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اخبار استان

جمهوری،  رئیس  با  ویدئوکنفرانسی  ارتباط  در 
با  کرمان  استان  های  شهرداری  عمرانی  طرح   ۲۶
اعتباری افزون بر ۹۸ میلیارد تومان به بهره برداری 

رسید.
باشگاه  های  استان  گروه  خبرنگار  گزارش  به 
خبرنگاران جوان از کرمان، ۲۶ طرح شهرداری های 
حجت  کنفرانسی  ویدئو  حضور  با  کرمان  استان 
االسالم و المسلمین حسن روحانی، رئیس جمهور و  

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور افتتاح شدند.
رونمایی  آیین  در  کرمان  استاندار  زینی وند،  علی 
کرمان،  استان  شهرداری های  عمرانی  طرح های  از 
و  کرد  بیان  وجهی  چند  را  شهرداری ها  فعالیت 
گفت: توسعه زیرساخت های شهری، مبلمان، نشاط، 
که  هستند  ورزش،حوزه هایی  و  جوانان  فرهنگ، 

شهرداری ها در آن فعالیت می کنند.
او با اشاره به بهره برداری همزمان ۲۶ طرح عمرانی 
شهرداری های استان کرمان ابراز امیدواری کرد: این 
پروژه ها در سال های آینده با شتاب بیشتری ادامه 

یابند.

شورا ها  فعالیت  پایانی  سال  به  اشاره  با  وند  زینی 
به  نسبت  خواست:  آن ها  از  فعلی  شهرداری های  و 
اجرا  دست  در  پروژه های  بهره برداری  و  جمع بندی 

اقدام کنند.
هماهنگی  معاون  موسوی،  آیت اللهی  سیدمصطفی 
ارتباط  در  نیز  کرمان  استاندار  عمرانی  امور 
ویدئوکنفرانسی از محل افتتاح پروژه های شهرداری 
کرمان،  استان  شهرداری   ۱۳ در  امروز  گفت:  زرند 
۲۶ پروژه با اعتباری افزون بر ۹۸ میلیارد تومان به 
بهره برداری می رسند که بیشترین پروژه ها مربوط به 
با ۶ طرح، شهرداری سیرجان  شهرداری رفسنجان 
با ۳ طرح است و  با ۴ طرح و شهرداری محی آباد 
زرند  شهرداری  به  مربوط  اعتباری  مبلغ  بیشترین 
 ۲۳ با  رفسنجان  شهرداری  تومان،  میلیارد   ۲۵ با 
میلیارد   ۱۳ با  کرمان  شهرداری  و  تومان  میلیارد 

تومان پروژه است.
برای  مسکن  بنیاد  با  مشارکتی  طرح  اجرای  از  او 
تکمیل عملیات مقاوم سازی خانه های روستایی خبر 
واحد های  درصد   ۶۰ حاضر  حال  در  افزود:  و  داد 

درصد   ۴۰ و  شده اند  مقاوم سازی  استان  روستایی 
و  دولت  مشارکت  با  ساله  سه  برنامه  در  باقیمانده 
کمک واحد های بزرگ صنعتی، معدنی بازسازی  و 

مقاوم سازی خواهند شد.

تقاطع  کرد:  عنوان  همچنین  موسوی  اللهی  آیت 
میلیارد   ۸۰ با  کرمان  گمنام  شهدای  غیرهمسطح 
تومان اعتبار به مناسبت عید مبعث افتتاح خواهد 

شد.

با اعتباری افزون بر 98 میلیارد تومان صورت گرفت؛
بهره برداری از ۲۶ طرح عمرانی شهرداری های استان 

قلیان؛
نقطه شروع اعتیاد !

