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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اســفند   9 شــنبه         937 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

خام فروشی 
بالی جان معادن

رایزنی های صادراتی رایزنی های صادراتی 
نتیجه ملموسی برای نتیجه ملموسی برای 

پیازکاران نداشتپیازکاران نداشت

پرهیز از تفرقه 
موجب ناامیدی 
 دشمن می شود

 امام جمعه کرمان: 

اشتغال بانک سینا 
برای ۱۱۰۰ نفر 

 در قلعه گنج 
سید ضیا ایمانی اشتغال زایی بانک سینا را نتیجه پرداخت 
تسهیالت یارانه ای به 700 طرح اشتغال زایی در قلعه گنج 
دانست و مجموع اعتبار این  تسهیالت را ۴00 میلیارد 

ریال برشمرد.
او هدف از ارائه این تسهیالت ها را محرومیت زدایی، ایجاد 

اشتغال و حمایت از کسب و کارها عنوان کرد.
مدیر عامل بانک سینا به شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و 
از پرداخت 5۴0 فقره تسهیالت قرض الحسنه به میزان 
۲7 میلیارد ریال به کسب و کارهای آسیب دیده از آغاز 
شیوع ویروس کرونا با مشارکت بنیاد علوی خبر داد.
ایمانی از مجاهدت کادر درمان در مقابله با ویروس کرونا 
تشکر کرد و گفت: مبلغ سه میلیارد ریال در قالب طرح 
کریمانه به پرستاران و کادر درمان شهرستان قلعه گنج 

اعطا شده است.

در حالی همواره بر طبل معدنی بودن استان کوبیده می شود که سهم 
این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور فقط ۱.۳درصد است.

معدن تنها ۱۸درصد  در اقتصاد کرمان موثر است 

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی نماینده مردم شرق استان خبر داد

توافق برای وارد شدن 
خرمای بم به بازار بورس

احداث زیرگذر باغ 
شاهزاده ماهان ؛ 
 درست یا اشتباه؟

مونسان: طرح زیرگذر 
باغ شاهزاده غیرقابل 

توجیه است

استقرار۱۷۰ راهدار 
در راهدارخانه های 

 جنوب کرمان 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده  ای جنوب کرمان ز استقرار 170 

راهدار در 1۲ راهدارخانه منطقه خبرداد.
مسعود جمیلی اظهارداشت: همچنین 1۴5 دستگاه راهداری سبک و 
سنگین در راهدارخانه های جنوب کرمان مستقر بوده تا در صورت نیاز 

به مردم و رانندگان خدمات راهداری را ارائه کنند.

انتخاب 
دکتر اسماعیلی 

به عنوان 
مجری دهکده 

 خرمای بم

نماینده ولی فقیه 
در استان و امام 

جمعه کرمان با اشاره به اهمیت وحدت 
در جامعه گفت: وحــدت و هم صدایی 
در همه آحاد باید دیده شــود تا دشمن 
بداند ما از تفرقه دور هستیم و خود ناامید 
شده و از مواضع اش عقب نشینی کند.

حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی 
در خطبه هــای نماز جمعــه این هفته 
کرمان با بیان اینکه دفاع از حقوق ملت 
در زمینه هســته ای یکی از وظایف ما 
است اظهار داشت:در این راستا ما مردم و 
مسئوالن باید به چند اصل اساسی توجه 
داشته باشــیم،ابتدا در مجلس،در بین 
مسئوالن،قوه قضائیه و مردم ما نیاز به 

صدایی واحد داریم . 

صفحه2 را 
بخوانید

مردم مطمئن باشند 
شیوه نامه های 

بهداشتی در 
تاسیسات گردشگری 

 رعایت می شود
کمتـر از ۲0روز 
تعطیـالت  بـه 

نـوروزی سـال 1۴00 باقی مانده اسـت و 
سفرهای این دوره از تعطیالت در صورت 
تشـدید نشـدن وضعیـت همه گیـری 
ویـروس کرونا و بـا هماهنگی سـتاد ملی 
مقابلـه بـا کرونـا به صـورت کنترل شـده 
و برنامه ریـزی شـده، امکان پذیـر خواهد 
بود؛ به موجب مصوبه سـتاد ملـی مقابله 
بـا کرونـا بـا پیش شـرط عـدم تشـدید 
شـیوع ویـروس، سـفرهای نـوروزی بـا 
کنترل، نظارت و در راسـتای ایجاد نشاط 
اجتماعـی انجـام می شـود؛ ایـن سـفرها 
در چارچـوب تورهـای برنامه ریزی شـده 
از طریق دفاتـر خدمات مسـافرتی دارای 
مجوز و تحت نظر وزارت میراث فرهنگی، 
گردشـگری و صنایع دسـتی امکان پذیـر 

خواهـد بود.

صفحه۳را 
بخوانید
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 معاون گردشگری کشور: 

مـارا
دنبال
کنید

استاندار کرمان عنوان کرد:

ارتقاء برخی بخش های 
کرمان به شهرستان

استاندار  کرمان با اشاره به اینکه شهرستان 
کرمان۶ بخش دارد، اظهار کرد:کرمان یک 
شهرستان وسیعی است و برخی از بخش های 
آن ظرفیت تبدیل شدن به شهرستان دارند اما 
تقسیمات کشوری براساس کارهای کارشناسی 
انجام می شود و بنده با ارتقاء برخی بخش های 
شهرستان کرمان موافقم و این موضوع را 
بررسی خواهیم کرد و هر کدام که ظرفیت 
داشته باشند، به مرور به این سمت حرکت 

می کنیم.
علی زینی  وند در حاشیه سفر به بخش ماهان 
با اشاره به بازدیدهای خود از بخش پرظرفیت 
ماهان گفت:بخش ماهان که شامل سه شهر 
است در گردشگری و کشاورزی ظرفیت خوبی 

دارد.
او توسعه شرکت های دانش بنیان را از 
دیگر ظرفیت های بخش ماهان با توجه به 
موقعیت آن دانست و اظهار کرد: سیالب یکی 
از مخاطرات بخش ماهان است اما منابعی در 
زمینه کاهش تهدید سیل در این بخش کارهای 
انجام داده و اقداماتی نیز در دستور کار دارد به 
طوری که از دو سال آینده تقریبا بخش ماهان از 

این بالی طبیعی در امان خواهد بود.
زینی  وند از اقدامات خوب صورت گرفته در 
بخش گردشگری در این منطقه سخن به میان 
آورد و تصریح کرد: اداره کل میراث فرهنگی 
برنامه های بسیار خوبی در حوزه باغات و 
آثار تاریخی بخش ماهان دارد.او بیان کرد: 
زیرساخت های شهری بخش ماهان خوب 
است لذا تصمیم گرفتیم که توجه ویژه ای به 
ماهان و مناطقی که به این موضوع پرداخته اند، 
داشته باشیم.زینی  وند طرح دامداری و پرورش 
قارچ در ماهان را بسیار خوب ارزیابی  کرد و 
افزود:از پروژه گردشگری و کشاورزی مدرن 
و توسعه شرکت  های دانش بنیان و همچنین 
طرح  های متناسب با حوزه دانش بنیان باشد 
و صنعت آالینده نباشد حمایت می کنیم.او باغ 
شهر ماهان را یک منطقه بی نظیر گردشگری 
دانست و بیان کرد: گردشگری، کشاورزی و 
ایجاد شرکت های دانش بنیان از محورهای 

توسعه بخش ماهان است.
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مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان 

آگهی مزایده      
امالک مازاد بانک کشاورزی

مدیریت شعب  بانک کشاورزی جنوب کرمان در نظر دارد امالک مازاد بر نیاز خود را بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی با شرایط  و وضع موجود بفروش  برساند.
لذامتقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید از امالک از تاریخ 99/12/9 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 99/12/14 همه روزه بجز ایام  تعطیل از ساعت 
8صبح لغایت 13به نشانی  جیرفت- خیابان قرنی- مدیریت شعب  بانک کشاورزی جنوب کرمان- واحد خدمات مدیریت طبقه دوم  مراجعه  نمایندو نیز با مراجعه به سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس : www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد شرکت در مزایده اقدام و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 

99/12/16 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(  به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نماید.
پاکت های پیشنهادی ارائه شده در  تاریخ 99/12/18 راس  ساعت9 صبح  در  محل مدیریت شعب بانک کشاورزی جنوب کرمان واقع در خیابان قرنی غربی در حضور اعضا 

کمیسیون  معامالت مفتوح و قرائت خواهد  شد .

توضیحات و شرایط :
1-متقاضیان بایستی  معادل 5 درصد مبلغ قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی را به 
عنوان سپرده شرکت در مزایده بابت هر یک  از امالک  به صورت جداگانه در قالب یکی از 

تضامین مندرج در اسناد مزایده ارائه نمایند.
2-بازدید از امالک و مطالعه مدارک و سوابق قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت 

کنندگان در مزایده ضروری است.
3-کلیه امالک عرصه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و در صورت داشتن 
متصرف تخلیه به عهده خریدار می باشد و بانک هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه 

و تحویل  امالک مذکور ندارد.
4-فروش امالک با کاربری مسکونی به صورت نقدی و در خصوص سایر کاربری ها 
اولویت با فروش نقدی می باشد ولی پیشنهادهای غیر نقدی حداقل با پرداخت 20 

درصد نقد و مابقی بصورت اقساط )با سود بانکی( حداکثر به مدت 36 ماه قابل 
بررسی است درصد پرداخت نقدی  و مدت باز پرداخت الباقی ثمن )حداکثر 36 ماه( 

بایستی در برگه پیشنهادات قیمت بصورت شفاف اعالم گردد
5-هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

6-بانک در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهاد ات خرید مختار است.
7-به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده  و پیشنهادهایی که پس 

از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده درج خواهد شد.

سامانه  در  درمـزایده  شرکت  اسناد  بارگذاری  و  درمزایده  شرکت  مهلت  9-آخرین 
تــــدارکات الکترونیکــی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir روزشنبه 

99/12/16 می باشد.

نوع نوع ملکپالک ثبتیردیف
کاربری

عرصه
)مترمربع(

اعیان
شرایط متصرفآدرسقدرالسهمقیمت پایه)ریال()مترمربع(

فروش

1
1443فرعی از2 اصلی 
واقع در بخش46کرمان

ساختمان4 
طبقه

ششدانگ34091322.364.500.000مسکونی
کهنوج-کوچه ماالریا- بن 

بست اول غربی
ندارد

نقدی

2
6فرعی از3922 اصلی 

واقع در بخش یک کرمان
ششدانگ92/365.539.200.000-مسکونیآپارتمان

کرمان-خیابان شهید  دارلک   
کوچه8 فرعی شمالی 1

ندارد

3
8فرعی از3922 اصلی 
واقع در بخش یک کرمان

ششدانگ101/536.193.330.000-مسکونیآپارتمان
کرمان خیابان شهید دارلک 

کوچه شماره 8 فرعی شمالی 1
ندارد

4
9فرعی از3922اصلی 

واقع دربخش یک کرمان
ششدانگ94/175.744.370.000-مسکونیآپارتمان

کرمان خیابان شهید دارلک 
کوچه شماره 8 فرعی شمالی 1

ندارد

5
11 فرعی از3922اصلی  
واقع در بخش یک کرمان

ششدانگ102/756.267.750.000-مسکونیآپارتمان
کرمان خیابان شهید دارلک 

کوچه شماره 8 فرعی شمالی 1
ندارد

6
13فرعی از3922اصلی در 

بخش یک کرمان
ششدانگ87/815.444.220.000-مسکونیآپارتمان

کرمان خیابان شهید دارلک 
کوچه شماره 8 فرعی شمالی 1

ندارد

7
14فرعی از3922اصلی 

واقع  در بخش یک کرمان
ششدانگ50/813.048.600.000-مسکونیآپارتمان

کرمان خیابان شهید دارلک 
کوچه شماره 8 فرعی شمالی 1

ندارد

8
643فرعی از551اصلی 
واقع دربخش45کرمان

ششدانگ17474504.873.580.000گاوداریگاوداری
جیرفت-هوکرد-بین چینه 

و هوکرد
دارد
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9
8 اصلی واقع در بخش 

