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تامینآبکرمانازچاه
ابراز نگرانی فرماندار کرمان و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان

  از کمبود آب در تابستان امسال.

تعطیلی مراکز تعویض پالک تا 
نارنجی شدن شهرهای قرمز

نیکزاد: اقدامات الزم برای 
خرید مازاد و صادرات 

سیب زمینی انجام شود

حالناخوشکشاورزان
پیازکارانجنوبکرمان
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تاکید استاندار کرمان بر 
ارتقای امنیت مجموعه 

گردشگری هفت باغ

معرفی ۵ شهِر استان 
کرمان به عنوان شهرهای 

خالق فرهنگ و هنر 

استاندار کرمان با 
اشاره به ظرفیت های 

هفت باغ علوی گفت:محور هفت باغ به واسطه 
موقعیت مناسب،ظرفیت مناسبی را در 
حوزه گردشگری دارد که الزم است با ارتقای 
امنیت این منطقه از تمام قابلیت های آن به 
خوبی استفاده شود.علی زینی وند در نشست 
هم اندیشی مدیران شهری در خصوص تبدیل 
بخش ماهان به شهرستان،به پهناور بودن 
استان کرمان اشاره کرد و اظهارداشت:استان 
اما  دارد  بسیاری  گستردگی  کرمان 
تقسیمات کشوری با حساسیت باال،باید 
کارشناسی شود و بخش های دارای ظرفیت 
طی یک فرایند پس از بررسی های الزم به 

اُفت شدید قیمت محصول پیاز سبب شد سمت شهرستان شدن،سوق داده شود.
تا کشاورزان پیاز کار محصوالت خود را 

در زمین رها کنند زیرا هزینه برداشت با قیمت فروش همخوانی 
نداشت.رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان مجموع پیاز 
طرح نخست و دوم این منطقه را ۱۳ هزار و ۵۰۰ هکتار برشمرد و از 
پیش بینی برداشت بیش از ۶۰۰ هزار تّن در نوبت های بعد خبر داد 
. برخوری گفت: برداشت پیاز طرح دوم هم تا اواخر اردیبهشت ماه 

سال جاری ادامه دارد .
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معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی 
اعالم کرد مراکز تعویض پالک در شهرهای قرمز 

به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تا نارنجی شدن این شهرها تعطیل 
است.سرهنگ عین اهلل جهانی افزود:نوبت های رزرو ابطال شده و پس از 

عادی شدن شرایط در شهرهای قرمز،ثبت نام جدید صورت می گیرد.
او ادامه داد: با نارنجی شدن شهرهای قرمز،فعالیت مراکز تعویض 
پالک نیز از سر گرفته می شود. معاون اجتماعی پلیس راهور 
افزود:افرادی که برای تعویض پالک به صورت سیستمی ثبت نام 
کرده اند باید بعد از نارنجی شدن شهر های قرمز بار دیگری برای 

ثبت نام اقدام کنند.

نایب رئیس مجلس خواستار انجام اقدامات الزم 
برای خرید مازاد و صادرات سیب زمینی شد. علی 

نیکزاد در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: »لطفا یک نفر به فریاد سیب 
زمینی کاران کشور برسد. سیب زمینی مازاد بر مصرف مردم، نه سردخانه ای 
برای نگهداری دارد و نه برنامه ای برای صادرات. تا از بین نرفته، فکری برای 
خرید مازاد و صادرات آن کنید. اقدامات فعلی گرانی سیب زمینی را به 

همراه دارد.«

صفحه3 را 
بخوانید

صفحه 3 را 
بخوانید

چهارمینسمپوزیومچهارمینسمپوزیوم
مجسمهسازیشهرداریمجسمهسازیشهرداری

کرمانبهکارخودپایاندادکرمانبهکارخودپایانداد
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شهرداریمحیآباد

نوبتدوم آگهیمزایدهعمومی
فروشامالکومستغالتشماره)14002788815(

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.

فراخوانمناقصاتعمومی
یکمرحلهای

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تداکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/02/08 می باشد.
-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 14 روز 1400/02/08 تا تاریخ 1400/02/15.

oمهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/02/28.
oزمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای بدون ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز چهار شنبه تاریخ 1400/02/29.

•مهلت زمانی ارائه پیشنهاد مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی : تا ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1400/03/04.
•زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی: ساعت 8 روز چهارشنبه تاریخ 1400/03/05.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: جیرفت- حدفاصل 
سیلو و پلیس راه، بلوار ورودی شهرک صنعتی شماره 2 تلفن: 43310516-034 و سایت www.jkerman.mrud.ir و پایگاه ملی اطالع 

)http://iets.mporg.ir( رسانی مناقصات کشور
اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934-021 و دفتر ثبت نام 88969737 و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان

فهرست بهابراورد )ریال(نوعتضمين )لاير(عنوانشماره

150/ج99/3
تهیه و نصب بلوک بتنی مفصلی 

)نیوجرسی( جهت ایمن سازی باند 
دوم محور جیرفت-کهنوج-رودان

2،218،000،000
ضمانت نامه بانکی) مطابق با 
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد
44،358،609،661

