
وزیر کشاورزی در پایان بازدید از جنوب کرمان اعالم کرد:

جبران خسارت کشاورزان جنوب کرمان 
به جلسه هیات دولت موکول شد
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محمد درویش: خشکسالی مدیریت داریم
بررسی ابعاد پروژه انتقال آب هلیل رود در میزگرد » حیات یک تمدن؛ از هلیل تا جازموریان«

مجری انتقال آب از سد صفارود به کرمان به نمایندگی از آب منطقه ای معتقد است حدود ۳۰ میلیون لیتر مکعب آبی که قرار است در قالب این پروژه منتقل شود 
در مقابل کل آبی که به سمت جنوب کرمان می رود ناچیز است

معاون صنایع  دستی اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی استان 
کرمان از ارسال 10 اثر صنایع  دستی این استان به پنجمین جشنواره فجر صنایع 
 دستی و هنرهای  سنتی کشــور خبر داد کاظم حسین زاده با اشــاره به برگزاری 
پنجمین جشنواره فجر صنایع  دستی و هنرهای ســنتی کشور از تاریخ 13 تا 20 
بهمن ماه 1399افزود: در انتخابات اولیه این جشنواره، 10 اثر از آثار صنایع  دستی 
هنرمندان استان کرمان مورد تایید قرار گرفت و امیدواریم در فرایند بررسی نهایی، 

این آثار جزو آثار منتخب این جشنواره قرار گیرد.

ارسال 1۰  اثر صنایع  دستی کرمان به 
پنجمین جشنواره فجر صنایع  دستی 

۳

رنا
س: ای

عک

بستری 20 بیمار و مرگ 
3 نفر در شبانه روز گذشته

به نقل از روابط عمومی علوم پزشــکی کرمــان، دکتر مهدی 
شفیعی، سخنگوی این دانشگاه عصر سه شنبه 14 بهمن ماه 

با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشــته، 20 بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت: »9 نفر از آن ها از حوزه ی دانشــگاه علوم پزشکی کرمان )شامل راور، رابر، بافت، 
بردســیر، کوهبنان، کرمان، شــهربابک، زرند، ارزوئیه(، چهار نفر از بستری شدگان از حوزه ی 
دانشگاه جیرفت، سه نفر از بستری شدگان از حوزه ی دانشکده سیرجان و چهار نفر از حوزه ی 

تحت دانشگاه بم هستند«.

ادامه مطلب را در 
صفحه 1 بخوانید 
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تومــان  500 قیمــت          1399 بهمــن   15 چهارشــنبه         922 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

انتقاد از تبدیل ساختمان کنسولگری انتقاد از تبدیل ساختمان کنسولگری 
 کرمان به موزه نفت سوزها کرمان به موزه نفت سوزها
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شروط یک سناتور جمهوری خواه 
برای توافق آمریکا با ایران

آمریکا هیچ نیتی برای احیای برجام ندارد

عدم حضور روحانی در مجلس

بهره برداری از ۵۸۷ هکتار 
 پروژه آبیاری تحت فشار در عنبرآباد 

همکاری با مجلس در انجام 
اصالحات الیحه بودجه 

حقوق مدیران ارشد
 1۵ برابر حداقل حقوق 

بستری 2۰ بیمار 
و مرگ ۳ نفر در 
شبانه روز گذشته

یک سناتور جمهوری خواه آمریکا در یادداشتی در نشریه فارین 
پالیسی درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام به طرح چهار 
شرط زیاده خواهانه برای انجام هرگونه توافق جدید با ایران 
پرداخت و از جو بایدن خواست تا اهرم فشار بر تهران را حفظ 

کند.جیم آینهوف توضیح داد: توافق جدید با تهران باید جامع و 
فراگیر و دائمی باشد. همچنین اجرای هر توافقی )با تهران( می 
بایست شفاف باشد و اجازه بازرسی های منظم و بی قید و شرط 

از برنامه هسته ای ایران را بدهد.

رییـس کمیتـه روابـط خارجـی کمیسـیون امنیـت ملـی و 
سیاسـت خارجی مجلس هم در واکنش بـه صحبت های اخیر 
وزیـر خارجـه آمریـکا مبنی بـر این کـه آمریـکا بعـد از اجرای 
تعهدات ایـران به برجام برمی گـردد، تصریح کرد: شـرط اصلی 
در برجام بازگشـت آمریکا بـه این تعهد چندجانبـه بین المللی 
اسـت البته کـه آمریـکا هیچ نیتی بـرای احیـای برجام نـدارد.

عباس گلرو بـا بیان این کـه بایدن همـان راه ترامـپ را می رود، 
اظهار کـرد: منطقی ایـن بود کـه بایـدن در اولین گام دسـتور 
بازگشـت بـه برجـام را صـادر کنـد و بـه آن بازگـردد و شـرط 
نگـذارد. شـرط گذاشـتن و تاکیـد بـر این کـه بایـد جمهوری 
اسـامی ایران راسـتی آزمایی کند همـان حرف دونالـد ترامپ 

اسـت. 

در دومیـن روز از ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر بـا حضور رئیسـی 
فرمانـدار شهرسـتان عنبرآباد؛یوسـفی زاده معـاون سیاسـی 
جهـاد  نماینده؛مدیـر  دفتـر  فرمانداری؛رئیـس  امنیتـی 
کشاورزی؛مسـئول نمایندگـی ولـی فقیـه در جهـاد کشـاورزی 
عنبرآبـاد و جمعـی از مسـئولین و اهالـی روسـتا  طـرح آبیـاری 
 تحت فشـار روسـتای شـوکت آباد افتتاح وبه بهره برداری رسـید

طاهری مدیر جهاد کشـاورزی عنبرآبـاد در حاشـیه آیین افتتاح  
طـرح آبیـاری تحـت فشـار گفـت: ایـن طـرح بـه مسـاحت 30 
هکتـار بـا اعتبـار ۶30 میلیون تومـان بـه نمایندگـی از 3۸ مورد 

 طرح آبیـاری تحـت فشـار افتتـاح و به بهـره بـرداری می رسـد.
طاهـری افـزود: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون 3۸ مـورد طرح 
آبیـاری تحت فشـار جمعـاً بـه مسـاحت 5۸۷ هکتـار در منطقه 
اجـرا شـده و اعتبـار هزینـه شـده بـرای طرح هـای مذکـور 11 
میلیارد و ۷40 میلیون تومـان از محل اعتبـارات باعوض دولتی 
می باشـد. مدیر جهاد کشـاورزی عنـوان کرد :بـا بهره بـرداری از 
 این طـرح هـا بـرای  230 نفـر تثبیـت اشـتغال صورت می گیرد.

الزم بـه ذکـر اسـت روز گذشـته وزیـر کشـاورزی در سـفری بـه 
جنـوب کرمـان بخشـی از طرح هـای کشـاورزی را افتتـاح کرد.

معـاون ارتباطـات و اطاع رسـانی دفتـر رئیـس جمهـوری در 
حسـاب کاربری خـود در توئیتـر درباره عـدم حضـور روحانی 
در جلسـه بررسـی بودجه نوشـت:حضور  رییس جمهـور برای 
دفـاع از کلیـات  بودجه نه الـزام آیین نامـه ای دارد و نـه پیش از 

این مرسـوم بـوده؛ افزون بـر ایـن، دفـاع از بودجه ای کـه دیگر 
نشـانی از »الیحه« دولـت نـدارد و بیشـتر »طرحی« اسـت از 
سـوی کمیسـیون تلفیق، وجهی بـرای حضـور رییس جمهور 

باقی نگذاشـته اسـت.

همزمان بـا رد کلیـات الیحـه بودجـه 1400 در صحـن علنی 
مجلس، علی ربیعی سـخنگوی دولـت اعام کـرد :دولت آماده 
اسـت با همه توان خـود در کنار مجلـس اصاحات مـورد نظر 
الیحـه بودجـه را بدون اینکه شـاکله تغییـر کنـد و درآمدهای 

واهی پیـش بینی کنیـم، انجـام دهد.

محمدحسـن آصفری، نایب رئیس کمیسـیون امور داخلی کشور 
و شـوراها در موافقت با الیحه بودجه 1400 گفـت: الیحه بودجه 
مصـوب کـرده بـود کـه حقـوق مدیـران ارشـد 21 برابـر حداقل 
حقوق باشـد ما در کمیسـیون تلفیق به جای 21 برابـر 15 برابر را 

پیشـنهاد کردیم هـر چند که بـا همان هـم مخالفیم.

عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه 
علوم پزشـکی کرمـان، دکتـر مهدی 
شـفیعی، سـخنگوی ایـن دانشـگاه 
بهمن مـاه   14 سه شـنبه  عصـر 
بـا بیـان اینکـه طـی 24 سـاعت 
گذشـته، 20 بیمـار جدیـد کرونا در 
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 
شـده اند، گفـت: »9 نفـر از آن هـا 
از حـوزه ی دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمـان )شـامل راور، رابـر، بافـت، 
کرمـان،  کوهبنـان،  بردسـیر، 
شـهربابک، زرنـد، ارزوئیـه(، چهـار 
نفـر از بستری شـدگان از حـوزه ی 
از  نفـر  سـه  جیرفـت،  دانشـگاه 
بستری شـدگان از حوزه ی دانشـکده 
سـیرجان و چهـار نفـر از حـوزه ی 

تحـت دانشـگاه بـم هسـتند«.
او بـا بیـان این کـه در شـبانه روز 
گذشـته بیمـار جدیـدی در حوزه ی 
دانشـگاه علوم پزشـکی رفسـنجان 
بسـتری نشـده اسـت، گفـت: »در 
حـال حاضـر، 121 بیمـار کرونـا در 
بیمارسـتان های اسـتان بسـتری 

. » هسـتند
شـفیعی ادامـه داد: »۷1 نفـر از 
حـوزه ی  در  بسـتری  بیمـاران 
علوم پزشـکی کرمـان، هشـت نفـر 
حـوزه ی علوم پزشـکی رفسـنجان، 
19 نفـر حـوزه ی جنـوب، 9 نفـر در 
حـوزه ی دانشـگاه بـم و 14 نفـر از 
حـوزه ی دانشـکده علوم پزشـکی 
و  هسـتند  بسـتری  سـیرجان 
خدمـات بیمارسـتانی به آن هـا ارائه 

. » د می شـو
او اظهـار کـرد: »از ابتـدای اپیدمـی 
تاکنـون 1۶ هـزار و 1۶2 نفـر در 
بتـا بـه کرونـا  اسـتان، به دلیـل ا

شـده اند«. بسـتری 
مدیرگـروه مبـارزه بابیماری هـای 
واگیـردار دانشـگاه علوم  پزشـکی 
کرمان سـپس اظهار کرد:»متاسفانه 
در 24 سـاعت گذشـته، سـه بیمـار 
کرونـا نیـز جـان خـود را از دسـت 
دادنـد کـه هـر سـه نفـر از مناطـق 
تحت پوشـش دانشـگاه علوم پزشکی 

کرمـان بودنـد«.
بتـدای  بـه گفتـه ی شـفیعی، از ا
اپیدمـی کرونـا در اسـتان تاکنـون، 
244۸ نفـر بـه دلیـل ابتا بـه کووید 
ـ 19 جـان خـود را از دسـت داده اند.