45 کرمان
زمین مشتمل 

بر گلخانه
775046004.535.000.000کشاورزی

14/6سهم مشاع 
از96 سهم ششدانگ

داردجیرفت روستای گزاباد

10
5فرعی از 158 اصلی  
واقع در بخش 46کرمان

زراعیزمین
147

)هکتار(
داردفاریاب-سرگریچششدانگ84.000.000.000-

11
13فرعی از89 اصلی واقع 

در بخش 46 کرمان
زراعیزمین

 10/5
)هکتار(

داردکهنوج- چاه زیارتششدانگ9.987.530.000-

12
844فرعی از551 اصلی 
واقع در بخش45 کرمان

ششدانگ1.224.720.000-1020/6کشاورزیباغچه
جیرفت- هوکرد بین چینه 

و هوکرد
دارد

13
845فرعی از551 اصلی 
واقع در بخش45 کرمان

ششدانگ4.651.200.000-3876کشاورزیباغچه
جیرفت- هوکرد بین چینه 

و هوکرد
دارد

14
585اصلی واقع در 

بخش45کرمان
باغ مشتمل بر 

ساختمان
110001006.300.000.000کشاورزی

یک و یک سوم سهم 
مشاع از96  سهم 

ششدانگ
داردجیرفت-روستای بند سراجی

نوبت اول

صفحه 4روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  
یک مرحله ای 

با ارزیابی کیفی
مناقصه واگذاری امور صنعتی سازی سلف دانشجویی 

)خرید، نصب تجهیزات و آموزش کارکنان(

آب را 
َهدر

ندهیم

وزیر میراث فرهنگی در بازدید از محل 
اجرای طرح زیرگذر از باغ شاهزاده 
ماهان به شهر ماهان این طرح را 

غیرقابل توجیه دانست.
دکتر مونسان گفت: این طرح توجیه 
فنی ندارد و پروژه ای که با چند صد 
میلیون می توان انجام داد را دارید 
با چند صد میلیارد انجام می دهید. 
او ادامه داد: با اجرای این طرح گره 
ترافیکی در ورودی باغ شاهزاده به 

وجود می آید.
براهیمی نماینده مردم کرمان  پورا
و راور در مجلس در این خصوص از 
وزیر خواست که این طرح در فاصله 
بیشتری از طرح کنونی اجرا شود و 
وزیر فاصله استاندارد برای اجرای 
این طرح نسبت به باغ شاهزاده را 
اعالم کند.  وزیر میراث نیز گفت: 

تا ۲0 روز آینده این فاصله را اعالم 
می کنیم.

ماجرای زیرگذر باغ شاهزاده از این 
قرار است که مسئوالن محلی و فعاالن 
گردشگری و اقتصادی شهر ماهان 
مدعی اند از وجود گردشگر در باغ 
شاهزاده به دلیل نبود راه مستقیم 
از باغ شاهزاده به این شهر نفعی 

نمی برند.
فاصله بین باغ شاهزاده و شهر ماهان 
و  سریع  دسترسی  اما  است  کم 
مستقیمی وجود ندارد و آن طور که 
مسئوالن معتقدند به دلیل راه مستقیم 
ترجیح  مسافران  کرمان  شهر  به 
می دهند برای اقامت و رستوران رفتن 

به کرمان بروند.

عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
علوم پزشـکی کرمـان، دکتـر مهـدی 
شـفیعی سـخنگوی ایـن دانشـگاه 
اسـفند ماه  هشـتم  جمعـه  عصـر 
بـا بیـان اینکـه طـی ۲۴ سـاعت 
گذشـته، هشـت بیمـار جدیـد کرونا 
در بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 
شـده اند، گفـت: »هفـت نفـر از آن ها 
علوم پزشـکی  دانشـگاه  حـوزه   از 
کرمان)شـامل راور، رابـر، بافـت، 
کرمـان،  کوهبنـان،  بردسـیر، 
شـهربابک، زرند، ارزوئیه( هسـتند«.
نفـر  یـک  این کـه  بیـان  بـا  او 
از  جدیـد  بستری شـدگان  از 
رفسـنجان  دانشـگاه   حـوزه  
حـوزه   اسـت،اظهار کرد:»از 
دانشـگاه های جیرفت و بم و دانشکده 

سـیرجان مـورد جدیـدی از بسـتری 
گـزارش نشـده است«.شـفیعی ادامه 
داد:»در حـال حاضـر، 113 بیمـار 
کرونـا در بیمارسـتان های اسـتان 

هسـتند«. بسـتری 
او توضیـح داد: »۶7 نفـر از بیمـاران 
علوم پزشـکی  حـوزه   در  بسـتری 
کرمـان، 11 نفـر حوزه  علوم پزشـکی 
رفسـنجان، چهـار نفر حـوزه  جنوب، 
سـه نفر در حـوزه  دانشـگاه بـم و ۲8 
نفـر از حوزه  دانشـکده علوم پزشـکی 
و  هسـتند  بسـتری  سـیرجان 
خدمـات بیمارسـتانی به آن هـا ارائه 

می شـود«.
او اظهـار کـرد:»از ابتـدای اپیدمـی 
تاکنـون 1۶ هـزار و ۶31 نفـر در 
اسـتان، به دلیـل ابتـال بـه کرونـا 

شـده اند«. بسـتری 
مدیـر گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای 
واگیـردار دانشـگاه علوم  پزشـکی 
کـرد:  اظهـار  سـپس  کرمـان 
»خوشـبختانه در ۲۴ ساعت گذشته، 
مـورد جدیـد از فـوت بـا کرونـا در 
اسـتان گزارش نشده اسـت«.به گفته  
شـفیعی،از ابتـدای اپیدمـی کرونا در 
اسـتان تاکنـون، ۲507 نفر بـه دلیل 
ابتـال به کوویـدـ  19 جـان خـود را از 

دسـت داده انـد.
الزم به ذکر اسـت شـیوه ی آماردهی 
دربـاره ی اپیدمـی کرونـا از اواخـر 
خردادمـاه تغییر کـرده و تنهـا تعداد 
»بیماران بسـتری و جان باختگان« از 
سوی علوم پزشـکی کرمان در اختیار 

رسـانه ها قـرار داده می شـود.

احداث زیرگذر باغ شاهزاده ماهان ؛ درست یا اشتباه؟
مونسان: طرح زیرگذر باغ شاهزاده غیرقابل توجیه است

یک روز بدون مرگ ومیر ناشی از کرونا
اضافه شدن 8 بیمار جدید به بستری شدگان 

ذبیح اهلل اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
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استقرار۱۷۰ راهدار در 
راهدارخانه های جنوب کرمان 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده  ای جنوب کرمان ز استقرار 

170 راهدار در 1۲ راهدارخانه منطقه خبرداد.
مسعود جمیلی اظهارداشــت: همچنین 1۴5 دستگاه راهداری 
سبک و سنگین در راهدارخانه های جنوب کرمان مستقر بوده تا 

در صورت نیاز به مردم و رانندگان خدمات راهداری را ارائه کنند.
او از آماده باش کامل نیروهای راهداری با توجه به بارش باران در 
محورهای ارتباطی هفت شهرســتان جنوبی استان کرمان خبر 
داد و گفت:طبق گزارش سازمان هواشناســی شاهد بارش باران 
و برف در محورهای جنوب کرمان هســتیم از این رو در آمادگی 
کامل قرار داریم.جمیلی ادامه داد:با توجه به اطالعیه های سازمان 
هواشناسی کشــور تیم های راهداری در هفت شهرستان جنوبی 
استان کرمان تا پایان ناپایداری های جوی به صورت آماده باش در 

محورها و گردنه های برف گیر مستقر هستند. 
او از تردد در تمامی محورهای ارتباطی هفت شهرســتان جنوبی 

استان کرمان خبر داد و بر رانندگی با سرعت مطمئنه تاکید کرد.
مدیرکل راهداری جنوب کرمان اظهارداشت:مردم با شماره گیری 
کد 1۴1 اطالعات محورهای ارتباطی را در ۲۴ ســاعت شبانه روز 

دریافت کنند.
جمیلی با بیان اینکه بارش باران در تمامــی محورهای ارتباطی 
جنوب کرمان گزارش شــده اســت، خواســتار احتیاط بیشتر 

رانندگان شد.
او اظهار داشت: با توجه به احتمال بارش برف رانندگان تجهیزات 
خودروی خــود را کنترل کننــد و در صورت امــکان از تردد در 

مسیرهای کوهستانی خودداری کنند.
جمیلی ادامــه داد: در گردنه های ارتباطی شهرســتان جیرفت 
رانندگان به علت لغزنده شدن بستر راه با حوصله بیشتر رانندگی 

کرده و از سرعت و سبقت غیرمجاز جدا خودداری کنند.   
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان یک 
سوم پهناورترین استان کشور را با هفت شهرستان و جمعیت یک 

میلیون نفر تحت پوشش دارد.

را  سینا  بانک  اشتغال زایی  ایمانی  سید ضیا 
نتیجه پرداخت تسهیالت یارانه ای به 700 طرح 
اشتغال زایی در قلعه گنج دانست و مجموع اعتبار 

این  تسهیالت را ۴00 میلیارد ریال برشمرد.
او هدف از ارائه این تسهیالت ها را محرومیت زدایی، 
ایجاد اشتغال و حمایت از کسب و کارها عنوان کرد.

مدیر عامل بانک سینا به شیوع ویروس کرونا اشاره 
کرد و از پرداخت 5۴0 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
به میزان ۲7 میلیارد ریال به کسب و کارهای 
آسیب دیده از آغاز شیوع ویروس کرونا با مشارکت 
بنیاد علوی خبر داد.ایمانی از مجاهدت کادر درمان 
در مقابله با ویروس کرونا تشکر کرد و گفت: مبلغ 
سه میلیارد ریال در قالب طرح کریمانه به پرستاران 

و کادر درمان شهرستان قلعه گنج اعطا شده است.
او به اجرای طرح نیکو در شهرستان پایلوت 
اقتصاد مقاومتی کشور اشاره کرد و گفت:در این 
طرح یکصد و 10 فقره تسهیالت قرض الحسنه 
با کارمزد ۲ درصد به میزان ۲8 میلیارد ریال با 

همکاری بنیاد علوی به اقشار کم برخوردار در 
راستای کمک به ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب 

و کارهای خرد روستایی پرداخت شد.
مدیرعامل بانک سینا از افتتاح شعبه این بانک در 
شهر پایلوت اقتصاد مقاومتی کشور در راستای ارائه 
خدمات بهتر به مردم با حضور مسئوالن محلی این 
شهرستان خبر داد.او به فعالیت های خیرخواهانه 
بانک سینا در شهر پایلوت اقتصاد مقاومتی اشاره 
و تصریح کرد: بهره برداری از مدرسه ۶ کالسه 
روستای ده باال از توابع شهر رمشک از جمله این 

اقدامات است.
او همچنین از اهدای ۲7 دستگاه آمبوالنس به مراکز 
بهداشت مناطق روستایی توسط بانک سینا خبر داد 
و گفت: از این تعداد چهار دستگاه در استان کرمان 

تحویل داده شد.
او اظهار داشت: تعداد ۲۴ دستگاه آمبوالنس دیگر 
هم به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 
اختصاص داده شده تا در انتقال بیماران کرونایی 

مورد استفاده قرار گیرد.
او به ساخت و تکمیل ۲ مدرسه در روستاهای 
چاه دادخدا و ده باالی شهرستان قلعه گنج اشاره 
کرد و از آغاز عملیات اجرایی یک مدرسه و یک 
مرکز فرهنگی نیز در شهر پایلوت اقتصاد مقاومتی 
خبر داد.ایمانی گفت:بانک سینا در مسیر عمل به 
فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی به ویژه حمایت 
از تعلیم و تربیت در مناطق محروم و  کم برخوردار 
کشور از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد و در همین 
راستا شاهد افتتاح مدرسه در یکی از دورافتاده ترین 

مناطق کشور هستیم.
او با بیان اینکه بنیاد مستضعفان و بانک سینا 
همکاری مشترک دارند، بانک سینا را یک نهاد 
انقالبی،ارزشی و با ماموریت و نگاه ویژه به مردم 
مستمند و کم بهره مند دانست و بنای فعالیت 
بانک سینا در قلعه گنج را حمایت و یاری بیش از 
پیش بنیاد مستضعفان در ایفای کامل ماموریت 

محرومیت زدایی عنوان کرد.