فهرست بهای راه، راه 
آهن و باند فرودگاه 
سال 1400 و فهرست 

بهای تجمیعی

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی

147/ج99/3
اجرای اساس و آسفالت باند دوم 

محور بلوک-فاریاب حدفاصل 
کیلومتر 000+0 تا 14+500

ضمانت نامه بانکی) مطابق با 5،594،000،000
فرمت ارایه شده در اسناد( _ 

اصل فیش واریز وجه  نقد

فهرست بهای راه، راه 144،654،808،384
آهن و باند فرودگاه 
سال 1400 و فهرست 

بهای تجمیعی 149/ج99/3
اجرای اساس و آسفالت باند دوم 

محور رودبار-پل بهادرآباد
5،898،000،000159،886،577،005

نوبت دوم

ادارهکلراهداریوحملونقلجادهایجنوبکرمان

دوم
بت

نو

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس “ www.setadiran.ir “  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 02/08/ 1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 02/11/ 1400

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تا ساعت 13:00 صبح روز چهارشنبه مورخ 02/22/ 1400
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9:00 صبح روز شنبه مورخ  02/25/ 1400

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : نشانی : اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب استان کرمان به نشاني: جيرفت – کیلومتر 5 جاده کرمان_ابتدای شهرک صنعتی شماره 2 جیرفت و تلفن : 03443317492و 03443317564

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 02141934 ،  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

مبلغ تضمين نوع تضمينمبلغ برآورد )لاير(عنوان پروژهشماره مناقصه
فهرست بها)لاير(

03/الف/1400/46
عملیات درزگیری سطح 

راههای جنوب کرمان
8،937،328،400

براساس بخشنامه 123402/ت  50659هـ  مورخ 
94/09/22 آئین نامه تضمین برای معامالت 

دولتی
446,866,420

راهداری 
سال 1400

آبرا
َهدرندهیم

 پس از 20 روز تالش هنرمندان؛

حالناخوشکشاورزانپیازکارانجنوبکرمان
خریـد تضمینـی محصـول پیـاز کاران جنوب 

کرمـان اجـرا می شـود امـا بـا قیمـت پایین .
اُفـت شـدید قیمـت محصول پیاز سـبب شـد 
تـا کشـاورزان پیـاز کار محصوالت خـود را در 
زمین رها کنند زیـرا هزینه برداشـت با قیمت 
فروش همخوانی نداشـت.رئیس سازمان جهاد 
کشـاورزی جنـوب کرمـان مجموع پیـاز طرح 
نخسـت و دوم این منطقـه را ۱۳ هـزار و ۵۰۰ 
هکتار برشـمرد و از پیش بینی برداشـت بیش 
از ۶۰۰ هـزار تّـن در نوبت هـای بعـد خبر داد 
. برخـوری گفـت: برداشـت پیـاز طـرح دوم 
هـم تـا اواخـر اردیبهشـت ماه سـال جـاری 

ادامـه دارد .
او میـزان سـطح زیر کشـت پیاز طرح نخسـت 

را 9 هـزار و ۵۰۰ هکتـار و طـرح دوم را چهـار 
هـزار و ۵۰۰ هکتار اعـالم کرد.افزایش سـطح 
زیـر کشـت و هزینه هـای تولیـد، نبـود بـازار 
مناسـب و در نهایـت پاییـن بودن قیمـت پیاز 
در جنـوب کرمـان باعـث ورود خسـارت بـه 
کشـاورزان این منطقه شـده اسـت به گونه ای 
کـه برخـی از کشـاورزان حتـی از برداشـت 
محصول خود دسـت کشـیده اند و برخی از آن 
ها وقتـی با نـرخ پاییـن ایـن محصـول مواجه 
شـدند تولیـدات خـود را بـه خیابـان ریختند 
تـا بـا ایـن کار، اعتـراض خـود را بـه گـوش 
مسـئوالن برسـانند.در ایـن بحبوحـه افزایش 
هزینـه هـای تولیـد و نبـود بـازار فـروش ، 
خریـد تضمینـی پیـاز توسـط سـازمان تعاون 

روسـتایی بـه قیمـت کیلویـی ۵99 تومـان با 
سیاسـت از رده خـارج کـردن پیاز درجه سـه 
ناخواسـته سـبب افت کلـی پیـاز از درجه یک 
گرفته تا درجه سـه شـد کـه زخمـی عمیق بر 
پیکـر پیـازکاران شـده و تبعات دپـوی پیاز در 
انبارهـای تعاون روسـتایی را به همراه داشـت 
از ایـن رو تعاون روسـتایی برای بـرون رفت از 
این مشـکل اقدام به اهـدای رایـگان پیازها به 
نهادهـای حمایتی شـد.مدیر تعاون روسـتایی 
جنـوب کرمـان خریـد تضمینـی پیـاز را در 
راسـتای اجرای ابالغیه وزیر جهاد کشـاورزی 
و دسـتورالعمل خریـد و فروش پیـاز تضمینی 
سـازمان مرکـزی تعـاون روسـتایی اعـالم 
کرد.فاطمـه میرسـاردو بـا بیـان اینکـه خرید 

تضمینـی پیاز از ۲۰ اسـفند ۱۳99 آغاز شـده 
اسـت، از ادامه دار بـودن خریـد تضمینی پیاز 
در جنـوب کرمـان خبـر داد و قیمت هـر کیلو 
پیـاز را پنـج هـزار 9۶۰ ریـال برشـمرد.او از 
خریـد تضمینـی ۱۲ هزار و 7۰۰ تـن محصول 
پیاز توسـط این سـازمان در هفت شهرسـتان 