اینکه قیمت رسمی گوشت  بیان  با  استاندار کرمان 
همجوار  استان های  از  کمتر  کرمان  استان  در  مرغ 
رای  به  تفسیر  حق  فرمانداران  کرد:  تاکید  است، 
ندارند و موظف به اجرای کامل مصوبات ستاد تنظیم 

بازار هستند.
استان  انتحابات  ستاد  جلسه  در  زینی وند«  »علی 
کرمان درباره وضعیت گوشت مرغ در استان گفت: 
در استان کرمان سرانه مصرف و تولید گوشت مرغ 

مشخص است.
استان  مرغ  گوشت  روزانه  مصرف  سرانه  افزود:  وی 
کرمان حدود ۲۲۰ تن است که براساس میزان تولید 

گوشت مرغ استان، حدود ۱۰۰ تن گوشت مرغ در 
باید برای این کمبود تدبیری  روز کمبود داریم که 

اندیشید.
استاندار کرمان با اشاره به آمار تعداد مرغداری های 
فعال در استان کرمان عنوان کرد: در شهرهایی که 
تولید مرغ آنها زیاد است نباید همه تولیدات گوشت 

مرغ را در شهرهای خود توزیع کنند.
از  باید  کرد:  تاکید  فرمانداران  به  خطاب  وی 
نباید  و  کنید  تبعیت  بازار  تنظیم  ستاد  تصمیمات 
همه کشتار مرغ در شهر خود عرضه کنید بلکه به 
شهرهایی که با کمبود زیاد روبه رو هستند، گوشت 

مرغ صادر کنند و باید در سطح استان توازن در این 
زمینه ایجاد کنیم.

در  فردا  از  منجمد  مرغ  گوشت  توزیع  از  زینی وند 
این  به  باید  کرد:  اظهار  و  داد  خبر  کشور  سراسر 
نگاه کنید و رسانه ها واقعیت ها را  موضوع منصفانه 

بیان کنید.
در  مرغ  گوشت  رسمی  قیمت  اینکه  بیان  با  وی   
است،  همجوار  استان های  از  کمتر  کرمان  استان 
تاکید کرد: فرمانداران حق تفسیر به رای ندارند و 
بازار  تنظیم  ستاد  مصوبات  کامل  اجرای  به  موظف 

هستند.

استاندار کرمان خبر داد:

کمبود روزانه 100 تن گوشت مرغ در استان

خبر
مس شهید باهنرکسب کرد:

تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی 

و لوح تقدیر فعالیت های فرهنگ سازی 

زیست محیطی
باهنر،  شهید  مس  عمومی  روابط  گزارش  امروز:به  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
با بیست و دومین همایش ملی صنعت معدن و خدمات سبز که  همزمان 
در تهران و با حضور نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کالنتری 
رئیس سازمان محیط زیست، تجریشی معاون انسانی سازمان محیط زیست و 
فعاالن حوزه صنعت، معدن و محیط زیست برگزار شد و بدلیل شرایط کرونا، 
مراکز استانها بطور ویدیو کنفرانس از سراسر کشور حضور داشتند، در اداره 
کل محیط زیست کرمان از مس شهید باهنر به عنوان واحد صنعتی و معدنی 

موفق استان در حوزه محیط زیست با اهدا لوح، تقدیر به عمل آمد.
در این جلسه شاکری مدیر کل محیط زیست استان کرمان با اهدا لوح از مس 
شهید باهنر به نمایندگی از ریاست سازمان محیط زیست کشور به خاطر انجام 

فعالیت های زیست محیطی و فرهنگی دراین حوزه مهم تقدیر به عمل آورد.
گفتنی است همزمان با این رویداد سومین اجالس سراسری مسئولیت پذیری 
و  نامی صنعت  از چهره های  تکریم  رویکرد  با  فرهنگ سازمانی  و  اجتماعی 
اقتصاد کشور در تهران برگزار و در آن مس شهید باهنر مورد تقدیر قرار گرفت.