مدیرعامل بانک سینا از انعقاد تفاهم نامه با 
معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری و بنیاد علوی خبر داد و هدف از انعقاد این 
تفاهم نامه ها را حمایت از طرح های اشتغال زا در 

مناطق روستایی و محروم برشمرد.
او تصریح کرد: ماموریت اصلی این تفاهم نامه ها 
حمایت از کسب و کارهای محلی، تامین مالی 
بنگاه های کوچک و متوسط با اولویت ایجاد اشتغال 

پایدار در مناطق محروم و روستایی است.
او ادامه داد: تاکنون طرح های متعددی در 
شهرستان قلعه گنج با پرداخت تسهیالت هشت 
درصد در چارچوب این تفاهم نامه به بهره برداری 

رسیده است.
او مهمترین نیازهای روزهای کرونایی را مشارکت 
همه جانبه نهادها و ارگان ها از طریق کمک به ایجاد 
زیرساخت ها و بسترهای کنترل این بیماری از 
یک سو و عزم ملی و اراده همگانی در همراهی با کادر 
درمان کشور از طریق رعایت اصول پروتکل های 

بهداشتی دانست.
او ادامه داد: بانک سینا مبلغ 50 میلیارد ریال کمک 
نقدی به کمیته امداد حضرت امام)ره( اختصاص 
داد تا در راستای حمایت از مددجویان این کمیته 
به عنوان اقشار آسیب پذیرتر جامعه مورد استفاده 

قرار گیرد.

اشتغال بانک سینا برای ۱۱۰۰ نفر در قلعه گنج
کشور خبر داد. مدیرعامل بانک سینا از اشتغال زایی این بانک برای هزار و ۱۰۰نفر در قلعه گنج به عنوان شهر  پایلوت اقتصاد مقاومتی 

امام جمعه کرمان: 

پرهیز از تفرقه موجب 
ناامیدی دشمن می شود

نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه کرمان با اشاره به اهمیت 
وحدت در جامعه گفت: وحدت و هم صدایی در همه آحاد باید دیده 
شود تا دشمن بداند ما از تفرقه دور هســتیم و خود ناامید شده و از 
مواضع اش عقب نشینی کند.حجت االسالم حسن علیدادی سلیمانی 
در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمان با بیان اینکه دفاع از حقوق 
ملت در زمینه هسته ای یکی از وظایف ما است اظهار داشت:در این 
راســتا ما مردم و مســئوالن باید به چند اصل اساسی توجه داشته 
باشیم،ابتدا در مجلس،در بین مسئوالن،قوه قضائیه و مردم ما نیاز به 

صدایی واحد داریم . 
روشن کردن چراغ انفعال امیدوار کردن دشمن است

امام جمعه کرمان همچنین روشن کردن چراغ انفعال را امیدوار کردن 
دشمن دانست و تاکید کرد:کسی حق ندارد چراغ انفعال و تفرقه را در 
کشور و جامعه روشن کند،زیرا در این زمینه به جبهه ای محکم نیاز 
داریم و اگر این راه را درست طی کنیم و به فرامین رهبری گوش کنیم، 

دشمن هم عقب نشینی خواهد کرد.
تاکید بر کنترل نوسانات قیمت ها

امام جمعه کرمان با اشــاره به قیمت کاالها در بازار گفت:مسئوالن 
و متولیان امر نوسانات قیمت را باید کنترل کنند، زیرا اقالم اصلی و 

نیازهای اولیه مردم نباید قیمت سرسام آوری داشته باشد.
حجت االسالم علیدادی تصریح کرد:راه برون رفت از این تنگنا مدیریت 
صحیح تولید و توزیع است همچنین مصرف کننده ها هم باید توجه 

کنند که فتیله تقاضا را اشتباها باال نبرند.
او با بیان اینکه ما در آزمون بزرگی قرار داریم خاطرنشــان کرد: باید 
کمک دهیم تا از این پیچ سخت عبور کنیم و در نهایت انتخاباتی داریم 

که نتیجه آن به نفع ملت اسالمی رقم بخورد.
تاکید بر تبیین راه حضرت زینب)س(برای جوانان

حجت االســالم علیدادی در بخش دیگر ســخنان خود با تسلیت 
وفات حضــرت زینــب، یادآور شــد:حضرت زینب اســوه صبر و 
استقامت،جریان سازی و دفاع از امامت اسالمی هستند و ماندگاری 
راه اسالم مرهون این بزرگوار است، باید برای تداوم راهشان نقش این 

بانو را برای نسل جوان بیان کنیم.
او با اشاره اینکه بهشت در انتظار متقین است،اذعان کرد:در بهشت نه 
رنج و مشقت جسمی و نه ناراحتی های روحی معنا پیدا می کند؛در 
آیات و روایات از نعمت های بهشت نام برده شده اما هر چه ما فکر کنیم 
و هرچه توضیح دهیم نمی توانیم آن را به معنای حقیقی کلمه درک 

کنیم زیرا درک آن سهل و آسان نیست. 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 
دادگستری کل استان کرمان گفت: طی 11 ماه 
گذشته سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل شاهد کاهش 35 درصدی ورودی جرائم اطفال بوده ایم که 

قابل توجه است و امیدواریم این روند کاهشی ادامه یابد.
سید مهدی قویدل در نشست قضایی دادگستری کل استان 
کرمان،ویژه قضات دادگاه اطفال و نوجوانان افزود: جامعه در تمام 
ادوار و زمان ها عاری از جرم و جنایت نبوده و در این میان اطفال 
و کودکان همواره درگیر شده و در برخی موارد خود آنها مرتکب 

برخی جرائم شده اند که این موضوع قابل تامل و توجه است.
او با اشاره به اینکه می توان با استفاده از ظرفیت مصلحین صلح 
و سازش ایجاد کرد اظهار داشت: در همین زمینه با شبکه سازی 
مصلحین، هسته مصلحین ویژه اطفال و نوجوانان در مراجع 

قضایی فعال خواهند شد. 
معاون دادگستری کل استان کرمان ادامه داد: نظام حقوقی 
جهان همواره به دنبال این بوده اند که اثرات نامطلوب برخوردها 
به خصوص برای کودکان را کاهش داده و در سال های اخیر نیز 
در زمینه تقنین توجه ویژه ای به حقوق کودکان و اطفال شده که 
یکی از این تأسیسات اختصاص واحدهای مشاوره در رسیدگی 

به حوزه کودکان و نوجوانان است.
قویدل با تاکید بر اینکه، نیاز است برای باز اجتماعی کردن و 
حفظ قشر آسیب پذیر اطفال و نوجوانان،از نظرات مشاوران و 
نهادهای مددکاری و جایگزین استفاده شود،تصریح کرد: سال 
9۶در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
موضوع راهبری کارگاه های ویژه مشاوره دادگاه اطفال و قضات 
رسیدگی کننده در دستور کار قرار گرفت و شیوه نامه ای نیز در 

این خصوص تدوین شده است.
این مقام قضایی گفت:از زمان راه اندازی این مهم،تاسیسات 
خوبی در زمینه حفظ و باز اجتماعی کردن اطفال و نوجوانان، 
مجازات های جایگزین، پرونده های مرتبط با اطفال که به وسیله 
مشاوران رسیدگی شده و صلح و سازش هم صورت گرفته، 

انجام شده است.
قویدل در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: باید در 
حوزه های قضایی شهرستان های استان، پرونده شخصیت و سایر 

مسائل از وضعیت کلیشه ای و صوری به کاربردی تبدیل شود.

موزه طال و جواهرات قیصریه ابراهیم کرمان با 
حضور وزیر میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع 
دستی ایران، وزیر گردشگری ونزوئال، استاندار 

کرمان و تعدادی از مسئولین ۲ کشور افتتاح شد
وزرای گردشگری ونزوئال و ایران همچنین از بخش های 
مختلف بازار کرمان،حمام ابراهیم خان و موزه طال و نقره 
میراث فرهنگی،صنایع دستی  کردند.مدیرکل  بازدید 
و گردشگری استان کرمان گفت:اینجا به عنوان بازارچه و موزه 
طال و فرایند ساخت طال و نقره در دوره های مختلف تاریخی را 
در یک بنای تاریخی نمایش می دهد.فریدون فعالی افزود:این 
موزه توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری شده و در این راستا 
سیاست دولت در نگهداری بناهای تاریخی است.او اضافه 
کرد:وزیر گردشگری ونزوئال در نخستین سفر استانی خود 
پس از شرکت در نمایشگاه تهران با هدف معرفی جاذبه های 

گردشگری به کرمان سفر کرد.
او ادامه داد:وزرای گردشگری ایران و ونزوئال پس از ادای 
احترام به گلزار شهدا، حمام ابراهیم خان را افتتاح کردند که 
این مجموعه در تملک اوقاف بود،توسط بخش خصوصی احیا و 
امروز به وسیله ۲ وزیر، استاندار کرمان و مسئوالن افتتاح شد.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان  کرمان 
گفت: یکی از سیاست های وزارت این است که بناهای تاریخی 
که قابلیت احیا و تغییر کاربری دارند را احیا و مرمت کنیم و با 
سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بناها کاربری مناسب به 
آن بدهیم و در این راستا بازارچه طال و نقره با کاربری مناسب 
افتتاح شد و در کنار آن موزه ساخت طال با نمایش آثار تاریخی 
این حوزه را داشتیم.او عنوان کرد:همچنین یک خانه تاریخی در 
مجموعه شهر ماهان و روستای لنگر احیا شد و این بنای مرمت 
شده به یک هتل زیبا با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت 
پنج میلیارد تومانی تسهیالت دولتی تبدیل می شود.فعالی 
افزود:شرایط را برای حضور گردشگران در استان کرمان فراهم 
می کنیم و این استان را با وجود ظرفیت هایی  از جمله کویر و 
بناهای تاریخی به عنوان مقصد گردشگری معرفی می کنیم زیرا 
این جاذبه ها می تواند فضای جدیدی را برای گردشگران از این 

استان فراهم کند.

کاهش ۳۵ درصدی ورودی 
پرونده های جرائم اطفال در کرمان 

افتتاح موزه طال و جواهرات 
قیصریه ابراهیم کرمان 

خبر

خبر

خبر

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی(    
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9100003، اراضی پالک 242 اصلی بخش 46 کرمان 
واقع در حدود 25 کیلومتری جنوب شهر رودبار جنوب در مجاورت جاده اصلی رودبار به 
زهکلوت واقع شده و سند مالکیت آن تحت پالک 242 اصلی به مساحت 500 هکتار 
به نام شرکت کشت و صنعت شهریار جیرفت ثبت شده به شماره 15008 )سهامی خاص( صادر و 
تسلیم گردیده است. طبق سند رهنی شماره 2325 مورخ 89/01/07دفتر خانه 949 تهران در قبال 
مبلغ 26/957/500/000ریال در رهن بانک پاسارگاد تهران قرار گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ 102/500/000/000ریال ارزیابی شده، حدود 350 هکتار از اراضی پالک فوق به انضمام  آیش 
سالیانه و در محدوده 9 حلقه چاه سابقه کشت داشته که در حال حاضر متوقف گردیده و حدود 
150 هکتار از اراضی پالک فاقد مجوز آب بوده هر چند در گذشته توسط چاه های غیر مجاز قسمت 
اندکی از آن کشت می شده، پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1399/12/19در اداره 
ثبت اسناد و امالک کهنوج واقع در بلوار شاهد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 
102/500/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود. الزم به ذکر است 
پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد 
و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
اصغر ناروئی .رئیس ثبت اسناد کهنوج .م الف :3732

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
برابر رای شماره 139960319012004283 هیات اول  و ساختمان های فاقد سند رسمی 
رسمی  سند  فاقد  های  و ساختمان  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سیرجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر 
خانم نیلوفر حاجی محمدی فرزند احمد بشماره شناسنامه0 صادره از در یک باب خانه 
36 کرمان  بخش  آباد  در صدر  واقع  اصلی  پالک 333  مربع  متر   167/40 مساحت  به 
خریداری ازمالک رسمی آقای عبدهللا زید ابادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت  است در صورت 

صادر خواهد شد. م/الف 933
تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/9

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/12/24
محمد آرمان پوررییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
ثبتی و  قانون تعیین تکلیف وضعیت  نامه  آئین  اگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 
رای شماره 139960319008002586 هیات دوم   برابر  فاقد سند رسمی  اراضی و ساختمان های 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن اسالمی علی 
آبادی به شماره شناسنامه 1 کدملی 3090451794 صادره از زرند فرزند غالمحسین در ششدانگ 
اعیانی خانه به مساحت 309.62 مترمربع مفروز و مجزی از پالک 65 فرعی از 2368 اصلی که 
با  به موقوفه مریم خانم  99/8/12 متعلق  اجاره شماره 99/752039 _  بموجب سند  آن  عرصه 
تولیت حسین متصدی زاده واقع در زرند خیابان عالمه کوچه 2 خریداری از مالک رسمی آقای 
اطالع عموم  به منظور  لذا  زاده متولی موقوفه مریم خانم محرز گردیده است.  حسین متصدی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه 
تاریخ تسلیم  از  ماه  اخذ رسید ظرف مدت یک  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م/الف 212
تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/9