جنوبـی اسـتان خبـر داد.
تعـداد مراکز خرید پیـاز تضمینی ایـن منطقه 
را ۶ مرکـز در شهرسـتان هـای جیرفـت، 
عنبرآبـاد، کهنـوج، رودبـار جنـوب، قلعه گنج 

و منوجـان اعـالم کـرد.
سپاه در این میان برای کمک به 

کشاورزان پیاز کار وارد میدان شد
فرمانـده سـپاه جیرفـت بـا اشـاره به تشـکیل 
دو قـرارگاه در سـپاه کار خریـد محصـول پیاز 
کشـاورزان جنوب اسـتان کرمان بـا محوریت 

سـپاه جیرفـت آغـاز شد.سـرهنگ بهـروز بـا 
اشـاره به خریـد پیـاز در 7 شهرسـتان جنوبی 
اسـتان گفـت: سـپاه بـا دارا بـودن ظرفیتهای 
گروههـای جهـادی و پایگاههای محلـه محور 
در سـطح مناطـق در این حـوزه و رود کـرد تا 
بتوانـد اقدامـات موثـری را بـرای کشـاورزان 

پیـاز کار انجـام دهد.
فرمانده سـپاه جیرفـت از خریـد ۵۰۰ تن پیاز 
از کشـاورزان بـا نـرخ زیـر ۱۰۰۰ تومـان خبر 
داد و گفت: در زمینـه حمل و نقل هم سـپاه با 
اسـتفاده از تـوان لجسـتیک خـود کامیونهای 
حمـل کننـده را بـا شـرایطی متفـاوت از بازار 
حمـل و نقـل در اختیار کشـاورزان قـرار داده 
اسـت تـا بتوانیـم بـا ایـن اقدامـات گامـی در 
جهـت سـامان دادن بـه قیمـت محصـوالت 

کشـاورزی در منطقـه برداریـم.
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معرفی ۵ شهِر استان کرمان به عنوان 
شهرهای خالق فرهنگ و هنر 

در مراسم معرفی نخســتین دوره شبکه شهرهای خالق فرهنگ 
و هنر که روز گذشته با حضور وزیر ارشاد برگزار شد، پنج شهر از 
استان کرمان به عنوان شهرهای خالق فرهنگ و هنر معرفی شدند.

به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان 
کرمان، شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر عنوان طرحی برای 
شناســایی ظرفیت های فرهنگی و هنری در شــهرها و مناطق 
جغرافیایی ایران با نگاه آمایش سرزمینی و ایجاد شبکه هایی برای 

تعریف همکاری ها و برنامه های مشترک میان آنها است.
مرحله نخست این طرح در تابستان 9۸ و اعالم فراخوان و آمادگی 
۳۶7 شهر برای مشارکت آغاز شد. سپس با برگزاری کارگاه های 
آموزشی برنامه نویســی فرهنگی و هنری و با حضور نمایندگان 
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی، شهرداری هر شهر و رییس انجمن 
فرهنگی و هنری همه شهرهای شرکت کننده در ۳۱ مرکز استان 

با بیش از 9۶۰۰ ساعت برای ۱۲۰۰ نفر انجام شد.
پس از برگزاری کارگاه ها، شــهرها برنامه های خــود را همراه با 
مستندات به دبیرخانه مرکزی ارسال و پس از چند مرحله داوری 
۱4۳ شــهر در 9 حوزه موضوعی موسیقی، ادبیات، صنایع دستی 
و سنتی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی، مد ولباس، سینما، 
رسانه و مطبوعات و چاپ و بســته بندی به مرحله نیمه نهایی راه 

یافتند.
در پایان و پس از ارزیابی هیئت های ارزیابی در هفت موضوع ۵7 
شهر به عضویت شبکه های مختلف شهرهای خالق فرهنگ و هنر 

انتخاب شدند.
بر اساس آراء هیئت داوران جشنواره، پنج شهر از استان کرمان به 
عنوان شهرهای شایسته پیوستن به شبکه شهرهای خالق فرهنگ 

و هنر معرفی شدند.
بنابراین گزارش شهر کرمان در رشته هنرهای تجسمی، سیرجان 
در صنایع دستی، بم در چاپ و بسته بندی، جیرفت در مد و لباس 
و منوجان در رشته موسیقی به عنوان شهرهای خالق فرهنگ و 

هنر معرفی شدند.

کسری تولید آب در شهر کرمان 
114۵ لیتر بر ثانیه است

مدیر آب فاضالب شهرستان کرمان میزان کسری تولید آب در شهر 
کرمان را یک هزار و ۱4۵لیتر بر ثانیه عنوان کرد و افزود: این کمبود در 

سایر شهرهای شهرستان کرمان ۲7۲ لیتر در ثانیه است.
حمید صمدانی در جلسه منابع امور آب شهرستان کرمان با اشاره به 
بارش های نامناسب در کرمان اظهار کرد: تابستان سال گذشته در شهر 
کرمان با کمبود آب مواجه بودیم و به ۲۶ منطقه شهر آب رسانی سیار 
انجام شد که در مجموع 7۳ تانکر آب بین مردم این مناطق توزیع شد.