و  سازی  بومی  تولید،  نهضت  نمایشگاه  نخستین 
صادرات با ۵۰ غرفه طی سال جهش تولید در محل 
گشایش  کشور  شرق  جنوب  المللی  بین  نمایشگاه 

یافت.
نمایشگاه های  شرکت  مدیرعامل  ایرنا،  گزارش  به 
جنوب شرق کشور در این  آیین افزود: نمایشگاه یک 

شرق  جنوب  المللی  بین  نمایشگاه  و  است  صنعت  
کرمان می تواند به عنوان نیروی محرکه اقتصادی در 

استان عمل کند.
معظم  مقام   منویات   به  اشاره  با  سعید  امیرحسین 
رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و جهش تولید اظهار 
کرد: بر همین اساس بومی سازی قطعات در داخل 

کاری است که توسط جوانان  انقالبی انجام می شود.
وی با بیان اینکه بومی سازی ضمن اشتغالزایی  نیازهای 
داخل را برطرف و از واردات جلوگیری می کند گفت: 
نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات در پنج 
هزار متر مربع وسعت برگزار شد که با بیش از  ۵۰ 
از ۷۰ قطعه بومی  از ۵۰ شرکت داخلی بیش  غرفه 

سازی شده را به نمایش گذاشته  است. 
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های جنوب شرق کشور 
به حضور شرکت های بزرگ داخلی ازجمله شرکت 
ملی صنایع مس ایران، گل گهر سیرجان، گهر زمین، 
جهان فوالد، مس شهید باهنر، میدکو، الستیک بارز 

در این نمایشگاه اشاره کرد.

جوانان  امور  امروز:معاون  کرمان  خبر  سرویس 
وزارت ورزش و جوانان گفت: در ستاد ساماندهی 
می خواهیم  که  اتفاقی  سرجمع  جوانان،  امور 
نیفتاده و شاهد مهاجرت جوانان، حاشیه نشینی 

و ... هستیم درحالی که نباید اجازه بدهیم کار به 
اینجا برسد و باید قبل از این با ایجاد شغل در 

روستا از مهاجرت جلوگیری می کردیم.
 تندگویان افزود: کدام دستگاه می تواند ادعا کند 
ازدواج،  اشتغال،  ندارد؟  ربط  ما  به  بحث جوانان 
در  و  خودکشی  نزاع،  اعتیاد،  فرهنگ،  طالق، 
مجموع بیش از ۹۰ درصد مسائل استان به جوانان 
ربط دارد و هر کدام از دستگاه ها باید دغدغه مند 
در ستاد حاضر شده و ما باید هماهنگی و بهترین 

یاری در سیاست گذاری کالن را بدهیم.
معاون وزیر ورزش با اشاره به اینکه اعتبار به اندازه 
کافی وجود دارد اما هماهنگی وجود ندارد و شاهد 
پرت منابع هستیم، گفت: امسال برای نخستین 
کشور  در  ازدواج  ثبت  آمار  سال   ۲۵ از  بعد  بار 
پنج درصد افزایش پیدا کرده و کرمان استان سوم 

در این زمینه است و هشت درصد افزایش ثبت 
ازدواج در ۹ ماهه امسال مربوط به کرمان است 

که اتفاق خوبی است.
امور جوانان،  اظهارکرد: در ستاد ساماندهی  وی 
و شاهد  نیفتاده  اتفاقی که می خواهیم  سرجمع 
هستیم   ... و  نشینی  حاشیه  جوانان،  مهاجرت 
درحالی که نباید اجازه بدهیم کار به اینجا برسد و 
باید قبل از این با ایجاد شغل در روستا از مهاجرت 

جلوگیری می کردیم.
دستگاه ها  همه  باید  کرد:  تصریح  تندگویان 
و  وارد جلسات شوند  ایده  و  با طرح  دغدغه مند 
اتفاق مثبت این است که جوانان استان که فرصت 

هستند، تبدیل به تهدید نشوند.
وی با اشاره به تشکل های جوانان استان ها بیان 
کرد: در هیچ کدام از اغتشاشات چند سال اخیر 

یک نفر از مجموعه تشکل های ما حضور نداشته 
و نشان می دهد وقتی جوان در پایگاه و جایگاهی 
حضور یابد که بحث های مختلف دارد و شانیت او 