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  99/12/23
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی    

برابر آرا صادره هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان زرند 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است.لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا بشرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روزآگهی می شود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 

تقدیم نماید.
امالک واقع در بخش 13 کرمان شهرستان زرند

خانم فهیمه نخعی تذرجی بشماره شناسنامه 39 کدملی 3091272818 صادره از زرند فرزند 
محمد در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 176.71 مترمربع مفروز و مجزی از 
پالک شماره 147 فرعی از 2368 اصلی واقع در کرمان بخش 13 واقع در زرند خیابان پزشک 

کوچه 2 خریداری از مالک رسمی صاحبجان میرزایی زرندی.
آقای علی زمانی بابگهری بشماره شناسنامه 435 کدملی 3090183919 صادره از زرند فرزند 
عباس در سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه به مساحت 176.71 مترمربع مفروز و مجزی از 
پالک شماره 147 فرعی از 2368 اصلی واقع در کرمان بخش 13 واقع در خیابان پزشک کوچه 

2 خریداری از مالک رسمی صاحبجان میرزایی زرندی. م الف 213
تاریخ انتشار نوبت اول:99/12/9-تاریخ انتشار نوبت دوم:99/12/23

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

 آگهی مزایده مال غیرمنقول  )اسناد رهنی( 
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 

     9702339
نظر به اینکه  آقایان امير دليلي و وحيد دلیلی بدهکار و راهن 
نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام ننموده اند لذا در 
اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و بنا به 
درخواست بستانکار ششدانگ پالک 3743 فرعی از 5 اصلی مفروز و مجزا 
شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک منطقه 
یک کرمان مالکیت وحید دلیلی با جز سهم 3 از كل سهم 6 بعنوان مالک سه 
دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت 
اصلی شماره چاپی 982455 سری ج سال 91 به شماره دفتر الکترونیکی 
الکترونیک 139420319007002100 که در صفحه 527 دفتر امالک جلد 284 
ذیل شماره 64196 ثبت گردیده است مالکيت امير دلیلی با جز سهم 3 از کل 
سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و 
اعیان، موضوع سند مالکیت اصلي بشماره چاپی 982454 سری ج سال 91 
به شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139420319007002099 که در صفحه 
530 دفتر امالک جلد 284 ذیل شماره 64197 ثبت گردیده است. به مساحت 
4960.8 متر مربع به حدود: شماال در و دیوار بطول ) 43.25 ) چهل و سه متر 
و بیست وپنج سانتیمتر به کوچه شرقا در شش قسمت که قسمت پنجم ان 
جنوبی است. اول دیوار بديوار بطول )27.95( بیست و هفت مترو نود و پنج 
سانتیمتر به شماره یکهزار و نهصد و پنجاه و نه فرعی دوم دیوار بدیوار بطول 
)42.00( چهل و دو متر به شماره یک هزار و نهصد و یک فرعی سوم دیواری 
دیوار بطول )31.10( سی و یک متر و ده سانتيمتر به شماره نهصد و بیست و 
دو فرعی چهارم دیوار بدیوار بطول )5.25( پنج متر و بیست و پنج سانتیمتر 
به پنج اصلی پنجم دیوار دیوار بطول )8.00( متر به شماره نهصد وسه فرعی 
ششم دیوار بدیوار بطول ) 15/9متر( نه متر و پانزده سانتيمتر به شماره نهصد 
وسه فرعی جنوبا درب و دیوار بطول )37.75( متر به پیاده رو خیابان غربا 
در دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول بطول ) 90/50( نود مترو پنجاه سانتيمتر 
به شماره هشتاد و هفت فرعی دوم دیوار بدیوار بطول ) 20.20( بیست متر و 
بیست سانتیمتر به شماره نود و هفت فرعی تعریف گردیده است که بر طبق 
نظریه کارشناس رسمی مشخصات ملک: ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 
3743 فرعی از 5 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه 
واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک منطقه یک کرمان استان کرمان به مساحت 
4960.8 متر مربع کاربری ملک تجاری و مسکونی آدرس ملک: کرمان، بلوار 
شهید صدوقی، روبروی انبار شرکت نفت مشخصات فنی ملک؛ سازه فوالدی 
سالن صنعتی نمای ساختمان به صورت ترکیبی از آجر سفال نسوز، سنگ، 
شیشه و آامینیوم بوده ، کف سازی واحدهای تعمیر گاهی از بین سخت مسلح 
و واحدهای نمایشگاهی و اداری با پارکت و سرامیک پرسالن و سقف های 
کاذب از تایل 60*60  طرح دار، سیستم سرمایش واحدهای نمایشگاهی با 
کولرهای گازی دو تیکه و فضای اداری و تعمیرگاهی با کولر آبی، سیستم 
گرمایشی سالن های نمایشگاهی و فضای اداری گرمایش از کف و سال های 

تعمیر گاهی با دستگاه گرماتاب، مجهز به سیستم اعالن حریق، دوربین مدار 
بسته، دزدگیر و دکوراسیون داخلی و دربهای کرکره برقی می باشد و قطعات 
مسکونی موجود به صورت عرصه محصور مشاهده گردید. امتیازات و انشعابات 
ملک شامل دو امتیاز برقی تجاری KVA  100سه فاز با ترانس اختصاصی، 
یک امتیاز آب تجاری و یک امتياز گاز تجاری، یک انشعاب فاضالب، 20 خط 
تلفن و سیستم کامل مخابراتی جهت اتصال اینترنت وایرلس می باشد. با 
توجه به بازدید های گزارش کارشناسی های شماره 259/ک/99 و 87/575  
مجموع پالک اصلی مادر 3743 به مبلغ 1.461.918.750.000 ریال )صد و 
چهل و شش میلیارد و صد و نود و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار 
تومان( کارشناسی و اعالم می گردد ملک فوق دارای بیمه نامه معتبر میباشد 
طبق سند رهنی شماره رهنی شماره 199297 مورخ 93/10/30 دفتر خانه اسناد 
رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان مازاد دارد رهنی شماره 201459 مورخ 
94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان . مازاد دارد 
رهنی شماره 201465 مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر 
کرمان استان کرمان ، مازاد دارد رهنی شماره 201463 مورخ 94/2/15دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان مازاد دارد رهنی شماره 201461 
مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان مازاد 
دارد رهنی شماره 201461 مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر 
کرمان استان کرمان کرمان در رهن بانک ملت واقع میباشد از ساعت 9 الي 
12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1399/12/19 اداره اجرای اسناد رسمی کرمان واقع 
در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن اجتماعات شهید نصر از طریق 
مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 1.461.918.750.000 
ریال )صد و چهل و شش میلیارد و صد و نود و یک میلیون و هشتصد و هفتاد 
و پنج هزار تومان( که قطعی گردیده است شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی 
فروحته خواهد شد شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت 
مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد 
پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب یا حق 
اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده از این بابت بدهی داشته باشد و 
نیز بدهی های مالیات و عوارضی شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه 
رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه 
پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد میگرد. ضمنا چنانچه روزمزایده با تعطیل 
رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبين 
می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد 

مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: 1399/12/09
زهرا سرمست- کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
م الف 1537

آگهی مزایده مال غیرمنقول  )اسناد رهنی(
آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 

     9702337
نظر به اینکه شرکت کیا موتورگات و آقایان امير دليلي و وحيد 
دلیلی بدهکار و راهن نسبت به پرداخت بدهی خود در مهلت تعیین شده اقدام 
نموده اند لذا در اجرای مقررات ماده واحده قانون اصالح ماده 34 اصالحی 
قانون ثبت و بنا به درخواست بستانکار ششدانگ پالک 3743 فرعی از 5 
اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 4 
حوزه ثبت ملک منطقه یک کرمان مالکیت وحید دلیلی با جز سهم 3 از كل 
سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و 
اعیان، موضوع سند مالکیت اصلی شماره چاپی 982455 سری ج سال 91 
به شماره دفتر الکترونیکی الکترونیک 139420319007002100 که در صفحه 
527 دفتر امالک جلد 284 ذیل شماره 64196 ثبت گردیده است مالکيت 
امير دلیلی با جز سهم 3 از کل سهم 6 بعنوان مالک سه دانگ مشاع از 
شش دانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان، موضوع سند مالکیت اصلي بشماره 
الکترونیک  الکترونیکی  چاپی 982454 سری ج سال 91 به شماره دفتر 
139420319007002099 که در صفحه 530 دفتر امالک جلد 284 ذیل شماره 
64197 ثبت گردیده است. به مساحت 4960.8 متر مربع به حدود: شماال در 
و دیوار بطول ) 43.25( چهل و سه متر و بیست وپنج سانتیمتر به کوچه 
شرقا در شش قسمت که قسمت پنجم ان جنوبی است. اول دیوار بديوار بطول 
)27.95( بیست و هفت مترو نود و پنج سانتیمتر به شماره یکهزار و نهصد و 
پنجاه و نه فرعی دوم دیوار بدیوار بطول )42.00( چهل و دو متر به شماره یک 
هزار و نهصد و یک فرعی سوم دیواری دیوار بطول )31.10( سی و یک متر و ده 
سانتيمتر به شماره نهصد و بیست و دو فرعی چهارم دیوار بدیوار بطول )5.25( 
پنج متر و بیست و پنج سانتیمتر به پنج اصلی پنجم دیوار دیوار بطول )8.00( 
متر به شماره نهصد وسه فرعی ششم دیوار بدیوار بطول )9/15متر( نه متر و 
پانزده سانتيمتر به شماره نهصد وسه فرعی جنوبا درب و دیوار بطول )37.75( 
متر به پیاده رو خیابان غربا در دو قسمت اول دیوار بدیوار بطول بطول )90/50 (

نود مترو پنجاه سانتيمتر به شماره هشتاد و هفت فرعی دوم دیوار بدیوار بطول 
) 20.20( بیست متر و بیست سانتیمتر به شماره نود و هفت فرعی تعریف 
گردیده است که بر طبق نظریه کارشناس رسمی مشخصات ملک: ششدانگ 
یک قطعه زمین به شماره 3743 فرعی از 5 اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی 
از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش 4 حوزه ثبت ملک منطقه یک کرمان 
استان کرمان به مساحت 4960.8 متر مربع کاربری ملک تجاری و مسکونی 
آدرس ملک: کرمان، بلوار شهید صدوقی، روبروی انبار شرکت نفت مشخصات 
فنی ملک؛ سازه فوالدی سالن صنعتی نمای ساختمان به صورت ترکیبی از آجر 
سفال نسوز، سنگ، شیشه و آامینیوم بوده ، کف سازی واحدهای تعمیر گاهی 
از بین سخت مسلح و واحدهای نمایشگاهی و اداری با پارکت و سرامیک 
پرسالن و سقف های کاذب از تایل 60*60  طرح وار، سیستم سرمایش 
واحدهای نمایشگاهی با کولرهای گازی دو تیکه و فضای اداری و تعمیرگاهی 
با کولر آبی، سیستم گرمایشی سالن های نمایشگاهی و فضای اداری گرمایش 