مـارا
دنبال
کنید

@kaghazevatan
ما را در تلگرام دنبال کنید

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

)) آگهی اصالحی ((
پیروآگهــی شــماره 649-98/10/8 روزنامــه کاغــذ وطــن بــرروی اراضــی پالکهــای: 1013 الــی 1025 و 5270 اصلــی بخش ثبتی 
32 کرمــان ) مســاحت کل پــالک از 50 هکتــار بــه 190/5353 هکتار،اراضــی ملــی از 38 هکتــار بــه 178/5353 هکتــار( 
افزایــش داشــته و) مســتثنیات همــان 12 هکتــار( بــرگ تشــخیص مــی باشــد. لــذا ایــن آگهــی بــرای اطــالع عمــوم و اخــذ 

ســند مالکیــت اراضــی بــه نــام دولــت بــه نمایندگــی ســازمان جنگلهــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور منتشــر گردیــده اســت.

عالقه مندان به منابع طبیعی،جهت عضویت و دریافت کارت همیارطبیعت 
به سامانه http:hamyartabiat.frw.irمراجعه نمایید.
م الف۷090مهدی رجبی زاده- مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان
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کلنگ ساماندهی میدان 
دانشگاه آزاد زرند به زمین زده شد

کلنگ ساماندهی میدان امام خمینی و دانشگاه آزاد اسامی زرند 
در سومین روز از دهه فجر و با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال به 

زمین زده شد.
شــهردار زرند در این مراسم گفت: شــهرداری زرند سعی دارد با 
اجرای طرح های ضروری و مورد نیاز، آرامش خاطر شهروندان را 

فراهم و به سمت شهری توسعه یافته حرکت کند.
محمدرضا مهدلو با اعام اینکه همه پروژه های شــهرداری زرند 
پیوســت های محیطی، فرهنگی و اجتماعــی دارد، افزود: مردم 
صاحبان اصلی شهر هستند و در اجرای پروژه های شهری همواره 

رضایت شهروندان را مدنظر قرار داده ایم.
او با اشاره به ورودی ها شهر گفت: با توجه به اینکه ورودی های شهر 
در معرفی و ایجاد ذهنیت نسبت به شهر تأثیر به سزایی دارد این 
شهرداری در صدد است زیباسازی و طراحی یک المان که نشان 
دهنده ی موقعیت های فرهنگی ،اجتماعی شهر می باشد را ساخته 

و در این مکان ها نصب نماید.

ارسال 1۰ اثر صنایع  دستی 
کرمان به پنجمین جشنواره 

فجر صنایع  دستی 
معاون صنایع  دستی اداره کل میراث  فرهنگی، گردشگری و صنایع  
دستی اســتان کرمان از ارسال 10 اثر صنایع  دســتی این استان به 
پنجمین جشنواره فجر صنایع  دستی و هنرهای  سنتی کشور خبر داد 
کاظم حسین زاده با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره فجر صنایع  
دستی و هنرهای سنتی کشور از تاریخ 13 تا 20 بهمن ماه 1399افزود: 
در انتخابات اولیه این جشنواره، 10 اثر از آثار صنایع  دستی هنرمندان 
استان کرمان مورد تایید قرار گرفت و امیدواریم در فرایند بررسی نهایی، 
این آثار جزو آثار منتخب این جشنواره قرار گیرد.معاون صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی استان کرمان با 
بیان اینکه امسال آثار هنری رشته های پته دوزی، گلیم بافی و مسگری 
به جشنواره ارسال شد، تصریح کرد: سال گذشته در مرحله اول 9 اثر به 
جشنواره فجر ارسال شد که از بین این آثار شال امیری کرمان حائز رتبه 
شد و در موزه ملی کشور به نمایش درآمد.او بیان کرد: امسال آثاری به 
پنجمین جشنواره فجرصنایع  دستی ارسال شده که دارای شرایط الزم 
و همچنین دارای نشان ملی مرغوبیت و سابقه حضور در نمایشگاه های 
مختلف بوده است.حســین زاده گفت:خوشبختانه امسال شاهد آثار 
هنری هنرمندان جوان و خاق این استان در بین آثار ارسالی بودیم که 
امیدواریم در سال های آینده جزو آثار منتخب جشنواره فجر قرار گیرند.

او خاطرنشان کرد: این جشنواره هرساله با هدف به نمایش درآوردن 
آخرین دستاوردهای صنایع  دستی و هنرهای سنتی ایران، آشنایی با 
هنرمندان جوان و کشف استعدادهای نو در عرصه صنایع  دستی، ایجاد 
فضایی برای مواجهه بی واسطه مخاطبان با آثار صنایع  دستی و ارتباط 

با هنرمندان برپا می شود.
حسین زاده با تاکید بر اینکه هنرمندان صنایع دستی استان کرمان 
در ۷4 رشته مشغول به فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: رشته های 
شاخص صنایع دســتی این اســتان شــامل پته دوزی، گلیم بافی، 
چاقو سازی، شــال بافی، حصیر بافی، قلم زنی مس، تراش سنگ های 

قیمتی و نیمه قیمتی، گلیم بافی می شود.

با  زمینه  افزود:دراین  سلیمانی  غامرضا 
استاندارکرمان رایزنی کردیم که در شهرستان 
راور و یا هر نقطه دیگری که کار اکتشافات انجام 
نشده،هزینه وظرفیت سازی انجام شود که این اقدام 
در نهایت به اشتغالزایی و جهش تولید در استان می 
انجامد.او اظهارداشت:مس در دنیای آینده یکی از 
عناصر فلزی پرمصرفی است که با تکنولوژی پیش 
می رود لذا سرمایه گذاری در این حوزه باخت 

نیست و برای ما اهمیت بسیاری دارد.
سلیمانی با بیان اینکه مس به 2 دلیل برای ما اهمیت 
دارد گفت:فعالیت شرکت مس باهنر در صنایع 
پایین دست، خام فروشی را متوقف می کند و اعتقاد 
داریم که کاتد را باید به صنایع دیگر ببریم و روند دنیا 
نشان می دهد که مصرف این محصول رو به افزایش 
نهاده است.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر 
تامین عنوان کرد: حوزه صنایع معنی شستا دارای 

24 شرکت مدیریتی دارد و ۸0 درصد فعالیت ما 
بنگاه داری در عرصه تولید صنعت است.

او با بیان اینکه درشرایط خاص تحریم و کرونا،رکود 
داخل کشور و باوجود مرزهای بسته فعالیت می 
کنیم افزود: پول صادرات 10جا می چرخد و ماه ها 
سرمایه به دستمان نمی رسد اما با همه این ها در 
قسمت ذوب به عنوان آلوده ترین بخش جوانان 

کرمانی با شوق افرایش تولید را رقم می زنند.
سلیمانی با اشاره به تاش 20هزار کارگر در 
مجموعه هولدینگ گفت: طی 10 ماه رشد تولید 
هولدینگ را به صورت میانگین ۶ درصد بیش از 
مدت مشابه سال گذشته رقم زد و برخی شرکت ها 
با ظرفیت 100 درصد کار می کنند و چند شرکت 
با افزایش بهره وری رقم 2۷ درصدی در تولید خود 

داشتند که این امر تحقق شعار جهش است.
او بیان داشت: فروش ما غیر از ذوب آهن سال 

گذشته با رشد 90 درصدی به 2 هزار و ۷۶0 میلیارد 
تومان رسیده که نشان می دهد تولید کیفی و بازار 
مناسب در اختیار داریم.او اضافه کرد: فروش ذوب 
آهن اصفهان نیز امسال با ۷۶ درصد رشد نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته به 15 هزار و 200 
میلیارد تومان رسیده است.مدیرعامل شرکت 
سرمایه گذاری صدر تامین افزود: سود 9 ماهه 
امسال شرکت سرمایه گذاری صدر تامین شرکت 
یکهزار و ۷20 میلیارد تومان بوده که رشد 130 
درصدی نسبت به مدت مشابه سال 9۸ داشته 
است.او ابراز داشت:مس باهنر در سال گذشته جزو 
شرکت های نخست هولدینگ بوده و این شرکت 
طبق آمار 10ماهه 99 با تولید 2۶هزار و ۷00 تن 
نسبت به مدت مشابه سال 9۸ رکورد خوبی زده  و 
2۷ درصد رشد را داشته داشته که جای قدردانی 
دارد.مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدرتامین 

گفت:این رشد تولید با امکانات وتجهیزات گذشته 
اما با ارتقای بهره وری واستفاده از ظرفیت بازاررقم 
خورده است و مس شهید باهنر کرمان در شاخص 
فروش سال 99 با 2هزار و 403میلیارد تومان، 
رشد 120 درصدی داشته که نشان از بازار خوب 
برای محصوالت مسی ما دارد.اوبا بیان اینکه سود 
عملیاتی 9 ماهه مس باهنرنسبت به مدت مشابه 
سال گذشته رشد 124 درصدی داشته است یادآور 
شد:حاشیه سود شرکت 43 درصد در 9 ماهه امسال 
رشد داشته که نشان می دهد مدیریت شرکت و 
هیات مدیره با حرکت در راستای استراتژی، موفق 
عمل کرده است.او افزود:افزایش سرمایه مس 
باهنرسال گذشته به2۶0میلیارد تومان رسید که 
آن را در راستای استراتژی خود توسعه دادیم و آماده 
سرمایه گذاری برای هر طرح توسعه مس باهنر در 

باال و پایین دست هستیم.

