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 توافق اولیه پروژه خط انتقال 
آب شرب به کرمان
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کاهش ۸۰  درصدی 
ورود آب به سدهای کرمان
معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان گفت: به دلیل کاهش بارندگی ها و نزوالت جوی، ورودی 

 سال آبی جاری ۱۴۰۰-۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است

لزوم پرداخت حقوق و دستمزد 
 کارگران معدن آسمینون

بهسازی ۳۰ درصد از طول محور 
 ارتباطی جیرفت، بلوک، فاریاب 

توقف مرمت 
تخت درگاه قلی بیگ 

2

راه اندازی پایگاه 
امداد و نجات معادن 
 زغال سنگ در زرند

حقوق فروردین 
بازنشستگان 

 کشوری واریز شد

فرماندار زرند با 
اشاره به ضعف 

زیرساخت های ایمنی معادن کرمان، از 
احداث و راه اندازی اولین پایگاه امداد و 
نجات برای معادن زغال سنگ در زرند 
خبر داد.علی صادق زاده فرماندار زرند  
ضمن اشــاره به مصوبه شورای معادن 
اســتان کرمان و پیگیری ها و مذاکرات 
متعدد چند ســاله، بر لزوم ایجاد مرکز 
امداد و نجات پیشــرفته ،مــدرن و در 
دســترس ویژه معادن شــمال استان 

کرمان تاکید کرد.

آبان ماه سال گذشته و پس از انتشار 
تصاویری از بنای تاریخی تخت درگاه 

قلی بیگ در شهر کرمان بود که در شبکه های اجتماعی و 
مطبوعات موجی از اعتراضات نسبت به میراث فرهنگی شکل 

گرفت که چرا از این بنا مراقبت نمی کند.
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دادستان عمومی و انقالب منوجان با بیان اینکه 
حقوق و دستمزد کارگران معدن آسمینون باید 

در زمان معین پرداخت شود،افزود:کارگران معدن آسمینون باید مطالبات 
خود را از طریق قانونی پیگیری کنند.امید رضایی گفت:همه ما به عنوان 
خادم مردم ملزم به رعایت نظامات دولتی و اجرای قانون هستیم و هر 
مدیری در حوزه مسئولیتش مکلف است قانون را به نحو احسن اجرا کند.

معـاون اداره کل راهـداری جنوب اسـتان کرمان 
گفـت: بهسـازی، تعریـض و اجـرای بانـد دوم در 

۳۰ درصـد از محور ارتباطـی جیرفت، بلوک، فاریاب انجام شـده اسـت.
مجتبـی رئیسـی معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل 
جاده ای جنـوب اسـتان کرمان گفـت: محور جیرفـتـ  بلـوکـ  فاریاب 
۱۱۰ کیلومتـر طـول دارد کـه در دهـه ۱۳۶۰ بـا مشـخصات راه فرعی 

درجه ۳ سـاخته شـده اسـت.
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بی توجهی شهرداری راور بی توجهی شهرداری راور 
به مجموعه ثبت ملیبه مجموعه ثبت ملی
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شهرداری محی آباد

نوبت اول آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک و مستغالت شماره )14۰۰27۸۸۸15 (

شهرداری محی آباد در نظر دارد 4 قطعه زمین مسکونی با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 

www.setadiran.ir  با شماره مزایده بصورت الکترونیکی بفروش برساند .
زمان انتشار در سایت : 1400/1/31

مهلت دریافت اسناد مزایده : 1400/2/11
تاریخ بازدید : 1400/1/31  لغایت 1400/2/10

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1400/2/18
زمان بازگشایی : 1400/2/19

زمان اعالم به برنده:1400/2/20
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری مزایده بصورت کتبی ) فیزیکی( ، هم صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت بصورت همزمان می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد 
مزایده ) در صورت وجود هزینه مربوطه ( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده ) وديعه ( ، 
ارسال پیشنهاد قیمت ، بازگشایی پاکات ، اعالم به برنده ، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در 

بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد. 
2-پیشنهاد می گردد با توجه به تنوع کاالهای مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از 

اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل آوردید . 
3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی 

) توکن ( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه : 021-41934 

)www.setadiran.ir ( اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ، در سایت سامانه
بخش " ثبت نام / پروفایل مزایده گر موجود است.

حقوق فروردین بازنشستگان 
 کشوری واریز شد

بهسازی ۳۰ درصد از طول محور ارتباطی 
 جیرفت، بلوک، فاریاب 

بدون حضور فعال مردم در صحنه حتما 
 مسائل کشور حل و فصل نخواهد شد

 گزارش توییتری ظریف از سفر خود با اندونزی

آتش سوزی تریلی در خروجی تونلی 
 در محور جیرفت - جبالبارز

 بورس به تعادل رسیده است

بازنشسـتگی  صنـدوق  منابـع  و  مدیریـت  توسـعه  معـاون 
بازنشسـتگان  مـاه  فروردیـن  حقـوق  پرداخـت  از  کشـوری، 
داد. خبـر  جدیـد  احـکام  اسـاس  بـر  بگیـران  وظیفـه   و 
 فتـح اهلل شـعبانی گفـت: حقـوق فروردیـن ۱4۰۰ بازنشسـتگان و وظیفه 
بگیـران کشـوری بـر اسـاس احـکام جدیـد ایـن عزیـزان محاسـبه شـده 
 و )دوشـنبه ۳۰ فروردیـن مـاه( بـه حسـاب بانـک صـادرات واریـز شـد.
وی یـادآور شـد: پرداخـت حقـوق فروردیـن مـاه طبـق احکامـی 
و  )سـنواتی(«  سـاالنه  درصـد   ۲5 »افزایـش  شـامل  کـه  اسـت 
بازنشسـتگان  بـرای  باالتـر  گـروه  »یـک  مشـموالن  همچنیـن 
یثارگـری در  ۱۳9۶« و نیـز مشـموالن »امتیـاز ا پیـش از سـال 
احتسـاب متناسب سـازی حقـوق بازنشسـتگان کشـوری« بـوده و 
 از تاریـخ اول فروردیـن مـاه ۱4۰۰ محاسـبه و اعمـال شـده اسـت.

بـه گفتـه شـعبانی، افزایش هـای ناشـی از »یـک گـروه باالتـر بـرای 
بازنشسـتگان پیـش از سـال ۱۳9۶« و همچنیـن »امتیـاز ایثارگـری« 
برای مشـموالن، از ابتـدای مهرمـاه 99 تا اسـفندماه 99 در احـکام جدید 
 محاسـبه شـده که مبلغ آن پس از تأمیـن اعتبـار الزم پرداخت می شـود.
وی تاکید کـرد: صـدور احـکام بازنشسـتگان ایثارگـر بر اسـاس اطالعات 
دریافتـی از بنیـاد شـهید انجام شـده کـه با توجـه به نقـص اطالعـات در 
خصـوص رزمنـدگان، پیـش بینـی می شـود بـا بارگـذاری اطالعـات این 
دسـته از بازنشسـتگان از سـوی دسـتگاه های اجرایـی، امـکان اصـالح و 

صـدور احـکام جدیـد بـرای ایـن عزیـزان فراهم شـود.

معـاون اداره کل راهـداری جنوب اسـتان کرمان 
گفـت: بهسـازی، تعریـض و اجـرای بانـد دوم در 
۳۰ درصـد از محـور ارتباطـی جیرفـت، بلـوک، 
فاریـاب انجـام شـده اسـت.مجتبی رئیسـی 
معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان گفـت: 
محـور جیرفـتـ  بلـوکـ  فاریـاب ۱۱۰ کیلومتر 
طـول دارد کـه در دهـه ۱۳۶۰ بـا مشـخصات 
۳ سـاخته شـده اسـت.  راه فرعـی درجـه 

او بـا اشـاره بـه تـالش مجموعـه اداره کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جنـوب اسـتان کرمان 
بـرای ایجـاد بسـتر حمـل و نقـل مناسـب 
در ایـن محـور افـزود: طـرح بهسـازی، ارتقـا و 
ایمـن سـازی محـور را از چنـد سـال گذشـته 
در دسـتور کار قـرار داده اسـت کـه ماحصـل 
آن احـداث پـل 9 دهانـه ۷ متـر باغبابوئیـه بـه 
جـای آبنمـا، تعریـض و بهسـازی ۱۲ کیلومتـر 
از محـور جیرفـتـ  بلـوک از مبـدأ شهرسـتان 
جیرفـت، تعریـض ۱۰ کیلومتر از سـمت فاریاب 
بـه شـهر بلـوک و احـداث ۱۰ کیلومتر بانـد دوم 

 از سـمت شـهر بلـوک بـه اسـماعیلی اسـت.
رئیسـی با بیان اینکـه ارتقـای این محـور و ایمن 
شـدن بهتـر آن مطالبـه بـه حـق مـردم اسـت، 
تصریح کرد: از تمام تـوان مجموعه اداره کل برای 
 ارتقـای ایمنـی جـاده بلـوک اسـتفاده می کنیم.

او بـا اشـاره بـه پیشـرفت فیزیکـی ۶۰ درصـد 
در ۲۰ کیلومتـر دیگـر از ایـن محـور شـامل 
تعریـض ابنیـه فنـی گفـت: در صـورت تامیـن 
اعتبار، بهسـازی الزم صـورت می پذیـرد و عرض 
 محـور از ۶ بـه ۱۰ونیم متـر ارتقـا پیـدا می کند.

و  اقتصـادی  تنگنـای  در  افـزود:  رئیسـی 
تومـان  میلیـارد   5۱ عمرانـی،  اعتبـارات 
ارزش ریالـی پروژه هـای بـه بهـره بـرداری 
رسـیده اداره کل راهـداری و حمـل ونقـل 
اسـت. محـور  ایـن  در  کرمـان   جنـوب 

 معاون راهداری اداره کل راهـداری و حمل و نقل 
جـاده ای جنوب اسـتان کرمان از انجـام مقدمات 
برنامه هـای راهـداری جـاری و ایمـن سـازی در 
محور جیرفت بلـوک خبـر داد و گفـت: کار خط 
کشـی 4۰ کیلومتـر از محـور انجـام و تـا پایـان 

 خط کشـی مـورد نیاز محـور انجـام خواهد شـد.
 رئیسـی بیشـترین تصادفـات در ایـن محـور را 
مختـص عابـران پیـاده، موتورسـیکلت سـواران 
و ادوات کشـاورزی عنـوان کـرد و بیـان داشـت: 
تعـدد روسـتا های حاشـیه ایـن محـور، رعایـت 
نکـردن قوانیـن و مقـررات ترافیکـی و حمـل و 
نقلـی، نقـص وسـایل نقلیـه و دیگـر عوامـل در 
کنـار نواقـص راه سـبب شـده اسـت تـا شـاهد 
 حـوادث ترافیکـی در ایـن محـور باشـیم.
 معـاون راهـداری اداره کل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان کرمـان بـا بیان 
اینکـه حـوادث ترافیکـی در هـر جـاده ای را باید 
آسیب شناسـی و کارشناسـی کرد، گفـت: پنهان 
کـردن علـل و عوامـل انسـانی وسـائل نقلیـه و 
مباحث نظارتـی ترافیک و کنترلی پشـت نواقص 
احتمالـی راه نمی توانـد گـره ای از حـوادث و 
تلفـات ترافیکـی را بـاز کنـد و ایـن امـر سـبب 
می شـود تـا تنهـا انگشـت اتهـام بـه سـمت راه 
نشـانه رود و غفلت از دیگـر موارد، سـبب عواقب 
بیشـتری بـرای راننـدگان و مـردم اسـتفاده 

 کننـده از ایـن محـور در پـی داشـته باشـد.
 رئیسـی تصریـح کـرد: اداره کل راهـداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای جنـوب اسـتان 
کرمـان، چهـار سـال اسـت کـه بـه صـورت 
مسـتقل کار خدمـات راهـداری در منطقـه 
را بـه عهـده گرفتـه اسـت کـه علـی رغـم 
عقـب ماندگی هـای سـنواتی و در شـرایط 
عتبـارات  ز نظـر کمبـود ا قتصـادی ا بـد ا
قدامـات مهمـی را در حـوزه راهـداری  ا
اسـت. داده  نجـام  ا نقـل  و  حمـل   و 

 او با بیان اینکـه ایـن اداره کل از تمام ظرفیت 
و نیرو هـا بـه صـورت جهـادی بـرای اجـرای 
پروژه هـای راهداری اسـتفاده می کنـد، افزود: 
تامیـن و تخصیـص اعتبـار و بـه نوعـی چانـه 
زنـی مدیـران اسـتانی و نماینـدگان مـردم 
در مجلـس شـورای اسـالمی بـرای جـذب 
اعتبـارات و مجـاب کـردن مقامـات کشـوری 
بـرای کمـک بـه بهبـود وضعیـت راه هـای 
جنـوب کرمـان می توانـد کمک قابـل توجهی 
در پیشـرفت اقدامات راهداری داشـته باشـد.

