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تومــان  500 قیمــت              1399 دی   13 شــنبه         899 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

تجمعی در سالگرد 
سردار سلیمانی نداریم

کشاورزی جنوب کشاورزی جنوب 
از صنعت جامانده استاز صنعت جامانده است

13 بنای تاریخی 
کرمان به مزایده 

گذاشته شد

بستری ۲۶  بیمار جدید 
مبتال به کرونا 

در بیمارستان های استان 
 تعداد کل فوتی ها: ۲۳۴۶ نفر

طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در ۲۴ 
ساعت گذشته ۲۶ بیمار جدید کرونایی در استان 
بستری شدند. بر این اساس تعداد کل موارد بستری 
دارای تست مثبت کرونا در استان به 155۲5 نفر 
رسید. هم اکنون ۲1۶ نفر به دلیل ابتالی قطعی به 
کرونا در بیمارستان های استان بستری اند. از ۲۶ 
مورد جدید بستری 1۶  نفر در حوزه دانشگاه علوم 
ند. همچنین ۲ مورد در  پزشکی کرمان بستری ا
حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و 1 نفر در حوزه علوم 
پزشکی رفسنجان هستند. در حوزه علوم پزشکی 
سیرجان هم ۴ مورد جدید کرونا بستری شده است. 
3 مورد هم در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

بستری شده اند. 

 فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان:

رییس کل دادگستری استان کرمان:

شفاف سازی اقتصاد 
از ماموریت های قوه قضائیه است 

حمایت از افشاکنندگان فساد
اعتراض امام جمعه 

جازموریان به انتقال 
آب هلیل رود

صادرات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار 
تنی محصوالت گلخانه ای 

جنوب کرمان
حجت االسالم مهدوی راد امام جمعه موقت 
بخش جازموریان در خطبه های نماز جمعه 
با توجه به فرا رسیدن اولین سالگرد شهادت 

سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به خصوصیات 
اخالقی این شهید واالمقام پرداخت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان میزان 
صادرات محصوالت کشاورزی و باغی به بازارهای جهانی را 500 
تا ۷00 هزار تن اعالم کرد و گفت: محصوالت کشاورزی جنوب  

کرمان به کشورهایی از جمله روسیه، آسیای میانه، حاشیه خلیج 
فارس، عراق و افغانستان صادر می شوند.

سردار سلیمانی 
فرهنگ 

ظلم ستیزی را 
عملیاتی کرد

میراث  معاون 
 ، هنگی فر

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان گفت: 
13 بنای تاریخی این استان برای 
مرمت و واگذاری حق بهره برداری به 
مزایده گذاشته شده است. "مجتبی 
فرهنگی،  میراث  معاون  شفیعی" 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان  با اعالم 
این خبر اظهار کرد: ارگ تاریخی راین، 
باغ موزه هرندی، خانه اوشیدری، خانه 
بانک توکلی و خانه دانایی کرمان، خانه 
بهادرالملک  خانه  بافت،  ایرانمنش 
کارخانه  و  عامری  خانه  بردسیر، 
حناسایی بم، خانه فخری، کاروانسرای 
سهرج و کاروانسرای هروز راور و عمارت 
موسی خانی شهربابک برای مرمت و 
واگذاری حق بهره برداری به مزایده 

گذاشته شده است. 

صفحه4 را 
بخوانید

پایانه صادراتی 
جیرفت ۸۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی 

دارد
نماینــده جیرفت 
در  عنبرآبــاد  و 

مجلس گفت: پایانه صادراتی گلشــن 
آرای ارم جیرفــت با ســرمایه گذاری 
۵3۰ میلیارد ریال با ۸۰ در پیشــرفت 
فیزیکــی در دســت احداث اســت.
دکتر"ذبیح الله اعظمــی" ظهر امروز 
11 دی ماه در حاشــیه بازدید اعضای 
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی 
و محیط زیســت از زیرســاخت های 
بخش کشاورزی در گفت وگو با ایسنا 
گفت: پایانه صادراتی جیرفت از جمله 
زیرساخت های مهم در بخش کشاورزی 
محسوب می شود و در همین راستا با 
همت بخش خصوصی پایانه صادراتی 
گلشن آرای ارم با سرمایه گذاری ۵3۰ 
میلیارد ریال با ۸۰ در پیشرفت فیزیکی 

در دست احداث است. 

صفحه3را 
بخوانید

3 ۲ 3 3

۲

3

3

مـارا
دنبال
کنید

کشف انبار میلیاردی احتکار دارو در کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف یک انبار 
احتکار دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش ۸۰ میلیارد 
ریال در عملیات ماموران انتظامی یگان امداد 
شهرستان کرمان خبر داد. سردار"عبدالرضا ناظری" 
فرمانده انتظامی استان کرمان  در تشریح جزئیات 

این خبر اظهار کرد: ماموران انتظامی یگان امداد 
فرماندهی انتظامی شهرستان کرمان با انجام یکسری 
کار تحقیقاتی از دپو و احتکار دارو و تجهیزات 
پزشکی در یک ساختمان مسکونی در مرکز شهر 
کرمان مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور 

کار خود قرار دادند. وی افزود: ماموران انتظامی پس 
از اطمینان از صحت خبر و با هماهنگی دستگاه 
قضائی در بازرسی از محل، موفق شدند مقادیر 
زیادی از داروهای کمیاب و نایاب احتکار شده را 
کشف و یک نفر را در این رابطه دستگیر کنند. ناظری 
با اشاره به اینکه پلیس کرمان، مبارزه با قاچاق کاال 
در راستای پیشبرد اهداف انقالب اسالمی را همواره 
در دستور کار خود دارد، تصریح کرد: کارشناسان 
ارزش داروهای کشف شده را بالغ بر ۸۰ میلیارد 
ریال برآورد کردند.  فرمانده انتظامی استان کرمان با 
تقدیر از همکاری شهروندان با پلیس از آنان خواست 
در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در 
قالب احتکار کاال و یا تهیه و توزیع کاالهای قاچاق 
توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن 
11۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و 

دستگیری متخلفان اقدام شود.
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آگهی مناقصه 
یک مرحله ای

مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی جنــوب کرمــان در نظــر دارد نســبت بــه تامیــن ۳۵ نفــر نیــروی 
انســانی مــورد نیــاز خــود و شــعب تابعــه بر اســاس شــرایط شــرکت در مناقصــه از طريــق اشــخاص حقوقی 
واجــد الشــرايط )شــرکتها( اقــدام نماینــد، لــذا از کلیــه عالقمنــدان شــرکت در مناقصــه دعــوت بعمــل مــی 
 www . setadiran . ir :آیــد بــا مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

مراجعــه و بشــرح ذیــل اقــدام نمائیــد:

نــام و نشــانی دســتگاه مناقصــه گــذار: مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی جنــوب کرمــان بــه آدرس 
جیرفت-خیابــان قرنــی غربی - کــد پســتی ۷۸۶۱۷۹۷۷۱۹

ــت و  ــاز مدیری ــورد نی ــانی م ــروی انس ــر نی ــن ۳۵ نف ــه: تامی ــوع مناقص ــت موض ــت و کمی نوع،کیفی
شــعب تابعــه شــامل :ماشــین نویــس - اپراتــور_ تلفنچــی- تکنیســین ســاختمان- راننــده تحصیلــدار 

ــی. و خدمات
 نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یکی از تضامین ذیل به مبلغ۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ریال

 تبصره ۱- ضمانتنامه بانکی  بجزء بانک کشاورزی دارای اعتبار به مدت سه ماه.
 تبصره ۲- واریز وجه نقد به حساب شماره۷۳۱۵۲۱۱۶۰ نزد بانک کشاورزی

زمــان دریافــت اســناد شــرکت در مناقصــه : متقاضیــان مــی تواننــد از تاریــخ ۹۹،۱۰،۱4لغایــت ۹۹،۱۰،۱۹ 
بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( مراجعــه و نســبت بــه دریافــت اســناد شــرکت در 

مناقصــه اقــدام نماینــد.
ــه  ــبت ب ــت۹۹،۱۱،۱ نس ــخ ۹۹،۱۰،۲۰ لغای ــد از تاری ــی توانن ــان م ــنهادات: متقاضی ــال پیش ــدت ارس م
بارگــذاری اســناد شــرکت در مناقصــه ، برابــر مقــررات و اســناد شــرکت در مناقصــه در ســامانه ســتاد 
اقــدام نماینــد و نیــز عــالوه بــر بارگــذاری در ســامانه ســتاد تــا ســاعت ۱۲ ظهــر روز پنجشــنبه مــورخ 
۹۹،۱۱،۲ نســبت بــه ارائــه اصــل تضمیــن شــرکت در مناقصــه حــاوی )پاکــت الــف( در پاکــت الک و مهر 
شــده بــه دایــره خدمــات مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی جنــوب کرمــان واقــع در جیرفــت - خیابان 

قــرن غربــی طبقــه دوم تســلیم و رســید دریافــت نماینــد.
 تاریــخ بازگشــایی اســناد شــرکت در مناقصــه: اســناد شــرکت در مناقصــه در تاریــخ ۹۹،۱۱،۵ ســاعت 
۹ صبــح توســط کمیســیون معامــالت مدیریــت شــعب بانــک کشــاورزی جنــوب کرمــان بازگشــایی و 
پــس از تائیــد کمیســیون معامــالت ســتاد مرکــزی بانــک برنــده مناقصــه اعــالم خواهــد شــد.الف ۱۱/۱۰

مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان

نوبت اول

نماینده ولی فقیه 
در استان کرمان: 

معترضان به انتقال آب هلیل رود صدای خود را به گوش اعضای 
کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس رساندند

 فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان اعالم کرد: با توجه به شیوع کرونا برای 
آنکه کسی آسیب نبیند، همه برنامه ها را تغییر دادیم و جلسات و مراسم 
را به جلسات ویدئو کنفرانس تبدیل کردیم و هیچ گردهمایی و تجمعی 
نخواهیم داشت.سردار"حسین معروفی" در نشست خبری با محوریت 

تشریح برنامه های اولین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
گفت: در باور ما نمی گنجد که یک سال حاج قاسم در بین ما نیست و نور 
چشم و آرامش قلبمان در بین ما نیست. حاج قاسم آرامش دهنده قلوب 

ملت ایران بود.
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موضوع کاهش جمعیت کشور 
نگران کننده است

نماینده مردم رفســنجان و انار در مجلس شــورای اســالمی 
گفت: موضوع کاهش جمعیت نگران کننده است و مقام معظم 
رهبری از ســال ۶۶ بحث افزایش جمعیت را مطرح کردند اما 
تغییری به وجود نیامده بلکه داریم به سمت پیری جامعه می 
رویم. حجت االسالم حســین جاللی نماینده مردم رفسنجان 
و انار در مجلس شــورای اسالمی در جلسه شــورای فرهنگ 
عمومی استان کرمان اظهار کرد: متاسفانه قدرت اجرایی برای 
شورای فرهنگ عمومی دیده نشده و در بحث فرهنگ قوانینی 
وجود دارد که از چشم پنهان هســتند و دیده نمی شوند. وی 
با انتقاد از به کارگیری الفاظ التین و بیگانه در ســطح جامعه 
و همچنین تبلیغات صدا و سیما گفت: در این زمینه ها قانون 
گریزی وجود دارد. جاللی، نماینده مردم رفســنجان و انار در 
مجلس شــورای اســالمی در ادامه بیان کرد: موضوع کاهش 
جمعیت نگران کننده اســت و مقام معظم رهبری از سال ۶۶ 
بحث افزایــش جمعیت را مطرح کردند امــا تغییری به وجود 
نیامده بلکه داریم به ســمت پیری جامعه می رویم. عضو ناظر 
شــورای فرهنگ عمومی استان کرمان با اشــاره به اینکه باید 
در بحث جمعیت فرهنگ سازی کنیم، گفت: برخی بحث فقر 
را در این زمینه عنوان می کنند در حالی کــه به عنوان مثال 
در شمال شــهر تهران تعداد فرزندان خانواده ها کمتر است؛ 
بنده نمی گویم عوامل اقتصادی در فرزندآوری دخالت ندارد، 
اما در اولویت دوم و سوم است. نماینده مردم رفسنجان و انار 
در مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: قرار شد بودجه امسال 
بیشتر پیوست جمعیتی داشته باشد و حمایت از زنان شاغل و 

خانه دار موردتوجه باشد.