 یک مس دیگر در کرمان احداث می شود

اعالم میزان خسارت سرمازدگی جنوب به وزارت کشور

مدیریت بحران اعتباری 
برای کشاورزان ندارد

مدیرکل مدیریت بحــران اســتانداری کرمــان درزمینه جبران 
خسارت سرمازدگی کشاورزان جنوب اســتان گفت:ستاد مدیریت 
بحران اعتباری برای خود ندارد، میزان خسارت سرمازدگی به وزارت 
کشور اعام شده و پیگیر هستیم این اعتبار در دستور کار هیئت دولت 
قرار بگیرد.پس از خسارت سنگین سرمازدگی در جنوب استان که 
طبق آمار ستاد مدیریت بحران 2هزار و 92۸میلیارد تومان اعام شد؛ 
از طرف اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد عنوان شد خسارت 
کشــاورزانی که اراضی زراعی خود را بیمه نکرده اند، از طریق ستاد 
مدیریت بحران پرداخت می شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
کرمان روزگذشته درنشست خبری خود گفت: ستاد مدیریت بحران 
به تنهایی هیچ اعتباری برای خود ندارد. براســاس قانون پس ازهر 
حادثه ای پیشنهاد وزارت کشــور برای جبران مالی  آن به سازمان 
برنامه و بودجه داده می شود.ســازمان برنامه وبودجه اعتبارات را  در 
دســتور کارهیات دولت قرار داده،اعتبارات به استان اباغ و سپس 
تقسیم می شود.سعیدی افزود: ستاد مدیریت بحران خسارت ها را به 
وزارت کشور اعام کرده و پیگیر هستیم در دستور کار هیات دولت 

قرار بگیرد.
اعتبار دولت برای پیشگیری از حوادث کافی نیست

سعیدی درمورد اطاع رســانی و اقدامات پیش از وقوع حوادثی از 
جمله سرمازدگی و طوفان شــن گفت: اداره کل هواشناسی و صدا 
و سیما موظف به اطاع رسانی در این زمینه هستند. در کنار آن بر 
اساس اخطاریه ها، هشدار توسط ستاد بحران از یک هفته قبل اعام 
می شود. از طریق سامانه پیامکی نیز هشدارهای سریع داده می شود. 
او در زمینه خسارت طوفان شن جنوب استان گفت: اقداماتی از طرف 
منابع طبیعی شمال و جنوب انجام شده اما جازموریان خود کانون گرد 
و غبار است و کشاورزان ما در دل آن کشاورزی می کنند که این اشتباه 
است. ضمن این که مناطقی که درختکاری شده بود آسیبی ندیده 
است.مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری کرمان ادامه داد: استان 
کرمان 1۸ میلیون هکتار وسعت دارد که ۷.۸ میلیون هکتار آن بیابانی 
است. ما هزار کیلومتر با کویر لوت مرز مشترک داریم. مالچ پاشی و 
دیگر اقدامات همواره انجام می شود اما کافی نیست.او کمبود اعتبارات 
دولت را از مشکات مهم در این زمینه عنوان کرد و گفت: اعتبارات 
در سال های گذشته از محل صندوق توسعه ملی بوده است. مشکل 
کمبود اعتبار وجود دارد. ضمن این که جنس خاک به صورتی است 

که کشاورزی ها نباید در بستر رودخانه باشد.

وزیر جهاد کشاورزی از مزارع جنوب استان 
کرمان که در اثر سرما و طوفان شن دچار 

خسارت شدیدی شده اند، بازدید کرد.
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان روز 
گذشته در حاشیه بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزارع 
خسارت دیده جیرفت اظهار کرد: سرما بیش از 2 هزار و 
300 میلیارد تومان خسارت به کشاورزان جنوب کرمان 
وارد کرده است؛ همچنین خسارات ناشی از طوفان شن 
به مزارع جنوب استان بالغ بر 200 میلیارد تومان برآورد 

شده است.
سعید برخوری خواستار کمک های باعوض، امهال وام های 
کشاورزی و تسهیات کم بهره برای جبران خسارات 

کشاورزان این منطقه شد.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفرش به جنوب استان کرمان 
از مزارع آبیاری تحت فشار جیرفت بازدید کرد؛ همچنین یک 
طرح آبیاری 120 هکتاری با حضور وی به بهره برداری رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان در 
حاشیه افتتاح این پروژه بیان داشت: تجهیز مزارع و باغات به 
سیستم های آبیاری های نوین به منظور استفاده بهینه از آب 

در کشاورزی باید به صورت ویژه مدنظر قرار گیرد.
برخوری افزود: در جنوب استان ۸۷ هکتار از اراضی و مزارع 

مجهز به سیستم آبیاری نوین هستند.
او گفت:در حال حاضر پروژه 120 هکتاری مجهز به سیستم 
آبیاری نوین در جنوب استان با تخصیص 500 میلیون تومان 
از منابع دولتی و 425 میلیون تومان تسهیات به همراه 
200 میلیون تومان مشارکت سرمایه گذار اجرا شده ضمن 
اینکه سهم دولت از اجرای طرح های آبیاری تحت فشار 90 

درصد است.
او افزود: اعتبارات این طرح از محل اعتبارات فنی اعتباری 
تحت فشار و صندوق توسعه ملی است که حدود 150 نفر  به 

صورت مستقیم و غیر مستقیم  اشتغال ایجاد کرده است.
وزیر جهاد کشاورزی که در نخستین روزهای دهه فجر با 
هدف بازدید و افتتاح چندین پروژه به جنوب استان کرمان 

سفر کرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد 
کشاورزی استان کرمان گفت: کرمان در زمینه 
پرورش اسب از استان های شاخص و پیشرو کشور 
با جمعیت باال محسوب می شود."علی باقری" اظهار کرد: کرمان 
در زمینه پرورش اسب از استان های شاخص و پیشرو کشور با 

جمعیت باال محسوب می شود و در رده سوم قرار دارد.
او افزود: پرورش اسب در استان کرمان از رونق خاصی برخوردار 
است بطوریکه بیش از 6506 سر اسب از نژادهای مختلف در حوزه 

جهاد کشاورزی شمال استان پرورش داده می شود.
باقری تصریح کرد: بیش از نیمی از اسب های موجود از نژاد های 
بومی  است که هویت تایید شده ای ندارند و در شهرستانهای 
مختلف استان پراکنده اند و تحت عنوان بومی محلی شناخته می 
شوند.او بیان کرد: جمعیت تقریبی این اسب ها 3328 سر است و 
سایر نژادهای شناخته شده در استان نصف دیگر اسب ها را شامل 
می شوند که به ترتیب اسب های نژاد عرب ایرانی 870 سر، اسب 
های نژاد کرد 782 راس، اسب های دره شوری 685 راس، اسب 
های عرب وارداتی 275 راس ، اسب های ترکمن 218 راس و در 

مجموع با سایر نژادها )دوخون ( 3178 راس هستند.
معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: بیشترین 
جمعیت اسب استان در حال حاضر به ترتیب در شهرستان های 
رفسنجان، کرمان، سیرجان، بم، شهربابک ، زرند و ... پرورش 
داده می شود.او تصریح کرد: بیش از 100 باشگاه در استان در 
این زمینه فعالیت می کنند که در مسابقات زیبایی اسب رتبه

های برتر کشوری )اول تا سوم ( را دارند و این باشگاه ها عمدتا در 
شهرستانهای رفسنجان، کرمان و سیرجان فعال هستند.

باقری گفت: قریب به 4000 راس از اسب های استان توسط 
فدراسیون سوارکاری، انجمن های مرتبط و صندوق بیمه 
میکروچیپ گذاری شده اند و با توجه به برنامه ریزی های اخیر 
وزارت جهاد کشاورزی در زمینه شناسایی و هویت گذاری دقیق 
اسب های کشور این امر به موسسه تحقیقات علوم دامی واگذار 
شده که در این خصوص گروه های اعزامی از کشور برای نمونه 
گیری خون، آزمایش و تعیین اصالت به استان سفر کرده و از 
نمونه های گرفته شده تا کنون 260 راس هویت بخشی و ثبت 

شده است.

بازدید وزیر جهاد کشاورزی
 از مزارع خسارت دیده جنوب

کرمان، جزو استان های شاخص 
کشور در پرورش اسب

خبر

خبر

خبر

سیدمحمدعلی گالب زاده مدیر مرکز کرمان شناسی 
در رابطه به این مکان می گوید: از پیچ خیابان زریسف، 
به سوی گلزار شهدا که می روید، کوچه ای است 
که در آن یکی از بناهای تاریخ ساز شهرمان به نام 
»کنسولگری انگلیس« قرار دارد، که با قدمت بیش 
از 200 سال یکی از مراکز تاریخی و ارزشمند استان 

کرمان به شمار می آید.
بانی این باغ سیدابوالحسن خان بیگلربیگی حاکم 
وقت کرمان بوده است که در حدود سال های 1208 
در کرمان حکومت می کرده. حکومت او مصادف بود 
با آمدن لطفعلی خان زند به کرمان. بعد که انگلیسی 
ها به کرمان آمدند کنسولگری را ایجاد کردند و در 
اینجا »اس بی آد« را راه انداختند و آقای » اون فری 
سایکس« به کرمان نقل مکان کرد و از آن پس این باغ 
در اختیار کنسولگری قرار گرفت و سرانجام به دست 

شرکت نفت افتاد.
ساختمان کنسولگری کرمان در سال های گذشته 
هم وضعیت اسفناکی داشته و به آغل گوسفند بدل 
شده بود. پس از بازدید ناگهانی رزم حسینی استاندار 
وقت کرمان و مدیرکل میراث فرهنگی وقت در سال 
۹4 و برمال شدن این ماجرا روند بازسازی آن آغاز شد.