از کف و سال های تعمیر گاهی با دستگاه گرماتاب، مجهز به سیستم اعالن 
حریق، دوربین مدار بسته، دزدگیر و دکوراسیون داخلی و دربهای کرکره برقی 
می باشد و قطعات مسکونی موجود به صورت عرصه محصور مشاهده گردید. 
امتیازات و انشعابات ملک شامل دو امتیاز برقی تجاری KVA  100سه فاز با 
ترانس اختصاصی، یک امتیاز آب تجاری و یک امتياز گاز تجاری، یک انشعاب 
فاضالب، 20 خط تلفن و سیستم کامل مخابراتی جهت اتصال اینترنت وایرلس 
می باشد. با توجه به بازدید های گزارش کارشناسی های شماره 259/ک/99 و 
87/575  مجموع پالک اصلی مادر 3743 به مبلغ 1.461.918.750.000 ریال 
)صد و چهل و شش میلیارد و صد و نود و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و 
پنج هزار تومان( کارشناسی و اعالم می گردد ملک فوق دارای بیمه نامه معتبر 
میباشد طبق سند رهنی شماره رهنی شماره 199297 مورخ 93/10/30 دفتر 
خانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان مازاد دارد رهنی شماره 
201459 مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان 
کرمان . مازاد دارد رهنی شماره 201465 مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی 
شماره 4 شهر کرمان استان کرمان ، مازاد دارد رهنی شماره 201463 مورخ 
94/2/15دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان مازاد دارد 
رهنی شماره 201461 مورخ 94/2/15 دفترخانه اسناد رسمی شماره 4 شهر 
کرمان استان کرمان مازاد دارد رهنی شماره 201461 مورخ 94/2/15 دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 4 شهر کرمان استان کرمان کرمان در رهن بانک ملت 
واقع میباشد از ساعت 9 الي 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 1399/12/19 اداره 
اجرای اسناد رسمی کرمان واقع در ضلع شمالی پارک نشاط طبقه دوم سالن 
اجتماعات شهید نصر از طریق مزایده بفروش میرسد و مزایده از مبلغ پایه 
کارشناسی 1.461.918.750.000 ریال )صد و چهل و شش میلیارد و صد و نود 
و یک میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار تومان( که قطعی گردیده است 
شروع و باالترین مبلغ پیشنهادی فروحته خواهد شد شرکت در مزایده منوط 
به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور 
خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است 
مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد 
شد و مزایده ابطال و تجدید میگردد پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق 
و گاز اعم از حق انشعاب یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده 
از این بابت بدهی داشته باشد و نیز بدهی های مالیات و عوارضی شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
بعهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از انجام مزایده در صورت وجود مازاد 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
میگرد. ضمنا چنانچه روزمزایده با تعطیل رسمی مصادف گردد روز اداری بعد از 
تعطیلی مزایده انجام خواهد شد طالبين می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
در ساعات اداری به اداره ثبت اسناد مراجعه نمایند. تاریخ انتشار: 1399/12/09
زهرا سرمست- کفیل اداره اجرای اسناد رسمی کرمان
م الف 1538

معدن تنها ۱۸درصد  در اقتصاد کرمان  موثر است

خام فروشی بالی جان معادن

GDP سهم یک درصدی معدن در
آمار کشوری هم نشان می دهد که معدن سهم 
چندانی در تولید ناخالص داخلی ندارد.به 
گونه ای که براساس آمار منتشر شده در مرکز 
آمار ایران، سهم معدن در تولید ناخالص داخلی 

کشور ۱.۳درصد است.
این میان استان کرمان به عنوان قطب معدنی 
کشور، ۴۶ درصد این ۱.۳درصد را به خود 
اختصاص داده است.البته در همین آمار ناچیز 

هم اختالف است.
پیش از این جعفر رودری، رئیس سازمان 
سهم  از  استان  ریزی  برنامه  و  مدیریت 
۳.۲درصدی معادن کرمان در ارزش افزوده 
بخش معدن کشور خبرداده بود و آن را به عنوان 

یک بخش ضعیف قلمداد کرده بود.
رویه قبلی، خام فروشی بود

اینکه چرا سهم بخش معدنی در تولید ناخالص 
داخلی پایین است را رئیس سازمان صمت 
اینگونه پاسخ می دهد:» پیش از این سیاست ها 

بر مبنای خام فروشی بود.«
لبته معتقد است که با  مهدی حسینی نژاد ا
سیاست جایگزین صنایع دارای فرآوری و ارزش 

افزوده با نفت این وضعیت بهتر می شود.
او در گفت و گو با »کرمان نو« مدعی شرایط 
بهتر معدن است. چرا که پیش از این سهم 

بخش معدن در تولید ناخالص داخلی استان 
۱۲درصد بوده است.

امکان ارتقای بخش معدن وجود ندارد
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن کشور 
اما نظر دیگری دارد.تقی نبئی معتقد است 
تصمیمات پراکنده و اشتباه عامل این سهم 

ناچیز است.
او ۲۵ بهمن ماه به مهر گفته بود:» جبران 
کوتاهی در حوزه معادن مستلزم سرمایه گذاری 
است. زمینه سرمایه گذاری داشتن امنیت است 
که هم اکنون امنیت سرمایه گذاری در بخش 
معدن به دلیل نبود ثبات در بازار و ارز عماًل 

وجود ندارد.«
کرمان، کانون مس و کرومیت و زغال

براساس اطالعات سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان کرمان، این استان قریب به 
۵ میلیارد و ۸۰۰ تن ذخایر قطعی شناخته 

شده دارد.
۸۳.۸درصد مربوط به ۴ ماده آهن، مس، 
کرومیت و زغال سنگ است و مابقی نیز سهم 
۳۸ ماده معدنی دیگر. به گفته حسینی نژاد 
بیشترین سهم تولید ناخالص داخلی نیز مربوط 
به همین ۴ ماده معدنی است.معادنی که اکثراً 
خام فروشی دارند. در مورد زغال سنگ اما 

شرایط قدری بغرنج تر است.
برداشت بی رویه کیفیت ماده معدنی را کاهش 
داده و هزینه های تولید را سوار بر مجموعه 
کرده است.در کنار این موضوع فرسوده بودن 

تجهیزات و نداشتن صنایع ریلی خود سنگ 
دیگری است.

کاهش کیفیت زغال کرمان
مقدم، مدیر کارخانه زغال شویی زرند پیش از 
این گفته بود که کاهش کیفیت زغال کرمان به 
جهت تغییر ماهیت آن است. تغییر ماهیتی که 
ریشه در برداشت چندین ساله از این پهنه ها 

دارد و در کل کشور ایجاد شده است.
تا جایی که منصور یزدی زاده، مدیر عامل ذوب 
آهن اصفهان تابستان امسال از واردات زغال 
سنگ از دیگر کشورها خبر داده بود. به گفته 
یزدی زاده کیفیت پایین زغال کرمان، طبس و 

البرز علت این واردات بوده است.
سهم ۱۵ درصدی کرمان در تامین زغال اصفهان

سهم بازار زغال سنگ کرمان از شرکت ذوب 
آهن اصفهان به عنوان تنها خریدار زغال کشور 
تنها ۱۵ درصد است. طی سالیان گذشته 
شرکت زغال سنگ کرمان همواره دنبال این 
افزایش سهم بوده است. موضوعی که حتی در 
نشست خبری این مجموعه با مدیران ذوب آهن 
اصفهان هم تکرار شد.باقر نیک طبع، مدیر عامل 
شرکت زغال سنگ کرمان پیشنهاد داد تا این 
استان ۳۰درصد از زغال این کارخانه را تأمین 
کند. درخواستی که در کنار افزایش قیمت 
خرید زغال مطرح شد و هر دو نیز توسط مدیران 

ذوب آهن رد شد.
کرمان، مرکز تولید زغال کشور

مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان در این 

نشست به دنبال تبدیل کرمان به عنوان مرکز 
زغال کشور جهت تامین زغال ذوب آهن اصفهان 
و فوالدهای کرمان بود. مطلبی که به جهت 
مشکالت ریلی کرمان و فرسودگی تجهیزات 
چندان به مذاق ذوب آهنی ها خوش نیامد.هیأت 
مدیره شرکت ذوب آهن با دست گذاشتن روی 
کهنگی تجهیزات و از دست رفتن بازه زمانی 
۱۰روزه ابتدای هر ماه به جهت تعمیر تجهیزات 

بر سود آور نبودن این موضوع تاکید کرد.
فعالیت معادن سنگ با ۱۰ درصد ظرفیت

به نظر می رسد که این نما نه تنها در معادن 
زغال سنگ بلکه در دیگر معادن کرمان نیز 
وجود دارد. حال آنکه به گفته عضو هیات مدیره 
انجمن سنگ استان کرمان در حوزه سنگ های 
ساختمانی حدود ۷۵ معدن دارای پروانه بهره 
برداری از وزارت صمت هستند که تقریبا 

۳۰معدن غیر فعال شدند.
صادق نخعی ۸ مهر ماه به »کرمان نو« گفته 
بود که همان ۴۵معدن فعال هم، با۱۰ درصد 
به  او  که  موضوعی  می کنند.  کار  ظرفیت 
سیاست های اشتباه دولت در وضع عوارض بر 

صادرات مواد معدنی خام ربط داده بود.
خام فروشی یک عادت دیرینه در معادن استان 
است. هر سال که می گذرد بخش دیگری از 

ظرفیت های این استان به یغما می رود.
سهم مردم اما از این همه ثروت تنها عوارض 
زیست محیطی است که بر روی زمین و آب و 

خاک شان بر جای می ماند.

مرضیه قاضی زاده

گزارش

سال گذشته کرمان با ۱۰۳ میلیارد تومان تولید 
ناخالص داخلی در رده نهم کشور قرار گرفت.
بررسی های آماری نشان می دهد که معدن در رسیدن 
کرمان به این جایگاه کمترین نقش را داشته است.
به گونه ای که براساس اطالعات سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان کرمان، سهم بخش معدن 
از تولید ناخالص داخلی استان به ۱۸ درصد هم 
نمی رسد.

رنا
: ای

س
عک

در حالی همواره بر طبل معدنی بودن استان کوبیده می شود که سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور فقط ۱.۳درصد است.
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بیشـترین تعداد رکورد ماهیانه در تاریـخ گل گهر در بهمن ماه 
۱۳۹۹ با تعداد ۶ رکـورد رقم خورد.

لملـل شـرکت  بـه گـزارش روابط عمومـی و امـور بین ا
معدنـی و صنعتـی گل گهـر، میـزان تولیـد در بهمن مـاه 
۷۲/۲ میلیـون تـن بـود کـه نسـبت بـه میانگیـن ۱۰ مـاه 
ابتـدای سـال ۱۲ درصد رشـد و نسـبت بـه میانگین سـال 
۹۸ از رشـد ۱۶ درصدی برخوردار شده اسـت. در ۱۰ ماهه 
ابتدای سـال جاری، بیشـترین رکورد محقق شـده تعداد ۳ 
رکـورد بوده اسـت کـه در بهمن ماه شـاهد کسـب ۶ رکورد 

ماهیانـه بوده ایـم.
الزم به ذکر اسـت، کسـب این تعـداد رکـورد تولیـد در مدت 
یک مـاه، در راسـتای تاکیـدات مدیرعامـل جدیـد شـرکت 
معدنی و  صنعتـی گل گهر و بـا زحمات و  تالش هـای مدیران، 

مشـاورین و کارکنـان منطقـه گل گهـر محقق شـده اسـت.

رکورد تاریخ تولید 
گل گهر شکست

رئیس دفتر رییس جمهور گفت: در گفت وگوی صمیمانه  با فعاالن بخش خصوصی استان اصفهان،  
بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در فضای رسانه ای 
شده است.محمود واعظی در تشریح اظهارات خود در جلسه با فعاالن بخش خصوصی اصفهان، در 
صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »در گفت وگوی صمیمانه  دیشب با فعاالن بخش خصوصی 
استان اصفهان،  بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا انعکاس ناقص، متاسفانه دچار تحلیل نادرست در 
فضای رسانه ای شده است. آنچه در تشریح شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در سه سال گذشته 
در این جلسه بیان شد، ناظر به شدت تحریم ها، فشار حداکثری و کم وکیف محدودیت هایی بود که به 
اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را به دنبال داشت. بی تردید 
گرانی ارز در آن مقطع،  نتیجه فشارهای تاریخی و کم سابقه بر اقتصاد ایران بوده و مقصود بنده نیز این 
بود که دولت علی رغم اینکه معتقد بود قیمت واقعی ارز هرگز و هرگز ۲5 تا ۲7 هزار تومان نیست، اما 
با مقاومت و تحمل تبعات تحمیلی و ظالمانه ی تحریم ها، کشور را اداره کرده و در برابر اراده ی دولت 

ترامپ برای فروپاشی اقتصاد ایران، ایستاده است. 