رئیس جمهور با بیان اینکه بدون حضور فعال مردم در صحنه مشکالت جامعه، 
حتما مسائل کشور حل و فصل نخواهد شد، گفت: اینکه فکر کنیم دولت قادر 
است به تنهایی و بدون حضور و فعالیت مردم همه مشکالت را حل کند، 
 گره ها را بازکند و شرایط و محیط مناسب را  فراهم کند، امکان پذیر نیست.
دوشنبه  ظهر  از  بعد  روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
در دیدار با جمعی از خیرین و فعاالن سازمان های مردم نهاد )سمن 
ها( که با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت محدود حضوری و 
از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی انجام شد، اظهارداشت: اگر بخواهیم 
کشور و نظام را حفظ کنیم و مردم را در مسیر سعادت و تعالی 
 قرار دهیم، بدون کمک و یاری یکدیگر امکان پذیر نخواهد بود.
روحانی با اشاره به اینکه احزاب و تشکل های سیاسی نیز در مسیر 
آگاه سازی و دموکراسی در جامعه وظایف و رسالت هایی برعهده 
دارند، گفت: مسائل سیاسی خود به خود با رقابت همراه است و همه 
فعالیت می کنند که قدرت را تصاحب کنند اما در بحث سمن ها 
و خیرین شرایط متفاوت است و اینگونه نیست که یکی بخواهد 
 دیگری را از صحنه خارج کند و همه در کنار هم همکاری می کنند.
رئیس جمهور وجود هماهنگی بین سمن ها و خیرین را اقدامی الزم  
و ارزشمند دانست و افزود: اینکه سمن ها و خیرین در سامانه ای 
با خبر باشند و  از فعالیت یکدیگر  از این طریق  تا  تجمیع شوند 
 فعالیت های یکدیگر را هماهنگ کنند، یک کار ضروری است .
روحانی با بیان اینکه در طول دولت های یازدهم و دوازدهم تالش ما تقویت 
سمن ها و بازکردن بیشتر راه و مسیر برای خیرین بوده است، افزود: آمار و ارقام 
حکایت از این دارد که در این راه موفقیت هایی کسب شده است و سیاست 
دولت تدبیر و امید این بوده تا جایی که امکان دارد کارها در اختیار خود سمن 

ها و خیرین قرار داده شود.

وزیر خارجه کشورمان در توییتی محورهای 
 دیدار خود با مقامات ارشد اندونزی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف، وزیر خارجه 
کشورمان روز دوشنبه در توییتی نوشت: خوب 
است که برای گفت وگو با رئیس جمهور جوکو 
ویدودو و وزیر خارجه رتنو مرسودی، توسعه روابط 
دوجانبه و همکاری های نزدیک بر سر مسائل 
منطقه ای و جهانی به جاکارتا بازگشتم. از اندونزی 
برای حمایت با جایگاه خود در شورای امنیت 
سازمان ملل در زمانی که ترامپ به دنبال تضعیف 

 قوانین بین المللی بود، تشکر و قدردانی کردم.
به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف ساعاتی پیش 
در ادامه دیدار با مقامات اندونزی با جوکو ویدودو 
رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار آمادگی 
جمهوری اسالمی ایران برای توسعه هرچه بیشتر 
روابط برادرانه دو کشور را مورد تاکید قرار داد و از 
مواضع اصولی اندونزی در شورای امنیت برای 
حفظ برجام و اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ قدردانی 

کرد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 
شهرستان جیرفت در گفت و گو با خبرنگار 
صداوسیما گفت: عصر امروز یک دستگاه تریلر 
در محور جیرفت جبالبارز به سمت کرمان 
 در محل تونل تیر دچار آتش سوزی شد. 
اکبر سلیمانی گفت: این تریلر را حامل هندوانه 
بود که در دهانه در تونل تیر دچار آتش سوزی 
شد. وی  افزود : علت حادثه  پس از بازدید 
 میدانی توسط کارشناسان اعالم خواهد شد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای 

شهرستان جیرفت وی با اشاره به فصل برداشت 
محصوالت کشاورزی و تردد کامیونها و تریلرها 
در محور جیرفت- جبالبارز _سه راهی ابارق که 
یکی از محورهای پرتردد بویژه تریلرها و کامیون 
های حامل محصوالت کشاورزی است، لذا از 
رانندگان خواست در این مدت که فصل برداشت 
محصوالت کشاورزی و حمل و نقل محصوالت 
است در این محور با احتیاط رانندگی و از عجله و 
شتاب و سبقت گرفتن های مخاطره ساز از کامیون 

ها و تریلر ها جداً خودداری کنند.

یک عضو سابق شورای عالی بورس ضمن بررسی تاثیر بازگشت آمریکا به 
 برجام گفت: بازار سهام اکنون به وضعیت تعادلی خود نزدیک شده است. 
حسین عبده تبریزی در نشست آنالین " اثر بازگشت احتمالی آمریکا 
به برجام" گفت: رشد نقدینگی قیمت ها در بازارهای مالی چون طال، 
مسکن و ... را تعیین می کند. رشد بخش واقعی اقتصاد در ۱۴۰۰ به 
منابع و درآمدهای نفتی بستگی دارد.وی افزود: در سال جاری 
نمی توانیم انتظار داشته باشیم بهره وری، قیمت ها در بورس را باال 
ببرد و شاخص را صعودی کند. راهکارهای مالیاتی، بانکی، پولی و 
... نتوانسته اند تاکنون نقدینگی را به تولید ببرند. احتمال اینکه ۵۰ 
 میلیارد دالر صادرات فرآورده های نفتی صورت بگیرد، وجود دارد. 
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: سه تا شش ماه اول پس از توافق 
ایران  و آمریکا، قیمت دالر افزایش نمی یابد و با توجه به رشدهای شدید 
نقدینگی در سال های اخیر، انتظارات تورمی در سالجاری کاهش پیدا 
می کند. احتمال برگشت آمریکا به برجام عامل مثبتی در کوتاه مدت 
برای بازار سرمایه نیست اما اگر این اتفاق صورت گیرد، فضا را برای تولید 
 و قیمت ها بهتر می کند و  عده ای را به سمت بازار سرمایه می کشاند. 
عضو سابق شورای عالی بورس بیان کرد: بعید است که بانک مرکزی 
نرخ های بهره را کاهش یا افزایش دهد زیرا هر تغییری در آن ها به 
 جز تحوالت نرخ دالر و برجام بر بازار سرمایه بیشتر تاثیر می گذارد. 
وی افزود: بعد از افت یک میلیون واحدی در بورس، باید به سمت 
میانگین های تاریخی خود برگردد. عبده تبریزی با بیان اینکه بازار سهام 
به وضعیت تعادلی خود رسیده است، گفت: بورس در سال  ۱399 معادل 
۱۴۰ درصد رشد کرد اما حضور عده زیادی فعال نا آگاه و غیر حرفه ای به 
ضرر آن تمام شد. سرمایه گذاران آگاه در سال گذشته یکسری وظایف 
داشتند که به آن عمل نکردند و موجب شدند تا کاهش ها و افزایش های 

زیادی در بازار رخ دهد.

خانه »یاور« از تهدید در امان می ماند؟

 دادستان منوجان تاکید کرد

شهرداری و استانداری به کمک 
میراث فرهنگی بیایند
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کاغذ استان

صرف ۱۸ میلیارد تومان هزینه برای 
درمان مددجویان کرمانی در سال99
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان گفت: در ســال 99 بیش از ۱۸ 
میلیارد تومان صرف هزینه های درمانــی مددجویان تحت حمایت 

کمیته امداد و خانواده های نیازمند استان شده است.
یحیی صادقی یکی از سیاســت های راهبردی کمیته امداد را تقدم 
پیشگیری بر درمان مددجویان این نهاد عنوان کرد و افزود: به همین 
منظور کمیته امداد با انجام خدمات غربال گری تالش می کند تا از بروز 

بیماری ها در بین مددجویان تحت حمایت پیشگیری کند.
او از هزینه کرد بیش از ۱۸ میلیارد تومــان برای درمان مددجویان و 
نیازمندان کرمانی طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: این هزینه کرد 
در سرفصل های مختلف از جمله درمان، سوء تغذیه کودکان و مادران 
باردار، حق بیمه های تامین اجتماعی مددجویان، درمان بیماران خاص 
و صعب العالج و ترک اعتیاد مددجویان و افراد نیازمند انجام شده است.

صادقی با بیان اینکه 4۸44 بیمار خاص و صعب العالج در استان کرمان 
تحت حمایت کمیته امداد هستند، افزود: در سال گذشته در مجموع 

بیش از دو میلیارد تومان برای درمان این بیماران هزینه شده است.
او ادامه داد: کمیته امداد به  تنهایی توانایی پرداخت هزینه های درمانی 
این بیماران را ندارد و برای تأمین هزینه های درمانی این بیماران نیازمند 

کمک های خیران است.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در ادامه از هزینه کرد یک میلیارد 
و 5۸5 میلیون تومان برای درمان سوءتغذیه ۷9۲۶ کودک مبتال به 
سوء تغذیه در سال گذشته در استان خبر داد و گفت: همچنین در این 
مدت 5 میلیارد و 4۶9 میلیون تومان برای درمان سوءتغذیه ۱۲ هزار و 

۲۲۳ مادر دچار سوءتغذیه در استان هزینه شده است.
او بیان کرد:در سال گذشته 9 میلیارد و 45۷ میلیون تومان بابت حق 
بیمه تامین اجتماعی 4۸۱۱ نفر از زنان سرپرســت خانوار و مجریان 

طرح های اشتغال کمیته امداد در استان کرمان پرداخت شده است.

راه اندازی پایگاه امداد و نجات 
معادن زغال سنگ در زرند

فرماندار زرند با اشاره به ضعف زیرساخت های ایمنی معادن کرمان، از 
احداث و راه اندازی اولین پایگاه امداد و نجات برای معادن زغال سنگ در 
زرند خبر داد.علی صادق زاده فرماندار زرند در جلسه هماهنگی احداث 
پایگاه امداد و نجات معادن شمال استان کرمان که با حضور تعدادی از 
مدیران اجرایی و نمایندگان مجموعه معادن زغال سنگ شهرستان 
برگزار شد، ضمن اشــاره به مصوبه شــورای معادن استان کرمان و 
پیگیری ها و مذاکرات متعدد چند ســاله، بر لزوم ایجاد مرکز امداد و 
نجات پیشرفته ،مدرن و در دسترس ویژه معادن شمال استان کرمان 
تاکید کرد.صادق زاده از آغاز عملیات اجرایی احداث این مرکز به عنوان 
اولین پایگاه امداد و نجات معادن استان کرمان، با مشارکت و استفاده 
از ظرفیت معادن و تامین اعتبار از محل اعتبارات حقوق دولتی معادن 
منطقه در مساحت 5 هزار متر مربع، با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان 
در نزدیکی تقاطع مسجد حضرت ابوالفضل)ع(روستای دشتخاک زرند 
خبر داد.او تاکید کرد: با پیگیری های انجام شده بزودی شاهد کلنگ زنی 

این مرکز خواهیم بود.
صادق زاده در این نشست با بیان اینکه وجود نداشتن مرکز امداد و نجات 
در دسترس برای معادن زغال سنگ شهرستان های زرند و کوهبنان 
)شمال استان کرمان( مشکالت متعددی را برای سالمت جان کارگران 
زحمتکش این معادن به وجود آورده است، گفت: این فقدان در حالی 
است که متاسفانه به صورت متعدد شاهد حوادث تلخی در سطح این 
معادن هستیم که لزوم احداث یک مرکز امداد و نجات در دسترس را می 
رساند.او تصریح کرد:متولی احداث ساختمان این مرکز شرکت معادن 
زغال سنگ با نظارت ســازمان صنعت،معدن و تجارت استان کرمان 
و با مشارکت و مســاعدت ادارات صمت،راهداری و حمل و نقل جاده 

ای،منابع طبیعی و آبخیزداری و هالل احمر زرند خواهد بود.
 نماینده عالی دولت در شهرستان زرند با بیان اینکه مهم ترین اقدام برای 
ارتقای ایمنی معادن و کاهش حوادث احتمالی، آموزش نیروی انسانی 
اســت،افزود:این مرکز ضمن نزدیکی حداکثری به وقوع حوادث در 
معادن، باید آمادگی الزم را برای پاسخ به بحران ها و یا حوادث احتمالی 

در جاده را نیز داشته باشد.