موزه »نفت سوزها« با »موزه چراغ« موازی کاری است
سیدمحمدعلی گالب زاده خود یکی از منتقدان 
تبدیل ساختمان کنسولگری به موزه نفت سوزها 
است. او در این مورد به »کرمان نو« می گوید: با ایجاد 
موزه نفت سوزها در ساختمان کنسولگری کرمان 

بخشی از تاریخ کرمان به خاک سپرده می شود.
گالبزاده تاکید دارد اگر موزه نفت سوزها در این مکان 
راه اندازی شود موازی با »موزه چراغ«، واقع در کوچه 
برق )خیابان شریعتی( می شود در حالی که ما چیزی 

اضافه بر آن نداریم.
آن طور که مدیر مرکز کرمان شناسی می گوید قراری 
مبنی بر این که این مکان موزه نفت سوز بشود نبوده 
است:»ما با دوستان شرکت نفت صحبت کردیم. 
علیرغم این نکته که زحمات دوستان را نباید نادیده 
گرفت و کارهای بسیار خوبی انجام شده، اما قرار بر این 
بود اینجا به عنوان »موزه اسناد استعماری« زمینه 

تحقیق و پژوهش قرار بگیرد«.
گالبزاده با اشاره به این که انگلیس حق نداشته 
این مکان را به عنوان سرمایه مردم یک شهر، به 
جای بدهی خود به شرکت نفت بفروشد ادامه داد 
:»150هزار برگ سند تاریخی در انگلیس داریم که 
موفق شدیم 15 هزار برگ از آن ها را خریداری کنیم. 
دو جلد از اسناد را منتشر کردیم بقیه نیز در دست 
انتشار هستند، سندهایی که در همین مکان نوشته 

شده است«.
او به کنسولگری کرمان به عنوان یکی از جاذبه های 
بسیار ارزشمند برای جهانگردان و توریست های 
خارجی اشاره کرد و گفت: »اگر یک توریست انگلیسی 
به کرمان بیاید و به او بگوییم »لوریمر و سر پرسی 
سایکس« در کرمان در چنین جایی خاطرات خود 
را نوشتند اول به اینجا می آیند یا جای دیگری می 

روند؟«
نفت سوزها؛ تنها رشته ارتباطی مردم کرمان با 

شرکت ملی پخش
باغخانی رییس موزه نفت سوزهای کرمان اما می گوید: 
پس از حرف و حدیث هایی که در سال های گذشته 
ایجاد شد، حفظ و مرمت ساختمان کنسولگری با 
حمایت مالی وزارت نفت، همت مدیریت موزه های 
صنعت نفت، مدیران وقت شرکت ملی پخش و 
همکاری میراث و با پیشنهاد استاندار وقت، آغاز شد. 
در فازهای مختلف اقداماتی انجام و ساختمان سر و 
شکل گرفت.او ادامه داد: بعد از آن باید کاربری برای 
آن انتخاب می شد. کاربری متناسب با وظایف و کار 
شرکت نفت. از آنجا که رسالت وزارت نفت در انجام 
این موضوع ،حفظ میراث نفتی بود، در این جا باید 
ارتباطی با نفت پیدا می  شد، رشته ارتباطی مردم با 
شرکت ملی پخش، نفت سوزها بود. چیزی که حتی 

امروزه هم در برخی نقاط استان استفاده می شود.

باغخانی افزود: هدف شرکت نفت حفظ ساختمان 
به عنوان یک میراث ارزشمند بود و به همین دلیل 
با مشاوره افراد سرشناس مختلف در استان و کشور 
به این نتیجه رسیدیم که در تعریف سناریوی این 
موزه بهترین گزینه نفت سوزها هستند و کار جمع 
آوری اسناد و اشیا نفتی از استان های کشور و خارج 
از کشور آغاز و چهار سال به طول انجامید، این موزه 
در حال حاضر مجموعه ای از حرارتی ها، روشنایی ها، 
تبدیل انرژی و همه نفت سوزهای نفیس ایرانی و غیر 

ایرانیست.
او در خصوص سابقه تاریخی خود کنسولگری گفت: 
در خصوص حفظ اسناد ساختمان کنسولگری در 
بخشی از این بنا، فضاییست که تاریخ بنا، حضور 
انگلیس ها در کرمان و…توضیح می دهد. اسناد 
ارزشمندی هم برای این بخش از داخل  و خارج از 

کشور جمع آوری شده است.
رییس موزه نفت سوزهای کرمان افزود:  افتتاح یک 
موزه پایان کار نخواهد بود و مشتاق توسعه روزافزون 
فرهنگ و هنر هستیم. ما در انجام این موضوع از اهالی 
تاریخ، میراث داران و دانشگاهیان و …کمک گرفتیم و 
همچنان نیازمند حمایت و حضور موثرشان هستیم. 
دوستان بیایند و ببینند اگر در تعریف تاریخ بنا کم 
گفته شده باشد اسنادشان را به موزه امانت دهند تا 
در کنار هم تاریخ و میراث این شهر را پاسداری کنیم.

انتقاد از تبدیل ساختمان کنسولگری کرمان 
به موزه نفت سوزها

ایرنا
گزارش

ایجاد موزه نفت سوزها در ساختمان 
کنسولگری کرمان مورد انتقاد برخی از اهالی 
فرهنگ و هنر کرمانی قرار گرفته؛ رییس 
موزه اما می  گوید تنها رشته ارتباطی مردم 
با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
نفت سوزها بود.

تبدیل ساختمان کنسولگری کرمان به موزه 
نفت سوزها در روزهای اخیر مورد انتقاد برخی 
از اهالی فرهنگ و هنر کرمانی قرار گرفته 
است. آن ها بر این عقیده اند که این مکان 
خود سابقه تاریخی دیرینه ای داشته و باید 
به صورت مجزا مورد استفاده قرار بگیرد و 
استفاده آن به عنوان موزه نفت سوزها سابقه 
تاریخی بنا را تحت تاثیر قرار می دهد؛ اما از 
آن جایی که در اختیار شرکت نفت است قرار 
است به موزه نفت سوزها تبدیل شود.

هر
س: م

عک

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تامین با بیان اینکه استراتژی کلی این شرکت و شستا، توسعه شرکت های مس در منطقه کرمان است گفت:یک مس دیگر را طی 
2سال آینده با محصوالت متنوع تر در این استان احداث می کنیم.

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۲۰۰۲۶۹۴ ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
بالمعارض  مالکانه  تصرفات  سیرجان  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی  واحد  در  مستقر   
متقاضیآقای حسن فیروزی قهستانی  قهستانی فرزند قلی بشماره شناسنامه ۵ 
صادره از سیرجان در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت۴۶8۱/8۴ مترمربع پالک 
۴۴۹ اصلی واقع در اسحاق اباد بخش۳8 کرمان خریداری از مالک رسمی آقای قلی 
فیروزی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 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 است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت  دوم۱۳۹۹/۱۱/۱۵
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف 858

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۴۶۱ 
هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مسعود خراسانی نیا فرزند حمیدرضا بشماره ملی ۰۳۱۵۳۰۲ ۳۰۶ صادره 
از سیرجان دریک قطعه باغچه به مساحت 8۷۶ مترمربع پالک ۳۰۲ اصلی واقع در 
باغيميد بخش ۳۶ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید عباس خاکسار محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسليم 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

محمد ارمان پور رئیس ثبت اسناد و امالکم.الف 883

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهر عنبر آباد  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی اگهی موضوع ماده ۳

قانون و ماده۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف و ضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابررای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۹۱۰۰۱۵۱۷-۹۹٫۶٫۳۱ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک شهر عنبرآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم سکینه برخوری 
مهنی فرزند محمد حسین شماره شناسنامه ۱8۱۹با کد ملی ۳۰۳۰۹8۶۱۲8صادره از جیرفت   
درششدانگ یک باب  اتاق بلوکی سقف سبک  به مساحت ۵۰8.۷۰مترمربع پالک -فرعی از 
۴۹- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک  ۴۹-اصلی  قطعه یک واقع در عنبراباداراضی محمد 
اباد بی بی شهری بخش ۴۵کرمان  خریداری  از مالک رسمی اقای محمود کنت محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 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 تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراضی 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد-تاریخ انتشار نوبت اول :۹۹٫۱۱٫۱تاریخ انتشار 

نوبت دوم ۹۹٫۱۱٫۱۵
مصیب حیدریان -ریس اداره ثبت اسناد عنبراباد.م الف 2705

آگهی تحدید حدود اختصاصی   
چون ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 
۲۷۷۶۶مترمربع  دارای پالک۱8۵- فرعی از 
۴۹۲- اصلی واقع درتاریکماه شهر قلعه گنج  
قطعه ۴بخش ۴۶ کرمان مورد تقاضای حبیب هللا رئیسی 
آهوان فرزند حسین  به شماره ملی ۳۱۶۱۰۴۳۳۶۷نیاز به 
تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 
منتشر  فوق   پالک  تحدیدحدوداختصاصی  ۹۹/۱۱/۱۱آگهی 
از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخه  وعملیات تحدید آن 
۱۳۹۹/۱۲/۰۶در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک 
ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در 
این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه 
ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور 
انتشار :چهارشنبه  .تاریخ   / ادعایی مسموع نیست  هرگونه 

۱۳۹۹/۱۱/۱۵
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
کهنوج . م الف :3706

 اگهی حصر وراثت   
خواهان  تقدیمی  دادخواست  خصوص  در  احتراما 
داده  توضیح  حصروراثت  خواسته  به  سهرابی  علی 
به ش  میردوست  فرزند  سهرابی  شهریار  شادروان 
ش ۱۹۰۷در تاریخ۱۳8۱/۱/۱۹دررودبار جنوب فوت نموده ووارث حین 
فوق عبارتند از :۱-  علی سهرابی فرزند شهریار ۲- مختار سهرابی 
فرزند شهریار۳- بختیار سهرابی فرزند شهریار ۴- ذبیح هللا سهرابی 
فرزند شهریار۵- مهدی سهرابی فرزند شهریار ۶- محمدرضا سهرابی 
فرزند شهریار)فرزندان پسر متوفی (۷- هاجر سهرابی فرزند شهریار 
8-صغری سهرابی فرزند شهریار)فرزندان دختر متوفی (۹-نلوت 
خانم زمانخانی فرزند رحمدل )همسر دائمی متوفی  ( لذا مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی 
اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی نزد اشخاص باشد یک ماه از نشر 

آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو.بهروز عربی–م الف :724

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۳۴88 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی آقای کاظم عباسلو فرزند احمد بشماره شناسنامه ۳۰۳ صادره از بردسیر 
به مساحت ۱۳۷۴۰/۵۰متر مربع پالک  بر ساختمان  باغ مشتمل  در یک قعطه 
از مالک رسمی  ۱۶8۶ اصلی واقع در اراضی خانمی بخش ۳۶ کرمان خریداری 
آقای اسفندیار رفعتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۹۹/۱۰/۳۰-تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

 محمد ارمان پور رئیس ثبت اسناد و امالک م.الف 879

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

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

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۶۲۰۰۰۵۷۰ 
هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی
 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیآقای 
از گلباف در  اکبر زاده گوکی فرزند رمضان بشماره شناسنامه ۵۲۰۶ صادره  محمد 
ششدانگ یک باب خانه مشتمل بر باغ به مساحت ۲۱۹۴ متر مربع پالک ۱۳۹۵ 
اصلی واقع در گلباف خیابان انقالب کوی شهید امیر مجاهدی خریداری از مالک 
رسمی لیلی امیر مجاهدی گوکی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
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 است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تاریخ انتشار نوبت  دوم۱۳۹۹/۱۱/۱۵
محمد مقصودی  رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف م.الف 858

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

اگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۱8۳۷ هیات دوم  
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 مهدی 
سلطانی تاج ابادی فرزند علی به شماره شناسنامه ۳۰8۰۵۱۵۵۶ صادره از زرند در یک 
باب خانه به مساحت ۲۷۹.۷۵ مترمربع از پالک ۲۳8۹ اصلی واقع در زرند خیابان شهید 
خلیلی خریداری از مالک رسمی آقای محمد ذکائی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز 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 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف ۱۶۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۱۱/۱

تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه به مساحت  

۷۲۲/۳۰مترمربع  دارای پالک88۱- فرعی از 
اباد شهر کهنوج   ۲۲- اصلی واقع درحسین 
نیک  عیسی  تقاضای  مورد  ۴۶ کرمان  بخش  یک  قطعه 
نفس دهقانی  فرزند موسی به شماره شناسنامه ۲8۹نیاز 
مالک   درخواست کتبی  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید  به 
فوق   پالک  تحدیدحدوداختصاصی  ۹۹/۱۱/۱۲آگهی  مورخ 
منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخه 
۱۳۹۹/۱۲/۰۹در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک 
ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در 
این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت ۳۰روز واخواهی خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه 
ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور 
انتشار :چهارشنبه  .تاریخ   / ادعایی مسموع نیست  هرگونه 

۱۳۹۹/۱۱/۱۵
 اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان 
کهنوج . م الف :3708

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

آگهی اصالحی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
برابر رای اصالحی شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰8۰۰۰۰۲۶ هیات دوم  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 خانم نجمه یزدانپناه احمدآبادی فرزند 
محمد به شماره شناسنامه ۶۴۲ صادره از زرند در یک باب خانه 
به مساحت ۲۹۵.۱۶ مترمربع مفروز و مجزی از پالک ۱۴۵ فرعی 
از ۲۳۶8 اصلی واقع در زرند خیابان پزشک کوچه ۴ خریداری از 
مالک رسمی خانم صاحبجان میرزائی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در یک نوبت 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 یک 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 است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م/الف ۱8۴
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی فقدان سند مالکیت-
 چون اقای محسن گیالنی مالک ششدانگ پالک ۳۰فرعی از ۱۲۰۱-اصلی واقع در 
بخش ۳۴کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل 
سند مالکیت پالک اخير الذكر که قبال ذیل ثبت دفتر امالک ٬ امالک الکترونیک /
محلی جیرفت صادر وتسليم شده است بعلت جابجای مفقود گردیده از این اداره تقاضای صدور سند 
مالكيت المثنى پالک فوق را نموده لذا بنا به درخواست نامبرده و برحسب دستور تبصره یک ماده ۱۲۰ 
آيين نامه - قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم و یا وجود اصل سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ 
انتشار آگهی )یک نوبت است( ظرف مدت ۱۰روز مراتب را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا 
به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر 
در آگهی )۱۰روز( هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد بود و این اداره وفق ضوابط و مقررات 

نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود
جواد فاریابی -رییس ثبت اسناد و امالک جیرفت
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نتقال  سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور از ا
نخستین محموله از واکسن های کرونا به کشور از 
مبدا روسیه در روز پنج شنبه )1۶ بهمن ماه( خبر داد 
و گفت: هواپیمایی ماهان واردات نخستین محموله 

واکسن های کرونا به کشور را بر عهده دارد.
»محمد حسن ذبیخش« روز سه شنبه افزود: قرار 
است واکسن های کرونا با سه پرواز وارد کشور شود 

که نخستین آن پس فردا انجام خواهد شد.وی 
ادامه داد: با هماهنگی های وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی، ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت 
راه و شهرسازی روز پنج شنبه اولین مرحله از 
واردات واکسن  روسی کرونا با همکاری شرکت 
هواپیمایی ماهان از مبدا روسیه و وارد کشور می 

شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی ادامه داد: برای 
بارگیری و انتقال باقی واکسن های خریداری شده 
نیز شرکت هواپیمایی جمهوری اسامی ایران )هما( 

اعام آمادگی کرده است.
او افزود: پرواز شرکت هواپیمایی ماهان روز 
پنجشنبه در فرودگاه بین المللی امام خمینی 
)ره( به زمین می نشیند و واکسن ها تحویل وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شود، این 
پرواز از مبدا روسیه حدود 4 ساعت به طول خواهد 
انجامید و همه تمهیدات الزم برای لجستیک این 

واکسن ها اندیشیده شده و فراهم است.
سخنگوی سازمان هواپیمایی تأکید کرد: وزارت 
راه بر موضوع حمل این واکسن ها نظارت دارد و از 

مقدار خریداری شده بی اطاع است.  

نخستین محموله واکسن کرونا 2 روز دیگر وارد کشور می شود

به گزارش اداره کل اطاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب زاده در اظهاراتی 
از اقدام انسان دوستانه جمهوری اسامی ایران در خصوص خدمه کشتی کره جنوبی خبر داد.

خطیب زاده اظهار داشت: به دنبال درخواست دولت کره جنوبی و مساعدت قوه قضائیه در چارچوب 
مقررات قضایی، خدمه کشتی کره ای که به اتهام ایجاد آلودگی زیست  محیطی در خلیج فارس 
توقیف شده است، در یک حرکت انسان دوستانه توسط جمهوری اسامی ایران اجازه خروج از کشور 
را دریافت کردند.سخنگوی وزارت امور خارجه در عین حال گفت: بررسی قضایی پرونده تخلف 
کشتی و کاپیتان در چارچوب قوانین ادامه دارد.وی از  گفت وگوی تلفنی سید عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر امور خارجه با چوی قائم مقام وزارت خارجه کره خبر داد که طی آن موضوع آزادسازی 

هر چه سریع تر منابع ارزی ایران در این کشور مورد تاکید قرار گرفت.
 به گفته خطیب زاده طرفین در خصوص سازوکارهای موثر جهت استفاده از این منابع رایزنی کردند 
و طرف کره ای بر اراده دولت این کشور و تاش حداکثری برای رفع محدودیت از این منابع در اسرع 

وقت تاکید کرد.

خدمه کشتی کره ای اجازه خروج 
از کشور را دریافت کردند

به گزارش روابط عمومی بهزیستی اســتان کرمان با فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر و هفته تکریم و 
بزرگداشت مقام زن طی مراسمی با حضور عباس صادق زاده مدیرکل بهزیستی استان کرمان ، 
فاطمه سادات حسینی مدیر کل امور بانوان استانداری ، محمدرضا محمدی انارکی دبیر شورای 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان و جمعی از مدیران ،  کارشناسان ادارات استان همایش زنان 

فجر آفرین برگزار شد 
در ابتدای این مراسم عباس صادق زاده مدیر کل بهزیستی استان کرمان طی سخنانی با اشاره به 
جایگاه واالی زن در دین مبین اسام و بالطبع آن در جامعه اسامی ایران ، نقش بانوان را در کسب 
موفقیتهای نظام مقدس جمهوری اسامی بسیار پررنگ و قابل توجه دانست و گفت :  کسب بسیاری 
از موفقیتها در جوامع امروزی مرهون حضور ارزشمند و فعال بانوان است وی افزود: تجلی تربیت 
دلسوزانه و مدبرانه مادران ،  رشادت ، جانفشانی و از خود گذشتگی شهیدانی است  که مادرانشان با 
تاسی به بانوی یگانه عالم حضرت زهرا )س( مسیر رشادت و ازخودگذشتگی را برای مردان خود هموار 

نمودند تا جامعه ایران در سایه این رشادتها شاهد آرامش و ثبات کنونی باشد.

تجلیل از بانوان خیر 
و کارآفرین کرمانی

 تیم مس شهربابک در خانه مقابل میهمان خود 
تیم نفت امیدیه متوقف شد. به گزارش ایرنا، روز 
سه شنبه و در چارچوب رقابت های گروه دو لیگ 
دسته دو فوتبال کشــور، تیم مس شهربابک در 
ورزشگاه شهدای مس)شهید سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی( شهربابک پذیرای صدرنشین این رقابت 

ها، تیم نفت امیدیه بود.این مسابقه در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.
امید قربانی برای مس و احمد قنواتی برای نفت امیدیه در این دیدار گلزنی کردند.

نفت امیدیه با 1۷ امتیاز صدرنشین و مس شهربابک نیز با 15 امتیاز، در رتبه دوم جدول رده 
بندی این رقابت ها ایستاده است.

تیم شهرداری بم هم در این هفته به مصاف تیم عقاب تهران رفته بود که با نتیجه چهار بر صفر 
مغلوب شد و همچنان در رده شانزدهم این مسابقات است.

مس شهربابک 
در خانه متوقف شد

خبرخبر

بودجه 1400 کــه قرار بــود در جریان 
بررسی ها اصاح و از بار تورمی آن کاسته 
و توجه بیشتری به معیشت مردم داشته 
باشــد، در نهایت با افزایــش 300 هزار 
میلیاردی هزینه ها، دســتکاری نرخ ارز، 
افزایش یارانه پردرآمدها، تبعات تورمی 
و سنگین تر شــدن کسری تراز عملیاتی 
از کمیسیون تلفیق خارج شد، الیحه ای 
که دولت ارائه کــرد و چندان مورد تائید 
کارشناسان و نمایندگان نبود در نتیجه 
اصاحاتی که گفته می شــد به شــفاف 
سازی منتهی شده حتی در صحن علنی 
مجلس به بررسی هم نکشــید و رد شد، 
آنهم با تاکید بر همان محورهایی که گفته 

شد اصاح شده است!
الیحه بودجه 1400 با سقف کلی 2435 
هزار میلیارد تومان وارد مجلس شد و در 
کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت 
ولی آنچه که خارج شــد نشان از بودجه 

2۷44 هزار میلیارد تومانی داشت.
خروجــی الیحه ای کــه در تلفیق مورد 
تصویــب قــرار گرفت در صحــن علنی 
مجلس رای نیــاورده و 14۸ رای مخالف 
داشــته  که حــدود 50 رای بیشــتر از 

مخالفان است.
جالب اینجاســت که محورهــای اصلی 
مخالفت نماینــدگان عمدتــا  به همان 
مسایلی بر می گردد که تلفیق اعام کرد 
اصاح کرده اســت؛   بحــران های ارزی 
ناشــی از تصمیمات کمیســیون تلفیق 
برای نرخ ارز، تورم زا بودن، افزوده شدن 
بر وابستگی بودجه به نفت، افزایش فرار 
مالیاتی، نحــوه توزیع یارانــه ها و نحوه  
حــذف ارز 4200 تومــان و درآمدزایی 