واعظی: نگفتم دولت ارز 
را گران کرده است

دادستان نظامی استان سیستان و بلوچستان به دنبال وقوع حوادث اخیر در گذر مرزی با کشور پاکستان، 
از تشکیل پرونده ای در این ارتباط در دادسرای نظامی خبر داد.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، 
علیرضا موسایی در نشستی که با حضور استاندار، سران طوایف و ریش سفیدان و فرماندهان نظامی 
و انتظامی درباره حوادث اخیر تشکیل شده بود، افزود: درباره حوادث رخ داده در گذر مرزی شمسر 
شهرستان سراوان، از همان لحظات ابتدایی، پرونده ای در دادسرای نظامی استان تشکیل شد که به طور 
ویژه در دست رسیدگی است.وی خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح استان سیستان و 

بلوچستان با رعایت عدالت و انصاف به موضوع رسیدگی می کند و قطعاً احقاق حق خواهد شد.
موسایی در مورد حمله به پاسگاه کورین هم اظهار داشت: تعرض مسلحانه به این مرکز انتظامی توسط 

اشرار مسلح و معاندان نیز با حساسیت و دقت الزم و به طور ویژه دنبال خواهد شد.
حوادث هفته گذشته در مناطق مرزی به گفته مهدی شمس آبادی دادستان عمومی و انقالب مرکز 
سیستان و بلوچستان منجر به شهادت یک مامور و مجروح شدن یکی دیگر از مدافعان امنیت در 

استان شد.

 پرونده  حوادث سراوان، به طور ویژه 
در دست رسیدگی است 

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت در تشریح توسعه زیرساخت های نظام 
سالمت، گفت: عمر ساختمان ها از حدود ۲۴ سال به حدود 10 سال رسیده، نرخ فرسودگی بیمارستان 
ها از 53 درصد به زیر ۴0 درصد رسیده است و 9۴ درصد بیمارستان هایی که فرسودگی داشتند و نیاز به 
بازسازی داشته و در برابر زلزله و سایر بالیا مقاومت الزم را نداشتند، عمدتا شناسایی شده و مشکالتشان 

به میزان زیادی رفع شده است.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدکامل تقوی نژاد در مراسمی در حاشیه بازدید از پروژه رو به اتمام مهدی 
کلینیک تهران  که با حضور دکتر نهاوندیان، معاون اقتصادی ریاست جمهوری انجام شد، با اشاره به 
مسیری که برای ساخت این پروژه طی شد، گفت: پروژه مهدی کلینیک در اواسط کار با پیچیدگی 
هایی همراه شد که ما با دستور دکتر نمکی ورود کرده و با کمک سایر دوستان ساماندهی های الزم را 
ایجاد کردیم.وی همچنین از اتمام ۲80 پروژه درمانی و 1100 پروژه بهداشتی در کشور تا تیرماه 1۴00 
خبر داد و تصریح کرد: انصافاً در سال های اخیر وعده دولت در اینکه سالمت مردم اولویت درجه  یک 

کشور شود تحقق  یافته است

نرخ فرسودگی بیمارستان ها 
به زیر 4۰ درصد رسید

خبرخبر

رویترز در خبری مدعی شده به نامه ای از 
جمهوری اسالمی ایران دست یافته که در 
آن تهران اقدام آمریکا مبنی بر پیشــبرد 
موضع ضدایرانی در جلســه آتی شورای 
حکام را "ویران گر" توصیف کرده و آن را 
پایانی بر "تفاهم مشــترک ایران و آژانس 

اتمی" دانسته است.
به گزارش ایســنا، بــه نقــل از رویترز، 
جمهــوری اســالمی ایــران ایــن هفته 
همکاری های خود با آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی را کاهش داد و بــه تدابیر 
نظارتی اضافی که ذیل توافق هســته ای 
۲۰۱۵ با قدرت های جهان اعمال شــده 
بودند پایان داد.ایاالت متحده در نامه ای به 
اعضای شورای حکام پیش از نشست فصلی 
هفته آینده خواســتار قطعنامه ای شــد 
که در آن "شــورای حکام نگرانی عمیقی 
خود نســبت به همکاری ایران با آژانس 

بین المللی انرژی اتمی ابراز می کرد".
این نامه که به دست رویترز رسیده است 
از شورای حکام می خواست که ایران را به 
معکوس  کردن تخطی هایش فرابخواند و 
از جمهوری اسالمی بخواهد که با آژانس 
اتمی همکاری داشته باشد تا توضیحاتی 
در خصــوص چگونگی پیدا شــدن ذرات 
اورانیوم در ســایت های قدیمــی و اعالم 

نشده ارائه دهد.
این خبرگزاری مدعی شــد : ایران نیز در 
نامه ای که به دیگر کشورها فرستاده و به 
دست رویترز رســیده است، نوشته است، 
ایران چنیــن اقدامی را ویرانگــر قلمداد 
می کنــد و آن را بــه منزله پایــان تفاهم 
مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
ایران در تاریخ ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ می پندارد.

به ادعای رویترز، ایران در نامه خود با اشاره 
به اینکه این اقدام "پیچیدگی های بیشتری 
را در رابطه با برجام ایجاد می کند" افزود 
که آلمــان، انگلیــس، فرانســه و آمریکا 
برنامه های خود را درخصوص این قطعنامه 

فاش کرده اند.

کمتر از ۲0روز به تعطیالت نوروزی سال 
1۴00 باقی مانده است و سفرهای این دوره 
از تعطیالت در صورت تشدید نشدن وضعیت 
همه گیری ویروس کرونا و با هماهنگی ستاد 
ملی مقابله با کرونا به صورت کنترل شده و 
برنامه ریزی شده، امکان پذیر خواهد بود؛ 
به موجب مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا 
با پیش شرط عدم تشدید شیوع ویروس، 
سفرهای نوروزی با کنترل، نظارت و در 
راستای ایجاد نشاط اجتماعی انجام می شود؛ 
این سفرها در چارچوب تورهای برنامه ریزی 
شده از طریق دفاتر خدمات مسافرتی دارای 
مجوز و تحت نظر وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی امکان پذیر خواهد 
بود.ولی تیموری با اشاره به مذاکرات و موافقت 
های مشروط ستاد ملی مقابله با کرونا، 
تصریح کرد: مقرر شده در صورتی که شرایط 
فراهم شود سفرهای نوروزی به صورت 
محدود و کنترل شده انجام گیرد، در نوروز 
1۴00 فقط سفرهای از پیش برنامه ریزی 

شده توسط گردشگران انجام خواهد شد.
معاون گردشگری کشور تصریح کرد: در یک 
مدل، گردشگران باید حتما از طریق دفاتر و 
شرکت های خدمات گردشگری برای سفر 
اقدام و برنامه ریزی کنند، و این دفاتر توجیه 
شده اند که باید همه مسائل و موارد در این 
روش را به صورت دقیق، بررسی و کنترل 
کنند؛ در مدل دیگر سفرهایی انجام می 
شود که گردشگران خودشان از قبل محل 
اقامت خود را در مراکز اقامتی )دارای مجوز 

از وزارتخانه( در مقصد رزرو و ثبت کرده اند.
تیموری با تاکید بر ضرورت آماده سازی و 
ایمن سازی بهداشتی تاسیسات گردشگری 
برای سفرهای نوروز 1۴00، گفت: باید شیوه 
نامه های بهداشتی کرونا در حین سفر به 
گردشگران و فعاالن صنعت گردشگری 
آموزش داده شود و تجارب مقابله با ویروس 
و مهار آن به اشتراک گذاشته شود تا بیشتر 
از این صنعت گردشگری به ورطه رکود 
و خسارت فرو نرود.وی با بیان اینکه ظاهرا 
کرونا تصمیم ندارد به این زودی سایه سنگین 
خود را از سر صنعت گردشگری بردارد، اظهار 
داشت: آموزش شیوه نامه های بهداشتی به 
همه بخش ها و تاسیسات مرتبط به صنعت 
گردشگری ابالغ شده است تا آمادگی های 
اولیه و الزم برای سفر هوشمند، کنترل شده، 
محدود و برنامه ریزی شده در نوروز 1۴00 
فراهم شود، مردم هم از همان مجاری که به 
صورت فنی و حرفه ای برای سفرهای نوروزی 
اعالم شده است، سفرهای خود را برنامه 

ریزی، کنترل و مدیریت کنند.

حجت االسالم موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی 
مجلس شورای اسالمی در مورد آخرین اخبار حوزه انتخاباتی خود به 
خبرنگار خانه ملت گفت: در طی هفته های گذشته پروژه های خوبی 
در خصوص درمان و پزشکی با حضور وزیر بهداشت و استاندار در 
شهرستان فهرج کرمان افتتاح شد، در این دیدار مقرر شد اقدامات 
خوشایندی در خصوص بیمارستان ریگان صورت بپذیرد و همچنین 
قول احداث بخش ام آر آی بیمارستان دادند.  نماینده مردم بم، ریگان، 
فهرج و نرماشیر در مجلس شورای اسالمی افزود: عملیات اجرای طرح 
پایگاه امداد و نجات جاده ای محور ریگان ایرانشهر با اعتبار حدود 
۲ میلیارد تومان در شرق استان کرمان آغاز شده است که این طرح 

می تواند خدمات مهمی در این محور ترانزیتی به مردم ارائه کند.
وی در ادامه به مشکالت زیرساختی در  شهر کرمان اشاره کرد و گفت: 
مشکل آب آشامیدنی بیشتر شهرهای کرمان نیز با حضور مدیران مورد 
بررسی قرار گرفت و طرح های خوبی در حوزه کشاورزی اجرایی شده 
که باید تکمیل شود مثال آب شرب، برق و تلفن پیگیری های الزم 
صورت گرفته امیدواریم بتوانیم حداقل امکانات رفاهی در کل استان را 
پوشش دهیم و با  پیگیری های صورت گرفته بتوانیم حداقل  امکانات 
برای اهالی مردم کرمان مهیا کنیم؛ البته ناگفته نماند انتقال آب خلیج 
فارس به استان های کویری از جمله کرمان مطرح شده بود که در 
دستور کار قرار گرفته است.نماینده مردم شرق استان کرمان تاکید 
می کند: خرما تولید بم در کنار شهرت ملی و ظرفیت صادرات جهانی 
هم دارد مقرر شده خرما وارد بورس شود؛ بیش از ۲00 هزار تن خرمای 
مضافتی بم در شرق استان کرمان هر ساله تولید و عرضه می شود که با 
ورود آن به تابلوی بورس امیدواریم این محصول با واسطه و سود کمتر 
به دست مصرف کنندگان برسد.نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر 
نشان کرد: ورود خرمای مضافتی به بورس می تواند گام موثر و مثبتی 
برای کشاورز و مصرف کننده باشد زیرا مصرف کننده می تواند خرمای 
مصرفی خود را با واسطه کمتر و با نرخ بهتر و پایین تری خریداری کند

توافق برای وارد شدن 
خرمای بم به بازار بورس

ادعای رویترز مبنی بر 
تهدید ایران در پی تالش 

ضد ایرانی آمریکا در 
جلسه شورای حکام

مردم مطمئن باشند 
شیوه نامه های بهداشتی 
در تاسیسات گردشگری 

رعایت می شود

پایگاه خبری میدل ایست نیوز اعالم کرد که وزیر خارجه عراق 
امروز شنبه 9 اسفند ماه  به تهران سفر خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، پایگاه خبری میدل ایست نیوز به نقل از یک منبع 
آگاه اعالم کرد که فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، به تهران 
سفر خواهد کرد. به گفته این منبع، وزیر امور خارجه عراق برای 
دومین بار در کمتر از یک ماه گذشته به تهران سفر خواهد کرد. این 
منبع درباره برنامه دیدارهای فواد حسین و محتوای مذاکراتش با 
مقامات ایرانی توضیحی ارائه نداد.وزیر امور خارجه عراق در 3 فوریه 
جاری در رأس هیاتی دیپلماتیک به تهران سفر کرد و با محمد جواد 
ظریف، همتای ایرانی خود و رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی 

امنیت ملی و چند مقام ایرانی نیز دیدار و گفت وگو کرد.