لزوم پرداخت حقوق و دستمزد کارگران 
معدن آسمینون در زمان معین

دادســتان عمومــی و انقالب منوجــان با بیــان اینکــه حقوق و 
دســتمزد کارگران معدن آســمینون باید در زمان معین پرداخت 
شود،افزود:کارگران معدن آســمینون باید مطالبات خود را از طریق 

قانونی پیگیری کنند.
به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان،امید رضایی گفت:همه ما 
به عنوان خادم مردم ملزم به رعایت نظامــات دولتی و اجرای قانون 
هستیم و هر مدیری در حوزه مسئولیتش مکلف است قانون را به نحو 

احسن اجرا کند.
او اظهار  داشت:در راســتای منویات رهبر معظم انقالب اسالمی که 
امسال را سال »تولید،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نامگذاری کرده اند 
و همچنین تاکید رئیس قوه قضائیه درخصوص حمایت از تولید ملی، با 
هرگونه ایجاد ناامنی و ممانعت از تولید، برخورد قانونی مناسب صورت 
می گیرد.او با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران معدن آسمینون 
باید در زمان معین پرداخت شــود، افزود:کارگران معدن آسمینون 
باید مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیری کنند و با هرگونه تجمع 
غیر قانونی و راه بندان که موجب اخالل در نظم عمومی جامعه شود طبق 

قانون برخورد خواهد شد.
رضایی از کارگران معدن آسمینون خواست با همدلی،اجازه ندهند 

چرخ کارخانه از حرکت باز بایستد و تولید متوقف شود.
او اظهار کرد: اجرای دقیق وظایف قانونی توسط مدیران از سویی به این 
معنی است که در صورت عدم اجرای درست تکالیف قانونی؛مدیران 

ضامن هستند و باید پاسخگوی اقدام و عمل خود باشند.
دادستان عمومی و انقالب منوجان با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه 
در زمینه ترک فعل مدیران گفت:پس از صدور این بخشنامه،تأکیدات 
فراوانی از سوی رئیس کل دادگستری اســتان کرمان بر اجرای این 
بخشنامه صورت گرفت که ماحصل آن ساماندهی اقدامات مؤثری در 

این بخش خواهد بود.
رضایی در ادامه افزود: نگاه ما به مسائل در وهله اول نگاه پیشگیرانه با 
هدف جلوگیری از وقوع جرم و بروز تخلف از جمله ارائه ارشاد و تذکر به 
مدیران است و در صورتیکه شاهد تضییع حقوق عمومی به دلیل عدم 
انجام تکالیف قانونی توسط سازمانها و ادارات دیگر و ترک فعل مدیران 

باشیم بدیهی است که در چهارچوب قانون برخورد خواهیم کرد.
او افزود:ضمن مســاعدت بــه مدیــران در زمینه انجــام وظایف و 
تکالیف قانونی شأن؛در راســتای دفاع از حقوق عامه و حفظ حقوق 
بیت المال،ضمن نظارت بر ُحسن اجرای قانون و رصد تغییر و تحوالت 
با هرگونه ترک فعل مدیران که منجر به تضییع حقوق مردم شــود 

برخورد خواهد شد.

پویش مهربانی در ملک سلیمانی به همت 
خادمیاران رضوی استان کرمان در ماه مبارک 

رمضان اجرا می شود.
سعید کاظمی پور،دبیر کانون های خدمت رضوی استان کرمان 
گفت:پویش سفره مهربانی در ملک سلیمانی با مشارکت خیران 
و خادمیاران رضوی استان کرمان در ماه مبارک رمضان اجرا 
می شود.کاظمی پور در توضیح پویش سفره مهربانی در ملک 
سلیمانی تصریح کرد: نحوه خدمت رسانی به فقرا و نیازمندان 
بدین صورت است که خادمیاران رضوی با مشارکت خیران استان 
می توانند نسبت به تهیه بسته های معیشتی به عنوان کمک های 
مومنانه اقدام کنند.دبیر کانون های خدمت رضوی در استان 
کرمان گفت:هزینه هر بسته معیشتی 5۰۰ هزار تومان در نظر 
گرفته شده است که خادمیاران یا خیران از طریق شماره حساب 
5۸۷۲۸۸۱4۲۷ بانک های ملت، پاسارگاد، ملی، سپه و صادرات 
وجه مورد نظر را پرداخت و فیش واریزی را به کانون های خدمت 

رضوی در شهرستان محل سکونت خود تحویل خواهند داد.
او گفت: انتظار است که هر خادمیار به میزان ۸ بسته معیشتی 
کمک مالی جذب نماید در صورت جذب بیشتر از مقدار مذکور 
از خادمیاران تقدیر خواهد شد.کاظمی پور افزود: در مرحله اول 
طرح، اولویت با جذب و مشارکت خیران و جمع آوری کمک ها به 
صورت نقدی است اما چنانچه خیران تمایل به کمک غیر نقدی 
شامل )برنج، حبوبات، روغن، ماکارونی و رب گوجه( داشته باشند 
باید از طریق کانون های محله ای خدمت رضوی هماهنگ کنند.

او با بیان اینکه خادمیاران رضوی استان کرمان شاگردان مکتب 
حاج قاسم هستند اظهار داشت:خادمیاران رضوی به رسم تکریم 
از مقام شامخ سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای مدافع 
حرم برای خدمت رسانی به نیازمندان و محرومان استان عهد و 
پیمان بستند تا به نام امام رئوف حضرت رضا علیه السالم خدمت 
کنند.کاظمی پور از اجرای موفق طرح سفره مهربانی سه در سال 
گذشته با هدف تکریم خانواده های نیازمند خبرداد و گفت: در 
این طرح کارت های اعتباری ویژه خرید نان در اختیار جامعه 
هدف قرار می گیرد که حق برداشت از این کارت ها روزی 5۰ 
هزار ریال است و خانواده ها با تکریم می توانند از نانوایی ها نان 

خریداری کنند.

در پی نشست دکتر پورابراهیمی با وزیر ارشاد، 
جشنواره موسیقی نواحی در استان کرمان ماندگار 

شد.
محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی در نشست مشترک با وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اظهار کرد:موضوع عدم استمرار برگزاری رخداد مهم موسیقی 
نواحی که اخیرا در فضای رسانه ای استان کرمان مطرح است،یکی 
از مطالبات جدی ماست.او افزود:با توجه به قدمت ۱۳ ساله این 
جشنواره مهم در کرمان باید این موضوع استمرار داشته باشد و 
برگزار نشدن این جشنواره برای ما قابل قبول نیستبه گزارش روابط 
عمومی دفتر نماینده مردم کرمان و راور در مجلس،پورابراهیمی 
تصریح کرد:موسیقی نواحی ایران یکی از رخدادهای مهم هنری 
استان کرمان است که به ارتقاء ظرفیت های کشور در حوزه 
موسیقی نواحی کمک کرده و به شکلی به عنوان کانون موسیقی 
ایران محسوب می شود و هر گونه تغییری در این مورد قابل قبول 
نیست و وزارت ارشاد باید پاسخگو باشد.نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد:درخواست این است وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی هر چه سریع تر برنامه زمانبندی برگزاری 
موسیقی نواحی را برای نیمه دوم امسال به کرمان ابالغ کند که 
موضوع استمرار برگزاری این جشنواره در کرمان منتفی نشود.او 
با اشاره عدم تکمیل تاالر مرکزی شهر کرمان علی رغم کمک های 
انجام شده در طول سال های اخیر گفت:انتظار است عملیات ساخت 
این مجموعه به پایان برسد.پورابراهیمی همچنین از وزیر ارشاد 
درخواست کرد تا کمک به موسسات فرهنگی،بررسی مشکالت 
مطبوعات کرمان، حمایت از مطبوعات و تسریع در زمینه صدور 
مجوزها را در دستور کار قرار دهد.بنابراین گزارش،وزیر فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز در این نشست گفت:کرمان ظرفیت استمرار 
برگزاری جشنواره موسیقی نواحی را دارد و با استمرار این جشنواره 
در کرمان موافق هستیم.عباس صالحی با اشاره به درخواست دکتر 
پورابراهیمی مبنی بر تکمیل تاالر مرکزی کرمان افزود: تا پایان 
دولت دوازدهم عملیات ساخت این مجموعه فرهنگی و هنری 
به اتمام می رسد.وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به دیگر 
درخواست نماینده مردم کرمان و راور مبنی بر کمک به موسسات 
فرهنگی،بررسی مشکالت مطبوعات کرمان،حمایت از مطبوعات و 
تسریع در زمینه صدور مجوزها افزود:تمامی این موارد در بازه زمانی 

مشخص عملیاتی و به انجام خواهد رسید.

رئیــس اداره مکانیزاســیون ســازمان جهاد 
کشاورزی جنوب کرمان از فعالیت ۲5۰ دستگاه 
کمباین برای انجام عملیات برداشــت غالت و 
دانه های روغنی هفت شهرستان جنوبی استان 

کرمان خبر داد.
میثم محمودی با بیان اینکه هیچ کمبودی در 
زمینه تامین کمباین در جنــوب کرمان وجود 
ندارد افزود: پراکنش کمباین ها بر اساس سطوح 
زیر کشت شهرســتان ها با برنامه ریزی و نظم 

انجام می شود.
او با بیان اینکه برداشت گندم در جنوب کرمان از نیمه اول فروردین ماه آغاز شده است، اظهار داشت: 

با افزایش تعداد کمباین ها روند برداشت غالت و دانه های روغنی در این منطقه سریع تر می شود.
رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، تامین سوخت مورد نیاز کمباین ها 
را وظیفه ذاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی دانست و این تصمیم را مصوبه ستاد برداشت 

محصوالت کشاورزی منطقه جنوب کرمان اعالم  کرد.
او با بیان اینکه در ۲۸ فروردین ماه سال جاری طبق اخبار واصله عامالن توزیع سوخت نفت و گاز 
شهرستان های کهنوج، قلعه  گنج و رودبار با مشکل کمبود سوخت مواجه شدند،  گفت:  تعداد زیادی 

از کمباین ها به دلیل نبود سوخت عملیات برداشت را متوقف کردند.
رئیس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان افزود:با پیگیری رئیس سازمان 
جهاد کشاورزی جنوب کرمان از طریق مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان، 
این کمبود برطرف و سوخت مورد نیاز کمباین ها از مبادی بندرعباس و کرمان توسط نفتکش ها 

به عامالن تحویل داده شد.

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر 
مهدی شــفیعی، ســخنگوی این دانشگاه عصر 
دوشــنبه ۳۰فروردین مــاه با بیــان اینکه طی 
۲4 ســاعت گذشــته، ۸۷ بیمار جدید کرونا در 
بیمارستان های استان بستری شده اند، گفت: »45 
نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
)شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شــهربابک، زرند، ارزوئیه(،۶ نفر حوزه دانشگاه 
علوم پزشکی رفسنجان ،5 نفر حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی جیرفت و سه نفر از بستری شدگان از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم هستند«.
او با بیان این که ۲۸نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری جدید گزارش شده است، افزود: 

»در حال حاضر، 49۸ بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:»۲۸۳نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، ۶۱نفر حوزه  علوم پزشکی 
رفسنجان، 45نفر حوزه  جنوب، ۷نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم و ۱۰۲ نفر از حوزه  دانشکده 

علوم پزشکی سیرجان بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون ۱۸هزار و ۱44نفر در استان، به دلیل ابتال به کرونا بستری 

شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه در 
۲4 ساعت گذشته، ۶مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که 4 نفر از حوزه دانشگاه 

علوم پزشکی کرمان و ۲ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان است«.  
به گفته  شفیعی، از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۲۶55نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  ۱9 جان 

خود را از دست داده اند.