از محل.
در هر صورت اکنون اختاف نظر در مورد 
الیحه بودجه بسیار زیاد است، جایی که 
الیحه ابتدایی دولت مورد نقد قرار داشت 
و آنچه از تلفیق خارج شــده با مخالفت 
های بیشتری مواجه شده است. به گفته 
کوچکــی نژاد-عضو کمیســیون برنامه 
و بودجــه- بودجه ای کــه مانند مریض 
اورژانسی بود تلفیق نه تنها دردش را دوا 

نکرده بلکه بدتر نیز شده است.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از افزایش 
5 برابری مشــارکت اقتصــادی زنان در 

چهار دهه گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در 
نشســت صمیمانه با بانوان مدیر، فعال و 
برگزیده وزارتخانه و ســازمان های تابعه 
به مناسبت بزرگداشــت روز زن و میاد 
فاطمه زهرا )س( گفــت: در ایران قبل 
از پیروزی انقاب اســامی زنان حضور 
چشمگیری در جامعه نداشتند اما نقش 
زنان پس از پیروزی انقاب شکل دیگری 
به خــود گرفت و دگرگونی اساســی در 
زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
و ...  اتفاق افتاد.وزیر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی  در ادامه با ارائــه آمارهایی از 
حضور زنــان در قبل و پــس از انقاب 
اســامی اظهارکرد: هم اکنون زنان در 
عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی حرکت می کنند و به  موفقیت 

های فراوانی نیز دست یافته اند.
او افزود: قبــل از انقاب تنهــا ۶ درصد 
فارغ التحصیــان زن بودند درحالی که 
هم اکنون این رقم به 45 درصد رسیده 
است. در گذشته حدود یک درصد کرسی 
استادی در دانشــگاه های کشور به زنان 
اختصاص داشت اما هم اکنون این رقم به 

20 درصد افزایش یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، تعداد 
زنان پزشــک قبل از انقاب را 3 هزار و 
500 نفر عنوان کرد که این رقم در حال 
حاضر به حدود ۶0 هزار نفر رسیده است.

وی افــزود: پزشــک متخصــص زن در 
گذشــته 59۷ نفر و در دوره کنونی 30 
هزار نفر است.شریعتمداری تعداد تشکل 
های بانــوان را قبل از انقاب 5 تشــکل 
دانســت که بیشــتر در خدمت خانواده 
سلطنتی بود اما هم اکنون تعداد 2 هزار 
تشکل بانوان در کشــور مشغول فعالیت 
هستند.وی مدال آوری زنان ورزشکار را 
پس از پیروزی انقاب چشمگیر دانست 
و تاکید کرد: سن امید به زندگی زنان از 
54 به ۷۸ ســال افزایش یافته که نشات 
گرفته از ترمیم زیرساخت های بهداشتی 

و اجتماعی است.
شــریعتمداری، نرخ مشارکت اقتصادی 
زنــان را در گذشــته 3 درصــد اعام و 
خاطرنشــان کرد: این رقم  با افزایش 5 
برابری در حال حاضر به حدود 15 درصد 
رسیده هرچند که تا نقطه مطلوب فاصله 

داریم، اما رقم خوبی است.

یک عضو شورای نگهبان دالیل رد اصاح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری را تشریح کرد.به گزارش پایگاه اطاع رسانی شورای نگهبان، 
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶3 
از سلسله گزارش های خود از جلسات شورای نگهبان نوشت:»طرح 
اصاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسامی ایران« در 
دستور کار چند جلسه شورای نگهبان بود.یکی از مسائل اساسی و کلی 
نسبت به مصوبه به تفاوت انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات مجلس 
در قانون اساسی باز می گردد. در انتخابات مجلس، قانون اساسی هیچ 
شرطی را برای داوطلبان ذکر ننموده و بر اساس اصل ۶2 قانون اساسی، 
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون 
عادی تعیین می کند لذا موضوع در اختیار نمایندگان مجلس است. 
در حالی که قانون اساسی در خصوص داوطلبان ریاست جمهوری در 
اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان، تمام شرایط را ذکر کرده است: 
»رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر 
باشند انتخاب گردد: ایرانی االصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن 
سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسامی ایران و 
مذهب رسمی کشور« و صرفا در اصل 11۶ نحوه برگزاری انتخاب رئیس 
جمهوری را به قانون عادی واگذار کرده است.به خاطر چنین تمایزی 
که برآمده از اصول قانون اساسی است از ابتدای انقاب تاکنون، مجلس 
بارها شرایط انتخاب شوندگان و داوطلبان نمایندگی مجلس را متناسب 
با شرایط و اقتضائات کشور تغییر داده و این تغییرات با تایید شورای 
نگهبان همراه بوده است در حالی که در این سال ها هر بار مجلس اقدام به 
قانون گذاری در خصوص شرایط داوطلبان ریاست جمهوری کرده است، 
با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است؛ چرا که قانون گذاری در 
این خصوص موجب افزودن شرطی بر شرایط مذکور در قانون اساسی 
خواهد شد و این امر در صاحیت مجلس نیست.البته برخی از اعضا بر 
این اعتقاد بودند که با اباغ سیاست های کلی انتخابات در سال 1395 
از سوی مقام معظم رهبری، برخی از عبارات مذکور در این سیاست ها 
نظیر »تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی 
داوطلبان« و »شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله 
ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی«، تجویزی برای قانون گذاری 
مجلس محسوب می شود که در مقابل برخی دیگر معتقد بودند که این 
موارد در خصوص انتخابات های دیگر است و نسبت به انتخابات ریاست 

جمهوری با مستنداتی که از قانون اساسی ذکر شد، انحراف دارد.

چرا شورای نگهبان اصالح قانون 
انتخابات ریاست جمهوری را رد کرد؟

بودجه "بد"
رای نیاورد

»بیمه زنان خانه دار « 
تا پایان دولت نهایی 

می شود

تسنیم| وزیر جهاد کشاورزی گفت: جبران خسارت های سنگین وارد 
شده به کشاورزان جنوب استان کرمان در جلسه فردای هیئت وزیران 
بررسی می شود.  کاظم خاوازی ظهر دیروز در سفر به جنوب کرمان در 
جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سفر به جنوب کرمان از خسارت های 
اتفاق افتاده به محصوالت کشاورزی و کشاورزان این منطقه از نزدیک 
بازدید کرده و خسارت های وارده شده را مورد ارزیابی قرار دادیم.او با بیان 
اینکه در سرمای اخیر به مزارع سیب زمینی، پیاز و باغات مرکبات که 
مورد هجمه سرما قرار گرفته بودند خسارت قابل توجهی وارد شده است 
افزود: خسارت های وارده را به اطالع معاون اول رئیس جمهور رساندیم و 
دستورات الزم را برای جبران خسارت توسط معاون اول رئیس جمهور 
داده شد از سوی دیگر مکاتباتی نیز با وزیر کشور در این زمینه انجام شده 
است.وزیر جهاد کشاورزی گفت:  فردا در هیئت وزیران گزارش سفر امروز 
به جنوب استان کرمان و خسارت های سنگین وارد شده به کشاورزان 
این منطقه را مطرح خواهم کرد.وی با بیان اینکه پیگیری الزم را خواهم 
کرد تا پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی در صحن هیئت وزیران به سرعت 
مورد بررسی قرار گیرد افزود: باید مصوبات سفر را به تصویب برسانیم تا 

کشاورزان بتوانند خود را برای کشت بعدی آماده کنند.
خاوازی ادامه داد: با مدیر صندوق بیمه کشاورزی به توافق رسیدیم که 
بالفاصله از هر محلی که امکان پذیر است کشاورزانی که حداقل بیمه 
بودند معطل پرداخت هزینه خود نباشند و به سرعت این مهم اتفاق 
خواهد افتاد.وی عنوان کرد: از محل یارانه هایی که در اختیار بخش 
کشاورزی است و کمک های اعتباری به کشاورزانی که در حوزه باغبانی 
دچار خسارت شده اند کمک می شود.وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: 
در برنامه داریم تا از محل کارت کشاورز که اعتبار قابل توجهی در این 
قسمت وجود دارد تسهیالتی برای جبران خسارات و سرمایه در گردش 
در اختیار کشاورزان قرار دهیم تا کشاورزی جنوب استان کرمان در 
فرآیند مناسب و سطح خوبی قرار گیرد.وی عنوان کرد: مدیرعامل بانک 
عامل هم قول دادند تا کشاورزانی که به درآمد کشت خود متکی بودند و 
امروز بایستی اقساط وام خود را پرداخت می کردند اجرائیه ها را با تأخیر 
طوالنی تر نسبت به آن اقدام کنند.خاوازی با بیان اینکه با هماهنگی بانک 
مرکزی و شورای پول و اعتبار از محل بند خ و بند ل اعطای تسهیالت 
و جبران خسارت به سرعت انجام شود افزود: در بحث زنجیره های 
دام و طیور که استان کرمان استثناء شد و به ویژه جنوب کرمان که 
سرمایه گذارها می تواند ورود پیدا کنند و مجوزهای الزم را صادر خواهیم 
کرد.او تصریح کرد: بانک کشاورزی به جز سرمایه گذاری که در حوزه دام 
و طیور صنایع مرتبط با انواع کشت و کارهایی که در منطقه داریم از انواع 
سورتینگ و بسته بندی های مرتبط با صنعت باغبانی منطقه جنوب و 
صنایع مرتبط با پیاز و سردخانه ها انجام دهند.خاوازی با بیان اینکه بانک 
کشاورزی این آمادگی را دارد تا تسهیالت در اختیار سرمایه گذاران قرار 
دهد گفت: یکی از نگرانی های ما در جنوب استان کرمان بحث مازاد 

محصول پیاز است که از چند بعد این موضوع را پیگیری می کنیم.
او با بیان اینکه  ارتباط کامل را با وزارت خارجه برقرار کردیم گفت: از 
هفته آینده کارگروه ملی پایش پیاز جنوب استان کرمان در وزارتخانه 

راه اندازی می شود.

جبران خسارت کشاورزان 
جنوب کرمان به جلسه هیات 

دولت موکول شد 

محمد سالخورده، یکی از حقابه داران 
جنوب کرمان در این باره  می گوید: 
»این بندهای خاکی حجم گسترده ای 
از آب منطقه در باالدست را گرفته اند 
و برای مردم باالدست ایجاد حق 
کردند. زمین هایی که به واسطه همین 
بندهای خاکی قیمت گرفته اند و 
زیر کشت رفته  اند.«به گفته او حجم 
آبی برخی از این بندها حتی به یک 
میلیون متر مکعب هم می رسد.

