهايت دقت، سالمت و شفافیت برگزار 

می کنیم.
استاندار کرمان در بخش ديگری از گفتگو  با اشاره 
سفرهای  در  شهرستان ها  مسائل  درصد   ۸0 رفع  به 
اقتصاد  و  تولید  موانع  رفع  ستادهای  و  شهرستانی 

استانی  به کمیته های  نیز  مسائل  بقیه  مقاومتی گفت: 
رفع موانع تولید ارجاع داده می شوند.

در  گذاری  سرمايه  طرحهای  خصوص  در  وی 
و  وسیع  سیرجان  شهر  حريم  داشت:  ابراز  سیرجان 
در حد 70 کیلومتر ديده شده است، طرح هايی هم 
که بخواهند در حريم  اجرايی شوند بايد مجوزهای 
با  هم  زيست  محیط  و  بگیرند  را  محیطی  زيست 

محدوديت های بیشتری مواجه است.
زينی وند با اشاره به همجواری مرز سیرجان به لحاظ 
زيست محیطی با استان فارس بیان داشت: برای همین 

مسئله هم نیاز به هماهنگی بین دو استان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: رعايت مسائل محیط   زيستی هم 
به چارچوب های  بايد  و واحدها  است  مهم  ما  برای 
تعهد داده شده را عمل کنند و توسعه پايدار و متوازن 

تسريع گردد.
در  انوری  موقوفه  از  بازديد  به  کرمان  استاندار 
نهايت تالش خودمان  اشاره کرد و گفت:  سیرجان 
که  باشد  داشته  مشارکت  شهرداری  که  می کنیم  را 
هم نیت واقف اجرا شود و هم با توجه به قرارگیری 
در بهترين نقطه شهر، وضعیت بهتری را داشته باشیم.

استاندار کرمان:

انتخابات را با نهایت دقت، سالمت و شفافیت برگزار می کنیم