2۵۰ کمباین برای برداشت غالت 
جنوب کرمان به کار گرفته شد

۸۷ بستری جدید و ۶ فوتی 
در شبانه روز گذشته

اجرای پویش مهربانی 
در ملک سلیمانی

موافقت وزیر ارشاد با استمرار فعالیت 
جشنواره موسیقی نواحی در کرمان

خبر

خبر

خبر

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـاک ۴۸۹ فرعـی از ۲۲۸۶ اصلـی واقع در 
اراضـی ده شـیخ بخـش ۱۳ کرمـان بنشـانی زرنـد شـهرک امـام سـجاد ع 
بمسـاحت ۵۱۲.۷۰ مترمربـع مـورد تقاضـای آقای معین کارگـر محمدآبادی 
فرزنـد غامرضـا به اسـتناد رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۲۷۶ هیـات حل اختاف ثبت 
شهرسـتان زرنـد در مالکیـت نامبرده قـرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانـون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف منتشـر و در موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته اسـت 
و نیـاز بـه تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ مالک بدینوسـیله 
آگهی تحدید حدود آن باسـتناد تبصره ۵ قانون مزبور منتشـر و عملیات تحدید حدود از 
سـاعت ۸ صبح روز یکشـنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ در محل شـروع و بعمل خواهد امد لذا 
بدینوسـیله بـه مالک یا مالکین اماک مجـاور رقبه مذکور اخطار می گـردد در موعد مقرر 
در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صـورت عدم مراجعـه مجاورین عملیات 
تحدیـدی بـا معرفـی مالـک انجام و چنانچه کس یا کسـانی بـر حدود و حقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـند طبـق مـاده ۲۰ قانـون ثبت حداکثـر ظرف مـدت ۳۰ روز پس 
از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبا به این اداره تسـلیم تا بـه دادگاه 
صالحـه ارسـال گردد ضمنا معترض بایسـتی به اسـتناد ماده۸۶ اییـن نامه ثبت حداکثر 
ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهت طرح 
دعـوی بـه دادگسـتری ارائه نمایند بدیهی اسـت پس از مضی مهلت یاد شـده هیچگونه 

ادعایـی مسـموع نخواهد بـود.   م الف ۱۲
تاریخ انتشار: سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
آگهی صدور سند مالکیت 

احترامـا نظـر بـه اینکـه خانم سـیما عطار پـور احدازورثـه عباس / عطـار پور 
فرزند محمد شـماره شناسـنامه ۲۱۶ میباشدمالک ششدانگ پاک ۶ فرعی 
از۲۳۹۳ اصلـی بخـش ۳ کرمـان موضوع سـند مالکیت اصلي بشـماره چاپـی ۶۵۵۴۰۵ 
سـری - سـال - کـه در صفحـه ۱۰۱ دفتـر امـاک جلـد ۱۳۸ ذیـل شـماره ۲۰۲۱۳ ثبـت 
گردیده اسـت . بموجب مشـروحه وارده بشـماره۱۱۰۲/۲۵۹۶۶-۹۹/۱۰/۱۶اعام نموه سـند 
مالکیـت نـزد احدازورثـه میباشـد و از ارائـه آن خـودداری نمـوده لذا باسـتناد تبصره سـه 
اصاحـی مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه قانـون ثبت مراتب در یـک نوبت در تاریخ منـدرج در ذیل 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعی انجـام معامله نسـبت به ملـک فـوق الذکر با 
وجـود سـند مالکیـت نزد خود میباشـد ظرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی بـه اداره 
ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معامله تسـلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیت سـهم االرث 

خواهانهـا اقـدام خواهد شـد. م الف ۸۳
تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۱/۳۱

رونوشت: ستاد اجرایی فرمان امام
محمود مهدی زاده رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 کرمان
از طرف، امید صاعد

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان 
گفت: به دلیل کاهش بارندگی ها و نزوالت جوی، 
ورودی سال آبی جاری ۱4۰۰-۱۳99 نسبت به 
مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد کاهش 
یافته است.حسن امیری افزود:همچنین در پی 
کاهش ورود آب به سدهای استان کرمان ذخیره 

آبی مخازن این سدها نیز از 9۰ درصد ظرفیت در 
سال آبی قبل به 5۸ درصد ظرفیت در سال آبی 
جاری کاهش یافته است.او با بیان اینکه در حال 
حاضر چهار  سد فعال در استان کرمان وجود دارد 
اظهار داشت: کل ورودی آب به سدهای استان ۱۰4 
میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب است که این عدد در 

سال قبل 59۸ میلیون و 5۰۰ هزار متر مکعب بود 
و کاهش چشمگیری مشاهده می شود.معاون طرح 
و توسعه شرکت آب منطقه ای کرمان تصریح کرد: 
همچنین خروجی آب سدهای استان از 4۰۶ میلیون 
و ۸۰۰ هزار مترمکعب در سال 99 به ۱۷۳ میلیون 
و ۶۰۰ هزار متر مکعب در سال جدید آبی کاهش 

پیدا کرده است.او ادامه داد:حجم مخازن سدهای 
استان کرمان نیز از مجموع 5۲۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار متر مکعب در سال گذشته به ۳۳۷ میلیون و 
۱۰۰ هزار متر مکعب کاهش داشته است.امیری 
تأکید کرد:این موارد بیانگر وضعیت خشکسالی 
در سال آبی جاری در استان کرمان است و نیاز به 
مدیریت صحیح مخازن سدهای استان وجود دارد، 
به نحوی که امکان تامین نیازهای آبی مشترکین 
سدهای در ادامه سال آبی جاری و حتی در صورت 

تداوم خشکسالی میسر باشد.

کاهش ۸۰درصدی ورود آب به سدهای کرمان

خانه »یاور« از تهدید شهرداری در امان می ماند؟

بی توجهی شهرداری راور به مجموعه ثبت ملی

 

هفتـه گذشـته بود کـه آسـفالت یـک خیابان 
توسـط شـهرداری راور در مجـاورت خانـه ای 
قدیمی و واجد ارزش در روسـتای خیرآباد این 
شهرسـتان به نـام مجموعه فرهنگـی تاریخی 

»یاور« خبرسـاز شـد.
ایـن مجموعه کـه بالـغ بـر ۱5۰ سـال قدمت 
دارد شـامل حمـام، خانـه بـاغ، آب انبـار، 
مسـجد، گاوگـرد، بـرج و کارگاه قالی بافـی 
بوده و در سـال ۸4 به شـماره ثبـت »۱۱۸۸۰ 

و خ« ثبـت ملـی شـده اسـت.
آن طـور کـه تصاویر منتشـر شـده نشـان می 
داد سـطح خیابـان در حـال آسـفالت باالتر از 
این بنـای تاریخی قـرار گرفته و ایـن باال رفتن 
باعـث می شـود در صورت بـارش بـاران آب به 
بنا نفـوذ کـرده و باعث تخریـب آن بشـود. در 
عیـن حـال تصاویـر سـیل و باران هـای سـال 
های قبـل نیز ایـن موضـوع را به خوبی نشـان 

می دهـد.
مالک خانه »یاور«: خطر را از 2 سال قبل 

به شهرداری و میراث اطالع دادیم
رضـا نخعـی مالـک خانـه »یـاور« مـی گوید: 
سـیل سـال 9۸ از همیـن قسـمت وارد باغ هـا 
شـده و خسـارت زیادی به مجموعه زد؛ سـیل 
بعـد از جـاده کمربندی مانـع دیگری نـدارد و 

مسـتقیم به روسـتا می رسـد.
او بـا اشـاره بـه ایـن کـه شـدت آب اینقـدر 
زیـاد اسـت که بـا جـوی قابـل کنترل نیسـت 
تاکیـد دارد کـه آب باید از منشـا با سـیل بند 

کنتـرل شـود.

شـن ریزی خیابان از دو سـال پیش آغاز شده 
و جدول هـای خیابـان بـدون توجـه بـه پیاده 
رو بسـیار باال نصب شـده اسـت. ایـن را نخعی 
گفته و ادامـه می دهـد: همان ۲ سـال قبل به 
شـهرداری و میـراث تمـاس گرفتیـم و اطالع 
دادیـم امـا هیـچ کـس جوابـی نـداد تـا هفته 
قبل کـه دوبـاره اقـدام به شـن ریـزی کردند.

مالـک خانـه »یـاور« می گویـد: بـا ایـن شـن 
ریـزی و بـاال آمـدن سـطح خیابـان خانه هـا 
و آب انبـار در گـودی افتاده انـد. بعـد از ایـن 
کـه مـا بـه میـراث گفتیـم، میـراث باالخـره 
یـک کارشـناس فرسـتاد؛ امـا علـی رغـم 
تذکـر میـراث شـن ها توسـط شـهرداری روز 

پنجشـنبه هفتـه گذشـته صـاف شـدند.
در ادامـه ماجـرا پـس از صـاف کردن شـن ها 
رییس یگان حفاظـت میراث اسـتان در محل 

حاضـر و پـروژه متوقف می شـود.
مالک خانه »یـاور« می گوید: »شـنیده شـده 
برنامه شـهرداری برای جلوگیـری از ورود آب 
احـداث کانال اسـت کـه آن هم خـود مضرات 

زیادی دارد و اصال مناسـب نیسـت.«
او از بی توجهی و آسـیب های سـال هـای قبل 
بـه ایـن مجموعـه نیـز گالیـه دارد: »در کنـار 
مجموعه اصطبل احـداث شـد، در ملک ثبتی 
فونداسـیون ریختـه شـده، روی سـقف حمام 
سـاخت و سـاز شـده که همگی تخلف است و 
جای تاسـف دارد؛ اگـر میراث تمـام گزارش ها 
را بـه موقـع بـه کرمـان اطـالع میـداد کار بـه 

اینجـا نمی رسـید.«
توقـف مسـیر توسـط یـگان حفاظـت میراث 
فرهنگـی بـه طـور واضـح نشـان می دهـد که 

شـیب مسـیر و سـطح خیابـان بـه درسـتی 
انجام نشـده بـوده. از طرفی مجموعـه تاریخی 
»یاور« ثبت ملی اسـت و طبـق قوانین میراث 
فرهنگـی هرگونه عملیـات عمرانـی در حریم 
بناهـای ثبتـی بایـد بـا مجـوز میـراث انجـام 

شـود.
اخطار میراث فرهنگی به شهرداری در 

اسفند ماه
شـفیعی معاون میراث فرهنگی کرمـان اما در 
مورد نقـض حریـم خانه ثبتـی می گویـد: این 
خیابان قدیمی اسـت، از قبل بـوده و تعریضی 
در ملـک ایجـاد نمی کنـد؛ و تنهـا بـا توجـه 
بـه مجـاور بـودن خیابان بـا بنـای تاریخـی از 
شـهرداری خواسـته شـد تا مالحظات شـیب 

معبـر را رعایـت کند.
او ادامه مـی دهـد: حداقـل از ۲ ماه قبـل نامه 
نگاری در این مـورد انجام  و تذکر بابت شـیب 

داده شـده است.
معـاون میـراث فرهنگی کرمـان عنـوان کرد: 
»شـهرداری راور همـکاری خوبـی بـا میـراث 
نداشـته و حداقـل پـس از اولیـن نامـه بایـد 
عملیـات اجرایـی متوقـف می شـد؛ بـه زودی 

شـخصا از مجموعـه بازدیـد می کنـم.«
علـوی مسـئول میـراث فرهنگـی شهرسـتان 
راور امـا در جواب این کـه آیا انجام ایـن پروژه 
بـا هماهنگـی میـراث بـوده یـا نـه می گویـد: 
»شـهرداری بـا میـراث هماهنـگ بـوده امـا 
مهندس ناظـری داشـتند کـه کارهـا را انجام 

مـی داده و از راور رفتـه اسـت.«
سـوال اینجاسـت اگـر هماهنگـی الزم بـوده 
پـس چطـور شـیب رعایـت نشـده و معبـر 

توسـط یـگان حفاظـت میـراث متوقف شـده 
اسـت؟

علـوی بـا اشـاره بـه بازدیـد رییـس یـگان 
حفاظـت میـراث اسـتان از ایـن مسـیر گفت 
کـه عملیـات متوقـف و قـرار شـد بـه زودی 
کارشـناس میـراث در محـل حاضـر و پـس از 

تاییـد او کار انجـام شـود.
شهردار راور: شهرداری از میراث نامه دارد

کار  می گویـد  راور  رحیمی پـور شـهردار 
غیرقانونـی انجام نشـده و شـهرداری از میراث 
فرهنگـی اسـتان بـرای انجـام کار نامـه دارد.