 

رئیس کمیته محیط زیست در کرسی 
سالمت اجتماعی  یونسکو ایران در این باره 

می گوید:»کل نیاز آب شرب این استان که 
جمعیتش ۳ میلیون تا ۳ میلیون 1۰۰ هزار نفر 

است حدود ۳۰۰ میلیون متر مکعب است. کرمان 
۷۰۰ هزار نفری بین 6۰ تا ۷۰ میلیون متر مکعب 

نیاز آبی دارد. این عدد در مقایسه با ۵.۸ میلیارد 
متر مکعب آبی که از چاه ها استخراج می شود 

ناچیز است.«کل استان ۳1۰ میلیون متر مکعب 
نیاز آبی دارد، به عبارت دیگر، ۵درصد از آب 

چاه های استان، می تواند کل نیاز آبی کشور را 
تامین کند.

دفاع علی اکبر رضایی، مجری انتقال آب از سد 
صفارود به کرمان اما حول محور کاهش دبی 
چاه آب های کرمان و قطعی آب در تابستان 

می چرخید. رضایی گفت: »منابع تامین آب شرب 
استان کرمان، 1۰۷ حلقه چاه و ۳ حلقه قنات 

است که توان تولید آنها بیشتر از 2 هزار و ۷۷ 
لیتر نیست. االن همین دبی نیز کاهش یافته و هر 

ساله 1۵۰ تا 2۰۰ لیتر هم از میران آبدهی آن ها 
کاهش می باید.« او معتقد که اگر نیاز آبی استان 
تامین نشود، تابستان 14۰۰کرمان با مشکل کم 

آبی مواجه می شود.

 

600 میلیارد تومان. این اعتباری است که تاکنون برای 
تونل انتقال آب از صفارود به کرمان خرج شده است. 
اعتباری که می توانست صرف بهبود شبکه فاضالبی 
شود که حتی به گفته مدیر عامل آب وفاضالب استان 
35 درصد پرتی آب دارد.مطالعات انتقال آب از حوضه 
جازموریان به کرمان از سال 70 شروع شد. 21 طرح 
را مد نظر داشتند اما در نهایت به سه طرح رسیدند: 
صفارود، سرمشک و سید مرتضی.سید مرتضی که با 
عبور خط گاز از دستور کار خارج شد، ماند صفارود و 
سرمشک. با حمایت قاسم سلیمانی جلوی انتقال آب از 
سرمشک گرفته شد. اما پروژه صفارود به قوت خود باقی 
ماند. طرحی که از دید متخصصان محیط زیست و منابع 
طبیعی خسارت سنگینی به محیط زیست منطقه زده و 
جازموریان را به کانون گرد و غبار تبدیل می کند. کانونی  
که نه تنها منطقه جازموریان  بلکه نیمه شرقی و بخش 
غربی افغانستان و پاکستان و شرق و شمال استان های 
حوزه خلیج فارس از تبعات آن آسیب می بینند.صبح 
دیروز دانشگاه شهید باهنر کرمان میزبان نشستی بود 
که به طور تخصصی به ابعاد حقوقی و مخاطرات زیست 
محیطی طرح انتقال آب از سرشاخه هلیل رود و تاثیر آن 
بر جازموریان پرداخت. در این نشست محمد درویش، 
رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت اجتماعی  
یونسکو ایران و مسئولین آب منطقه ای به عنوان مدافع 

طرح انتقال آب از سد صفارود حضور داشتند.
 سرطان و ریزگرد، سهم 

مردم اصفهان از انتقال آب
طرح ها ی انتقال آب در ایران قدمت 60 ساله دارند، شاید 
مهمترین شان  طرح انتقال آب از کاسپین به سمنان و یا 
طرح انتقال کوهرنگ باشند .طرح هایی که از نگاه محمد 
درویش، رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت 
اجتماعی  یونسکو ایران از اساس اشتباه بودند. شروع 
صحبت های درویش با این جمله بود» مهمترین کاربرد 
تاریخ وسعت دید است.« او در خصوص طرح های انتقال 
آب کوهرنگ گفت:»برای طرح انتقال آب کوهرنگ یک، 
مقامات ارشد استان اصفهان و معاون وزیر کشور اعالم 
کردند که اگر طرح اجرا شود مشکالت اصفهان حل 
می شود. کوهرنگ دو اجرا شد و مشکالت به قوت خود 
باقی ماند. رفتند سراغ کوهرنگ دو و حاال باز هم عنوان 
می کنند که مشکالت قرار است با کوهرنگ سه و طرح 
انتقال آب بهشت آباد حل شود.« سهم مردم منطقه اما 
تنها مشکالت آبی نبود، آن طور که درویش می گوید، 
سرطان و ریز گرد هم نصیب مردم منطقه شده است:»آب 

ورودی به زاینده رود 800 متر مکعب بود ولی االن این 
میزان دو برابر شده و هنوز نه آبی به سی و سه پل رسیده و 
نه تاالب گاوخونی. تاالبی که هم اکنون به کانون ریزگرد 
تبدیل شده و آلودگی هایش سرطان را برای مردم منطقه 

به ارمغان آورده است.«
مهاجرت اصفهان ۵ برابر متوسط کشوری است

 به گفته او تعداد روزهای آلوده اصفهان در سال گذشته 
حتی از تهران هم بیشتر بوده است. علت این موضوع 
افزایش صنایع آب بر در اصفهان و مهاجرت مردم به این 
منطقه کم آب است. به گونه ای که میزان مهاجرپذیری 
اصفهان 5 برابر متوسط کشور است. درویش  معتقد است 
که مسئولین هنوز واقعیت های موجود را درک نکرده اند.  
او طرح انتقال آب از سرشاخه هلیل برای مردم کرمان 
را غیر ضروری دانست؛ چرا که نه مشکل پرتی شبکه 
فاضالب حل شده و نه حتی از شبکه دوگانه آبی استفاده 

شده است.
۵درصد چاه های استان، کل آب شرب

 استان را تامین می کند
او صحبت های خود را این گونه تشریح کرد:» بر طبق 
آمار جهاد کشاورزی استان کرمان، میزان برداشت آب 
از سفره های زیر زمینی استان 5.8میلیارد متر مکعب 
است؛ یعنی 800 میلیون متر مکعب بیشتر از اصفهان. 
آب منطقه ای این استان هم  اعالم کرده که ۹هزار و 667 
چاه غیر مجاز دارد و کسری بیالنش ۹02 میلیون متر 
مکعب در سال است.» به گفته او تولید آب استان کرمان 
23.5 میلیارد متر مکعب در سال است. از این میزان  18 
میلیادش تبخیر شده و 5.5 میلیارد قابل استحصال است.
آنچه که غیر ضروری بودن تونل انتقال آب از کرمان 
به صفارود را روشن می کند، سهم 5 درصدی شرب از 
آب های زیرزمینی است. رئیس کمیته محیط زیست 
در کرسی سالمت اجتماعی  یونسکو ایران در این باره 
می گوید:»کل نیاز آب شرب این استان که جمعیتش 
3 میلیون تا 3 میلیون 100 هزار نفر است حدود 300 
میلیون متر مکعب است. کرمان 700 هزار نفری بین 
60 تا 70 میلیون متر مکعب نیاز آبی دارد. این عدد 
در مقایسه با 5.8 میلیارد متر مکعب آبی که از چاه ها 
استخراج می شود ناچیز ست.«کل استان 310 میلیون 
متر مکعب نیاز آبی دارد، به عبارت دیگر، 5درصد از آب 
چاه های استان، می تواند کل نیاز آبی کشور را تامین کند.

بحران خشکسالی یا سوء مدیریت؟
 برای توضیح بیشتر این 5 درصد فقط کافی است که 
بدانید در کل ایران، حدود 100 میلیون متر مکعب 
آب قابل استحصال داریم و کل نیاز آب شرب ایران 
8.5میلیارد متر مکعب است. مقایسه این رقم با عربستان 
که در جنوب کشور است نشان از یک واقعیت تکان دهنده 

است.  رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت 
اجتماعی  یونسکو در این باره گفت: »کل نیاز آب شرب 
عربستان 3 میلیارد متر مکعب برای 30 میلیون نفر 
جمعیت است و کل آب قابل استحصال عربستان یک 
میلیارد متر مکعب است، سه برابر آب قابل استحصال. 
این در حالی است که در کل کشور 8.5 درصد و در 
کرمان 5 درصد آب قابل استحصال، نیاز مصرف شرب 
است. واقعا با بحران خشکسالی مواجه هستیم یا با بحران 

سوء مدیریت؟«
یک ششم آب انتقالی به معدن می رود

دفاع علی اکبر رضایی، مجری انتقال آب از سد صفارود 
به کرمان اما حول محور کاهش دبی چاه آب های 
کرمان و قطعی آب در تابستان می چرخید. رضایی 
گفت: »منابع تامین آب شرب استان کرمان، 107 
حلقه چاه و 3 حلقه قنات است که توان تولید آنها 
بیشتر از 2 هزار و 77 لیتر نیست. االن همین دبی 
نیز کاهش یافته و هر ساله 150 تا 200 لیتر هم از 
میران آبدهی آن ها کاهش می باید.« او معتقد که اگر 
نیاز آبی استان تامین نشود، تابستان 1400کرمان با 

مشکل کم آبی مواجه می شود.
او مدعی است که میزان آب انتقالی به کرمان تنها 30 
میلیون متر مکعب است: »3 میلیون لیتر برای رابر و 
روستاهای اطراف و 5 میلیون متر مکعب برای معدن مس 

و درآلو و ما بقی برای تامین آب شرب کرمان.«
رضایی مشکل آب کرمان ناشی از چاه های غیر مجازی 
می داند که اکثرا نیز در منطقه جازموریان احداث 
شده اند:» 1۹ هزار حلقه چاه  در محدوده جازموریان 
احداث شده که از این تعداد 11 هزار حلقه چاه مجاز و ۹ 
هزار حلقه چاه هم غیر مجاز است.«او البته هیچ پاسخی در 
این خصوص نداد که چرا در کرمان فکری به حال سیستم 

تصفیه فاضالب و یا بازچرخانی آب نشده است.
بند های انحرافی در مسیر هلیل

به غیر از سه سد جیرفت، بافت و سد صفارود، 150بند 
خاکی هم در باالدست جازموریان ایجاد شده است. هر 
چند که این آمار آب منطقه ای است و فعاالن محیط 
زیست از  400بند خاکی خبر می دهند. بندهایی به 
بهانه آب خیزداری احداث شده و چند صد متر مکعب 
آب را در پشت خود محصور می کنند. محمد سالخورده، 
یکی از حقابه داران جنوب کرمان در این باره  می گوید:» 
این بندهای خاکی حجم گسترده ای از آب منطقه در 
باالدست را گرفته اند و برای مردم باالدست ایجاد حق 
کردند. زمین هایی که به واسطه همین بندهای خاکی 
قیمت گرفته اند و زیر کشت رفته  اند.«به گفته او حجم 
آبی برخی از این بندها حتی به یک میلیون متر مکعب 

هم می رسد.