او تعداد چاه های شهر کرمان را ۱۰7حلقه ذکر و اظهار کرد:همچنین 
سه رشته قنات و ۲7۵هزار انشعاب آب در این شهر وجود دارد.

صمدانی نیاز آبی شــهر کرمان را ۳هزار و 79 لیتر بر ثانیه ذکر کرد 
و گفت:این در حالیســت که توان تولید آب یک هزار و 9۳4 لیتر بر 

ثانیه است.
او میزان کسری تولید آب در شهر کرمان را یک هزار و ۱4۵ لیتر بر ثانیه 
عنوان کرد و افزود: این کمبود در سایر شهرهای شهرستان کرمان 

۲7۲ لیتر در ثانیه است.
مدیر آب فاضالب شهرستان کرمان تأمین آب از دشت شهید سلیمانی 
را یکی از طرح های اضطراری برای جبران کســری آب شهر کرمان 
دانســت و گفت: این طرح هم اکنون در حال اجراست و ۳۰ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل آن به 4۰۰ میلیارد ریال اعتبار 

نیاز است.
به گفته صمدانی تأمین آب از دشت های جوپار و حسین آباد نیز از 
دیگر طرح های تعریف شده در این خصوص است که در حال حاضر 

۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
مدیر آب فاضالب شهرســتان کرمان بیان کرد:یافتــن منابع آبی 
اصلی ترین چالش در شهرستان کرمان اســت.آب شرب شهرها و 
روستاهای این شهرستان از طریق 77حلقه چاه و ۲۶چشمه و قنات 

تأمین می شود.
او مجموع انشــعابات در شهرســتان کرمان را ۵۸هزار و ۱۵۶ فقره 
ذکر کرد و گفت:در شهرستان کرمان با مشــکل جدی کمبود آب 

مواجه هستیم.
صمدانی از نیاز به ۱۳تانکر برای آبرسانی سیار در بخش شهری و چهار 
تانکر برای آبرسانی در بخش روستایی شهرستان کرمان خبر داد و 

گفت: برای این منظور به ۱۸ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.
مدیر کل سازمان برنامه و بودجه اســتان کرمان هم در این جلسه 
صرفه جویی را یکی از مهم ترین راهکارها در این زمینه دانســت و 
گفت: بحث جداسازی آب فضای ســبز از آب شرب باید مورد توجه 

جدی قرار گیرد.

استاندار کرمان با اشاره به ظرفیت های هفت باغ 
علوی گفت:محور هفت باغ به واسطه موقعیت 
مناسب،ظرفیت مناسبی را در حوزه گردشگری 
دارد که الزم است با ارتقای امنیت این منطقه از تمام قابلیت های 
آن به خوبی استفاده شود.علی زینی وند در نشست هم اندیشی 
مدیران شهری در خصوص تبدیل بخش ماهان به شهرستان،به 
پهناور بودن استان کرمان اشاره کرد و اظهارداشت:استان کرمان 
گستردگی بسیاری دارد اما تقسیمات کشوری با حساسیت 
باال،باید کارشناسی شود و بخش های دارای ظرفیت طی یک 
فرایند پس از بررسی های الزم به سمت شهرستان شدن،سوق 
داده شود.او به ظرفیت های مناسب بخش ماهان اشاره کرد و 
گفت:بخش ماهان در حوزه های گردشگری، کشاورزی مدرن 
و شرکت های دانش بنیان ظرفیت توسعه دارد که می طلبد با 
ارتقای کمی و کیفی در این حوزه ها زمینه تبدیل این بخش به 
شهرستان به سرعت انجام شود.استاندار کرمان به اهمیت محور 
گردشگری هفت باغ علوی اشاره کرد و افزود:محور هفت باغ به 
واسطه موقعیت مناسب،ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگر 
و تبدیل شدن به یکی از مناطق پرطرفدار در استان را دارد که 
الزم است با جذب سرمایه گذاری های کافی،امنیت این منطقه 
را به صورت کامل پوشش داد تا بتوان از تمام ظرفیت این منطقه 
استفاده کرد.زینی وند ادامه داد:وجود امنیت،شکوفایی اقتصادی 
را در پی دارد،که امروزه در کنار بهره برداری از منابع ارزشمند 
کشور؛مقوله هایی همانند تولیدات ملی و خودکفایی از دغدغه های 
اصلی صاحب نظران اقتصادی به شمار می آیند و متخصصان این 
حوزه را واداشته تا راهی مناسب برای دستیابی به رشد اقتصادی 
پایدار بیابند.استاندار کرمان در خاتمه به لزوم جذب مشارکت های 
مردمی و سرمایه گذاری در بخش ماهان به جهت توسعه اشاره کرد 
و یادآور شد:در کشور ما تولید داخلی و اشتغال زایی برای نیروی 
انسانی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی به شمار می آید که 
باید به صورت جدی در توسعه بخش ماهان مورد توجه قرار 
گیرد،زیرا وجود بیکاری در کشور عالوه بر ریشه کن کردن منابع 
انسانی؛آسیب های اجتماعی،اقتصادی و سیاسی عمده ای به 

همراه خواهد داشت.
بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی با ۲۸ کیلومتر طول،دو شهر 