بیش از یک صد اثر به 
دبیرخانه جشنواره ملی 

سردار آسمانی ارسال شد
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
از ارسال بیش از یکصد اثر هنری به جشنواره ملی سردار آسمانی 
خبر داد و گفت: این آثار در سه بخش صحنه ای، نمایشنامه ای و 
خیابانی در حال اجرا است. به گزارش ایرنا ، محمد جواد حسین 
 زاده، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
کرمان در آئین آغاز به کار دومین جشــنواره ملی تئاتر ســردار 
آسمانی در گلستان امین رفسنجان بیان کرد: بعد از شهادت سردار 
حاج قاسم سلیمانی اقشار مختلفی در جامعه به اشکال مختلفی 
سعی دارند ارادت خود را به این شخصیت مهم و برجسته جهانی 
نشان دهند، جامعه هنرمندان هم به گونه های مختلفی این عرض 
ارادت خود را نشــان می دهند. وی تصریح کرد:  جشنواره ملی 
سردار آسمانی کار خود را در اســتان کرمان  از خرداد ماه امسال  
آغاز کرد و رونمایی پوستر جشنواره هم  در گلزار شهدای کرمان  
در جوار مرقد حاج قاسم سلیمانی انجام شد. وی ادامه داد: بیش 
از یکصد اثر در حوزه های مختلف به دبیرخانه جشنواره رسید از 
مجموعه این آثار ۷5 اثر در حوزه خیابانی پذیرفته شد که ۶5 اثر 
در حوزه صحنه ای و 10 اثر در حوزه نمایشــنامه ای  بود؛ ضمن 
اینکه در نهایت جشــنواره 1۷  اثر در بخــش خیابانی  که هفت 
اثر در بخش صحنــه ای و 10  اثر در بخش نمایشــنانه  به مرحله 
نهایی راه یافتند. حسین زاده خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه 
رفسنجان ظرفیت  قابل قبولی در حوزه تئاتر دارد بخش خیابانی  
این جشنواره را به این شهر محول کردیم و بخش صحنه ای این  
جشنواره هم از روز پنجشنبه در سیرجان  شروع می شود. معاون 
فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان کرمان ادامه 
داد: بیش  از ۲50  هنرمند در   این  مجموعه آثار ارسال شده همراه 
بوده و کمک کردند؛ نمایشنامه ها در قالب   کتاب تدوین  و به چاپ  

می رسید تا به دست عالقمندان  برسد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: شفاف 
سازی و سالم سازی اقتصاد در راستای ماموریت 
های اساسی قوه قضاییه از مباحث بسیار مهم است 
زیرا فساد در دستگاه اجرایی، دستگاه های متولی و 
یا در سیستم بانکی و پولی کشور به ارکان اقتصادی 
کشور و اعتماد عمومی لطمه وارد می کند و اساسا 
نمی توان چشم انداز یک اقتصاد پایدار را در یک 
فضای فساد آلود متصور شد. "یدالله موحد" در 
جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی 
استان کرمان در راستای حمایت از تولید اظهار کرد: 
یک مثلث در زمینه حمایت از تولید تشکیل شده که 
یک ضلع آن دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی، 
ضلع دیگر آن اتاق بارزرگانی و بخش خصوصی 
و ضلع سوم دستگاه قضایی است که محوریت را 
دارد و در نتیجه این ارتباط و تعامل بخش زیادی از 
حمایت موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی انجام 
شده است. او افزود: در شرایط اقتصادی کنونی 
بنگاه های تولیدی و مدیران بخش تولید با مشقات 
زیادی  دست و پنجه نرم می کنند و در این شرایط با 
فعالیت های خود در حال مجاهدت هستند تا الگاو 
اقتصاد مقاومتی عملیاتی شود. موحد تصریح کرد: 
کشور از حیث شرایط اقتصادی وضعیت دشواری 
دارد و این دشواری را مردم در زندگی خود لمس می 
کنند و همه ابعاد اقتصادی کشور دچار این چالش 
است. او با اشاره به اینکه کشور به اقتصاد پایدار و 
مقاوم نیاز دارد، عنوان کرد: عملیاتی کردن اقتصاد 
مقاومتی در ابعاد مختلف آنگونه که مورد توجه رهبر 
معظم انقالب اسالمی است در حوزه های رونق 
تولید، جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار؛ 
محتاج یک اهتمام ملی، هم افزایی و همراهی قوای 
سه گانه است. رئیس کل دادگستری استان کرمان 
گفت: عالوه بر قوای حاکمیتی، نهادهای مدنی به 
اوژه مدیران واحدهای تولیدی نقش برجسته ای 
را در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده دارند 
و برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مناسب 
و تحقق تمامی شاخص های اقتصاد مقاومتی نیاز 
به انسجام و وحدت ملی داریم و هم سازمان های 
حاکمیتی و هم تک تک مردم باید در این راستا 
تالش کنند. او افزود: در ابتدا شاید اینگونه به نظر 
برسد که تحقق اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و 
بهبود فضای کسب و کار یک امر اجرایی است و 

مسئولیت آن بر عهده قوه مجریه است و یا قوه 
مقننه باید با تصاوب قوانین مناسب، ریل گذاری 
کند و در فضای ایجاد شده از ساو قوه مقننه، دولت 
اقدامات اجرایی خود را داشته باشد و با شتاب زیادی 
به سمت رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی که 
همان اقتصاد مقاوم و پایدار است حرکت کند، که 
این حرف درستی است و نقش این قوا را نمی توان 
انکار کرد و در عین حال نمی توان از نقش اوژه و 
مهم دستگاه قضایی نیز غافل شد. موحد ادامه داد: 
قوه قضاییه با ظرفیت های بسیار عظیم و توانمندی 
ها، وظایف و اختیارات وسیع خود می تواند به سهم 
خودش در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کند 
و این حرکت عظیمی که در جامعه نیاز است را 
تقاوت کرده و به آن سرعت بخشد. این مقام قضائی 
در پاسخ به این سوال که قوه قضاییه به منظور 
تحقق اقتصاد مقاومتی در چه حوزه هایی می تواند 
فعالیت کند، گفت: قوه قضاییه در ابعاد مختلف می 
تواند وظایفی را بر عهده گرفته و برنامه ریزی کند 
و در قالب یک برنامه منسجم و هماهنگ بتواند به 
تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای مناوات مقام معظم 
رهبری کمک کند. او از امنیت اقتصادی به عنوان 
موضوعی بسیار با اهمیت یاد کرد و گفت: سرمایه 
گذار به منظور انجام فعالیت های اقتصادی خود باید 
در یک محیط امن و آسوده کار خود را آغاز کرده و 
سرمایه خود را نهادینه کند تا به بخش تولید کمک 
شود. موحد افزود: اگر فضایی که سرمایه گذار در آن 
ورود می کند، ناامن، غبارآلود و مفسده انگیز باشد 

یا ااحساس امنیت را از سرمایه گذار بگیرد، علی 
القاعده عقب نشینی می کند و ناامنی و احساس 
ناامنی سرمایه را فراری می دهد و از دسترس خارج 
می کند  لذا از تمامی جهات باید امنیت اقتصادی و 
امنیت مالکیت های مشروع تضمین شود و این یکی 
از وظایف قوه قضاییه است. او عنوان کرد: شفاف 
سازی و سالم سازی اقتصاد در راستای ماموریت 

های اساسی قوه قضاییه از مباحث بسیار مهم است 
زیرا فساد در دستگاه اجرایی، دستگاه های متولی و 
یا در سیستم بانکی و پولی کشور به ارکان اقتصادی 
کشور و اعتماد عمومی لطمه وارد می کند و اساسا 
نمی توان چشم انداز یک اقتصاد پایدار را در یک 
فضای فساد آلود متصور شد. رئیس شورای قضایی 
استان کرمان با اشاره به این مطلب که هر یک از 
جرایم اقتصادی یک ناامنی را برای مدیران اقتصادی 
کشور ایجاد می کند، بیان کرد: مبارزه با قاچاق 

کاال و ارز به تولید داخلی کشور لطمه اساسی وارد 
می کند و مشکالت زیادی را برای مدیران تولید و 
بنگاه های تولیدی ایجاد می کند و قوه قضاییه در 
مبارزه با این جرم در فضای اقتصادی باید به صورت 
جدی ورود یابد و این خود به معنای حمایت از 
اقتصاد مقاومتی و بنگاه های تولیدی خواهد بود. 
موحد ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فضای اداری 

کشور و یا نهادهای متولی ایجاد زیرساخت های 
اقتصاد مقاومتی موضوع رشاء و ارتشاء، فساد اداری، 
اختالس و یا جرایم دیگر مطرح شود، محیط را برای 
یک مدیر اقتصادی و بنگاه اقتصادی ناامن می کند 
لذا بزرگترین ماموریت قوه قضاییه در مسیر حمایت 
از اقتصاد،  تولید و بهبود فضای کسب و کار مقابله 
جدی، قاطع و بدون اغماض با مفاسد اقتصادی است 
و از این رو در مدتی که ریاست قوه قضاییه تصدی 
این دستگاه را بر عهده گرفته اند به صورت جدی به 
دنبال این هستند که محیط را برای مفسدان ناامن 
کنند و به تعبیر خودشان هاضمه نظام جمهوری 
اسالمی ایران، فساد را بر نمی تابد و نمی پذیرد. 
او با بیان اینکه موضوع مبارزه با فساد در تمامی 
ادوار قوه قضاییه مورد توجه بوده و در این دوره به 
صورت اوژه تری قوت گرفته، گفت: در سند تحول 
قضایی نیز موضوع مقابله با فساد در ابعاد مختلف 
به صورت گسترده دیده شده است. او افزود: دفاع 
از مالکیت های مشروع یکی دیگر از وظایف قوه 
قضاییه است زیرا وقتی فردی وارد فعالیت های 
اقتصادی می شود، باید این اطمینان خاطر را داشته 
باشد که سرمایه او از امنیت الزم برخوردار است و از 
مالکیت های مشروع او دفاع می شود و قوه قضاییه 
به صورت مستمر اعالم می کند که از مالکیت های 
مشروع مردم و سرمایه گذاران بخش تولید حمایت 
می کند و یک امنیت حقوقی و قضایی را برای آنها 

ایجاد می کند.

در حالی با وجود مخالفت ها و مضرات فراوان 
مالچ پاشی در ریگان ادامه دارد که انگار زور 
ســازمان محیط زیســت هم به مقابله با این 
موضوع نمی رسد. شرق استان کرمان یکی از 
مهم ترین کانون های فرســایش بادی کشور 
محســوب می شــود. یکی از راه هایی که در 
مقابله با ریزگردها انجام می شــود پاشــیدن 
مالچ نفتی اســت. مالچ نفتی ماده ایست که 
از پســمانده های نفــت خام در بــرج تقطیر 
پاالیشــگاه ها بدســت می آید. ایــن ماده به 
صورت الیه نــازک و قابــل انعطافی بر روی 
تپه های ماســه ای پاشــیده شــده و موجب 
تثبیت موقــت این تپه ها می شــود. به گفته 
رجبــی زاده مدیر کل منابع طبیعی شــمال 
استان کرمان در شرق استان تاکنون بالغ بر 
۶ هزار هکتار مالچ پاشــی انجام و برای 900 

هکتار نیز برنامه ریزی شده است.