رعایت شود، در این مباحث وارد نمی شود.
اعضای  گفت:  ورزش  وزارت  جوانان  امور  معاون 
تشکل ها و سمن های جوانان در حوزه آسیب ها 
هدفمند  حضور  برای  و  می کنند  کار  اشتغال  و 
جوانان  تکلیف  و  می کنیم  برگزار  دوره  جوانان، 

حاضر در ستاد مشخص است.
باید  اینکه  به  اشاره  با  مدیران  به  خطاب  وی 
برخورد  خود  جوانان  با  خانه  در  که  همانطور 
با جوانان استان برخورد کنیم، گفت:  می کنیم، 
ثبت تشکل های دارای طرح در استان کرمان با 
هرچه  داریم  درخواست  و  است  مواجه  مشکل 

زودتر این مشکل رفع شود.

گشایش نخستین نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات در کرمان 

معاون وزیر ورزش و جوانان در کرمان عنوان کرد:

شاهد پرت منابع و عدم هماهنگی در بحث جوانان هستیم

از کلیه بستانکاران شرکت توسعه و  در اجرای ماده ۲۲۵ اصالحیه قانون تجارت 
آبادانی استان کرمان در حال تصفیه )سهامی خاص( به شماره ثبت ۷۵۱۱ و شناسه 
ملی ۱۰۶۳۰۱۳۴۸۲۳ که آگهی انحالل آن در صفحه ۱۰۹ روزنامه رسمی کشور به 
شماره ۲۲۰۴۸ مورخ ۹۹/۹/۵ درج گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت 
حداکثر ۶ ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به 
مدیر تصفیه آقای داور هاشمنیا به شماره همراه ۰۹۱۳۳۴۲۶۸۰۵ مستقر در آدرس: 
کرمان ، شهرک شهید باهنر، خیابان بحرالعلوم، ابتدای خیابان رزمندگان، ساختمان 
ایرانیان، طبقه دوم، واحد سوم و کدپستی ۷۶۱۸۷۷۳۴۰۱ مراجعه نمایند. بدیهی 
است شرکت و مدیر تصفیه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت فوق به 

شرکت منعکس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.
مدیر تصفیه شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان )سهامی خاص( در حال تصفیه 
داور هاشمنیا

بدین وسیله از کلیه سهامداران دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی که 
به طور فوق العاده در ساعت ۱۰ صبح مورخه ۹۹/۱۲/۲۰ به آدرس بلوار امام 
حسن نبش کوچه ۷ محل دفتر شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه: 
۱- انتخاب اعضای هیات مدیره 

۲- انتخاب بازرسین 

آگهی دعوت از بستانکاران شرکت توسعه و آبادانی 
استان کرمان )سهامی خاص( به شماره ثبت 7511

 و شناسه ملی 10630134823 )نوبت اول(

آگهی دعوت سهامداران شرکت حمل و نقل موادنفتی 
طاهربار کرمان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 

8350 و شناسه ملی 10630142923 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر در زمان اداری به نشانی ذیل 
مراجعه نمایند. بم-بلوار حوزه و دانشگاه-دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم حوزه عمرانی مراجعه و یا با شماره تلفن های ۳-۴۴۳۴۱۸۵۰-۰۳۴ و یا ۰۹۱۳۲۴۶۳۰۲۸ تماس حاصل 

www.iaubam.ac.ir    : فرمایند. سایت دانشگاه به نشانی

الف- میزان سپرده شرکت در مزایده ۵ درصد قیمت پایه است. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید از ملک و تحویل پاکات از تاریخ انتشار 
آخرین آگهی به مدت ۱۰ روز کاری به نشانی فوق مراجعه نمایند.شرایط،محل و مهلت تحویل اسناد مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست پس از دریافت و تکمیل اسناد 
به همراه سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی و همچنین قیمت پیشنهادی خود را به ترتیبی که در اسناد مزایده مقرر شده است در ۲ پاکت 
الف و ب که در بسته و الک مهر شده باشد، قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری تعیین شده به دبیرخانه دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم واقع در بلوار حوزه و دانشگاه- دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد بم تحویل داده و رسید دریافت نمایند.ج- دانشگاه آزاد اسالمی در قبول و رد یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مختار است و ضمنا هزینه درج آگهی 