تاریخی و زیبای کرمان و ماهان را به یک دیگر متصل می کند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان گفت: 
کشف پرونده های کالن قاچاق در استان کرمان 
در سال ۹۹ رشد حدود ۹۵ درصدی را نشان می 
دهد و باندهای متالشی شده نسبت به سال ۹۸ میزان ۱۵ درصد 
افزایش داشته است.سرهنگ میرحبیبی در جلسه کمیسیون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری کرمان اظهار کرد: ارزش ریالی 
کاالهای قاچاق کشف شده در استان کرمان در سال گذشته ۶۰ 
درصد افزایش داشته است.میرحبیبی تصریح کرد: تعداد باندهای 
سازمان یافته قاچاق که در سال گذشته در استان کرمان منهدم 

شد،در تاریخ مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان سابقه نداشت.
حمید شمس الدینی دبیر سابق کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز استانداری کرمان نیز اظهار کرد: کرمان دغدغه های امنیتی 
زیادی در منطقه دارد که یکی از آنها قاچاق است که شامل قاچاق 
انسان، کاال، مواد مخدر و … می شود و الزم است هماهنگی و 

انسجام ویژه ای در مقابله با این موارد داشته باشیم.
او افزود:ساختار دیده شده برای کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز ضعیف است و الزم است این نقیصه حداقل در استان کرمان 
حل شود.شمس الدینی تصریح کرد:در سال گذشته کمیسیون 
عملکرد خوبی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز داشته و تقویت ایست 
بازرسی ها در شرق و شمال استان در سال جاری صورت می گیرد.
او بیان کرد:در راستای جلوگیری از قاچاق دام،پالک کوبی دام در 
استان کرمان از برنامه عقب بود که در جلسه قبل کمیسیون مقرر 
شد طی یک ماه این کار به ۳۰درصد در دام سبک و در دام سنگین 

در حوزه های صنعتی به ۹۰ درصد برسد.
همچنین عباس سعیدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمان اظهار کرد: هویت گذاری دام سبک از سال ۹۷در استان آغاز 
شده و به دلیل مشکالت به خوبی پیش نرفت اما با کمک گرفتن از 
نهادهای مربوطه و انجام کار در حال حاضر آمار روزانه پالک کوبی 
دام سبک را در شهرستان ها داریم و استان کرمان بین رتبه های ۵ 

تا ۱۰ کشور را در این زمینه دارد.
او افزود: پیش بینی می شود کار پالک کوبی دام سبک در استان 
کرمان در سال جاری به اتمام برسد و دام سنگین نیز انجام شده 
است. ضمن اینکه قیمت پالک یکی از مشکالت است که نرخ ها 

هفتگی تغییر می کند.

تاکید استاندار کرمان بر ارتقای 
امنیت مجموعه گردشگری هفت باغ

رشد ۹۵ درصدی کشف پرونده های 
کالن قاچاق در استان کرمان
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خبر

خبر

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008002345 هیـات دوم  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم 
شـهین شـفیعی بافتـی فرزنـد اصغـر بـه شـماره شناسـنامه 175 صـادره از بافـت در یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت 346.7 مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک 787 فرعـی از 1  اصلـی واقـع 
در کوهبنـان خیابـان پاسـداران بخـش 16 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم تـاج بی بی 
ذکائـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مـدت دو ماه اعتراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 3
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/24

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/7
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
دوم   هیـات   139960319008002420 شـماره  رای  برابـر  رسـمی 
موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک 
زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم فاطمه رشـیدی 
بـه شـماره شناسـنامه 3735 صـادره  زرنـدی فرزنـد غالمرضـا 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  684.53 مترمربـع از 
پـالک 1778 اصلـی واقـع در زرنـد اکبرآبـاد خیابـان غدیـر کوچه 

1 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم زهـرا صالحـی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
15روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و 
عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد 

شـد. م/الف 5
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/24

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/7
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

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

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

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008002666 هیـات دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای ایمـان زمانـی فرزند 
عبـاس بـه شـماره شناسـنامه 392 صـادره از زرنـد در یـک باب خانه بـه مسـاحت 248 مترمربع 
از پـالک 2390 اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان قـره نـی کوچـه 30  خریـداری از مالک رسـمی آقای 
ابوجعفـر ایرانمنـش محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مـدت دو ماه اعتـراض خـود را به این 
اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف 4
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/24

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/7
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت نام اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای 139960319005000990 مورخ 1399/12/11 هیات اول موضوع 
قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حوزه ملـک ثبت ملک  شـهداد 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم مطهره سـعیدی فرزند 
محمـود بشـماره شناسـنلمه 121 صـادره  از شـهداد در ششـدانگ 
یکبابخانـه بـه مسـاحت 623 متـر مربـع پـالک 1602 فرعی مفـروز و 
مجـزی از 219 فرعـی از 47-اصلـی واقـع در بخـش 26 کرمـان بـه 
آدرس سـیرچ- رودخانـه سـرو)1( خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
علی حسـنی سـیرچی محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراض داشـته 
باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مدت یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. 
م الف 51

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/7

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد  و امالک

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع ماده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی 
برابر رای شـماره 139960319062000637 هیات اول موضوع قانون 
تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک گلبـاف تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض خانـم سـکینه امیـری فرزنـد محمـد حسـین 
خانـه  بـاب  یـک  در  گلبـاف  از  صـادره   314 شناسـنامه  بشـماره 
مشـتمل بـر بـاغ به مسـاحت 1430/67 متـر مربع پـالک 2 فرعی 
از 82 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک82 اصلـی بخش 27 
کرمـان واقـع در گلبـاف خیابـان شـهید رجائـی خریـداری از مالک 
رسـمی مائـده محمـدی محـرز  گردیده اسـت. لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در 
صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق 

مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. م/الف 43
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/01/23 

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/02/07
محمد مقصودی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گلباف

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه بهداشـت پـالک 27 فرعـی از 
بـاب دوری بخـش 15 کرمـان  اراضـی  در  واقـع  اصلـی   224
بنشـانی زرند روسـتای باب دوری بمسـاحت 164.80 مترمربع 
مـورد تقاضـای دولـت جمهوری اسـالمی ایران بـا نمایندگی وزارت بهداشـت 
درمـان و آمـوزش پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی کرمان شـبکه بهداشـت 
و درمـان شهرسـتان زرنـد بـه اسـتناد رای شـماره 139960319008002338 
هیـات حـل اختـالف ثبت شهرسـتان زرنـد در مالکیت نامبرده قـرار گرفته و 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آیین نامـه قانون تعییـن تکلیف 
منتشـر و در موعـد مقـرر مـورد واخواهی قرار نگرفته اسـت و نیـاز به تحدید 
حـدود دارد لـذا حسـب درخواسـت مورخـه 1400/2/4 مالـک بدینوسـیله 
آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبور منتشـر و عملیات 
تحدید حدود از سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه مورخه 1400/2/28 در محل 
شـروع و بعمـل خواهـد امـد لـذا بدینوسـیله بـه مالـک یـا مالکیـن امالک 
مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار مـی گـردد در موعد مقـرر در این آگهـی در محل 
وقـوع ملـک حاضـر و در صورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیـات تحدیدی 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کـس یـا کسـانی بـر حـدود و حقـوق 
ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـند طبـق مـاده 20 قانـون ثبـت حداکثـر 
ظـرف مـدت 30 روز پـس از تنظیـم صورتمجلس تحدیدی اعتـراض خود را 
کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم تا بـه دادگاه صالحه ارسـال گـردد ضمنا معترض 
بایسـتی بـه اسـتناد مـاده86 اییـن نامـه ثبـت حداکثر ظـرف مـدت یکماه 
پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت دادخواسـت الزم جهـت طرح دعوی 
بـه دادگسـتری ارائـه نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلـت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بـود.   م الف 19
تاریخ انتشار: سه شنبه مورخه 1400/2/7

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

هیات موضوع قانون الحاق موادی بقانون ساماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1388 

چـون ششـدانگ یکبـاب خانه بهداشـت پـالک 182 فرعی از 
11222 اصلـی بمسـاحت 142.50 مترمربـع واقـع در اراضـی 
اکبرآبـاد یـزدان آبـاد مـورد تقاضـای دولـت جمهـوری اسـالمی ایـران بـا 
علـوم  دانشـگاه  پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت  وزارت  نمایندگـی 
پزشـکی کرمـان شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان زرنـد بـه اسـتناد 
رای شـماره 1400/11013/468/ و _ 1400/1/28 هیـات حـل اختـالف ثبت 
شهرسـتان زرنـد موضـوع قانـون الحـاق مـوادی بـه قانـون سـاماندهی 
و حمایـت از تولیـد و عرضـه مسـکن مصـوب سـال 1388 در مالکیـت 
نامبـرده قـرار گرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارنـد. بدین وسـیله آگهی 
تحدیـد حـدود آن بـه اسـتناد بنـد 2 مـاده 1 و مـاده 10 آئیـن نامـه قانون 
فـوق منتشـر و عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت 8 صبح روز سـه شـنبه 
مورخـه 1400/2/28 در محـل شـروع و بعمـل خواهـد امـد لذا بدینوسـیله 
بـه مالـک یـا مالکیـن امـالک مجـاور رقبـه مذکـور اخطـار مـی گـردد در 
موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضر و در صـورت عدم 
مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـدی بـا معرفی مالـک انجـام و چنانچه 
کـس یـا کسـانی بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـند 
ظـرف مـدت 20 روز پـس از تنظیـم صورتمجلـس تحدیـدی اعتراض خود 
را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال گـردد ضمنـا 
معتـرض بایسـتی حداکثـر ظـرف مـدت یکمـاه پـس از تسـلیم اعتراض 
بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طـرح دعـوی بـه دادگسـتری ارائـه 
نماینـد بدیهـی اسـت پـس از مضـی مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی 

مسـموع نخواهـد بـود.   م الـف 18
تاریخ انتشار: سه شنبه مورخه 1400/2/7

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

آگهی حصر وراثت- منوجان   
خواهـان رونوشـت حصـر وراثـت صدیقـه اوژنـد منوجـان فرزنـد 
ابراهیـم بـه شـرح دادخواسـت تقدیمـی ثبـت شـده بـه کالسـه 
درخواسـت گواهـی حصـر  دادگاه  ایـن  140021920000278703از 
وراثـت نمـوده وچنیـن توضیـح داده که شـادروان ابراهیـم اوژند منوجـان فرزند 
غالمرضـا در شـهر منوجان خـود بدرود حیات گفته وورثه حیـن الفوت ان عبارت 