مالچ نفتی؛ خیانت به محیط زیست 
پروفسور کردوانی پدر علم کویرشناسی ایران، 
افزایش دما به دلیل جذب حرارت باال، نفوذ به 
خاک و منابع زیرزمینــی آب و آلوده کردن آن 
را از جمله مضرات اســتفاده از مالچ های نفتی 
بیان می کند. این ماده حاوی فلزات ســنگین 
مانند سرب بوده و انتشار بوی نفت سوخته برای 
سالمت مضر اســت. عالوه بر این پاشیدن مالچ 
روی گیاهان سبب می شــود، جانوران منطقه 
نتوانند از این گیاهان تغذیه کنند و یا اگر آنها را 
بخورند مسموم می شوند و جان خود را از دست 
می دهند. حامیان محیط زیست همواره مخالف 

مالچ پاشی بوده و هستند.
سازمان حفاظت محیط زیست در پیچ

سازمان حفاظت محیط زیســت یکی از ارگان 
های مهم در این زمینه است؛ اما انگار زور آن ها 
هم به این مساله نمی رســد. شاکری مدیر کل 

حفاظت محیط زیست استان کرمان می گوید: 
سازمان محیط زیست استانداردی برای مالچ ها 
تعیین کرده است. سازمان جنگل ها و مراتع باید 
برای استفاده از مالچ نفتی این مجور را از محیط 
زیست بگیرد. آن طور که شاکری می گوید در ۲ 
سال گذشته سازمان جنگل ها و مراتع به کمک 
کمیسیون کشاورزی مجلس توانسته  با توافق 
نامه هایی مراحل مربوط به اســتاندارد را انجام 
ندهند. محیط زیست همیشه هشدارهای الزم را 
داده است اما از نظر قانونی این کار تحت اختیار 
ستاد ملی گرد و غبار است. یعنی عمال محیط 
زیســت قادر به مقابله با این موضوع نیست. اما 

راهکار عدم استفاده از مالچ های نفی چیست؟
مالچ رسی و مالچ ریگی ۲ روش جایگزین 

مالچ نفتی
راه های مختلفی برای جایگزیــن کردن مالچ 

نفتی وجود دارد. مالچ رسی و مالچ ریگی از جمله 
روش هایی است که پروفسور کردوانی پدر علم 
کویرشناســی ایران ارائه کرده و در استان های 
سمنان و اصفهان اجرا شده است. مالچ رسی که 
در اصفهان اجرا شده تفاوت ده ها میلیونی هزینه 
با مالچ نفتی در هر هکتار دارد. هزینه مالچ پاشی 
فعلی هکتاری 50 میلیون تومان است؛ اما ماده 
مورد استفاده این روش برای مالچ پاشی هکتاری 
۶ میلیون تومان می شود. از مزایای مالچ ریگی 
هم می توان به سازگاری با طبیعت، دائمی بودن و 
داشتن دوام و مقاومت در برابر تابش نور خورشید، 
بی نیازی از آب، طبیعی و آســان بــودن اجرا و 
امکان اجرا در طول سال اشــاره کرد. از طرفی 
چون ریگ دارای دانه های درشت به اندازه بادام 
است و در طبیعت به وفور یافت می شود و برای 
تولید آن بر خالف مالچ نفتی که نیازمند کارخانه 
قیر است ، به احداث کارخانه نیاز ندارد. علی رغم 
این تجربه موفق اما مالچ پاشی نفتی در برخی از 
مناطق کشور از جمله شرق استان کرمان ادامه 
دارد. کشمکش بین برخی دستگاه های متولی و 
حامیان محیط زیست نیز همچنان ادامه داشته 
و باید دید چه زمانی این خیانت به محیط زیست 

پایان می یابد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

شفاف سازی اقتصاد از ماموریت های قوه قضائیه است 
حمایت از افشاکنندگان فساد

ادامه مالچ پاشی در ریگان  
درد  روی  درد

گزارش
ایسنا

 ۹۰ درصد کودکان کار کرمان 
اتباع بیگانه هستند

مدیرکل بهزیسـتی اسـتان کرمـان می گوید طی سـال گذشـته 
تاکنون بیـش از هزار کودک را از سـطح چهـارراه هـا و خیابان ها 
جمـع آوری و سـاماندهی کـرده ایم کـه بـاالی ۹۰ درصـد آنها از 
فرزنـدان اتبـاع بیگانـه و غالبـا غیرمجـاز اسـت. به گفتـه عباس 
صادق زاده تـا کنـون دسـتگاه های مختلـف از جمله بهزیسـتی، 
نیـروی انتظامـی، شـهرداری و… هزینه هـای بسـیاری را در ایـن 
راسـتا متحمـل شـده اند، امـا بدلیـل گسسـتی کـه در پروسـه 
جمـع آوری، تفکیک و سـاماندهی بیـن تصمیمـات و اقدامات ما 
وجود دارد باعث شـده تالش هـای مـا اثربخش نباشـد. علی رغم 
سـاماندهی و انجـام کارهـای تخصصی باز هـم به دلیـل فرهنگ 
غالـب بـر خانـواده هـای اتبـاع، بـه خیابان هـا برمی گردنـد. او 
ادامـه داد: تعـدادی از کودکانـی کـه در ماه هـای اخیـر جمـع 
آوری شـده اند هم اکنـون در مراکـز مـا حضـور دارنـد و در حـال 
دیـدن آمـوزش هسـتند. صـادق زاده می گویـد در طول سـال به 
خانواده هـای آن ها مبلغـی حدود چهـار میلیون تومـان پرداخت 
شـده  تا آن ها کـودکان خـود را استسـمار نکنند در حالـی که باز 
برمی گردیـم و می بینیـم همـان کـودکان دوبـاره سـر خیابـان 
هسـتند. در تمام دنیـا این پدیـده وجـود دارد و اکثر کشـورهای 
جهان به روش هـای مختلـف آن را مدیریـت کرده اند، در کشـور 
خودمـان هـم اسـتان هایی هسـتند کـه بـدون اعتبـار خاصـی 
نتیجـه خوبـی گرفته انـد پـس قطعـا مـا اگـر بخواهیم یـک کار 
خوب در کرمـان انجـام دهیم خیلـی موفق تـر از دیگر اسـتان ها 
عمـل می کنیـم. او گفـت: خواهـش مـن ایـن اسـت کـه تمـام 
هزینه هایـی را کـه در طول سـال انجام می شـود را یک بـار انجام 
دهیم و با حذف مـوازی کاری ها این مسـئله را سـاماندهی کنیم 
و قطعـا در ایـن صـورت نتیجه گیـری بهتـری صـورت می گیـرد 
و از ایـن شـرایط خـارج می شـویم. صـادق زاده تاکیـد کـرد: بـه 
دلیـل عـدم مدیریـت صحیـح و یکپارچـه تـا کنـون هزینه هایی 
کـه بـرای توانمندسـازی خانواده هـای ایـن کـودکان صـورت 
پذیرفتـه بی نتیجـه بـوده اسـت. او گفـت: بـرای ایجـاد اشـتغال 
پایـدار و مطابق قوانین بیـن المللی؛ تفاهـم نامه هایـی را با فنی و 
حرفه ای، اصنـاف و…. انعقاد کـرده ایم و بخش خصوصـی را برای 
آمـوزش و سـاماندهی ایـن بچـه ها فعـال کـرده ایم. صـادق زاده 
ادامـه داد: حتـی موضـوع بیمـه آن هـا را از طریـق طرح اسـتاد و 
شـاگردی حـل و فصـل کردیـم و امیدواریـم کـه بـا همـت همه 
دسـتگاه های متولی بتوانیـم یکبار برای همیشـه ایـن معضل را 

در کرمـان برطـرف کنیم.

طبق گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 
۲۴ ساعت گذشته ۲۶ بیمار جدید کرونایی در 
استان بستری شدند. بر این اساس تعداد کل 
موارد بستری دارای تست مثبت کرونا در استان به 155۲5 
نفر رسید. هم اکنون ۲1۶ نفر به دلیل ابتالی قطعی به کرونا 
در بیمارستان های استان بستری اند. از ۲۶ مورد جدید 
بستری 1۶  نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان بستری 
اند. همچنین ۲ مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و 1 
نفر در حوزه علوم پزشکی رفسنجان هستند. در حوزه علوم 
پزشکی سیرجان هم ۴ مورد جدید کرونا بستری شده است. 
3 مورد هم در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بستری 
شده اند. طبق این گزارش در ۲۴ ساعت گذشته ۶ نفر به 
دلیل ابتال به کووید19 در استان کرمان جان خود را از دست 
داده اند. از این ۶ مورد، 5 نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان بوده اند. در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان 
هم 1 مورد فوت ناشی از کرونا ثبت شده است. مجموع 
جانباختگان ابتالی قطعی به کووید 19 در کرمان به ۲3۴۶ 

نفر رسیده است.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ساماندهی 
مطلوب نیروی انسانی، گفت: سال آینده 
می شود.  بهتر  فرهنگیان  حقوق  وضعیت 
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در نشست 
اعضای شورای معاونان اداره کل و ارتباط مجازی با اعضای 
شورای معاونان آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق 
استان کرمان با اشاره به ویژگی های یک مدیر موفق گفت: 
یکی از مهمترین شاخص های یک مدیر موفق "تحقق 
هدف" است، ما گاهی در مواجهه با هدف دچار یک خطای 
راهبردی می شویم هرچند برای اهدافمان در نظام تعلیم و 
تربیت فرایند هایی تعریف کرده ایم، اما همه مدیران باید 
مراقب باشند راه به درستی انتخاب شود، اگر راه، درست 
انتخاب نشود، هر چقدر هم خوب حرکت کنیم به مقصد 
نمی رسیم، بنابراین دغدغه اول دغدغه "پایش اهداف" است. 
او  افزود: شاخص دوم ما این است که به عنوان مدیر باید 
"توانایی حل مسئله" را داشته باشیم ما به عنوان مدیر یک 
مجموعه در تاریخی منصوب می شویم و زمانی مسئولیت 
را ترک می کنیم، باید ببینیم آیا در این دوره توانسته ایم 
مسئله ای را حل کنیم یا خیر؟ اگر مهارت حل مسئله نداشته 
باشیم، معلوم نیست که مدیریت ما موثر بوده یا خیر؟ هر 
مدیری که مسئولیتی را می پذیرد، باید بتواند مسئله ای 
را به صورت پایدار و نه موقت، حل کند. حاجی میرزایی 
سومین شاخص یک مدیر موفق را "توانایی مدیریت بحران" 
دانست و افزود: ما برای شرایط متعارف همیشه آماده ایم، 
اما در زمان بحران مهم است که مدیریت چگونه باشد، در 
شرایط بحران است که توانایی مدیران مشخص می شود، در 
این سال کرونایی مدیر خالق و توانمند در آموزش و پرورش 
کسی است که با قدرت مدعی شود حتی یک دانش آموز در 
منطقه یا شهرستانش بازمانده از تحصیل و آموزش نیست، 
مدیر باید تضمین کند همه دانش آموزان به یک آموزش 
باکیفیت دسترسی داشته باشند. او با بیان اینکه خالقیت به 
معنی توانایی پیدا کردن راه های متفاوت است، بیان داشت: 
اگر گوش های خوبی برای شنیدن و چشم های خوبی برای 
دیدن داشته باشیم دنیایی از آموزش و تجربه در همین دوره 
کرونا می توانیم داشته باشیم. حاجی میرزایی گفت: ناب ترین 
دانش، دانش ناشی از تجربیات است، برای همه پزشکان 
رویارویی با کرونا یک تجربه جدید مبتنی بر یادگیری بود، 
در کنار همه مسائل تلخ کرونا این فرصت در اختیار ما هست 
که بیشتر فکر کنیم و از این فرصت طالیی بیاموزیم، این 
دوره باید دوره یادگیری سرشار از آموزه های ناب باشد،. وزیر 
آموزش و پرورش افزود: با تصمیم شورای انقالب فرهنگی، 
مسئولیت تعلیم و تربیت کودکان به آموزش و پرورش داده 
شده است، هر چند ۸۴ درصد این کودکان در خانه ها تربیت 
می شوند و در آغوش مادرانشان هستند، اما ما باید چهارچوب 
تربیتی ارائه کنیم. حاجی میرزایی درخصوص طرح رتبه 
بندی معلمان گفت: الیحه این طرح تنظیم و تقدیم دولت 
شده و امیدواریم در مجلس شورای اسالمی به تصویب برسد، 
بودجه اش را هم پیش بینی کرده ایم، به امید خدا سال آینده 

شرایط فرهنگیان بهتر از امسال است.