بر عهده برنده مزایده خواهد بود.                                                                                                                                     دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در نظر دارد باستناد صورتجلسه نهمین جلسه شورای معادن استان به شماره ۵۷۲۲۳ 
مورخ ۹۹/۱۰/۱۶ و نامه شماره ۶۰/۲۲۶۹۱۰ مورخ ۹۹/۰۹/۲۳ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت متبوعه و باستناد صورتجلسه 
هیات حل اختالف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن به شماره ۲۳۲۷۸ مورخ ۹۸/۰۵/۲۴ محدوده های اکتشافی را از طریق مزایده واگذار 
نماید متقاضیان حقیقی و حقوقی شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و چگونگی اخذ برگهای شرایط مزایده و 
اوراق شرکت در مزایده به پورتال مزایده های سازمان به نشانی www.ker.mimt.gov.ir مراجعه نمایند کلیه پیشنهادها باید با 
توجه به شرایط مزایده تکمیل و تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ به حراست ساختمان شهید باهنر واقع در بلوار 
شهید عباسپور نبش میدان عاشورا تسلیم و رسید دریافت و همزمان در سایت ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و 

پس از بارگزاری پیشنهادها شماره و تاریخ ثبت دریافت نمایند.
الزم به ذکر است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت های معدنی موظفند اسناد و مدارک مندرج در شیوه نامه را به منظور 
تعیین صالحیت فنی و مالی به سازمان نظام مهندسی معدن استان محل ثبت شرکت و یا استانهای همجوار ارائه و گواهی الزم را اخذ 

نمایند. بدیهی است وفق دستورالعمل صادره ارائه گواهی مذکور برای متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان 
1106307

تجدید آگهی مزایده عمومی

آگهی مزایده 

 تجدید آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم در نظر دارد ملک مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.متقاضیان 

دانشگاه آزاد -بلوار حوزه و دانشگاه-بم جهت کسب اطالعات بیشتر در زمان اداری به نشانی ذیل مراجعه نمایند.
تماس  09132463028و یا  034-44341850-3اسالمی واحد بم حوزه عمرانی مراجعه و یا با شماره تلفن های 

 www.iaubam.ac.ir    :حاصل فرمایند. سایت دانشگاه به نشانی 
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فت اسناد مزایده و متقاضیان می توانند جهت دریا درصد قیمت پایه است. 5میزان سپرده شرکت در مزایده  -الف
روز کاری به نشانی فوق  10از تاریخ انتشار آخرین آگهی به مدت هماهنگی جهت بازدید از ملک و تحویل پاکات 

یافت و رمراجعه نمایند.شرایط،محل و مهلت تحویل اسناد مزایده: متقاضیان شرکت در مزایده می بایست پس از د
ریزی یا ضمانت نامه بانکی و همچنین قیمت اه همراه سپرده شرکت در مزایده به صورت فیش وتکمیل اسناد ب

ر بسته و الک مهر شده پاکت الف و ب که د 2مقرر شده است در پیشنهادی خود را به ترتیبی که در اسناد مزایده 
آزاد اسالمی واحد بم واقع در بلوار  داده و حداکثر تا پایان وقت اداری تعیین شده به دبیرخانه دانشگاهباشد، قرار 

دانشگاه آزاد اسالمی در  -جدانشگاه آزاد اسالمی واحد بم تحویل داده و رسید دریافت نمایند. -حوزه و دانشگاه
قبول و رد یک یا کلیه پیشنهادها بدون ذکر دلیل مختار است و ضمنا هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده 

                                                                        .           خواهد بود

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بم

تعداد ردیف ماده معدنی
۶ سرب و روی ۱