اسـت به :
1- حمزه اوژند منوجان فرزند ابراهیم ش م 3161161459ت ت 1365/12/1

2-عیسی اوژند منوجان فرزند ابراهیم ش م 3150160618 ت ت 1369/10/23
3-فاطمه اوژند منوجان فرزند ابراهیم ش م 6080176580 ت ت 1381/06/12
4-مهدیه اوژند منوجان فرزند ابراهیم ش م 6089951455 ت ت 1364/06/01
5-فهیمه اوژند منوجان فرزند ابراهیم ش م 6080040212 ت ت 1372/05/27
6-زکیه اوژند منوجان فرزند ابراهیم ش م 3150043395 ت ت 1368/07/01

ت  ت   6089951447 م  ش  ابراهیـم  فرزنـد  منوجـان  اوژنـد  7-صدیقـه 
1362/05/01

8-مرضیـه اوژند منوجان فرزند ابراهیـم ش م 3150043409 ت ت 1367/01/01 
)فرزندان متوفی( 

9-زهـرا فـوالدی پـور فرزنـد حسـن ش م 6089740047 ت ت 1345/05/20 
)همسـر متوفی(

اینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت مزبور یک نوبـت اگهی میگردد 
تـا چنانچـه شـخصی اعتراضـی دارد ویـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نـزد او می 
باشـد از تاریـخ نشـر اگهـی ظـرف مـدت یکمـاه بـه ایـن دادگاه تقدیـم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهـد شـد . .م الف 10
دبیر خانه شورا حل اختالف مرکزی شعبه اول منوجان -مسئول دفتر شعبه  شورا 
حل اختالف شعبه 1شورای حل اختالف شهرستان منوجان –عاطفه ساالری 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان در 
نظر دارد امور خدمات از قبیل امور نظافتی، ابدار خانه، 
خدمات رفاهی، سرایداری، نگهداری فضای سبز و ... را 
به صورت حجمی و از طریق مناقصه عمومی با شماره 
سامانه  از  گیری  بهره  با  صرفا  و   2000004215000001
)WWW. setadiran.ir( تدارکات الکترونیکی دولت

به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 890،000،000 ریال میباشد.
تاریخ انتشار در سایت: 1400/02/06

- تاریـخ دریافـت اسـناد: از تاریـخ 1400/02/06لغایـت 1400/02/10 
)پنـج روز(

مـورخ  شـنبه  روز   14 سـاعت  تـا   : پیشـنهادها  تسـلیم  تاريـخ   -
1400 /02 /25

- تاریـخ گشـایش پـاکات : سـاعت 9:30صبـح روز یکشـنبه مـورخ 
1400/02/26

- محـل برگـزاری مناقصـه :سـالن جلسـات اداره کل ثبـت اسـناد و 
اسـتان امالک 

دریافـت اسـناد و تمامـی اطالعات مربوط بـه این مناقصـه از طریق 
سـامانه تـدارکات دولـت الکترونیـک بـه آدرس فـوق و از یـا طریق 
مراجعـه حضـوری بـه محـل اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان 
کرمـان واقـع در ضلع شـمالی پارک نشـاط، طبقـه دوم واحـد )اتاق 
316( بـه شـماره تلفـن هـای 03432229422 امـکان پذیر اسـت. 

ت دوم
نوب

م الف 11۹
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشناسه آگهی 1128072

آگهیمناقصهعمومی
یکمرحلهای

کوباییدرکرمان جزئیاتتزریقواکسنایرانیـ

 

به ایـن منظور،قرار اسـت این واکسـن در ایران، 
به 24 هـزار نفـر تزریق شـود. کرمان هـم یکی 
از شـهرهایی اسـت که در کنار هفت شهر دیگر 
بـرای شـرکت در ایـن مرحلـه از آزمایشـات 

انتخاب شـده اسـت.
 »سـه هـزار نفـر« از کسـانی کـه سـاکن شـهر 
کرمان و شـهرهای اطـراف مثل ماهان، شـهداد 
و ... هسـتند، بعـد از ورود بـه یـک سـایت و 
نام نویسـی و تاییـد نهایـی، از هفته  آینـده، دوز 

اول ایـن واکسـن را دریافـت می کننـد.
 بـرای شـرکت در ایـن آزمایشـات،»رضایت 
آگاهانه«شـرط اسـت و اگر کسـی در هر مرحله 
از کار منصـرف شـد، می توانـد از ایـن تحقیـق 

خـارج شـود.
خبـری  نشسـت  یـک  نخعـی،در  دکتـر 
مجازی،ابتـدا توضیـح داد کـه بـرای تولیـد 
واکسـن، در فازهـای اول و دوم، حجـم نمونـه  
کمتـری انتخـاب می شـوند تـا مشـخص شـود 
کـه آیـا سـمّیت و عـوارض شـدیدی دارد و 
اثربخشـی چه قدر اسـت؟ اگـر اثربخشـی کم یا 
آسیب رسـان بود، در همان فاز متوقف می شـود 
امـا اگـر عـوارض جـدی نداشـت وارد فاز سـوم 
آزمایشـات بـا نمونه هـای بیش تـر می شـود.
او گفت: »این واکسـن فـاز اول را بـر روی چهل 
نفر و فاز دوم را بـا آزمایش بـر روی یک هزار نفر 
در کوبا گذرانده اسـت و نتایـج امیدوارکننده ای 
داشـته،عوارض آن جزئی و اثربخشی باالی ۸۰ 
درصد بوده اسـت. بـرای همین، قـراردادی بین 
انسـتیتو پاسـتور ایران و شـرکت کوبایی بسته 
شـده تـا نتایـج نهایی کـه به دسـت آمـد، خط 