بستری ۲۶  بیمار جدید مبتال 
به کرونا در بیمارستان های استان 

 تعداد کل فوتی ها: ۲۳۴۶ نفر

  حقوق فرهنگیان سال آینده 
بهتر می شود

خبر

خبر

خبر

گزارش
حمزه سلمانی

رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد در راستای ماموریت های 
اساسی قوه قضاییه از مباحث بسیار مهم است زیرا فساد در دستگاه اجرایی، دستگاه های متولی و یا در 
سیستم بانکی و پولی کشور به ارکان اقتصادی کشور و اعتماد عمومی لطمه وارد می کند. یداهلل موحد گفت: 
یک مثلث در زمینه حمایت از تولید تشکیل شده که یک ضلع آن دستگاه های اجرایی و سیستم بانکی، 
ضلع دیگر آن اتاق بارزرگانی و بخش خصوصی و ضلع سوم دستگاه قضایی است که محوریت را دارد و در 

نتیجه این ارتباط و تعامل بخش زیادی از حمایت موردنیاز واحدهای تولیدی و صنعتی انجام شده است.

هر
س: م

عک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون  موضـوع  هیـات 
ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
فاقـد  هـای  سـاختمان  و  اراضـی  و  ثبتـی  وضعیـت  تکلیـف 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۰۹۳ هیـات 
دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک زرند تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی 
آقـای اکبـر نورالدینـی شـاه آبـادی فرزنـد عبـاس بـه شـماره 
شناسـنامه ۱ صـادره از زرنـد در ششـدانگ اعیانـی خانـه بـه 
مسـاحت ۴۱۶ مترمربـع کـه عرصـه آن متعلق بـه موقوفه حاج 
محمدحسـین اصفهانـی )بـا تولیـت مهـدی حـاج حسـینی و 
بـا وکالـت حسـین حـاج حسـینی( می باشـد و بموجب سـند 
اجـاره شـماره ۱۶۶۴_ ۹۳/۱۱/2۸ در اجـاره مالـک مـی باشـد 

مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 2۶۵ فرعـی از 2۳۶۸ اصلـی 
واقـع در زرنـد خیابـان توکلـی کوچـه ۷ خریـداری از مالـک 
رسـمی موقوفـه حـاج محمدحسـین اصفهانـی محـرز گردیـده 
اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصلـه ۱۵روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می 
تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی به مدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الـف ۱۵2
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۹/2۹

 تاریخ انتشـار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
حسـین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند

هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای 
شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۱۸۳۷ هیـات دوم  موضوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی 
آقـای مهـدی سـلطانی تـاج ابـادی فرزنـد علـی بـه شـماره شناسـنامه 
۳۰۸۰۵۱۵۵۶ صـادره از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۷۹.۷۵ 
مترمربـع از پـالک 2۳۸۹ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان شـهید خلیلـی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای محمـد ذکائی محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵روز آگهـی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه 
مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید 
ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 
مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الـف ۱۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

 تاریخ انتشـار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۱۰/2۷
حسـین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مجید مومنی رق آبادی مالک چهار 
دانگ از ششدانگ پالک ۵۸ فرعی از 2۳۹۰ 
بخش ۱۳ کرمان که  زرند  در  واقع  اصلی 
سند مالکیت آن در دفتر ۹۰ صفحه ۳۰۶ به شماره ثبت 
۱22۶۵ و شماره چاپی ۰۵۳۳۰۶ صادر و تسلیم گردیده، 
مدعی  تصدیق شده  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  ضمن 
است که سند مالکیت فوق بعلت دزدی مفقود گردیده و 
درخواست سند مالکیت المثنی نموده لذا باستناد تبصره 
یک ماده ۱2۰ اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهی می شود تا چنانچه 
کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر می 
باشد که در این اگهی ذکر نگردیده و یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و یا سند معامله تسلیم نماید در غیر این صورت پس از 
اتمام مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

اقدام خواهد شد. م الف ۱۶۵
تاریخ انتشار:شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۳

سیزدهم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه شمسی
حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسـناد وامالک شهرستان زرند

اگهی حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواست تقديمي خواهان زينب عزیززاده به خواسته حصر وراثت توضیح 
داده شادروان دیدار جاللي زاده مفرد فرزند جالل ش ش ۷2۰ در تاریخ۱۳۸2٫۹٫2۹در جبرفت فوت 
نموده و ورات حین فوت وی عبارتند از ۱-اصفر جاللي زاده مفرد فرزند دیدار 2-اكبر جاللي زاده 
مفرد فرزند دیدار ۳-منصور جاللي زاده مفرد فرزند دیدار فرزندان پسر متوفي( ۴-شهربانوجاللي زاده مفرد فررند 
دیدار )فرزند دختر متوفي( ۵- زینب عزیززاده  فرزند مراد)همسر دائمي متوفي( لذا مراتب یک نوبت در رور 
نامه های کثیر اال انتشار محلي آگهي ميشود چنانچه کسي اعتراصي دارد یا وصیت نامه از متوفي نزد اشخاص 

باشد یک ماه از نشر آگهي به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد.
رییس شـورای حل اختالف شماره دو بهروز عربی.۶۹۹

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(
آگهی مزایده اموال غیر منقول 

بموجــب ســند رهنــی شــماره ۸۴۶2۰ مــورخ 
۱۳۹2/۱۱/۷ دفترخانــه اســناد رســمی شــماره 
۸ شــهر جیرفــت موضــوع پرونــده اجرائــی کالســه 
۹۷۰۰۰۹۹ لــه: بانــک ســپه شــعبه مرکــزی جیرفــت عليــه: 
آقــای محمــد حســن میجانــی فرزنــد درویــش بــه 
شــماره ملــی ۳۰2۰۰۶۱۴۶۶بــه عنــوان وام گیرنــده و راهــن 
تشــکیل و نظــر بــه اینکــه مدیــون نســبت بــه پرداخــت 
بدهــی خــود اقــدام ننمــوده اســت در اجــرای مــاده واحده 
قانــون اصــالح مــاده ۳۴ اصالحــی قانــون ثبــت مصــوب 
۱۳۸۶ و مقــررات آئیــن نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی 
الزم االجــرا قانــون ثبــت اســناد و امــالک کشــور بنــا بــه 
درخواســت بســتانکار از مــورد وثیقــه ارزیابــی الزم توســط 
کارشــناس رســمی دادگســتری انجــام و پــس از قطعیــت 
ارزیابــی بســتانکار تقاضــای ادامــه عملیــات اجرایــی 
نســبت بــه مــورد وثيقــه ششــدانگ آپارتمــان به مســاحت 
۶۱ متــر و ۹۶ ســانتیمتر پــالک ۹۶۰ فرعــی از ۵۷۳ اصلــی 
واقــع در بخــش ۴۵ کرمــان بــه آدرس: خیابــان ولیعصــر 
)نــور شــمالی کوچــه جنــب هتــل دقیانــوس کوچه شــماره 
۴ پــالک 2۶ را مینمایــد لــذا ملــک فــوق کــه ذیــل ثبــت 
شــماره ۴۸۳۶2صفحــه ۴۶دفتــر 2۵۹ بنــام محمد حســن 
ــی ثبــت وســند مالکیــت آن نیــز صــادر وتســلیم  میجان
گردیــده اســت بــه مزایــده گذاشــته میشــود حــدود اربعــه 
ــه  ــمت، ک ــه قس ــماالدر س ــماال: ش ــل: ش ــرح ذی ــه ش ب
ــره  ــوار و پنج ــت . اول دی ــرقی ، اس ــمت دوم آن ش قس
اســت بطــول )۴/۰۰( چهــار متــر بــه محوطه مشــاعی دوم 
دیواریســت بطــول )۱/2۰( یــک متــر و بیســت ســانتیمتر 
بــه تــراس مســقف ســوم درب و دیــوار و پنجره ای اســت 
بطــول )۳/۵۰( ســه متــر و پنجــاه ســانتيمتر بــه تــراس 
ــت  ــوار اس ــمت اول درب و دی ــرقا:در دو قس ــقف ش مس
بطــول )۴/۸۰( چهــار متــر و هشــتاد ســانتيمتر بــه راه پله 

دوم دیواریســت مشــترک بطــول     
ــان  ــه آپارتم ــانتیمتر ب ــج س ــی و پن ــک متروس )۱/۳۵(ی
قطعــه ۳ جنوبــا: در پنــج      قســمت کــه قســمتهای دوم و 
چهــارم آن شرقی،اســت . اول دیواریســت مشــترک بطــول 

)۳/۷۵( ســه متــر و هفتــاد و پنــج ســانتیمتر بــه آپارتمان 
ــول )2/۵۵( دو  ــترک بط ــت مش ــه ۳ دوم دیواریس قطع
ــه ۳  ــان قطع ــه آپارتم ــج ســانتیمتر ب ــاه و پن ــر و پنج مت
ــر و  ــک مت ســوم دیواریســت مشــترک بطــول )۱/۸۵( ی
هشــتاد و پنــج ســانتیمتر بــه آپارتمــان قطعــه ۳ چهــارم 
ــانتیمتر  ــول )۰/۸۰( هشــتاد س دیواریســت مشــترک بط
بــه آپارتمــان قطعــه ۳ پنجــم دیواریســت مشــترک بطــول 
ــه  ــان قطع ــه آپارتم ــود ســانتیمتر ب ــر و ن ــک مت )۱/۹۰( ی
۳ غربا:دیواریســت بطــول ) ۱۰/۷۰( ده متــر و هفتــاد 
ــک مجــاور شــماره ۵۰۰ فرعــی  ــه فضــای مل ســانتيمتر ب
از شــماره ۵۷۳ کــه برابــر نظریــه شــماره ۹۹/2۷/ ص 
مــورخ ۹۹/۴/2۰کارشــناس رســمی دادگســتری ســاختمان 
ــای ۶۱/۹۶  ــا زیربن ــا ب ــدون نم ــام کار ب ــن تم ــکلت بت اس
متــر مربــع بــا قدرالســهم از عرصــه و ســایر مشــترکات و 
ــذا  ــال ل ــع ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ری ــر مرب ــر مت ــه ازاء ه مشــاعات ب
ملــک موصــوف بــا کلیــه امتیــازات و اشــتراكات و امــکان 
فــروش جمعــا   2/۱۶۸/۶۰۰/۰۰۰   ریــال میباشــد. کــه مبنــا 
ــده از  ــردد جلســه مزای ــن میگ ــز تعیی ــده نی ــه مزای و پای
ســاعت ۹ الــی ۱2 صبح روز چهارشــنبه مورخــه ۹۹/۱۰/2۴در 
محــل شــعبه اجــرا ء اداره ثبــت اســناد وامــالک جیرفــت 
برگــزار " مزایــده از مبلــغ مذكــور شــروع و بــه بــاال تریــن 
قیمــت پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد. شــرکت 
ــه  ــغ پای ــد از مبل ــت ده درص ــه پرداخ ــوط ب ــده من در مزای
کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و حضــور خریــدار یا 
نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت برنــده مزایــده 
مکلــف اســت مابــه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مدت 
ــد  ــع نمای ــه حســاب ثبــت تودی ــده ب ــخ مزای ۵ روز از تاری
ــه  ــده فــروش را ب و در صورتیکــه ظــرف مهلــت مقــرر مان
ــل  ــغ مذکــور قاب ــد مبل حســاب ســپرده ثبــت تودیــع نکن
اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد 
و مزایــده ابطــال و تجدیــد میگــردد ضمنــا فــروش نقــدی 
بــوده و پرداخــت کلیــه قبــوض آب و بــرق و تلفــن و غیــره 
ــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی آن  ــا تاریــخ انجــام مزای ت
ــی  ــده م ــده مزای ــده برن ــه عه ــا نشــده ب ــوم شــده ی معل