او ادامـه می دهـد: در نامـه ارسـالی از طـرف 
میـراث آمـده کـه شـیب مسـیر بـه طـوری 
طراحـی شـود کـه آب بـه سـمت مجموعـه 

»یـاور« نـرود.
شـهردار راور در جـواب این سـوال کـه آیا این 
موضـوع رعایت شـده یا نـه گفت: »هنـوز قرار 
نبـوده کاری در کنـار مجموعـه »یـاور« انجام 

شـود وتنها مسـیر شـن ریزی شـده است.«
رحیمی پـور در مورد حواشـی پیـش آمده نیز 
گفـت: »اگـر قـرار بـه نمایش بـود شـهرداری 
آسـفالت  را  شـهر  اصلـی  هـای  خیابـان 

» . د می کـر
شـن ها ریختـه شـد، غلتک هـا عبـور کردند، 
بنا لرزیـد و حاال قرار اسـت کارشـناس میراث 
مسـیر را بررسـی کند. ایـن رفتار نا آشـنایی با 
میـراث فرهنگـی نیسـت. کاش حداقـل ایـن 
نوشـداروی بعـد از مـرگ سـهراب در نهایـت 
خانـه تاریخـی »یـاور« را از آسـیب نجـات 
دهـد. میراثـی کـه احیـای آن می توانـد رونق 

گردشـگری را بـه دنبال داشـته باشـد.

حمزه سلامنی

گزارش

شفیعی معاون میراث فرهنگی کرمان اما در 
مورد نقض حریم خانه ثبتی می گوید: این خیابان 
قدیمی است، از قبل بوده و تعریضی در ملک 
ایجاد نمی کند؛ و تنها با توجه به مجاور بودن 
خیابان با بنای تاریخی از شهرداری خواسته شد 
تا مالحظات شیب معبر را رعایت کند.

رحیمی پور شهردار راور می گوید کار غیرقانونی 
انجام نشده و شهرداری از میراث فرهنگی استان 
برای انجام کار نامه دارد.او ادامه می دهد: در نامه 
ارسالی از طرف میراث آمده که شیب مسیر به 
طوری طراحی شود که آب به سمت مجموعه 
»یاور« نرود

هر
س: م

عک
بهسازی خیابان مجاور مجموعه تاریخی و ثبت ملی »یاور« شهرستان راور توسط شهرداری در غفلت میراث فرهنگی موجی 

از نگرانی به دلیل نامناسب بودن شیب خیابان و خطر آسیب آب های سطحی به این بنا را ایجاد کرده است.
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سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسالمی 
گفت که مجلس در دو هفته آینده جلسه علنی 

نخواهد داشت.
محمدحسین فرهنگی در گفت وگو با ایسنا اظهار 
کرد: پیش از این و طبق برنامه ریزی قبلی مقرر 
شده بود مجلس از پس از تعطیالت نوروز به مدت 
4 هفته جلســه علنی داشته باشــد و از یازدهم 
اردیبهشــت نمایندگان به مدت یک هفته برای 
سرکشی به حوزه های انتخابیه بروند اما با توجه 
به پیک کرونا و ابتالی جمعــی از نمایندگان و 

کارکنان مجلس به کرونا قرار شــد مجلس هفته آینده نیز جلسه علنی نداشته باشد. بنابراین 
مجلس دو هفته آینده جلسه ندارد.

ابتالی جمعی از نمایندگان به کرونا
مجلس را 2 هفته به تعطیلی کشاند

رئیس کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی از بازدید هیاتی از این 
کمیسیون از گروه دارویی برکت )شرکت شفا فارمد( به منظور بررسی آخرین اقدامات انجام شده 

برای تولید واکسن کرونا خبر داد.
به گزارش ایسنا عبدالحسین روح االمینی درباره این بازدید اظهار کرد: با توجه به بازدید دو ماه پیش 
از این پروژه می توان گفت که روند پیشرفت طی دو ماه گذشته اعجاب آور و شگفت انگیز است؛ در 
حال حاضر آن بخش از پروژه که در حال نصب تجهیزات بود به مرحله تولید رسیده و بخشی که 

فاز اول صنعتی در شفا فارمد برکت بود از مرحله ساخت اسکلت به نصب تجهیزات وارد شده است.
به گفته وی بخشی از پروژه با ظرفیت قابل قبولی تولید میلیونی واکسن در ماه را دارد و برای توسعه 
خطوط و ظرفیت ها به جد مشغول کار هستند، البته به میزان گستردگی پروژه تامین نیروی انسانی 
و زنجیره تامین مواد و منابع سخت تر می شود. امید می رود با اخذ مجوزهای الزم از وزارت بهداشت، 
نتایج مراحل کارآزمایی و مطالبات قانونی در فاز ۲ و ۳ رضایت بخش باشد تا بتوان بخشی از مردم را 

در تابستان با واکسن ایرانی واکسینه کرد.

بازدید کمیسیون بهداشت از وضعیت تولید 
واکسن کرونا در موسسه برکت

در شرایطی مسکن ملی به پیشرفت ۲5 درصد رسیده و وزیر راه و شهرسازی از اجرایی شدن 5۳۰ هزار 
واحد خبر می دهد که نگرانی هایی بابت افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و عدم تکمیل آورده از 
طرف برخی متقاضیان وجود دارد.به گزارش ایسنا، پروژه های در دست اجرای طرح اقدام ملی مسکن 
به تدریج در حال افزایش است. طبق آخرین آماری که محمد اسالمیـ  وزیر راه و شهرسازیـ  اعالم 
کرده در حال حاضر 5۳۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است. این طرحها شامل پروژه های ثبت نامی، 
مشارکتی، واگذاری زمین، خودمالکی و تفاهمنامه با دستگاههای دولتی است که در اکثر شهرهای 
کشور در حال انجام است.اما یکی از موانعی که ممکن است به تطویل پروژه منجر شود عدم پرداخت به 
موقع آورده از سوی متقاضیان است. اسالمی امروز برای چندمین بار از متقاضیان درخواست کرد که 
آورده خود را در زمان مقرر تکمیل کنند.با توجه به تورم معمول اقتصاد ایران، طوالنی شدن روند ساخت 
و ساز می تواند به افزایش قیمت تمام شده منجر شود. همین حاال هم از پارسال تا امسال قیمتها حدود 
۸۰ درصد افزایش یافته و طبق برآورد سازمان برنامه و بودجه قیمت مسکن ملی از متری ۲.۷ میلیون 

تومان به متری 4.9 میلیون تومان رسیده است.

مسکن ملی به
 ۵۳۰ هزار واحد رسید

خبرخبر

مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان بـا بیان 
اینکه حریم قـالع دختر و اردشـیر تقلیل 
یافتـه اسـت، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 
ابالغ بازنگـری حریم پـس از انعقاد توافق 
شـهرداری با میراث منـوط به این اسـت 
بازسـازی و نوسـازی در محـدوده هـای 
تعیین شـده الزاما براسـاس طـرح جامع 
سـاماندهی کـه بـه تصویـب وزارتخانـه 

برسـد، انجام شـود.
بـه گـزارش کرمان نـو، فریـدون فعالـی 
در خصـوص حریـم قلعـه اردشـیر و قلعه 
دختـر کرمـان گفـت: بازنگـری حریـم 
قالع دختر و اردشـیر پس از بررسی های 
میدانی و مطالعات باسـتان شناسی مورد 
تصویـب شـورای حریـم وزارت میـراث 

فرهنگـی و گردشـگری قـرار گرفـت.
وی بـا بیان اینکـه حریم این قـالع تقلیل 
یافتـه اسـت، اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه 
ابالغ بازنگـری حریم پـس از انعقاد توافق 
شـهرداری با میـراث، منوط به این اسـت 
بازسـازی و نوسـازی در محـدوده هـای 
تعیین شـده الزاما براسـاس طـرح جامع 
سـاماندهی که بـه تصویب وزارت برسـد، 

انجام شـود.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی اسـتان کرمـان اضافـه 
کـرد: مشـکل ایـن منطقه اساسـا بـا این 
مصوبـه، حـل خواهد شـد و مالکیـن این 
منطقـه مـی تواننـد سـاختمان هایی که 
سـاخته شـده را بازسـازی و سـاماندهی 
کننـد و همچنیـن آنهایـی کـه در آنجـا 
زمین دارند مـی توانند تـا 4.5 متر ارتفاع 
سـاختمان سـازی کنند و نهایتـا خرید و 

فـروش در ایـن منطقـه آزاد می شـود.
وی دربـاره زمـان نهایـی شـدن مصوبـه 
گفـت: مصوبـه نهایی شـده اسـت و فقط 
باید مـا بـا شـهرداری توافـق بکنیـم. لذا 
طـرح مـا ظـرف یـک هفتـه آمـاده مـی 
شـود و حدود یک مـاه آینده ایـن مصوبه 
ابـالغ خواهـد شـد و در آن زمـان تکلیف 
سـاکنین ایـن منطقـه کامـال مشـخص 

می شـود.

مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه 
و شهرسازی تأکید کرد: کلیه امالک اعم 
از دارای سند رسمی و غیررسمی باید در 

سامانه امالک و اسکان ثبت کنند.
پروانه اصالنــی، مدیرکل دفتــر اقتصاد 
مسکن وزارت راه و شهرســازی در مورد 
وضعیت ســامانه امالک و اسکان گفت: 
ما برای اینکه زیرســاختها دچار مشکل 
نشــوند خوداظهاری را بر اساس ارقام کد 
ملی هموطنان طبقه بندی و دسته بندی 

کردیم.
وی افزود: اگرچه مردم هنوز آشنایی کافی 
برای نحوه ثبت اطالعات خود در این سامانه 
ندارند اما در حال حاضر اطالعات خود را به 

تدریج در این سامانه ثبت می کنند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه 
و شهرســازی، راه اندازی سامانه امالک و 
اســکان را گامی جدید در راستای شفاف 
سازی اطالعات دانســت و گفت: با توجه 
به اینکه ما قبال چنین چیزی را نداشتیم 
ممکن اســت مقاومت هایــی در برابر آن 
صورت بگیرد و لذا از رسانه ها درخواست 

می کنیم که به این حوزه ورود کنند.
اصالنی با اشــاره به طراحــی کلیپ های 
آموزشی برای تســهیل ورود افراد جامعه 
به سامانه امالک و اســکان گفت: ما این 
کلیپ ها را در اختیار رسانه ها و همچنین 
سامانه قرار دادیم تا مردم مشاهده کنند اما 
تحقق این مهم، وفاق و همکاری عمومی 

را می طلبد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه 
و شهرســازی با تذکر این نکته که نه تنها 
مالکان، بلکه همه ایرانی ها باید توســط 
سرپرســت خانوار وارد این سامانه شوند 
و اطالعــات ســکونتی و مالکیتی خود را 
وارد کنند گفــت: قانونگذار برای حمایت 
از افرادی که واقعا قصد عرضه ملک خود 
را دارند اما در بــازار تقاضایی برای آن ها 
نیست، ضمانت هایی را در نظر گرفته است.

اصالنی افزود: اگر کسی بخواهد ملک خود 
را به قیمت روز به بازار عرضه کند تداخلی 

با این ماده قانونی پیدا نخواهد کرد.
این مقام مســئول بــا تأکید بــر اینکه 
کلیه امالک اعم از دارای ســند رسمی و 
غیررسمی باید در سامانه ثبت کنند گفت: 
هیچ تبعیضی بین شهرهای مختلف نیز در 
این مورد وجود ندارد و حتی برای سکونت 
و مالکیت در خانه هایی که در شهرهایی با 
جمعیت زیر یکصد هزار نفر هستند نیز باید 

خوداظهاری شود.