دکتر سعید نمکی گفت: خوشبختانه همکاران ما در سراسر کشور، به 
امور مدیریت و کنترل بیماری کووید۱۹ مسلط هستند با وجود ویروس 
جهش یافته انگلیسی که مواردی از آن در قم هم گزارش شده، همکاران 
ما رصد خانه به خانه دارند و تعداد تست ها به سرعت افزایش پیدا کرده 
و در کل کشور از ۱۰۰ هزار تست در روز عبور می کنیم در حالی که این 

تعداد در ماه های گذشته بین ۱۰ تا ۱۲ هزار تست بود. 
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر را 
با واکسن وارداتی دنبال می کنیم. نگرانی ما شعله های بیماری در اثر  
ویروس سرکش جهش یافته است که امیدواریم آن را هم با همان مدلی 
که در موج های قبلی مدیریت کردیم، با همکاری و رعایت بیشتر مردم و 
مسئوالن، بتوانیم مدیریت کنیم. دکتر نمکی همچنین گفت: انگلیس 
یکی از قوی ترین زیرساخت های سالمت جهان را دارد و برای بخش 
سالمت در این شرایط تا ۶ ماه پیش ۲۲ میلیارد پوند و آمریکا نیز ۱۱۱ 
میلیارد دالر، اختصاص داده اند در حالی که ما هنوز از محل یک میلیارد 
دالر که مقام معظم رهبری موافقت کردند، شاید تا امروز حداکثر ۶۰ تا 
۷۰ درصد آن را گرفته باشیم. وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تحریم ها و 
فشارهای ظالمانه ای بر ما روا داشتند اما با عنایت خداوند، حمایت، عنایت 
و هدایت ویژه مقام معظم رهبری و همراهی بخش های مختلف جامعه 
به ویژه روحانیت معزز شیعه با وزارت بهداشت، توانستیم به موفقیت 
های چشمگیری برسیم و دیدیم که مقام معظم رهبری به تنهایی در 
یک حسینیه نشستند تا این پیام را به همگان بدهند که رعایت شیوه 
نامه ها، واجب است و همه باید تبعیت کنند.نمکی افزود: ایران علیرغم 
همه فشارها، در نقطه سرافرازانه ایستاده است. دکتر المنظری، مدیر کل 
دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت که هفته پیش به ایران سفر 
کرده بود، اذعان کرد که توفیقات ایران، حیرت انگیز است و ایران نشان 
داده که نه در حد منطقه بلکه در حد جهان می تواند الگویی برای مدیریت 
بیماری کووید۱۹ باشد. او خاطرنشان کرد: افتخار عظیمی برای ایران 
است که در ۶۰ روز از یک وارد کننده ماسک، گان و ونتیالتور به تولید 
کننده و بعد صادر کننده تبدیل شدیم و می شود در اوج تحریم در عرض 
۶۰ روز، تعداد مرگ و میر بیماران را از حدود ۵۰۰ نفر، دو رقمی کرد و 
این کار با استفاده از تجارت شیوه های مدیریت جهادی در دوران دفاع 
مقدس بود. بنابر اعالم وبدا، وزیر بهداشت در خاتمه، گفت: امروز گرفتار 
نوعی ویروس جهش یافته شده ایم و این ویروس در کل کشور در حال 
چرخش است و دیروز هم گزارش هایی از این ویروس در قم به ما رسید. 
قدرت سرایت این ویروس حدود ۱۰ تا ۱۲ برابر ویروس قبلی است، مدتی 
که بیمار را به بیمارستان و بخش ICU می کشاند بجای ۷ تا ۱۰ روز، ۷۲ 
ساعت است و به شدت هم بیمار را به سمت مرگ و میر می برد و بیشتر 

هم جوانترها را گرفتار می کند.

فواد حسین به تهران می آید

وزیر بهداشت: ویروس جهش یافته 
زودتر بیمار به به سمت مرگ می کشاند

عضو مجمع نمایندگان کرمان: 
شیوع کرونا عاملی بر ترک تحصیل تعدادی از 
دانش آموزان کرمانی شده که به دلیل نداشتن 
امکانات تحصیلی آنالین نظیر گوشی هوشمند، 
تبلت و پهنای اینترنت از تحصیل جا مانده اند.

انتظار داریم با توجه به محرومیت های منطقه 
وزارت ارتباطات و آموزش و پرورش توجه  
ویژه ای به استان های محروم کشور داشته 
باشند، ناگفته نماند هنوز در این شهر مدارس 
کانکسی و حتی چادری وجود دارد. 

قیمت تمام شده پیاز در کرمان یک هزار تومان 
در تهران هفت هزار تومان است یعنی ۶ هزار 

تومان اختالف خرید پیاز کف مزرعه تا کف 
بازار است. نکته اینجاست که باید مورد توجه 
قرار بگیرد،در کمیسیون کشاورزی چندین 
جلسه در خصوص مازاد تولیدات کشاورزی 
کشور منجمله جنوب کرمان بحث و بررسی 

انجام داده ایم و از سفیران کشورهای ایران در 
روسیه، ارمنستان و عراق دعوت به عمل آمد 
تا در خصوص صادرات محصوالت کشاورزی 

رایزنی داشت متاسفانه این جلسات نتایج 
ملموسی برای پیاز به همراه نداشته است.

ذبیح اهلل اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس در خصوص آخرین اخبار حوزه انتخاباتی خود 
می گوید: پروژه های متعددی در سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی در حسین آباد و ساردوئیه جیرفت 
کرمان کلنگ زنی و افتتاح شد، وزیر کشاورزی و 
معاونین او از جیرفت و عنبرآباد و 5 شهرستان دیگر 
در جنوب کرمان بازدید داشتند و از نزدیک در جریان 

مشکالت مردم قرار گرفتند.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در ادامه تاکید 
می افزاید: جنوب استان کرمان یکی از مناطق مهم 
به لحاظ کشاورزی است و هر سال نزدیک 5 میلیون 
تن محصول تولید می شود و اکثر محصوالت تولیدی 
نوبرانه و خارج از فصل است؛ این موضوع به لحاظ 
استراتژیک برای کشور بسیار اهمیت دارد. سرمای بی 
سابقه دیماه منجر شد بسیاری از محصوالت کشاورزی 
از جمله سیب زمینی، پیاز و باغ های مرکبات و حتی 
میوه های گلخانه ای دچار آسیب شده اند، خسارات 
این سرمازدگی بیش از ۲ هزار و ۴00 میلیارد تومان 

برآورد شده است.
وی ادامه می دهد: در بازدیدی که وزیر کشاورزی همراه 
معاونین خود از این مناطق داشتند مقرر شد بخشی از 

خسارات از طریق مدیریت بحران قسمتی هم توسط 
سازمان های بیمه گر برای باغ های که تحت پوشش 
هستند در نظر گرفته شود تا جبران خسارات این سرما 

زدگی صورت بپذیرد.
حدود ۷/2 برابر سطح ابالغیه کشت پیاز فقط 

در جنوب کرمان 
اعظمی ساردویی با اشاره به عمده فعالیت مردم 
جیرفت و عنبرآباد می گوید: جنوب استان کرمان 
شامل هفت شهرستان می شود و عمده مشاغل 
اهالی آنها از قدیم االیام کشاورزی است که بیشتر 
به کشت پیاز و سیب زمینی مشغول هستند و حدود 
7 برابر سطح ابالغیه کشت پیاز فقط در جنوب  /۲
کرمان داشته ایم البته این موضوع از تابستان قابل 
پیش بینی بود چرا که میزان تولید پیاز در استان 
از قبل  پیش بینی بوده و این باعث ارزانی پیاز در 
ز پیاز  منطقه شده و تا جایی که دولت  مقداری ا
ین  ین منطقه را خریداری کرد و عمده ا لی ا ها ا
محصول باز در انبارها باقی مانده و مقداری از آن در 
پاییز توزیع شده این مسئله دومینوورا ادامه داشته 
و باعث شد تا محصول پیاز استان کرمان با قیمت 
نزولی بر روی زمین باقی بماند و همین موضوع پیاز 
مصداق دیگر محصوالت کشاورزی در کرمان بویژه 
جیرفت و عنبرآباد است، این استان ظرفیت تولید 
1000 تن بیش از ظرفیت پیش بینی پیاز در کشور 
است تقریبا بیش از ۲ هزار و ۴00 تومان هر کیلو 

پیاز هزینه دارد یعنی به ازای نهادهای دائمی،هزینه 
ز به  آب و برق و تمام هزینه بهای تمام شده پیا
کشاورز پرداخت نمی شود و عمال برای کشاورز به 

صرفه نیست پیاز برداشت کند.
بررسی مازاد تولیدات کشاورزی 

کشور در مجلس
وی ادامه می دهد: قیمت تمام شده پیاز در کرمان 
یک هزار تومان در تهران هفت هزار تومان است یعنی 
۶ هزار تومان اختالف خرید پیاز کف مزرعه تا کف بازار 
است. نکته اینجاست که باید مورد توجه قرار بگیرد،در 
کمیسیون کشاورزی چندین جلسه در خصوص مازاد 
تولیدات کشاورزی کشور منجمله جنوب کرمان بحث 
و بررسی انجام داده ایم و از سفیران کشورهای ایران 
در روسیه، ارمنستان و عراق دعوت به عمل آمد تا در 
خصوص صادرات محصوالت کشاورزی رایزنی داشت 
متاسفانه این جلسات نتایج ملموسی برای پیاز به 

همراه نداشته است.
اعظمی ساردوئی تاکید می کند: بیش از 70 درصد 
مردم کرمان به کشاورزی مشغول هستند و بیشتر 
محصوالت تولیدی نوبرانه در زمستان و خارج از فصل 
است و دغدغه اصلی بنده به عنوان نماینده بیشتر 
همین موضوع است بی توجهی به کشاورزان این 
منطقه باعث مهاجرت اهالی به حاشیه شهرها می شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم ادامه 
می دهد: در خصوص مسائل بهداشتی و درمانی در 

چند سال اخیر شاهد اقدامات خوشایندی بودیم در 
حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی جیرفت حدود 7 
شهرستان این استان پهناور را پوشش می دهد، وزارت 
بهداشت و درمان پزشکی در مورد مشکالت بهداشتی 
شهرستان جیرفت و عنبرآباد خدمات خوشایندی در 

طول یکسال اخیر داشته اند.
مشکالت بهداشتی جنوب کرمان را دریابید

او ادامه می دهد: دو بیمارستان حوزه انتخاباتی جیرفت 
9۶ تختخوابی شهرستان  و عنبرآباد بیمارستان 
عنبرآباد با جمعیتی بالغ 100 هزار نفر هنوز به 30 
درصد نرسیده و هزینه ای بالغ بر 100 هزار میلیارد 
هزینه نیازمند است و در این مدت فقط توانستیم 
حدود 15 هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت کنیم. یکی 
از مشکالت مردم تکمیل نشدن این بیمارستان است و 
دیگری بیمارستان آیت اهلل کاشانی است که مشکالت 

خاص خود را دارد.
عضو مجمع نمایندگان کرمان خاطرنشان کرد: 
شیوع کرونا عاملی بر ترک تحصیل تعدادی از دانش 
آموزان کرمانی شده که به دلیل نداشتن امکانات 
تحصیلی آنالین نظیر گوشی هوشمند، تبلت و پهنای 
اینترنت از تحصیل جا مانده اند.انتظار داریم با توجه 
به محرومیت های منطقه وزارت ارتباطات و آموزش 
و پرورش توجه  ویژه ای به استان های محروم کشور 
داشته باشند، ناگفته نماند هنوز در این شهر مدارس 

کانکسی و حتی چادری وجود دارد. 

ذبیح اهلل اعظمی ساردویی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

رایزنی های صادراتی نتیجه ملموسی برای پیازکاران نداشت
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ما را دنبال کنید

نیمه تاریک وجود
عصبیت ها، تناقض ها، خشم ها و عشق ها و احساسات آدمی، بدون دانستن 
دلیل و ریشه ی آنها، به رشد آدمی چه کمکی خواهد کرد؟ چرا ناگهان خود را 
در وادی می یابیم که از آن هراس داشته ایم و رفتاری از ما سر میزند که پیشتر 

به مذمت آن پرداخته بودیم؟
 خانم "دبی فورد" در کتاب "نیمه ی تاریک وجود" به این موضوع میپردازد 

که چطور خود را در آیینه ی خودمان بشناسیم و از سایه ی خود غافل نشویم.
شاید برای تان سؤال باشد که سایه چیست؟ و چگونه به وجود می آید؟ سایه 
کوله باری نامرئی است که ما آن را حمل می کنیم و همچنان که بزرگ می شویم، 
تمام جنبه هایی را که برای ما ، دوستان و خویشاوندان مان قابل پذیرش نیستند، 

در آن جای می دهیم
دبی فورد می گوید ما هموراه درباره ٔ آنچه سایٔه درون ماست و قصد مخفی 
کردنش را داریم، فرافکنی میکنیم و انرابه دیگران نسبت می دهیم. او همچنین 
می گوید کشف سایه ها عالوه بر آرامشی که برای مان در پی دارد، ما را از قضاوت 
کردن دیگران هم باز می دارد، چون می دانیم هر آنچه به دیگران نسبت می دهیم 

در درون خود ما هم هست.