ــد.م.الف ۴۵۱ باش
جواد فاریابی_رییس اداره ثبت اسناد و امالک جیرفت

اگهی حصر وراثت 
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت فرنگیـس خانـه شـیر  فرزنـد محمـد بـه شـرح دادخواسـت 
تقدیمـی ثبـت شـده بـه کالسـه۹۹۰۹۹۸۳۸۸۷۱۰۰۶2۱ و ازایـن  دادگاه درخواسـت گواهـی حصر 
وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان فرشـید سـاالری   فرزنـد مختـار به شـماره 
شناسـنامه۳۱۵۰۰۰۶۱۹۸ متولد۱۳۶۸٫2٫۱صـادره از رودبـار جنـوب درتاریـخ  ۱۳۹۹٫۷٫۵ در اقامتـگاه دایمـی 
خـود بـدرود حیـات گفتـه و ورثـه حین الفـوت ان منحصر اسـت بـه :۱-ابوفاضل سـاالری فرزند فرشـید به 
ش ملـی ۵۳۶۰۷۵۸۳۱۷پسـر متوفـی 2-ابا صالح سـاالری فرزند فرشـید به ش ملی ۵۳۶۰۸۵۶۴۱۶پسـر 
متوفی ۳-فرنگیس خانه شـیر فرزند محمد به ش ملی ۵۳۶۰۰۳۷۳۶۹همسـر متوفی۴-سـکینه سـاالری 
فرزنـد ابراهیـم بـه ش ملـی ۵۳۶۹۷2۶۳2۹مـادر متوفی۵-مختـار سـاالری فرزنـد عزیـز بـه ش ملـی 
۵۳۶۹۷2۳۶۳۴پـدر متوفی.اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یـک نوبـت اگهی می 
گرددتا چنانچه شـخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر اگهی ظرف 

مـدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
مسـئول دفتر شعبه ۱شـورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب .عادله رئیسی سرحدی .رئیس شورای 
حل اختالف شـماره یک رودبار جنوب حسین کوهستانی.م الف ۶۹۸

اگهی حصر وراثت 
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت بلقیس فروتنـی  فرزند رضا به شـرح دادخواسـت تقدیمی 
ثبـت شـده بـه کالسـه ۹۹۰۹۹۸۳۸۸۷۱۰۰۶۰۶ و ازاین  دادگاه درخواسـت گواهـی حصر وراثت 
نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان صالـح فروتـن   فرزنـد عبدالحسـین بـه شـماره 
شناسـنامه۵۳۶۹۹۶۰۹۶۸ متولد۱۳۶۶٫۱٫۱صـادره از رودبـار جنـوب کـه نسـبت پسـری  بـا اینجانـب دارد 
بـه تاریـخ  ۱۳۹۳٫۱2٫2۸ در اقامتـگاه دایمـی خـود بـدرود حیـات گفته و ورثـه حین الفـوت ان منحصر 
اسـت بـه :۱- عبدالحسـین فروتـن فرزنـد غالمحسـین بـه شـماره شناسـنامه ۶۰۶۹۴2۴۳۵2متولـد 
۱۳۳۰٫۵٫۱پـدر متوفـی 2-بلقیـس فروتنـی فرزنـد رضـا بـه شـماره شناسـنامه  ۶۰۶۹۶۳۵۰۶۱متولـد 
۱۳۳۵٫۱۱٫۷مـادر متوفـی ۳-پرویـن دانشـور فرزنـد غالمرضا به شـماره شناسـنامه  ۳۱۵۰۱۶2۶۳۵متولد 
۱۳۷۰٫2٫۱۱همسـر متوفـی ۴-ام البنیـن فروتـن فرزند صالح به شـماره شناسـنامه ۳۱۵۰۹2۷۳۶۶متولد 
۱۳۹2٫۴٫۱دختـر متوفـی .اینـک بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور یک نوبـت اگهی می 
گرددتـا چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد ویـا وصیت نامـه ای از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر اگهی 

ظـرف مـدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهد شـد .
قاضی شـورای حل اختالف شـعبه ۱شورای حل اختالف شهرستان رودبار جنوب.رئیس شورای حل اختالف 
شـماره یک رودبار جنوب حسین کوهستانی.۶۹۵
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فارس-  نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان گفت: مردی که فرهنگ انقالب به ویژه در ایثار، 
شهادت و دفاع از ارزش های دینی را در صحنه بین المللی پیاده کرد شهید سلیمانی بود.حجت االسالم 
و المسلمین"حسن علیدادی سلیمانی" در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان اظهار کرد: 
آیت الله سیدیحیی جعفری 3۷ سال سکان فرهنگی استان کرمان را در دست داشت که یاد ایشان را 
گرامی می داریم.علیدادی سلیمانی با بیان اینکه بهترین مرحله این فرهنگ، پیاده کردن و به بار نشستن 
آن است و با اشاره به فرا رسیدن نخستین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: مردی که 
فرهنگ انقالب به ویژه در ایثار، شهادت و دفاع از ارزش های دینی را در صحنه بین المللی پیاده کرد 
شهید سلیمانی بود.امام جمعه کرمان بیان کرد: این سردار عزیز فرهنگ ظلم ستیزی و مستقیم درگیر 
شدن با جبهه استکبار در مکتب امام راحل و رهبر فرهیخته نظام اسالمی را توانست عملیاتی کند و ثمره 
شیرین این عملیات را در جبهه گسترده مقاومت شاهد هستیم.وی اظهار کرد: شهید سلیمانی توانست 
هزاران رزمنده را در این فرهنگ تربیت کرد و پیوندی بین جبهه های مختلف مبارزه با استکبار جهانی 

به وجود بیاورد تا جهت واحدی در دستور کارشان قرار بگیرد.

سردار سلیمانی فرهنگ ظلم ستیزی 
را  عملیاتی  کرد

تسنیم-  نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: پایانه صادراتی گلشن آرای ارم جیرفت با 
سرمایه گذاری ۵3۰ میلیارد ریال با ۸۰ در پیشرفت فیزیکی در دست احداث است.دکتر"ذبیح 
الله اعظمی" ظهر امروز 11 دی ماه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست از زیرساخت های بخش کشــاورزی در گفت وگو با ایسنا گفت: پایانه 
صادراتی جیرفت از جمله زیرســاخت های مهم در بخش کشــاورزی محسوب می شود و در 
همین راستا با همت بخش خصوصی پایانه صادراتی گلشــن آرای ارم با سرمایه گذاری ۵3۰ 
میلیارد ریال با ۸۰ در پیشرفت فیزیکی در دست احداث است. وی میزان اشتغال زایی در پایانه 
صادراتی را 1۷۰ نفر اعالم کرد و افزود: پایانه صادراتی با ظرفیت  6۷2۰۰ تن قابلیت بسته بندی 
محصوالت کشاورزی را دارد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی سردخانه ها را به 
عنوان یکی دیگر از صنایع جانبی بخش کشاورزی عنوان کرد و گفت: سردخانه شاداب جیرفت 
که مورد بازدید اعضای کمیســیون و هیئت همراه قرار گرفته با ظرفیت 1۵ هزار تن در زمینه 

نگهداری محصوالت کشاورزی از جمله مرکبات در حال فعالیت است.

پایانه صادراتی جیرفت 
۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

ایسنا- رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان میزان صادرات محصوالت کشاورزی و 
باغی به بازارهای جهانی را ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: محصوالت کشاورزی جنوب  کرمان 
به کشورهایی از جمله روسیه، آسیای میانه، حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان صادر می شوند.
دکتر"سعید برخوری" ظهر امروز 11 دی ماه در حاشیه بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع 
طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی و هیئت همراه از مجتمع های گلخانه ای جنوب کرمان  
در جمع خبرنگاران گفت: سطح زیرکشت محصوالت گلخانه ای در جنوب استان  2۵۰۰ هکتار است 
که  بیشترین میزان به کشت خیار سبز با سطح زیر کشت  1۹6۰ هکتار تعلق دارد.وی با اشاره به تاثیر 
صادرات محصوالت گلخانه ای، باغی و صیفی به بازار های خارجی در ارزآوری افزود: سالیانه 3۸۵ هزار 
تن خیار، 1۷ هزار تن بادمجان، ۹36۰ تن توت فرنگی، ۹۰۰۰ تن گوجه فرنگی و ۷۰۰۰ تن  انواع فلفل 
از جنوب استان کرمان صادر می شود.برخوری میزان صادرات محصوالت کشاورزی و باغی به بازارهای 
جهانی را ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن اعالم کرد و گفت: محصوالت کشاورزی  جنوب  کرمان به کشورهایی از 

جمله روسیه، آسیای میانه، حاشیه خلیج فارس، عراق و افغانستان صادر می شوند.

صادرات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تنی 
محصوالت گلخانه ای جنوب کرمان

مهمانخبر

طرح انتقال آب شهرستان رابر به کرمان 
نه تنها خیانت به مــردم جنوب کرمان 

بلکه یک دزدی آشکار است.
15 سال از مصوبه انتقال آب از سرشاخه 
های هلیل رود در رابُر در جنوب کرمان 
میگذرد؛ عملیات اجرایی آن از 8۶ آغاز و 
در سال 93 ساخت سد و تونل شروع شد؛ 
از همان زمان موج مخالفت ها گسترده 
بود و ایــن اواخر مردم منطقــه و اهالی 
روستاهای در معرض آســیب ناشی از 
احــداث تونل انتقال که عمال بســیاری 
از چشمه ها را خشــکانده است تجمع 
ولی عــده ای آنها را به اغتشــاش گری 

متهم کردند؛ 
رودخانه شهرستان رابر در جنوب غربی 
کرمــان همراه با چنــد رود دیگر که در 
محل روستای رودبر تقاطع دارند آبریز 
مناطــق جنوبــی مانند جیرفــت و در 
نهایت جازموریان است؛ هرچند خیانت 
ساخت ســد جیرفت هم باعث آسیب به 
جازموریان و افزایش ریزگردها شــد اما 
اشتباهی دیگر یعنی آبگیری سد صفارود 
و انتقال آب از رابر بــه کرمان می تواند 
تیر خالصی بــر پیکر جنوب اســتان و 
جمعیت یک میلیونــی آن و همچنین 
فاجعه زیســت محیطی شود؛ از نابودی 
کشــاورزی تا افزایش ریزگرد تا نابودی 

کامل تاالب ها.
این طــرح هــم مانند ســایر طرحهای 
انتقال آب هیچ ریشــه علمــی و قانونی 
ندارد؛بدون کمترین دانش می توان گفت 
تغییر در اکوسیستم یعنی فاجعه زیست 
محیطی.ما نمــی توانیم برای تامین آب 
شــرب یک میلیون جمعیت، سرنوشت 
یک میلیون جمعیــت دیگر را رها کرده 
و باعث نابودی چند شهرستان و حاشیه 
نشــینی و مهاجــرت شــویم؛ آبگیری 
این ســد بزرگ که تاکنــون ۶00 هزار 
میلیارد هزینه داشــته است حتی باعث 
شرجی شــدن منطقه سردسیری رابر، 
خداحافظی با کشــاورزی و دامداری ، 
مهاجرت روســتاییان و نابودی منطقه 

سبز جنوب هم خواهد شد.
اینکه سفره های آب شرب کرمان به پایان 
رســیده اند کامال درست است اما در این 
سی سال هیچ طرح اساسی برای تامین 
آب کرمان بررسی نشده و فقط کوتاهترین 
مســیر یعنی انتقال آب از سرشاخه ها و 
خالف قوانین حقابه را انتخاب کرده اند؛ 
یعنی دزدی آشــکار از حق مردم محروم 
و مظلــوم برای تامین آب شــهر کرمان.