به گزارش روابط عمومی بهزیستی استان کرمان  ، بهزیستی شهرستان 
عنبرآباد پذیرای نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در سال جدید بود. 

در ابتدای این دیدار خداداد ساالری زاده رییس بهزیستی عنبرآباد 
با تقدیر از حضور ارزشمند نماینده مجلس شورای اسالمی در جمع 
کارکنان خدوم و پرتالش بهزیستی،  به ارائه گزارشی از ماموریت ها 
اقدامات بهزیستی به جامعه هدف پرداخت و اظهار داشت : همراهی 
مسئولین تاثیر گذار از جمله نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی با مجموعه هایی همچون بهزیستی که در راستای ارائه خدمات 
تخصصی و اثربخش در ارتقا رفاه و سالمت اجتماعی  نقش مهمی را 
برعهده دارند ؛ می تواند راهگشای  کنترل و پیشگیری از بسیاری از 

معضالت اجتماعی باشد 
وی افزود : اهتمام و پیگیری مجدانه نماینده محترم مردم جیرفت و 
عنبرآباد در رفع موانع و تنگناهای موجود در  مسیر  خدمت رسانی 
به جامعه هدف بهزیستی از جمله تالش در رفع کمبود اعتبار ، کمک 
در تامین وسایل کمک توانبخشی و سایر موارد مورد نیاز قابل تقدیر و 

ارزشمند است 
در ادامه این نشست ذبیح اهلل اعظمی نماینده مردم جیرفت وعنبراباد 
در مجلس شورای اسالمی نیز با تقدیر از خدمات ارزشمند بهزیستی به 
جامعه ،  فعالیت در مجموعه بهزیستی را مصداق بارز عبادت دانست 
و افزود:  توانمندسازی مددجویان از طریق ایجاد  اشتغال و در پی آن 
کسب  استقالل مالی آنان باید در اولویت فعالیتهای بهزیستی شهرستان 
قرار گیرد چرا که ابتدایی ترین مرحله ارتقا سالمت اجتماعی رفع 
موانع اشتغال و کسب استقالل مالی افراد جامعه خصوصا افراد دارای 

محدودیت میباشد 
وی در ادامه سخنان خود اذعان داشت :  پیشگیری از ایجاد و گسترش 
معلولیت در سطح جامعه از طریق ارتقا سطح آگاهی افراد و خانواده ها 
و ایجاد زمینه حضور فعال افراد دارای معلولیت در سطح جامعه از 
دیگر خدمات ارزشمندی است که از طریق طرحها و برنامه های 
مدون و کارشناسی شده بهزیستی در حال انجام است و اینجانب و 
دیگر نمایندگان استان آماده هرگونه همکاری در زمینه گسترش این 
خدمات با بهزیستی هستیم.در ادامه این نشست  کارکنان بهزیستی به 
طرح مسائل و دیدگاههای خود در حوزه های مختلف فعالیت خود در 
بهزیستی پرداختند و اعظمی نیز  در راستای بهبود کیفیت خدمات قابل 

ارائه توسط بهزیستی قول مساعدت و همکاری داد 
گفتنی است طی این بازدید تعداد ۱5 عدد ویلچر و ۱5 تشک مواج که 
با پیگیری بهزیستی عنبر آباد و همت ذبیح اهلل اعظمی نماینده مردم 
جیرفت وعنبرآباد و با همکاری بانک توسعه و تعاون تهیه گردیده بود  

تحویل مددجویان ضایعه نخاعی تحت حمایت بهزیستی گردید.

دیدار نماینده مردم جیرفت 
وعنبرآباد با کارکنان بهزیستی 

حریم قالع دختر 
و اردشیر تعیین 

تکلیف شد

ثبت امالک رسمی و 
غیررسمی در سامانه 

ضروری است

اگر آب شرب شهر کرمان تامین نشود، کسانی که کوتاهی کرده اند را به 
مراجع قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهیم کرد.

 نشست جمع بندی تامین آب شرب کرمان و شهرهای شمالی استان 
و عملیاتی شدن پروژه انتقال از کانال انتقال خلیج فارس به کرمان 

برگزار گردید.
 نشست جمع بندی نهایی رفع مشکل آب شرب کرمان و شهرهای 
شمالی استان با حضور محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور 
در مجلس، علی زینی وند استاندار کرمان، محمد طاهری مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان و علی رشیدی مدیر عامل شرکت 
آب منطقه ای کرمان، با دکتر تقی زاده خامسی معاون آبفای وزارت نیرو 
و رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در 

تهران برگزار گردید.
 در این نشست، محّمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه باید هرچه سریعتر پروژه انتقال 
آب خلیج فارس به کرمان عملیاتی شود اظهار داشت: مکاتبات الزم در 
خصوص وضعیت بحرانی و فاجعه وار کمبود آب شرب کرمان به دکتر 

نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ارسال شده است.
 زاهدی با تاکید بر اینکه دولت باید همکاری الزم را با شرکت های 
صنعتی و معدنی جهت تامین منابع مالی این پروژه انجام نماید 
خاطرنشان کرد: دولت باید تعهد نماید که یارانه مابه التفاوت قیمت آب، 
جهت انتقال آب شرب به کرمان و شهرهای شمالی استان را پرداخت 
نماید تا شرکت های معدنی و صنعتی هم نسبت به عملیاتی نمودن 

پروژه اقدام نمایند.
 زاهدی با اشاره به اینکه دولت مکلف است سریعا نسبت به تامین آب 
شرب کرمان اقدام نماید عنوان نمود:اگر بحران آب کرمان و شهرهای 
شمالی استان حل نشود از راه های قانونی پیگیری خواهیم نمود و در 
این زمینه محکم خواهیم ایستاد و عواقب آن متوجه کسانی خواهد بود 

که در این زمینه کوتاهی کرده اند و مرتکب ترک فعل شده اند.
 دکتر تقی زاده خامسی معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو و رییس 
هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از اعالم 
آمادگی جهت عملیاتی نمودن این پروژه خبر داد و اظهار داشت: با حل 
موضوع تامین اعتبار و پرداخت یارانه مابه التفاوت توسط دولت، سریعا 

نسبت به آغاز این پروژه اقدام خواهیم نمود.
شایان ذکر است که در پایان مقرر گردید که به زودی در نشست با دکتر 
نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه  موضوع تامین مالی این پروژه و 
پرداخت مابه التفاوت یارانه آب با همکاری دولت پیگیری و با موافقت 
دولت، هرچه سریعتر عملیات انتقال خط لوله آب شرب از آب خلیج 
فارس به استان کرمان به زودی عملیاتی تا مردم کرمان در تابستان سال 

آینده دغدغه قطعی و  کمبود آب شرب نداشته باشند. 

 توافق اولیه پروژه خط انتقال 
آب شرب به کرمان 

شهرداری و استانداری به کمک میراث فرهنگی بیایند

گروهی از محققان دانشگاه کاتولیک "لون" و دانشگاه 
"استنفورد" در مطالعه اخیرشان ۷۶ مکان ژنتیکی که با 
هم همپوشانی دارند و در شکل دادن صورت و مغز نقش 

دارند، شناسایی کرده اند.
به گزارش سایتک دیلی، آنچه محققان در این مطالعه 
پیدا نکردند شواهدی مبنی بر این است که همپوشانی 
ژنتیکی مذکور صفات شناختی-رفتاری یا خطر 
بیماری هایی مانند بیماری آلزایمر را نیز پیش بینی 

می کند.
آزمایشگاه  از   )Peter Claes کلیز") "پیتر 
تصویربرداری دانشگاه کاتولیک لون و پروفسور"جوآنا 
ویسوکا")Joanna Wysocka( از دانشکده پزشکی 
دانشگاه استنفورد گفتند: در حال حاضر نشانه هایی از 
وجود ارتباط ژنتیکی بین شکل صورت و مغز ما وجود 

دارد. اما دانش ما در مورد این پیوند براساس تحقیقات 
ارگانیسم مدل و دانش بالینی از شرایط بسیار نادر بود. 
ما تصمیم گرفتیم تا پیوند ژنتیکی بین چهره و شکل 
مغز افراد را به طور گسترده تر و در جمعیت بزرگ تر 

بررسی کنیم.
محققان گفتند، ما قبال تصاویر سه بعدی از چهره ها را 
تجزیه و تحلیل کردیم و چندین نقطه داده روی این 
چهره ها را به اطالعات ژنتیکی پیوند دادیم تا ارتباطات 
را پیدا کنیم. به این ترتیب محققان توانستند ژن های 
مختلفی را که صورت ما را شکل می دهند شناسایی 
کنند. در مطالعه اخیر با بررسی داده های قباًل به دست 
آمده و همچنین بررسی داده های موجود در بانک 
اطالعات پزشکی)Biobank( انگلیس و اسکن مغز 
ام آر آی   و اطالعات ژنتیکی۲۰ هزار نفر آنها به نتایج 

جالبی دست یافتند.
کلیز گفت: برای اینکه بتوانیم اسکن ام آر آی را تجزیه و 
تحلیل کنیم، باید مغز نشان داده شده در اسکن را اندازه 
می گرفتیم. تمرکز ویژه ما روی تغییرات سطح خارجی 
تا خورده مغز که "شکل گردویی" دارد، بود. سپس ما به 
بررسی و پیوند دادن داده های به دست آمده از تجزیه 
و تحلیل تصویر با اطالعات ژنتیکی موجود پرداختیم. 
به این ترتیب ما ۴۷۲ مکان ژنومی را که بر شکل مغز 
ما تأثیر می گذارد، شناسایی کردیم. 3۵۱ مورد از این 
مکان ها قباًل گزارش نشده بودند. با کمال تعجب متوجه 
شدیم که قباًل مشخص شده بود که ۷۶ مکان ژنومی 
پیش بینی کننده شکل مغز با شکل صورت ارتباط 
دارند. این امر پیوند ژنتیکی بین شکل صورت و مغز را 

به یک رابط معنادار تبدیل می کند.

این تیم همچنین شواهدی یافت که نشان می دهد 
سیگنال های ژنتیکی که هم بر شکل مغز و هم در شکل 
صورت تاثیر دارند در مناطقی از ژنوم که فعالیت های 
ژن را طی تکوین رویانی تنظیم می کنند، فراوان 

حضور دارند.
دکتر "ساهین نقوی" )Sahin Naqvi( از دانشکده 
پزشکی دانشگاه استنفورد که اولین نویسنده این 
مطالعه است می گوید: ما یک رابطه ژنتیکی واضح 
بین چهره شخص و شکل مغز پیدا کردیم اما این 
همپوشانی تقریبًا با ویژگی های رفتاری-شناختی آن 

فرد ارتباط ندارد.
کلیز افزود: نتایج ما تأیید می کند که هیچ مدرک 
ژنتیکی برای ارتباط بین چهره کسی و رفتار آن فرد 
وجود ندارد. به عنوان مثال برخی از افراد ادعا می کنند 
که می توانند تمایالت پرخاشگری در چهره افراد را با 
استفاده از هوش مصنوعی تشخیص دهند اما باید گفت 
چنین پروژه هایی نه تنها کاماًل غیراخالقی اند، بلکه فاقد 

پایه علمی نیز هستند.

پیوند ژنتیکی بین شکل صورت و مغز کشف شده است
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چون در دیواره و کف بنا تعدادی قبر وجود دارد، 
برای تعریف کاربری باید این موضوع مدنظر قرار 
گیرد. می توان کاربری فرهنگی هنری برای آن 
تعیین کرد. ایوان کوچکی در باالی بنا وجود دارد 
که می تواند محل برگزاری گردهمایی های کوچک 
مثال جلسات حافظ خوانی باشد. شاید بتوان 
مقبره و فضای جانبی آن را به کافه کتاب تبدیل 
کرد. یا انجمن های دوستدار میراث فرهنگی 
می توانند در این مکان مستقر شوند. در این 
محدوده، باغ بیرم آباد، گنبد جبلیه، کوه  و 
جنگل قائم وجود دارد که شرایط خاصی را ایجاد 
کرده اند. پایین این بنا هم بند مملکت مربوط به 
دوران صفویه قرار دارد که با وجود اینکه ثبت ملی 
شده، زیر آسفالت است!