محمد درویش: خشکسالی مدیریت داریم
مجری انتقال آب از سد صفارود به کرمان به نمایندگی از آب منطقه ای معتقد است حدود ۳۰ میلیون لیتر مکعب آبی 

که قرار است در قالب این پروژه منتقل شود در مقابل کل آبی که به سمت جنوب کرمان می رود ناچیز است

بررسی ابعاد پروژه انتقال آب هلیل رود در میزگرد » حیات یک تمدن؛ از هلیل تا جازموریان«
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همه برای یکی و یکی برای همه
شعاری بود که با انتشار کتاب سه تفنگدار بر سر زبان ها 
افتاد و حتی تا به امروز نیز کاربرد خویش را حفظ کرده 
است. این شاهکار ماندگار در ادبیات دنیا را الکساندر 
دوما، رمان نویس، نمایشنامه نویس و خبرنگار فرانسوی 
نوشته است. این رمان قهرمانی ها و دالوری های سه 
تن از تفنگداران پادشاه وقت فرانسه، لویی سیزدهم 
به نامه ای آتوس، پورتوس و آرامیس که در کنار جوانی 
دالور و زیرک به نام دارتانیان که در طول داستان به 
عضویت تفنگداران سلطنتی درمی آید است. دارتانیان 
در ابتدای داستان با این سه نفر درگیر می شود و قرار 
دوئل می گذارد اما پیش از شروع دوئل اتفاقاتی می افتد 
که این چهار تن با هم پیمان برادری و دوستی می بندند 
و در تمام اتفاقات مهلک و سخت یار و دوست یکدیگر 
باقی می مانند. الکساندر دوما در داستان سه تفنگدار با 
استفاده از قدرت نویسندگی خود، قسمتی کوچک از 

تاریخ فرانسه را نیز به خوانندگان نشان می دهد.
رمان سه تفنگدار در سال 1۸44 به صورت داستان دنباله دار 
در یکی از مجات فرانسوی منتشر شد. نخستین بار 
این کتاب توسط محمدطاهر قاجار در زمان سلطنت 
ناصرالدین شاه به فارسی ترجمه و به صورت چاپ سنگی 
منتشر شد. اکنون انتشارات امیرکبیر رمان سه تفنگدار را در 

پنج جلد و 41۶ صفحه منتشر کرده است.

فیلم زندگی جای دیگری است
من خیلی ها رو از مرگ نجات دادم/ خیلی ها هم زیر دستم مردن...

فکر میکردم مرگ برام عادی شده./ نگو مرگ دیگران برام عادی شده بود.

دیالوگ
مستند پرتره » داستان بیوک «/  به زندگی بیوک میرزایی بازیگر شناخته شده 
رادیو، سینما و تلویزیون که در برابر دوربین کارگردانان بزرگی نقش آفرینی کرده 

و در نقش های منفی مشهور است می پردازد.

مستند
مادر 

فیلمی به کارگردانی و نویســندگی علی حاتمی ساخته ســال 13۶۸ است و در 
هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر پخش شد.

فیلم

من مسلمانم
قبله ام یک گل سرخ 

جانمازم چشمه 
مهرم نور 

من نمازم را وقتی می خوانم که اذانش 
را باد گفته باشد سر گلدسته سرو....

سهراب سپهری

عکس : مهدی موال زاده  قوانین و مقررات  دست و پاگیر 
مانع توسعه پایدار می شود

2۰۰ پروژه دهه فجر در حوزه 
برق جنوب کرمان افتتاح می شود

 درخواست نماینده جیرفت از کشاورزان:

نسبت به افزایش سهم بیمه اقدام کنید

استاندار کرمان با اشاره به اینکه مقررات و قوانین متعدد و دست و پاگیر مانع توسعه 
پایدار دربرخی حوزه ها شده است ، گفت:شرایط کشور به گونه ای می باشد که ما به جای 

مقررات زایی باید به دنبال مقررات زدایی واقعی باشیم.
علی زینی وند در یکصدودومین نشست گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود:باید باحذف 
قوانین مزاحم روند توسعه استان را تسریع بخشیم. او با تاکید بر فراهم کردن زمینه فعالیت 

بخش خصوصی، بر تدوین راهکارهایی برای چابک سازی نظام تصمیم گیری تاکید کرد.
استاندار کرمان در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم اتخاذ ساز و کارهای مشخص به 

منظور استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه های بزرگ نیز تاکید کرد.
همچنین استاندارکرمان به همراه رییس اتاق بازرگانی کرمان در نشست شورای گفت  و 

 گوی دولت و بخش خصوصی در تهران مورد تقدیر قرار گرفتند.
یکصد ودومین نشست گفت  و  گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، 

صنایع،معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
استان های دارای عملکرد بهتر در ۶ ماهه نخست سال 99 در این نشست مورد تقدیر قرار 
گرفتند.به این ترتیب استان های اصفهان و خوزستان رتبه مشترک اول؛ کرمان و خراسان 

رضوی رتبه مشترک دوم و بوشهر رتبه سوم را به خود اختصاص داد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان از افتتاح 200 پروژه به مبلغ ۸00 
میلیارد ریال در حوزه عملیاتی این شرکت به مناسبت ایام دهه فجر انقاب اسامی خبر 
داد.عبدالوحید مهدوی نیا روزگذشته افزود:درایام دهه فجر تعداد 29 روستای فاقد برق 
تحت حوزه عملیاتی شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان با اعتباری بیش از ۸5 میلیارد 

ریال برقدار خواهند شد و 314خانوار از شبکه سراسری متصل می شوند.
او با اشاره به اصاح و بهینه سازی در 1۶0منطقه شبکه برق جنوب کرمان تصریح کرد: این 
اقدام در جهت رفع افت ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه،انجام می شود و  همچنین 
اتوماسیون تعداد 32کلید فشارمتوسط با قابلیت کنترل از راه دورانجام که در این روزها 
مورد بهره برداری قرار می گیرد و به این ترتیب تعداد کلیدهای 20 کیلو ولت با قابلیت 
اتوماسیون شرکت به ۷9 دستگاه می رسد.مدیرعامل شرکت توزیع برق جنوب استان 
کرمان ادامه داد: همچنین عملیات توسعه شبکه به منظور برق رسانی به بیش از 20هزار 
متقاضیان فاقد برق،اصاح و بهینه سازی شبکه جهت رفع افت ولتاژ وافزایش قابلیت 

اطمینان شبکه و اتوماسیون از جمله طرح های قبال افتتاح در ایام دهه فجر است.
او اظهار داشت:درسالجاری تا کنون با احداث 1۷5 کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار 
ضعیف و 255دستگاه پست توزیع، تعداد 22هزارو 20۶مشترک جدید به خانواده بزرگ 
برق جنوب کرمان پیوستند که این تعداد، شامل برقدار نمودن  24۸ پمپ کشاورزی و  

9۸ واحد صنعتی نیز است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس با اشاره به اعتراض کشاورزان نسبت به سقف 
تعهدات بیمه ای صندوق بیمه محصوالت کشاورزی، گفت: صندوق بیمه براساس سهم 

پرداخت توسط کشاورزان عمل می کند و باید در این زمینه بیشتر کار شود.
در بازدید وزیر جهاد کشاورزی از مزراع خسارت دیده از طوفان شن سرما در رودبار 
جنوب، کشاورزان خسارت دیده نسبت به تعهدات بیمه ای در زمینه جبران خسارات 
اعتراض کردند.نماینده مردم جیرفت وعنبرآباد در مجلس گفت: صندوق بیمه براساس 

سهم پرداخت توسط کشاورزان عمل می کند و باید در این زمینه بیشتر کار شود.
اعظمی بر فرهنگسازی در امر بیمه محصوالت کشاورزی و آگاهی بخشی جامعه هدف 
تاکید کرد و افزود: وقتی برای جبران  خسارات یک هکتار محصوالت کشاورزی ۶ میلیون 

تومان توسط صندوق بیمه پرداخت می شود به میزان سهم بیمه برمی گردد.
او همچنین از کشاورزان خواست برایَ سال زراعی جدید نسبت به افزایش سهم بیمه 
اقدام کنند و گفت:با حضور مدیرعامل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی تصمیمات 

خوبی برای بخش کشاورزی گرفته می شود.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

گورخر ایرانی 
زیرگونه ای از گورخر آسیایی است که در معرض 
خطر انقراض قرار دارد و تنها حدود ۶00 رأس 

از آن در حیات وحش باقی مانده است.

کروتون ها 
عاشق آب هستند و در خاک خیس یا مرطوب به 

خوبی عمل می کنند. کروتون ها به آفتاب زیادی نیاز 
دارند تا برگ های رنگارنگ خود را حفظ کنند اما اگر 
تمام روز در معرض نور شدید قرار بگیرند، می سوزند. 

سال گذشته کاغذ وطن در چنین روزی 
از پرداخت مالیات کرمانی ها نوشت

زیست بوم

گلخانه

سالگشت

رضـا رشـید پـور در صفحه اش از مردم خواسـت برای سـامتی علـی انصاریان 
@reza.rashidpour فوتبالیسـت کشـورمان دعا کنند . از صفحـه

شیشلیک پرمخاطب ترین فیلم روز اول جشنواره فجر شد.
@salamcinema از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

فدای دستون الکیت بگرُدم
مرام پاِکت و خاکیت بگرُدم

کمی کانجن ِچِش ایتاکِی تو!
مو ندِر چشِم آتاکیت بگرُدم!

شاعر: عبدالرضاآهوزرین

خدا دونه که نازِن ِچشمون تو
دریپ ای رمزو رازِن چشمون تو

ُچکت بودوم هما دیدار اول
اگْوی بَرک سه فازِن چشمون تو

شاعر : پرویزفتحی رئیسی

         در توییتر چه می گویند؟

آلبوم سرود »تا قله« همزمان با چهل و دومین سالگرد 
پیروزی انقاب اســامی بــا مضامین ملــی میهنی و 
به منظور ایجاد حس انگیزشی بیشتر برای آینده ایران در 

نوجوانان و ترویج فرهنگ سرود منتشر می شود

کارگردان فیلم »شیشــلیک« ابراز امیدواری کرد که 
ممیزی های فیلمش بــرای اکران عمومی بیشــتر از 

جشنواره فیلم فجر نشود.

کتاب »نهضت آزادی« اثر مجتبی سلطانی در موسسه 
مطالعات و پژوهش های سیاسی منتشر شد