قطعا مردم رابر در برابر این ظلم آشــکار 
به محیط زیســت و تاریخ و میراث شان 
خواهند ایستاد و در کنار سایر مردم ذی 
ضرر اجازه نخواهند داد این سد آبگیری 

شود و این دزدی بزرگ اجرایی گردد.
در چند دهه گذشته بیش از بیست هزار 
چاه غیرمجاز در استان کرمان حفر شده 
که کمر سفره ها را خرد کرده است؛بیشتر 
دشت های شمال کرمان به کشت پسته 
اختصاص داشــته و اکنون که سفره ها 
تخلیه شــده به جان مناطق کوهستانی 
و سرشاخه ها افتاده اند؛صنایع هم از آب 
شرب تغذیه میکنند و تاکنون جایگزینی 
مانند انتقال آب از خلیج فارس یا دریای 
عمان برای آنها معرفی نشده است. رسانه 
های کرمان باید جدی تر ورود کنند و با 
روشــنگری و مصاحبه با اهالی فن نقش 

تاریخی خود را فراموش نکنند.
پیمانکار این ســد قرارگاه خاتم االنبیا 
اســت و دو روز قبل رییس این قرارگاه 
هم اعالم کرد که برخی طرح های انتقال 
آب این قرارگاه به دلیــل مخالفت های 
مردمی متوقف شده اســت که احتماال 
طرح انتقال آب رابر هم یکی از آنها باشد.

این مطلب فقط شــروع یک خط رسانه 
ای و برای آغاز مخالفت رسانه ای با این 
انتقال نگاشته شده و در روزهای آینده 
و پس از تکمیل دریافت اسناد این پروژه 
تالش خواهد شد تا بصورت کارشناسی و 
حرفه ای این موضوع پیگیری و در سطح 

ملی منتشر شود.

ایسنا-رییس کمیسیون کشاورزی مجلس 
و  کشت  که  نیست  قبول  قابل  گفت: 
صنعتی با این ابعاد فقط اجاره داری کند 
 و از مسئولیت اجتماعی خود غافل شود.
دکتر "سیدجواد ساداتی نژاد" در حاشیه 
بازدید اعضای کمیسیون از زیرساخت ها 
و مزیت های بخش کشاورزی در پاسخ به 
انتقادات افکار عمومی مبنی بر بی تفاوتی 
کشت و صنعت جیرفت نسبت به مسئولیت 
اجتماعی خود در منطقه جنوب کرمان 
اظهار کرد: کشت و صنعت جیرفت شرکت  
فعالی است و ارزش افزوده و درآمد باالیی 
دارد  و در دنیا برای این چنین شرکت های 
بزرگی مسئولیت های اجتماعی تعریف 
شده که باید متعهد به مسئولیت اجتماعی 
خود  باشند و کشت و صنعت جیرفت 
 نیز باید به این مهم در  منطقه عمل کند.
وی  یکی از مسئولیت های اجتماعی کشت 
و صنعت را  پیشتازی در حوزه کشاورزی در 
صنعتی کردن، بازارشناسی، باز کردن بازارهای 
جدید، ایجاد برند  و ... عنوان کرد و افزود: کشت 
و صنعت باید کمک کننده به کشاورزان خرده 
مالک باشد و برندسازی کند، برای محصوالت 
منطقه، بازار های هدف و مسیر صادرات را 
باز نموده و با احداث پایانه های صادراتی  
 بستر الزم برای انتفاع عمومی را فراهم کند.
ساداتی نژاد با انتقاد از وضعیت سردخانه 
های نگهداری محصوالت کشاورزی در 
جنوب کرمان اظهار کرد: جای سردخانه 
پیشرفته در جنوب کرمان خالی است و 
کشت و صنعت همچنین می تواند سردخانه 

های مجهز در این منطقه راه اندازی کند 
زیرا  سردخانه های جنوب کرمان مجهز 
نیستند، گلخانه مدرن در این منطقه  وجود 
ندارد و باید کشت صنعت کمک کند تا 
 بخش کشاورزی  به این سمت حرکت کند.

او بنیه مالی  کشت و صنعت جیرفت را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: قابل قبول نیست که کشت 
و صنعتی با این ابعاد فقط اجاره داری کند 
زیرا اجاره داری ساده ترین کار ممکن است.   
این شرکت باید در احداث صنایع جانبی 
 بخش کشاورزی  پیشتازی داشته باشد.
رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی با انتقاد از عملکرد کشت و صنعت 
جیرفت و عدم وجود نماد عملی گفت:  
در منطقه جیرفت نمادی از محصوالت 
کشاورزی منطقه  که معرف فعالیت کشت 
و صنعت باشد وجود ندارد و باید این شرکت 
مسئولیت اجتماعی خود را در برابر مردم  
 انجام دهد و این روند پذیرفته نیست.

رئیسی«  »محمود  ایسنا،  گزارش  به 
فرماندار عنبرآباد نیز در حاشیه بازدید 
مجلس  کشاورزی  کمیسیون  اعضای 
از واحدهای تولیدی در دست احداث این 
گفت:  در جمع خبرنگاران   شهرستان 
مجتمع تولیدی نیلی صنعت ۷6 در صد 
پیشرفت فیزیکی دارد که با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی آغاز شده  و تاکنون 63۰ 
میلیارد تومان هزینه  در بر داشته و برای 
 تکمیل  آن  1۷۰ میلیارد تومان نیاز است.
هزار   1۵۰ را  صنعت  نیلی  ظرفیت  او 
تن در سال اعالم کرد و افزود: مجتمع 
تولیدی نیلی صنعت در 12 فاز در دست 
احداث است که  شامل تولید و بسته بندی 
رب گوجه فرنگی، فرآوری خرما، انواع 
 سس، انواع سبزی و میوه خشک است.
فرماندار عنبرآباد گفت: با راه اندازی این 
مجتمع زمینه اشتغال۵1۷ نفر فراهم می 

شود.

 

مدت ها پیش از اینکه در سال 13۹6 اعالم کند 
»تا کمتر از 3 ماه دیگر، اعالم پایان حکومت 
داعش در این کره خاکی خواهد بود«، سردار 
دل ها شده بود و از او به عنوان یکی از محبوب-

ترین چهره ها در داخل و کشورهای منطقه یاد 
می  شد؛ روستا زاده  ای که با کارگری آغاز کرد و 
در دوران دفاع مقدس نیز فرمانده دل های لشگر 
۴1 ثارالله کرمان بود؛ با پذیرش مسئولیت سپاه 
 قدس تبدیل به کابوس داعش و حامیانش شد.

اوج هنرنمایی و رشادت سردار قاسم سلیمانی 
در مبارزه با هیوالی داعش رقم خورد و بیشتر 
 از پیش نامش بر زبان  ها افتاد و یادش در قلب  ها.

سردار  شهادت  سالگرد  نخستین  آستانه  در 
صفات  و  ویژگی  ها  به  انداخته  ایم  نگاهی 
واکاوی  و  سلیمانی  سپهبد  فرد  به  منحصر 
 دالیل و زمینه  های نیک نامی و محبوبیت او.

از  عموما  مردمی  و  محبوب  شخصیت های 
فرهمندی )کاریزمای( خاصی برخوردارند که 
هم بر محبوبیت شان می  افزاید هم سبب آن می-

 شود؛ سردار سلیمانی با چهره و کالم شیرین ش، 
یکی از بهترین نمونه ها از این دست است که 
 محبوبیت ش هرچه  زمان می  گذشت، بیشتر می  شد.
گاهی برخی می گفتند با توجه به این محبوبیت، 
سردار را برای ورود به حوزه سیاسی دعوت 
ورود  به  تمایلی  هیچگاه  خودش  اما  کنند 
مانده  یادگار  به  بود چهره  مراقب  و  نداشت 
برندارد. خدشه  ای  شهیدش،  همرزمان   از 

سلیمانی هرچه قدر نام  آورتر می  شد، بیشتر از 
جناح  بندی  های سیاسی فاصله می  گرفت و مراقب 

بود به عنوان یک چهره مردمی و ملی، خود را 
آلوده به سیاسی کاری  های مرسوم نکند؛ از طرفی 
با بسیاری از سیاسیون از جناح  های مختلف چپ 
و راست، اصالح طلب، اصولگرا و … ارتباط داشت و 
همه گروه  های سیاسی و اجتماعی از وی بعنوان 
فرماندهی شجاع، ایثارگر، قهرمان ملی و سرباز 
وطن یاد می  کردند و امنیت داخلی ایران را مرهون 
 تالش  ها و مجاهدت های او و یارانش می  دانستند.

نمود و بروز مردم  داری و مردم  گرایی سلیمانی 
در تشییع جنازه تاریخی و فراموش نشدنی  اش 
بود که در دل  ها و بر دست  های صدها هزار نفر 
در اهواز، مشهد، قم و کرمان تشییع شد و در 
تهران با چنان جمعیتی همراه شد که ایام مراسم 
 میلیونی رحلت حضرت امام)ره( را زنده کرد.
سردار سلیمانی برای مردمی که خاطره صداقت  ها 
و شهادت  های فرزندان  شان را در جنگ هشت 
ساله به یاد داشتند، همان خلوص دوران دفاع 
مقدس را زنده می  کرد و با سادگی و تواضع-

بود؛ چنانچه  یادآور همرزمان شهیدش   اش 
هرگز وارد دسته بندی  های سیاسی و جناحی 
 نشد و راه امام و رهبر را به سالمت پیمود.
پرهیز از دسته  بندی های جناحی از او چهره-
 ای ملی و مردمی ساخته بود که دفاع از کیان 
ملی کشور را مقدم بر همه چیز می  دانست، هرگز 
پی مقام و قدرت نبود و آلوده به جاه طلبی  های 
سیاسی و مالی و اقتصادی نشد. شهید سلیمانی 
سیاست را خوب می فهمید و هر جایی که نامی از 
 منافع، مصالح و عزت ملی بود اسم ایشان هم بود.