 

آبان ماه سال گذشته و پس از انتشار تصاویری از بنای 
تاریخی تخت درگاه قلی بیگ در شهر کرمان بود که در 
شبکه های اجتماعی و مطبوعات موجی از اعتراضات 
نسبت به میراث فرهنگی شکل گرفت که چرا از این بنا 

مراقبت نمی کند.
تصاویری که آن موقع منتشر شد نشان می داد 
تخریب های زیادی در این بنای با قدمت صفوی رخ داده 
و این مکان، به پاتوقی برای کارتن خواب ها و معتادان 
تبدیل شده است. در پی آن اعترضات، میراث فرهنگی 
استان دست به کار شد و سراغ مرمت آن رفت. اقدامی 
که اکنون نیمه کاره مانده و تخت درگاه قلی بیگ دوباره 
به وضعیت سابق خود برگشته است. با این تفاوت که 
این بار، مقداری عملیات مرمتی در پشت بام و کف و 
تزیینات آن نیز انجام شده است. این بنا اکنون رهاست.

پیمان سلیمانی، مدیر پایگاه میراث فرهنگی بافت 
تاریخی کرمان، روز یکشنبه در پاسخ به فردای کرمان 
این خبر را داد و گفت که به دلیل نبود اعتبار کافی، 

نتوانسته اند پروژه ی مرمت را به پایان برسانند.
*آقای سلیمانی، چرا پروژه ی مرمت تخت درگاه 

قلی بیگ متوقف شده است؟
اعتباری برای مرمت در بافت تاریخی اختصاص یافته بود 
که بعد از حساسیتی که نسبت به وضعیت تخت درگاه 
قلی بیگ ایجاد شد، این اعتبار که ۲۰۰ میلیون تومان 
بود را به مرمت این بنا و گنبدجبلیه اختصاص دادیم. 
اواخر سال گذشته، کار مرمت تخت درگاه قلی بیگ 
شروع شد اما ادامه ی آن با مشکل مواجه شد چون که 
تخصیص این اعتبار صورت نگرفت. اکنون، از سوی اداره 
کل میراث فرهنگی استان پیگیری برای حل مشکل 
در حال انجام است اما کار مرمت متوقف شده و چالش 
اصلی، نبود اعتبار برای ادامه ی این پروژه است. موضوعی 
که همزمان با مرمت بنا به آن فکر می کردیم تعیین یک 

کاربری مناسب برای آن بود چرا که در غیر این صورت، 
مجدد تخت درگاه قلی بیگ پاتوق معتادان می شد ولی 
به دلیل مشکل اعتباری، برنامه ی ما در همان مرحله ی 
مرمت بنا متوقف شد. از مسئوالن استان، استانداری و 
شهرداری تقاضا داریم که به کمک میراث فرهنگی بیایند. 
میراث فرهنگی به تنهایی نمی تواند. همه ی ارگان هایی 
که مسئولیتی دارند، برای مراقبت و حفاظت از این آثار 
تاریخی که سرمایه های فرهنگی ما هستند نیاز است به 
کمک بیایند؛ تجربه ای که در باغ ساالر کالنتر داشتیم 
می تواند برای همه ی بناها تکرار شود. این باغ تاریخی، 
با همراهی استانداری و اوقاف و میراث فرهنگی مرمت 
شده و محوطه سازی آن که صورت گیرد، با کاربری ای 
مناسب به بهره برداری می رسد. درباره ی مرمت و احیای 
تخت درگاه قلی بیگ هم نیاز به کمک دیگر نهادها داریم. 
۲۰۰ میلیون تومان برای مرمت یک بنای تاریخی هم 
پول ناچیزی است چه رسد به اینکه بخواهیم دو بنا را با 

آن مرمت کنیم.
*کدام بخش های تخت درگاه قلی بیگ به 

مرمت نیاز دارد؟
بیش ترین آسیبی که این بنا دیده، مربوط به پشت بام آن 
بود که ترمیم آجر فرش پشت بام و اصالح بندکشی ها 
که منجر به نفوذ آب و رطوبت می شد و مشکالتی ایجاد 
می کرد را انجام دادیم. آجرفرش کف بنا هم جمع  آوری 
و بازسازی شد. اندودها و تزیینات گچی داخل بنا نیز 
خیلی آسیب دیده بود. معتادان که در داخل بنا آتش 
روشن کرده بودند، دود و سیاهی، دیوار و سقف را 
فرا گرفته بود، ضمن اینکه از پایین تا باال، با زغال یا با 
کنده کاری، روی دیوار یادگاری نوشته بودند. ما تمام 
این گچ ها را تراشیدیم و حتی خط و خطوط قدیمی را از  
زیر الیه های گچ  که در گذشته مرمت شده بیرون آوردیم 
و در واقع، تزیینات اصلی را مرمت کردیم. این موارد، 
عمده ی کارهایی است که نیاز بود صورت گیرد و بخشی 
از آن را انجام دادیم. طراحی و ساخت در و پنجره  هم از 

دیگر اقدامات مورد نیاز کار است اما با کمبود اعتبارات، 
پروژه متوقف شد.

*چند مدت است که کار تعطیل شده است؟
حدود سه هفته ای می شود که پروژه تعطیل شده است.

 *چند درصد از کار مرمت را انجام دادید که 
متوقف شد؟

بخشی از کار جمع آوری الحاقات و بخش های فرسوده ی 
قدیمی بود که آن را انجام دادیم، تزیینات گچ کاری و 
مرمت سقف و بازسازی کف نیز انجام شده است. می توان 
گفت حدود ۴۵ درصد از عملیات مرمت این بنا پیش 

رفته است.
*حاال که مرمت متوقف شده، آیا تمهیداتی 

اندیشیده اید که تا شروع دوباره ی پروژه، بنا 
تبدیل به پاتوق نشود؟

تمهیداتی اندیشیده نشده و طبیعی است که مجدد آنجا 
تبدیل به پاتوق شود. پیمانکار ما زمانی که در تخت درگاه 
قلی بیگ کار می کرد، شب داربست را جمع می کرد و 
فردا مجدد آن را برپا می کرد چون این نگرانی وجود 
داشت که به سرقت برده شود. این بنا در جایی واقع شده 

که دور از دید و دسترس است.
*پس این احتمال وجود دارد همین اقداماتی 

انجام داده اید دوباره تخریب بشود و آسیب 
ببیند.

بله متاسفانه.
 *براساس برآوردی که داشتید، مرمت این بنای 

تاریخی به چه میزان اعتبار نیاز دارد؟
ما ۲۰۰ میلیون تومان برای تخت درگاه قلی بیگ و گنبد 
جبلیه داشتیم که باید کل این اعتبار برای تخت درگاه 
قلی بیگ هزینه می شد. اگر این پول به تخت اختصاص 
پیدا می کرد می توانستیم کار را به پایان برسانیم اما حاال 
تنها بخشی از مرمت انجام شده است. طراحی و ساخت 
درها هم باید انجام می شد که چون کاربری هنوز برای 
آن تعیین نشده، گفتیم ممکن است در و پنجره ها بعد 

از نصب، آسیب ببیند یا به سرقت برود. بنابراین، این کار 
را انجام ندادیم.

 
*برای کاربری این ساختمان به نتیجه ای 

رسیدید؟ قرار بود بعد از مرمت به چه مکانی 
تبدیل شود؟

چون در دیواره و کف بنا تعدادی قبر وجود دارد، برای 
تعریف کاربری باید این موضوع مدنظر قرار گیرد. 
می توان کاربری فرهنگی هنری برای آن تعیین کرد. 
ایوان کوچکی در باالی بنا وجود دارد که می تواند 
محل برگزاری گردهمایی های کوچک مثال جلسات 
حافظ خوانی باشد. شاید بتوان مقبره و فضای جانبی 
آن را به کافه کتاب تبدیل کرد. یا انجمن های دوستدار 
میراث فرهنگی می توانند در این مکان مستقر شوند. در 
این محدوده، باغ بیرم آباد، گنبد جبلیه، کوه  و جنگل قائم 
وجود دارد که شرایط خاصی را ایجاد کرده اند. پایین این 
بنا هم بند مملکت مربوط به دوران صفویه قرار دارد که 
با وجود اینکه ثبت ملی شده، زیر آسفالت است! از لحاظ 
استراتژیک، ساخت تخت درگاه قلی بیگ در نقطه ی 
خوبی ساخته شده؛ پایین آن بند و دریاچه و زمین های 
زراعی بوده و خود بنا هم که روی کوه قرار دارد. به هر 

حال، این بنا ارزش این را دارد که احیا و مرمت شود.
 *ممکن است قدری درباره ی ارزش های تاریخی 

و معماری تخت درگاه قلی بیگ توضیح دهید؟
این بنا مربوط به دوران صفویه، از دوره های طالیی تاریخ 
معماری ایران و کرمان بوده است. درگاه قلی بیگ از 
خاندان های ایل افشار و از امرای شهر کرمان بوده اند. 
تخت یا تخت گاه به عنوان منطقه ای تفرجی ساخته شده 
که در سفرنامه ی سرپرسی سایکس هم از آن نام برده 
شده است. بعد از فوت این شخص، بنا به مقبره ی آن 
حاکم تبدیل می شود. در حال حاضر هم، تعدادی قبر در 
این بنا وجود دارد. از لحاظ قدمت و وجاهت این خاندان، 

بنا حائز اهمیت است و باید مرمت و احیا شود. 

توقف مرمت تخت درگاه قلی بیگ 
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ما را دنبال کنید

کتاب »سرگذشت هکلبری فین« 
بی شک شاهکار سمیوئل لنگهورن کلمنز، نویسنده 
امریکایی،  با نام مستعار »مارک توین« است و از لحاظی 
دنباله ماجراهای تام سایر است. این کتاب،  که در ۱88۵ 
انتشار یافته است،  حماسه گسترده امریکای ماجراجویان 
و حماسه شهرهای نکبت بار و ابتدایی دره میسوری و اوهایو 
در دوره استعمار و زندگی سراپا خشونت است. تام سایر و 
هکلبری فین – و مخصوصًا هکلبری فین که سخنگوی 
مارک تواین در دوره کودکی است – تصویرهای نمادین 
»بچه« امریکایی آن دوره هستند. در امریکا، معاصران تواین 
کتاب او را با شاهکارهای سروانتس و مولیر برابر دانستند، 
اما منتقدانی چون وان وایک بروکس و س.ب.لیکاک،  وارث 
و ولیعهد طنز  و مخصوصًا شروود اندرسون در داوریهای 
خودشان درباره این کتاب به جدول ارزشهای درست تری 
مراجعه کرده اند. ماجراهای هکلبری فین برای نویسنده 
فرصتی فراهم میآورد که به هجو بشریت بپردازد، و از این 
لحاظ میتوان این کتاب را با سفرهای گالیور، اثر سویفت، 
مقایسه کرد. این دو کتاب،  به عنوان آثاری که پیش از هر 
چیز برای سرگرمی بچه ها و دلخوشی خواننده ای در بند 
»وقت کشی« نوشته شده اند، با اقبال مشابهی رو به رو شدند. 
اما اگر چه این دو شاهکار، از سوی دیگر، این وجه اشتراک را 
دارند که به هجو بشریت میپردازند چنین به نظر میرسد که 
ادعانامه مارک تواین را واعظی بر زبان میراند که کوشش دارد 

تا روح ایدئالیستی را در اعماق وجودش خفه کند

 دوارده سال بردگی
فریمن: حس همدردی من به اندازه طول یه سکه است!

دیالوگ
تئاتر »دکلره«

 به کارگردانی مهدی کوشکی ،  مونولوگی در ژانر تئاتر مستند و و راوی اتفاقی جنایی 
است و یکی از نمایش های برگزیده فستیوال مونولیو در سال ۱۳9۱ بوده است. 

فیلم تیاتر
»خوک« 

فیلمی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه کنندگی مانی حقیقی است. لیال حاتمی و علی 
مصفا  با بازی در خوک، اولین حضور خود در یک اثر کمدی را تجربه کرده اند. 