انیمیشن soul - / روح
نگران نباش اینجا نمیشه روح کسی رو خورد کنی. زندگی روی زمین برای این کاره

نزدیکتر
که فیلمی به کارگردانی مصطفی احمدی، نویسندگی بهرام توکلی و هستی بروشتنی و 

تهیه کنندگی سپهر سیفی محصول سال 1393 میباشد.

دیالوگ

فیلم

اتفاقکافه کتاب

شعر محلی

بکن َورسوِن روباری نگاهی 
شما که پشت کوم بی گناهی 

زمیُنن مثل گنجن ُمو ِکح ِکشت
ولی َوید ِدرو هچ غیر آهی 

شاعر : اسماعیل خانه گیر 

هچی شهد و تمیزی تو نابو 
و بَی مو آ عزیزی تو نابو 

درسِتن شاهونی شاه مگونن
ولی مثل خنیزی تو نابو 

شاعر :اسماعیل جالئی

ما ِسِگت وا بو ِگِرهنی، حل ابو
نقشه دزدیدنت منحل ابو 

به درستی گفتنر که یاو اَخوام
زورکی..؟بَح تا سرت شهتل ابو 

شاعر :نجات بخشی

مستند »کودتای 53« به عنوان یکی از 3۶۶ فیلم واجد 
شرایط رقابت در شاخه بهترین فیلم نود و سومین دوره 
جوایز سینمایی اسکار معرفی شد. اسامی نامزدهای 

نهایی ۲5 اسفند اعالم خواهند شد

آلبوم مشترک »امواج نوی ایران« با حضور هنرمندانی 
همچون رضا والی، نادر مشــایخی، روزبه رفیعی و 
علی گرجی در ساختار موسیقی کالسیک ساخته 

شده است. 

رئیس اداره فرش دستباف سازمان صنعت ، معدن و 
تجارت استان کرمان گفت: طرح بیمه حامی قالیبافان 
استان در راســتای بیمه تکمیلی درمان فعاالن این 

رشته صنایع دستی وارد مرحله اجرا شد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
با ارزیابی کیفی

مناقصه واگذاری امور صنعتی سازی سلف دانشجویی )خرید، نصب تجهیزات و آموزش کارکنان(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه: 140/26/12/99دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار

مناقصه واگذاری امور صنعتی سازی سلف دانشجویی موضوع مناقصه
)خرید، نصب تجهیزات و آموزش کارکنان(

دریافت اسناد : 
الف(سامانه تدارکات الکترونیکی 

www.setadiran.ir دولت
ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

40/000/000/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(

2/000/000/000 ریالتضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز سه شنبه دریافت اسناد
مورخ 99/12/12

تا ساعت 14:30 روز دوشنبه  مورخ 99/12/25آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه ستاد ایران
از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 99/12/26بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلسه توجیهی در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 99/12/19 در محل معاونت دانشجویی و فرهنگی برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری کرمان گفت: دکتر بابک 

اسماعیلی معین بخش دهبکری 
و مدیرعامل مجتمع معدنی و 

فرآوری روی خان خاتون به عنوان 
مجری و سرمایه گذار دهکده خرما 

 معرفی شد.

یژه
ش و

زار
گ

هماهنگی  معاون  مهرابی  دکتر  کاغذوطن  گزارش  به 
کارگروه  نشست  در  کرمان  استانداری  اموراقتصادی 
افزود:دستگاه های  روستایی  تسهیالت  استانی  کمیته 
راستای  در  را  خود  تالش  و  توان  تمام  اجرایی 
راه اندازی  و  بم  خرمای مضافتی  جایگاه  ارتقای 
گیرند. کار  به  شهرستان  این  در  خرما   دهکده 

راه اندازی  برای  شد  کرد:مقرر  بیان  مهرابی  حسین 
بابک  خرما،  دهکده  طرح  سریعتر  و  بهتر  چه  هر 
عنوان  به  بخش دهبکری  اقتصادی  معین  اسماعیلی 
 مجری و سرمایه گذار طرح دهکده خرما معرفی شود.

امید  کارآفرینی  صندوق  عامل  بانک  او  گفته  به 
گرفته است. بر عهده  را  طرح  این  تسهیالت   اهدای 
کرمان  استانداری  اقتصادی  امور  هماهنگی  معاون 
گفت:در این طرح توجیهی 2 واحد 40 هزار ُتنی نگهداری 
خرما با وجود مشاور و دکتر اسماعیلی به عنوان سرمایه 
گذار بخش خصوصی راه اندازی خواهد شد. او می گوید: 
با ایجاد شرکت تعاونی بقیه سرمایه گذاران نیز در طرح 

احداث دهکده خرما در بم فعالیت خواهند کرد .
دهکده خرما، قطب صادرات خرما 

را تحت پوشش قرار می دهد
امروزه  گفت:  نیز  بم  فرماندار  شهسوارپور 
توسعه یافتگی  مهم  شاخص های  از  کاال  صادرات 
می آید. حساب  به  پیشرفته  کشورهای   در 

محصوالت  از  یکی  خرما  بیان کرد:  شهسوارپور  هادی 
مهم کشاورزی است که این محصول ساالنه در شرق 
می شود. تولید  ُتن  هزار   200 حدود  کرمان   استان 

او خاطرنشان کرد: طرح دهکده خرما یک بحث ملی 
است که از سه سال قبل آغاز شده و بررسی و تامین اعتبار 

 این طرح نیز از طریق وزارت خانه صورت گرفته است.
حال  در  خرما  محصول  تاکیدکرد:  بم  فرماندار 
مکانیزه  زمینه  در  که  کارهایی  به  توجه  با  حاضر 
همچنین  و  بسته بندی  و  برداشت  داشت،  نمودن 
شده  انجام  آن  جانبی  صنایع  اندازی  راه  و  تقویت 
است. برخوردار  باالیی  صادراتی  توان  از   است 
 هادی شهسوارپور ادامه داد: کار گروه های متعددی در 
سطح کشور در معاونت روستایی، وزارت تعاون،کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان مدیریت برگزار گردیده  و مقرر گردید 
اعتبارات  محل  از  و  ملی  به صورت  طرح  این  اعتبارات 
. گیرد  قرار  سرمایه گذاران  اختیار  در  استان  از   خارج 
اسماعیلی  دکتر  نیز  بحث سرمایه گذار ی  در  افزود:  او 
به عنوان  دهبکری  گردشگری  بخش  اقتصادی  معین 
. است  شده  معرفی  خرما  دهکده  گذاری   سرمایه 
خرما،  دهکده  راه اندازی  با  تاکید کرد:  بم  فرماندار 
خرما  صادرات  قطب  تواند  می  کرمان  استان  شرق 
قوانین  اینکه  به  توجه  با  و  قرار دهد  پوشش  را تحت 
تقاضا  می کند  مأیوس  را  سرمایه گذار  و پا  گیر،  دست 
شود. کمک  گذاران  سرمایه  به  کار  فرآیند  در   داریم 
در  محل  که  جا  آن  داد:از  ادامه  شهسوارپور  هادی 
نظرگرفته شده برای بسته بندی و فرآوری خرما به محل 
تولید نهاده های آن نزدیک بوده و امکان تهیه نهاده در 
درجه اول از بازار منطقه فراهم می شود این مزیت باعث 
شد. خواهد  حمل ونقل  هزینه های  چشمگیر   کاهش 

او می گوید: بکارگیری 179 نفر به صورت مستقیم در 
طرح پیش بینی شده که با توجه به عملیات گسترده ای 
که در زمینه تولید خرما، حمل و نقل، صنایع جانبی و غیره 
صورت خواهد گرفت اشتغال جانبی نسبتًا باالیی ایجاد 

خواهد شد.
درصدد ایجاد برند جهانی برای 
خرمای استان کرمان هستیم

و  بخش دهبکری  اقتصادی  معین  اسماعیلی  بابک 
خان خاتون  روی  فرآوری  و  معدنی  مجتمع  مدیرعامل 
اول  کشور  چهار  جزو  ایران  این که  وجود  گفت:با  نیز 
ایران  باید خرمای  اما  تولید خرما است  دنیا در زمینه 
شود. تحول  دچار  و  کند  پیدا  دنیا  در  خوبی   جایگاه 

راه  افزود:تنها  دهبکری  بخش  اقتصادی  معین 
توجه  ایرانی،  خرمای  صادرات  و  تولید  جایگاه  حفظ 
بندی،  بسته  آموزش،  تولید،  های  حلقه  تمامی  به 
است. صادرات  و  بازاریابی  تبدیلی،  صنایع   ایجاد 

پنج  گرفتن  نظر  در  با  تاکید کرد:  اسماعیلی  دکتر 
این  به  توان  می  جهان  در  خرما  برتر  صادرکننده 
فروش  با  کشورهای  جزء  ایران  که  رسید  نتیجه 
است  آن  کم  واحد  قیمت  اما  خرما  محصول  زیاد 
فعال  نیروی های  مارکتینگ،  توان  با  توانیم  می  که 
دهیم. افزایش  را  قیمت  وسیع  گذاری  سرمایه   و 
تومان  میلیارد   245 طرح  این  کلی  :اعتبار  گفت  او 
میلیارد  مبلغ 45  را که  آورده خودم  ابتدا  در  است که 
تومان است وارد این کار می کنم و در ادامه از تسهیالت 
سرمایه  نیز  و  تومان  میلیارد   100 مبلغ  به  طرح  این 
ثابت که همان استفاده از ماشین آالت ساختمان ها به 
خواهیم کرد. استفاده  است  تومان  میلیارد   100  مبلغ 
در  اظهارداشت:  خصوصی  بخش  گذار  سرمایه  این 
بندی  بسته  و  فرآوری  عدم  علت  به  حاضر  حال 
کمتر  ایران  صادراتی  خرمای  قیمت  مناسب، 
طرح  این  در  که  است  کشورها  سایر  قیمت  از 

است. گردیده  لحاظ  بندی  بسته  و  فرآوری   عملیات 
کامالً  طرح  این  در  تولیدی  خرمای  او  گفته  به 
بود  خواهد  پیشرفته  کشورهای  در  عرضه  قابل 
گردید. خواهد  برخوردار  نیز  مناسب  قیمت  از   و 
برنامه  یک  فقدان  بخش دهبکری  اقتصادی  معین 
فعال  تشکل های  نبود  صادراتی،  مدون  و  جامع 
صادرات  با  ارتباط  در  صادراتی  تجاری-  هماهنگ 
بازارهای  در  اقتصادی  رایزن های  نبودن  فعال  خرما، 
بازاریابی  کانال های  تعدد  و  پیچیدگی  بین المللی، 
نهایت  در  و  عرصه  این  در  نظارت  عدم  خرما،  داخلی 
از  را  خرما  صادرات  مدیریت  و  هماهنگی  مرکز  نبود 
 چالش های مهم و عمده این صنعت در کشور دانست.

صادرات  و  تولید  جایگاه  حفظ  راه  تنها  او  گفته  به 
خرمای  ایرانی، توجه به تمامی حلقه های تولید، آموزش، 
 بسته بندی، ایجاد صنایع تبدیلی، بازاریابی و صادرات است.
برند  یک  ایجاد  دنبال  به  گوید  می  اسماعیلی 
هستیم. کرمان  استان  خرمای  برای   جهانی 
خان  روی  فرآوری  و  معدنی  مجتمع  است  گفتنی 
با  حاضر  حال  در  اسماعیلی  بابک  مدیریت  به  خاتون 
تعداد 160 نفر نیروی کار بومی منطقه مشغول فعالیت 
احداث  و  کار  پیشرفت  و  توسعه  با  همچنین  است 
این کارخانه  اندازی  راه  و  روی  شمش  تولید  کارخانه 
 تعداد 70 نفر نیرو نیز اشتغال جدید ایجاد خواهد کرد .

بخش  اقتصادی  معین  عنوان  به  نیز  اسماعیلی  بابک 
و  شغل  گسترش  که  است  شده  انتخاب  دهبکری 
فروش  و  تعاونی   ایجاد  با  محلی  افراد  توانمندسازی 
محصوالت لبنی منطقه را از جمله اولویت های فعالیت  

این مجموعه در بخش دهبکری شهرستان بم دانست.

انتخاب دکتر اسماعیلی 
 به عنوان مجری دهکده خرمای بم