سلوک شخصی و رفتار فردیش با مردم عادی 
مقدس  دفاع  شهدای  فرزندان  جمله  از  و 
زمینه  های  از  دیگر  یکی  حرم،  از  دفاع  و 
سفرهای  در  موضوع  این  بود؛  او  محبوبیت 

ساده و حضورهای بی تکلف و بدون تشریفات 
به مناطق جنگی کشورهای منطقه نیز نمود 
داشت و بسیاری از مردم مسلمان در کشورهای 
می شناختند. وجه  با همین  را  او   خاورمیانه 

او،  قابلیت  و  توانمندی  مهم ترین  شاید  اما 
تکفیری  و گروه  های  فتنه داعش  در جریان 
آشکار شد؛ همان زمانی که وحشت منطقه را 
فراگرفته بود و داعش با سودای تشکیل خالفت، 
و  کرد  رخنه  عراق  از  زیادی  بخش های  در 
 به چند کیلومتری مرزهای ایران رسیده بود.

سیاسی  ناظران  همه  وقتی  نیز  سوریه  در 
و نظامی، سوریه را از دست رفته می دانستند، 
این سردار سلیمانی بود که وارد عمل شد و با 
بهره گیری از دیپلماسی نظامی، معادالت را برهم 
زد و حیرت همگان را برانگیخت. اگر رشادت و 
عقالنیت سلیمانی و نظام جمهوری اسالمی و 
همه شهدای مدافع حرم نبود شاید اکنون نقشه 
جغرافیای منطقه تغییر کرده بود و به تعبیر 
رهبری، مجبور بودیم در کرمانشاه و همدان با 
ترروریست  های تکفیری-صهیونیستی بجنگیم. از 
همین روی بعد از شهادتش، بسیاری از مقام های 
منطقه ای از او یاد کردند. از جمله رئیس اقلیم 
کردستان عراق در پیام تسلیتش نوشت: »ایشان 
از دوستان ما در جبهه جنگ با دیکتاتوری، و 
حامی و همسنگر ما علیه گروه تروریستی داعش 
بوده است؛ بارها همه مقام های عراق و اقلیم 
 از این زحمات و فداکاری قدردانی کرده اند«.

جالب اینجاست که دو جمله از معروف ترین 
سخنان حاج قاسم که بارها شنیدیم و بسیار بر 
دل نشست، هر دو در مراسم یادبود شهدا و دفاع 
مقدس عنوان شده بود؛ »اعالم پایان خالفت داعش 
در کمتر از سه ماه دیگر« شهریور ۹6 در مراسم 
اربعین شهید مرتضی حسین پور در لنگرود گفته 
شد و وعده سردار زودتر از آن تحقق یافت. مرداد 
۹۷ نیز در یادواره عملیات رمضان در همدان گفت 
»ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم، ما تشنه 
شهادتیم«... .  شهادت کمترین حق حاج قاسم بود 

بعد از این  همه رشادت و جوانمردی.

این سردار، چرا محبوب 
 همه طیف های سیاسی است؟

کشت و صنعت جیرفت بدون توجه 
 به مسئولیت اجتماعی 

ایسنا- فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان اعالم کرد: با توجه به شیوع 
کرونا برای آنکه کسی آسیب نبیند، همه برنامه ها را تغییر دادیم و 
جلسات و مراسم را به جلسات ویدئو کنفرانس تبدیل کردیم و هیچ 
گردهمایی و تجمعی نخواهیم داشت.سردار"حسین معروفی" در 
نشست خبری با محوریت تشریح برنامه های اولین سالگرد شهادت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: در باور ما نمی گنجد که 
یک سال حاج قاسم در بین ما نیست و نور چشم و آرامش قلبمان 
در بین ما نیست. حاج قاسم آرامش دهنده قلوب ملت ایران بود.

وی با بیان اینکه شهادت سردار سلیمانی هرگز ار ذهن تاریخ محو 
نمی شود، تصریح کرد: هر چند دشمن با شهادت سردار دل ها به 
دنبال غروب این انسان بزرگ بود اما شهادت حاج قاسم طلوع 
جدیدی برای شیعه، مسلمین و انقالب اسالمی شد.فرمانده سپاه 
ثارالله استان کرمان ادامه داد: دشمن یک حاج قاسم را از ما گرفت 
اما ۸۰ میلیون حاج قاسم در ایران متولد شد و این رویش بزرگ 
مکتب حاج قاسم سلیمانی است.وی با یادآوری اقدامات عاشقانه 
مردم ادیان مختلف در واکنش به شهادت سردار سلیمانی اظهار 
کرد: طلوع جدید و ماندگار حاج قاسم و ترویج این مکتب، مصونیت 
انقالب ماست.معروفی با اشاره به اینکه حاج قاسم قربانی همه 
ملت بزرگ ایران بود، عنوان کرد: شب گذشته به دیدار خانواده 
سردار سلیمانی رفته بودیم همسر وفادار و صبور این شهید بزرگوار 
می گفت» رفته بودم به زیارت مرقد حاج قاسم، دیدم مردم اطراف 
مزار ایشان هستند و نتوانستم نزدیک شوم و گفتم حاجی در حیاتت 
مال مردم بودی در شهادتت هم مال مردم هستی«.وی با تاکید 
برآنکه حاج قاسم در هر عرصه ها )سیاسی، اقتصادی و ...( قهرمان 
است، افزود: ما کرمانی ها افتخار می کنیم که حاج قاسم سلیمانی 
استاد و فرمانده ماست و ما مرید او هستیم. حاج قاسم اهل زد و بند 
و تظاهر و ریا نبود و معامله اش فقط با خدا بود و امروز به همین علت 

در بین قلوب محبوب است.

یادداشت
سیدجواد طاری

محمد علی شهابی
یادداشت

تجمعی در سالگرد
 سردار سلیمانی نداریم

پرونده ای دیگر از یک 
تصمیم اشتباه

رنا
: ای

س
عک

حجت االسالم مهدوی راد امام جمعه موقت بخش جازموریان در 
خطبه های نماز جمعه با توجه به فرا رسیدن اولین سالگرد شهادت 
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی به خصوصیات اخالقی این شهید 
واالمقام پرداخت.وی در ادامه چهاردهم دیماه روز جهاد کشاورزی 
را تبریک عرض کرد و گفت: با توجه به اینکه پارسال مردم کشاورز 
جنوب بیچاره شدند و با توجه به حجم گسترده محصوالت صیفی جات 
نمایندگان مردم و  مسئوالن همت کنند تا شاهد افت قیمت محصوالت 
کشاورزی در این سال نباشیم.خطیب نماز جمعه در پایان اشارهای 
به انتقال آب هلیل رود به کرمان کرد و گفت: با اینکه ۸۵ درصد مردم 
جنوب کشاورز هستند هنوز بر سر سفره های آب زیرزمینی هلیل رود 
و جازموریان نشسته اند. ارتزاق مردم از همین راه است. این خواسته و 
مطالبه مردم است و سردار دل ها با این امر )انتقال آب(مخالفت کردند. 
مسئوالن چاره ای بیندیشند از خشک شدن تاالب جازموریان و 

سفره های آب زیر زمینی این منطقه جلوگیری کنند.

اعتراض امام جمعه جازموریان 
به انتقال آب هلیل رود

کاغذ جنوب

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: 
وزارت جهاد کشاورزی از نظر الگوی 
کشت و میزان تولید برنامه ریزی مدونی 
ندارد یعنی از ابتدای سال معلوم نیست 
در جنوب کرمان چه محصولی و چه مقدار 
برای حوزه صادرات تولید می شود.در 
ادامه این سفر ساداتی نژاد از دعوت سفیر 
ایران در روسیه به کمیسیون کشاورزی 
خبر داد و گفت یکی از مقاصد صادرات 
محصوالت جنوب کرمان روسیه و 
کشورهای مشترک المنافع است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی 
گفت: چالش اصلی ما در حوزه کشاورزی نبود یک الگوی 
کشت مناسب است و وزارت جهاد کشاورزی از نظر 

الگوی کشت و میزان تولید برنامه ریزی مدونی ندارد.
اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس آخر هفته پیش 
در سفری ۲ روزه برای بازدید از پتانسیل و طرح های 
کشاورزی منطقه جنوب کرمان به جیرفت و دیگر 

شهرستان های جنوبی سفر کردند.
در این سفر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای 
اسالمی گفت:  در جنوب کرمان نیازمند انجام کار 
لجستیک هستیم که ارزش افزوده داخل جنوب 

کرمان بماند.
به اعتقاد سیدجواد ساداتی نژاد صنایع تبدیلی و 
بسته بندی یکی از مشکالتی است که در جنوب کرمان 

وجود دارد.
او می گوید در مقایسه با آنچه در حوزه صنعت و معدن در 
این استان سرمایه گذاری شده، با حجم سرمایه گذاری 
که در جنوب در حوزه کشاورزی شده قابل قیاس نیست.

به اعتقاد او اگر این حجم سرمایه گذاری در حوزه 
کشاورزی بود هم بهره وری و هم ارزش افزوده بیشتری 

داشتیم.
این صحبت های سید جواد ساداتی نژاد در شرایطی 
که کشاورزی جنوب در سال های گذشته با مشکالت 
متعددی روبرو بوده است می تواند دلخوشی ای را برای 

اهالی این منطقه به وجود آورد.
چرا که از طرفی کشاورزان این منطقه نگرانی شان 
نسبت به فروش محصوالت کاسته می شود و از سوی 

دیگر زمینه اشتغال برای اهالی جنوب به وجود می آید.
ساداتی نژاد در این سفر گفته حدود 5 میلیون تن در 
سال محصوالتی است که در اینجا برداشت می شود 
و جنوب کرمان یکی از قطب های تولید کشاورزی 

ایران است.
صدای هلیل بلند شد

رفتن اعضای کمیسیون کشاورزی، محیط زیست و 
منابع طبیعی مجلس به شهرستان های جنوبی همزمان 
با اعتراض مردم جنوبی به انتقال آب هلیل فرصت 
مغتنمی برای معترضان بود تا صدای خود را به گوش 

سیاست گذاران مجلس نشین برسانند.
در بخش های مختلف از بازدید اعضای کمیسیون 

جوانان معترض از فرصت استفاده کرده و با حضور در 
مسیر بازدید از طرح انتقال آب گالیه کردند.

الگوی کشت نداریم
سال هاست در جنوب کرمان محصوالت کشاورزی به 

دلیل کشت بی رویه بر روی دست کشاورزان می مانند.
این را کمالی پور نماینده سابق مردم جیرفت و عنبرآباد 

در مجلس هم به آن اشاره کرده بود.
او گفته بود:  در بعضی از محصوالت کشاورزی در این 
منطقه افزایش کاشت بی رویه را داشتیم که این زنگ 

خطری برای کشاورزان است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس هم به این موضوع 

انتقاد کرد.
او گفت: وزارت جهاد کشاورزی از نظر الگوی کشت و 
میزان تولید برنامه ریزی مدونی ندارد یعنی از ابتدای 
سال معلوم نیست در جنوب کرمان چه محصولی و چه 

مقدار برای حوزه صادرات تولید می شود.
در ادامه این سفر ساداتی نژاد از دعوت سفیر ایران در 
روسیه به کمیسیون کشاورزی خبر داد و گفت یکی 
از مقاصد صادرات محصوالت جنوب کرمان روسیه و 

کشورهای مشترک المنافع است.
او اضافه کرد: در آن جلسه مباحثی مربوط به ناوگان 

حمل و نقل و مشکالتی که در بحث صادرات، گمرکات 
و مرزها بود مطرح شد و کمیسیون مصمم است این 

مشکالت را برطرف کند.
با کشاورزی می توان کشور 

را بدون نفت اداره کرد
ساداتی نژاد می گوید تجربه تحریم هم نشان می دهد 
آنچه در زمان تحریم هم رشد مثبت داشت و هم 
صادرات مثبت دارد، صادرات محصوالت کشاورزی 

است.
به اعتقاد او به دلیل مزیت های نسبی کشاورزی 

می توانیم کشور را بدون نفت اداره کنیم.
این صحبت رییس کمیسیون کشاورزی درحالیست 
که رییس جهاد کشاورزی جنوب می گوید صادرات 
محصوالت کشاورزی و باغی جنوب به بازارهای جهانی 

500 تا ۷00 هزار تن است.
این سفر اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به جنوب 
استان کرمان می تواند امیدی برای کشاورزان این 

منطقه باشد.
چرا که حضور این نمایندگان از پتانسیل های جنوب 
موجب می شود تصمیمات موثر تری برای کشاورزان 

این منطقه گرفته شود.