فیلم

چون بیاباني
دور افتادم از خودم

و پوسیدم
چون پایه هاي پلي در آب

رضا بروسان

عکس : حسن قاعدی ابالغ دستورالعمل 
بخشودگی جرایم مالیاتی

مدیرکل امـور مالیاتی اسـتان کرمـان از ابالغ دسـتورالعمل بخشـودگی جرایـم مالیاتی 
خبـر داد.

محمد سـلمانی با اعـالم ایـن مطلـب اظهار کـرد:در راسـتای حمایـت از تولیـد و تکریم 
فعـاالن اقتصـادی در سـال “تولیـد، پشـتیبانی ها و مانع زدایی هـا” و بـا توجـه بـه اثرات 
ویـروس کرونا بـر فضـای کسب و کار،دسـتورالعمل بخشـودگی جرایـم مالیاتی تـا پایان 

اردیبهشـت مـاه اعالم شـد.
او با اشـاره به بنـد الف ایـن دسـتورالعمل بیان کرد:طبـق این بنـد پرداخت مانـده بدهی 
)طبق بـرگ قطعی ابالغ شـده تا پایـان خـرداد مـاه 99( حداکثر تـا تاریـخ ۳۱ فروردین 

۱4۰۰بـرای تمامی فعـاالن اقتصـادی تا ۷۲ درصد اسـت.
سـلمانی تصریح کرد:در بنـد ب این دسـتورالعمل نیـز پرداخت مانـده بدهی)طبق برگ 
قطعی ابالغ شـده از تاریـخ ۱ تیرمـاه ۱4۰۰( حداکثـر ظرف مدت یـک ماه پـس از ابالغ 

بـرگ قطعی تـا ۱۰۰ درصد اسـت.
او با اشـاره به تبصره بنـد ب عنوان کرد:در صـورت پرداخت مانده بدهی قطعی شـده پس 
از مهلت های تعیین شـده به شـرح بندهای فـوق به ازای هر مـاه دو درصد از بخشـودگی 

موضوع این بند کسـر می شـود.
مدیرکل امـور مالیاتی اسـتان کرمـان تصریح کـرد:در اجـرای بنـد )ز(تبصـره )۸( قانون 
بودجه سـال ۱۳9۸ و بند )م(تبصـره )۶( قانون بودجه سـال 99، محاسـبه و اخذ جریمه 
دیرکرد بابـت آن بخـش از مالیات و عـوارض قانون مالیات بـر ارزش افزوده که به واسـطه 
مطالبـات از دسـتگاه های اجرایی موضـوع مـاده )5( قانـون مدیریت خدمات کشـوری و 
مـاده ۲9 قانون برنامه ششـم توسـعه توسـط کارفرما بـه پیمانـکار  پرداخت نشـده، برای 
دوره هـای یاد شـده و تا زمـان پرداخـت مالیـات و عـوارض توسـط دسـتگاه های مذکور 

موضوعیت نـدارد.
او گفت:میزان بخشـودگی جرائـم آن دسـته از مؤدیانـی که بدهی خـود )اعـم از مالیات 
و عـوارض و جرائـم غیرقابـل بخشـش و جرائمی که بـا بخشـودگی آن موافقت نشـده (را 
پرداخـت یا تسـویه کرده انـد امـا پرداختی یـا تسـویه مـؤدی توسـط اداره امـور مالیاتی 
ذی ربط بابـت دوره یـا عملکرد مربوطـه یا ردیـف درآمـدی مربوطه منظور نشـده ضمن 
تاکید بر اصالح اشـتباهات انجام شـده و دقـت در موارد آتی، تابع شـرایط مقـرر در زمان 

پرداخـت مانـده بدهی خواهـد بود.
سـلمانی بیان کرد:مودیان موظفند درخواسـت بخشـودگی جرائم را به اداره امور مالیاتی 
ذی ربـط تسـلیم کننـد و طبـق تبصـره، محدودیـت زمانـی در ارائـه درخواسـت بـرای 
اعمال بخشـودگی وجود نـدارد و در هر صورت تابع شـرایط بخشـودگی تعیین شـده در 

دسـتورالعمل های حاکـم بـر زمـان پرداخت خواهـد بود.
مدیرکل امـور مالیاتی اسـتان کرمان تصریح کرد:اعمال بخشـودگی جرایـم برای هر یک 
از سـنوات یـا دوره ها در هـر منبع بـا پرداخت بدهـی قطعی آن سـال یـا دوره امکان پذیر 
اسـت و در صورتی که مؤدیان مالیاتی مشـمول خسـارت تاخیر موضوع ماده ۲4۲ قانون 
مالیات های مسـتقیم و تبصره )۶( مـاده )۱۷(قانون مالیـات بر ارزش افزوده باشـند، ابتدا 
باید مبالـغ مذکور بـدون در نظر گرفتن دوره، سـال،منبع مربـوط از جرائم مالیاتی کسـر 

و سـپس نسـبت به بخشـودگی جرائم اقدام شود.
او افزود:مؤدیانی که مشـمول پرداخت مالیات نبـوده و یا طبق مقررات مشـمول معافیت 
بودند اما مشـمول جرائم عدم انجـام تکالیف قانونی شـده اند )به اسـتثنای جرائم موضوع 
بند 9 ایـن دسـتورالعمل(، حسـب مورد از بخشـودگی تـا ۱۰۰ درصـد جرائـم برخوردار 
خواهند شـد و همچنین مـالک تاریخ تعییـن قطعیت بدهی بـرای مودیـان در خصوص 

بدهـی ابرازی،تاریخ سررسـید پرداخت مقـرر در قوانین موضوعه اسـت.
سلمانی گفت: شـرط برخورداری از بخشـودگی ۱۰۰ درصدی جرائم موضوع ماده )۱۶9( 
مکـرر قانـون مالیات های مسـتقیم بـرای عملکرد سـال های 9۱ تـا 94،پرداخـت بدهی 
مالیاتی عملکرد آن سـال فارغ از زمان پرداخت اسـت اما برای سـال ۱۳95 به بعد شـرط 
برخورداری از بخشـودگی جرائـم موضوع مـاده )۱۶9( قانون مالیات های مسـتقیم عالوه 
بر پرداخت بدهی آن سـال، ارسـال فهرسـت معامالت هر یک از سـال های مذکور اسـت.
مدیـرکل امور مالیاتی اسـتان کرمان عنـوان کرد:همچنین مفـاد این دسـتورالعمل مانع 
از اعمال بخشـودگی جرائم تسـلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیـات و عوارض ارزش 
افزوده ظرف مهلت های اعالمی به موجب بخشـنامه های صادره توسـط سـازمان نخواهد 
بـود و جرائم تسـلیم اظهارنامـه و پرداخـت مالیـات و عـوارض در مهلت های اعالم شـده 
مشـمول بخشـودگی ۱۰۰ درصـد خواهد بـود.او گفت: سـامانه تلفنـی ۱5۲۶ نیـز آماده 

پاسـخگویی به هرگونـه ابهام و یا سـوال در ایـن زمینـه خواهد بود.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

مجموعه  ابراهیم خان  
متشکل از چند بنا از جمله بازار یا قیصریه  زرگرها، 
حمام، آب انبار و مدرسه است که امروزه با گذشت 

بیش از دویست سال از زمان ساخت، به یکی از 
شناخته  شده ترین جاهای دیدنی کرمان تبدیل شده 

است.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از اهدای 
۱۶ قطعه شی تاریخی به یگان حفاظت این اداره 

کل خبر داد.

جاذبه

آوای محلی           خبر

و اََرم آبال َدواُرن ، اَگه تاِهستی بیا        
    تَک وتَنها تو ِخیاُرن ، اَگه تاِهستی بیا

اَگه دایَت ناهِلِتت نامَوی ِدگه ُگَور ُمو بیای
آ که رو َور سبزوارون ، اَگه تاهستی بیا

کاِر ُمو َخی تو طرف ، به َمِید ابوالفضل ُجور اَبو
    بَد همه ی اِیی کار و باُرن ، اَگه تاهستی بیا

اَگه نَت دیسُتم عزیز، پَسین ُجِمه  پای ُکنار
    ُمن اَیام بُهَنی مزاُرن ، اَگه تاهستی بیا

کوِل ُمو کولِن ، بِدی ُمو حتماً آتی ایام    
  َخی ِسجل اول گداُرن ، اَگه تاهستی بیا

شاعر : محمد بخشی

         در توییتر چه می گویند؟

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان 
کرمان، در اعالم جزییات برگزاری نخســتین جشــنواره 
"معلمان مؤلف" گفت: این جشــنواره کشــوری در بهار و 

تابستان ۱4۰۰ برگزار می شود.

کارگردان ســریال »نون خ«ـ  و همچنین نویســنده 
ســریال، این روزها با ویروس کرونا دست و پنجه نرم 

می کنند.

آلبوم موسیقی »نازنگه« به آهنگسازی مرحوم همایون 
خرم از هنرمندان شناخته شده موسیقی ایرانی، تنظیم 
بابــک شــهرکی و خوانندگی رضا طیبــی پیش روی 

مخاطبان قرار گرفت.

شهرداری کوهبنان در نظر دارد به استناد مجوزشورای اسالمی شهر کوهبنان 1۵3 _ 1400/1/1۶  از اول خردادماه سال 1400 به مدت یکسال انجام امور 
تنظیف خیابان ها ، کوچه ها، نگهداری فضای سبز، جمع آوری زباله و دفع آن، حمل گوشت، نظافت کشتارگاه و امور مربوط به متوفیات را به صورت حجمی از 
طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های پیمانکاری واجد صالحیت که در این امور فعالیت دارند دعوت می شود بعد از درج 
آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به شهرداری مراجعه و تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1400/2/11 با ارائه فیش واریزی به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب 
21۷88000۵۵۷0۷ نزد بانک سپه شعبه کوهبنان بنام شهرداری بابت سپرده شرکت در مناقصه جهت تحویل اسناد و قیمت پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری 

مراجعه نمایید. ضمنا جلسه افتتاح پاکات راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1400/2/12 در محل شهرداری می باشد.

1. ارائه سوابق و تایید صالحیت و گواهی ایمنی تایید شده توسط اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی
2. ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 100.000.000 ریال

3. در صورت انصراف نفرات اول تا سوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
4. به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه، مشروط، مخدوش، ناقص و اسنادی که پس از تاریخ مذکور ارسال شود ترتیب اثر داده   نخواهد شد.

۵. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
تلفن های تماس: 33492۶44_ 034 و 33492۵۶۶ _ 034

دورنگار: 33492۵1۵_034

 تجدید آگهی مناقصه عمومی

شرایط شرکت در مناقصه:

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

تنظیف و فضای سبز شهرداری کوهبنان

روابط عمومی شهرداری کوهبنان

آگهی مزایده عمومی شهرداری کوهبنان
 به استناد مجوز شماره 1۵3 _ 1400/1/1۶ شورای اسالمی شهر کوهبنان، شهرداری کوهبنان در نظر دارد تعداد 11 عدد تابلوی تبلیغاتی و یک عدد تلویزیون 

شهری را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به مدت یکسال واگذار نماید.

مبلغ  مزایده  اسناد  خرید  توانند جهت  می  محترم  متقاضیان   .1
سپه  بانک   21۷88000۵۵۷0۷ جاری   حساب  به  ریال   ۵00.000
شعبه  کوهبنان واریز نمایند و جهت دریافت اسناد مزایده و پاکات 
پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه 1400/2/11 به واحد 

مذکور تحویل نمایند.
2. تاریخ بازگشایی پاکات روز یکشنبه مورخ 1400/2/12 می باشد.

3. ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10.000.000 ریال
انعقاد  زمان  تا  و سوم  دوم  اول،  نفر  مزایده  در  4. سپرده شرکت 

قرارداد واگذاری نزد شهرداری خواهد ماند و در صورتی که برندگان 
مزایده حاضر به قبول تعهد نشوند سپرده شرکت در مزایده به نفع 

شهرداری کوهبنان ضبط خواهد شد.
۵. شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است و هزینه 

چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های تماس: 

33492۶44_ 034 و 33492۵۶۶ تماس حاصل فرمایید.