کشاورزی جنوب از صنعت جامانده است
رییس  کمیسیون کشاورزی مجلس خواستار اصالح الگوی کشت در مناطق جنوب کرمان شد

زکیه سلیمی
خبرنگار

هر
س: م

عک
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71۶ کیلومتر از پروژه فاضالب کرمان اجرا شده است
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کرمان گفت: از ابتدای اجرای پروژه فاضالب 
شهر کرمان تاکنون، ۷1۶ کیلومتر از شبکه 

فاضالب این شهر اجرا شده است. 
و  آب  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
فاضالب استان کرمان، محمد طاهری در 
تشریح آخرین وضعیت پروژه های فاضالب 
کیلومتر   1۶.۶ اظهارداشت:  استان  سطح 
انتقال پروژه فاضالب شهر کرمان  از خط 
اجرا شده و تصفیه خانه 30 هزار و ۶00 
مترمکعبی این شهر در مدار بهره برداری 

قرار دارد. 
او اضافه کرد: در حال حاضر در شهر کرمان 

83 هزار و 59۲ آحاد فاضالب وجود دارد. 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
کرمان یادآور شد: در شهر کرمان زمانی که 
پروژه به سرمایه گذار تحویل داده شد ۴80 
کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضالب و ۷.۶ 
و  اجرا و 30 هزار  انتقال  از خط  کیلومتر 

3۴8 انشعاب نصب شده بود؛ همچنین یک 
ایستگاه باالبر ایجاد و ۲مدول تصفیه خانه با 
ظرفیت 30 هزار و ۶00 مترمکعب در مدار 

بهره برداری قرار گرفته بود.
سرمایه  قرارداد  ارزش  کرد:  خاطرنشان  او 
گذاری در زمان انعقاد، 139۶ میلیارد تومان 
از  بیش  به  آن  ریالی  ارزش  امروز  که  بود 

۲000 میلیارد تومان افزایش یافته است. 
طاهری با اشاره به اینکه در طول اجرای این 
پروژه برای 900 نفر به صورت مستقیم و 
۲00 نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی 
شده بیان کرد: بهره برداری از این پروژه نیز 
برای 300 نفر ایجاد شغل مستقیم و دائم 
خواهد کرد.وی در ادامه با اشاره به پروژه 
شهر  در  گفت:  سیرجان  شهر  فاضالب 
سیرجان نیز 195 کیلومتر از شبکه فاضالب 
پروژه  این  انتقال  خط  از  کیلومتر   5.1 و 

احداث شده است. 
به گفته طاهری تصفیه خانه این شهر با 

ظرفیت ۲۶ هزار و 500 مترمکعب در شبانه 
روز نیز در دست ساخت است. 

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
خود  از سخنان  دیگری  بخش  در  کرمان 
تعداد آحاد فاضالب کهنوج را سه هزار و 
۷3۷ مورد ذکر و خاطرنشان کرد: در این 
شهر 93 کیلومتر از شبکه جمع آوری و 3.1 
کیلومتر از خط انتقال فاضالب اجرا شده و 
تصفیه خانه آن با ظرفیت ۷۲50 مترمکعب 

در مدار بهره برداری قرار دارد. 
جیرفت  فاضالب  پروژه  درخصوص  او 
شبکه  از  کیلومتر   13 اظهارداشت:  نیز 
از خط  متر  و ۴۶0  پروژه  این  جمع آوری 
انتقال این پروژه اجرا شده و تصفیه خانه آن 
نیز در حال احداث است. به گفته طاهری در 
شهر زرند ۷۴5 کیلومتر شبکه جمع آوری 
و در شهر ماهان نیز 31 کیلومتر از شبکه 
جمع آوری و ۶.8 کیلومتر از خط انتقال اجرا 

شرکت مدیریت تولید برق کرمانشده است.

کتاب افسانه سیزیف 
که جز  سه گانه ی معروف پوچی است، پژوهشی فلسفی است 
که در آن نویسنده دیدگاه های خود را پیرامون اتفاقات بعد از 
رسیدن به پوچی بیان می کند. در واقع آلبر کامو بیشتر به این 
موضوع می پردازد که اگر انسان به پوچ بودن دنیا رسید، بعد 
از آن چه واکنشی باید نشان دهد و زندگی اش را چگونه ادامه 
دهد.سه گانه ای که به سه گانه ی پوچی از آن ها یاد می شود 
شامل کتاب های: بیگانه، کالیگوال و افسانه سیزیف هستند. 
مطالعه این سه کتاب در کنار هم باعث می شود خواننده 
درک بهتری از مسئله پوچی و نحوه برخورد با آن از دیدگاه 
کامو داشته باشد. در کتاب های بیگانه و کالیگوال، ما شاهد 
»تجربه احساس پوچی« به واسطه شخصیت های داستان 
هستیم. در حالی که در کتاب افسانه سیزیف، کامو نه به 
تجربه پوچی، بلکه به »مفهوم پوچی« می پردازد و به شکل 
یک پژوهش، موضوع پوچی را روشن می کند. آلبر کامو در 
سال 1913 از پدری الجزایری و مادری اسپانیایی به دنیا آمد 
و سراسر کودکی خود را با مادرش در یک محله فقیرنشین 
الجزیره به سر برد. پدرش در سال 191۴ در جنگ جهانی 
اول کشته شد. مادر کامو در زندگی اش نقش پررنگی داشت 
و اهمیت جایگاه مادر در کتاب های او نیز مشخص است. 
هنگام انتشار رمان بیگانه، شهرت کامو اوج گرفت و نهایتاً 
در سال 195۷ کامو توانست برنده جایزه نوبل ادبیات شود. 
موسسه نوبل در توصیف آثار او می نویسد: »آثار مهم ادبی او 
با روشن بینی و شنیدن دقیق مشکالت وجدان انسانی در 

زمان ما همراه است.«

فاطمه معتمدآریا_فیلم آباجان/ - )خطاب به ماموران شــهرداری( دارین 
چیکار میکنین ؟!+ اســم کوچه رو عوض میکنیم...- الزم نکرده... بچه ی من 

زنده س... این کوچه ام ۴0 ساله اسمش "شبنم" بوده!

دیالوگ
روح)soul( / یک فیلم پویانمایی رایانه ای در ژانر ماجراجویی، فانتزی، و کمدی–

درام به کارگردانی پیت داکتر ساخته پیکسار است که توسط والت دیزنی پیکچرز 
در سال ۲0۲0 منتشر شد.

انیمیشن
زیرنظر 

فیلمی به کارگردانی مجید صالحی و تهیه کنندگی محمد شایســته و محصول 
سال 139۷ است.

فیلم

دلتنگی خیابان شلوغی ست
که تو در میانه اش ایستاده باشی

ببینی می آیند
ببینی می روند

و تو هم چنان ایستاده باشی.

شاعر: علیرضا روشن

ap :عکس : خبرگزاری

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

نامزدهای بخش علوم اجتماعی هفدهمین جشــنواره 
نقد کتاب از سوی دبیر خانه این جشنواره معرفی شدند.

فراخوان دوساالنه نشان شــیرازه در دو بخش »پیکره 
کتاب« و »اجزای کتاب« منتشر شد.

سفر سنگ مزار استاد زنده یاد محمدرضا شجریان با رسیدن 
به آرامگاه بزرگمرد موسیقی ایران به پایان رسید.

مشترکیـن محتـرم؛مشترکیـن محتـرم؛

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی 

با توجه به کاهش دمای هوا و به منظور جلوگیری از ترکیدگی و یخ زدگی ، کنتور 
و شیر آالت را با عایق مناسب بپوشانید.

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
 شماره۹۹/۷۷_م/ز- نوبت اول

مزایده گزار: شرکت مدیریت تولید برق کرمان 
۱- موضوع مزایده فروش روغن های کارکرده به صورت فله واقع در نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی 

۲- زمان خرید اسناد وقت اداری۹۹/۱۰/۱۷ لغایت۹۹/۱۰/۲۷
۳- مبلغ خرید اسناد ۸۷۲،۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری شماره۱۰۱۵۸۰۵۹۷/۲ بانک رسالت 

شعبه بلوار جمهوری اسالمی بنام شرکت مدیریت تولید برق کرمان 
4- محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر ۳۰ اتوبان  کرمان- رفسنجان- نیروگاه سیکل ترکیبی 

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی  اداره تدارکات و قراردادها 
۵- مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۱۳۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال ) به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه یا سپرده، 
ضمانتنامه ها بانکی  اشتباه با سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی 

و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.(
۶- زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ۹۹/۱۱/۱۲ 

۷- زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه مورخ  ۹۹/۱۱/۱۳ می باشد که حضور 
پیشنهاد دهندگان با نمایندگان آنان در جلسه گشایش پیشنهادات آزاد می باشد)حداکثر۲نفر(

۸- به پیشنهادات فاقد امضا، مضروط، مشروط، و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در 
فراخوان واصل می شود مطمئنا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

۹- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه مندرج است، جهت مشاهده آگهی 
مناقصات  ملی  پایگاه  و    tender.tpph.ir، kpp.co.irهای سایت  به  اسناد  خالصه  و 
کشور به آدرس   iets.mporg مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های 
۳۲۵۲۱۲۲-4 - ۰۳4 داخلی ۲۰۶۵ آقای نورالدینی و ۲۰۷۸ آقای یزدانی، و همچنین نمابر 

فرمایید. حاصل  ۳۳۳۷۲۹۹-۰۳4تماس 

مقدار)لیتر(شرح کاال 

۶۲81۶فروش روغن کار کرده )فله( 

1۳ بنای تاریخی کرمان 
به مزایده گذاشته شد

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
گفت: 13 بنای تاریخی این استان برای مرمت و واگذاری حق بهره برداری به مزایده گذاشته 
شده است. "مجتبی شفیعی" معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان  با اعالم این خبر اظهار کرد: ارگ تاریخی راین، باغ موزه هرندی، 
خانه اوشیدری، خانه بانک توکلی و خانه دانایی کرمان، خانه ایرانمنش بافت، خانه بهادرالملک 
بردسیر، خانه عامری و کارخانه حناسایی بم، خانه فخری، کاروانسرای سهرج و کاروانسرای 
هروز راور و عمارت موسی خانی شهربابک برای مرمت و واگذاری حق بهره برداری به مزایده 
گذاشته شده است. او افزود: واگذاری بناهای تاریخی عالوه بر مزایایی که در حفاظت و مرمت 
بناهای تاریخی واجد ارزش تاریخی دارد، نقش به سزایی در توسعه صنعت گردشگری و 
ارتقاء زیرساخت های گردشگری استان نیز ایفا می کند. معاون میراث فرهنگی اداره کل 
میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان اظهار کرد: واگذاری این بناها به 
صورت بلند مدت از 1۵ تا 2۰ سال خواهد بود که فرصت مشارکت بخش خصوصی را در 
مرمت، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی را فراهم خواهد ساخت. او بیان کرد: کسانی که 
عالقمند هستند در این مزایده شرکت کنند می توانند برای دریافت اسناد مزایده مذکور تا 
روز یکشنبه 1۴دی ماه جاری به واحد امور قراردادهای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان واقع در بلوار جمهوری اسالمی نبش سه راه هوانیروز مراجعه کنند.