تولید آن در کشـور ما هـم راه اندازی شـود«.
برای شرکت در این تحقیق چه باید کرد؟

ایـن  در  شـرکت  نحـوه ی  دربـاره   نخعـی 
آزمایشـات توضیـح داد: »هیـچ اجبـاری در 
هیـچ یـک از مراحـل ایـن آزمایشـات نیسـت. 
کسـانی کـه عالقه منـد هسـتند، بایـد در رده  
سـنی ۱۸ تـا ۸۰ سـال باشـند.ابتدا بـه سـایت 
www.pasteurcovac.ir مراجعـه کـرده و 
سـواالتی را کـه مطـرح شـده پاسـخ می دهند. 
یکـی از بخش های ایـن فرم نام نویسـی،رضایت 
آگاهانـه اسـت. وقتـی واکسـن معمـول را 
در کشـور بخواهیـد دریافـت کنیـد نیـاز بـه 

ایـن رضایـت نیسـت ولـی چـون ایـن واکسـن 
هنـوز قطعیـت کامـل پیـدا نکرده،بنابرایـن از 
فـرد رضایـت می گیرند.بعـد از نهایـی شـدن 
نام نویسـی، به فرد زمـان و تاریـخ مراجعه اعالم 
می شـود کـه باید بـه مرکـز تحقیقات دانشـگاه 
علوم پزشـکی واقـع در شـهر کرمـان، حدفاصل 
چهـارراه فرهنگیـان و امیرکبیـر، مراجعه کند. 
در تمـام مراحلـی کـه طـی می شـود اگـر فـرد 
سـوال داشـته باشـد از طریق شـماره ی ۳۷۵۰ 
از تلفـن ثابـت یـا ۰۳4۳۷۵۰ تلفـن همـراه 

می توانـد آن را مطـرح کنـد«.
او بـا بیان اینکـه از هفتـه  آینده واکسیناسـیون 
در کرمـان شـروع می شـود،افزود: »حیـن 
نام نویسی سـواالتی در سایت پرسـیده می شود 
از جملـه اینکـه فـرد بیمـاری خاصـی دارد یـا 
خیـر؟ برخـی افـراد از جملـه زنـان بـاردار، در 

همیـن مرحلـه حـذف می شـوند«.
او اضافـه کـرد: »روز اول دریافـت واکسـن هم، 
خـون از افـراد گرفتـه و تسـت هایی انجـام 
می شـود«.به گفتـه  نخعی، ایـن واکسـن در دو 
دوز بـه فاصلـه  2۸ روز تزریـق می شـود و اگـر 
فرد، در ایـن مدت، هر عارضه ای داشـته باشـد، 
می توانـد بـا همـان شـماره تمـاس بگیـرد و 

اقدامـات الزم دربـاره ی او انجـام می شـود.
او تصریح کـرد: »افـرادی که در این آزمایشـات 

شـرکت دارند، بـه امان خـدا رها نمی شـوند«.
استاد پزشـکی اجتماعی دانشـگاه علوم پزشکی 
کرمان همچنین اظهـار کرد:»بـرای افرادی که 
مراجعـه می کننـد، فیلـم آموزشـی نیـز پخش 
می شـود تا بـا دقـت تمـام و آگاهـی کامـل،در 
صورتی رضایـت دارند واکسـن را دریافت کنند. 
صد هـزار تومان هـم کارت هدیـه به ایـن افراد 
داده می شـود. ایـن کارت، جنبه  پـاداش ندارد، 
بلکـه یـک عـرف بین المللـی اسـت؛ چـون فرد 
وقـت خـود را گذشـته و ایـاب و ذهـاب او هـم 

لحـاظ می شـود«.
او با بیـان اینکه بنـده خودم و همسـرم نیز برای 
شـرکت در این آزمایشـات نام نویسـی کرده ایم 
و منتظـر نظـر نهایـی تهران هسـتیم کـه اعالم 
کننـد می توانیـم واکسـن را دریافـت کنیـم یـا 
خیر، گفـت: »نتایج فـاز اول و دوم این واکسـن 
کامـال امیدبخـش بـوده اسـت و بـه انجـام فـاز 
سـوم آزمایشـات در کرمان باید بـه دید فرصت 
نگاه شـود و نبایـد بگوییـم موش آزمایشـگاهی 

هسـتیم«.
او با بیـان اینکـه همزمان بـا آزمایـش 24 هزار 
نفـر در ایـران، در کوبـا نیـز ایـن آزمایشـات 
بـر روی 4۰ هـزار نفـر در حـال انجـام اسـت، 
تاکیـد کـرد: »خوشـبختانه در فازهـای اول و 
دوم، واکسـن فـوق هیـچ عارضـه  خطرناکی رخ 

نـداده اسـت«.
او یادآور شـد: »در فاز سـوم، فقط ایران نیسـت 
اگرچـه ایران شـریک اصلـی تولید این واکسـن 
اسـت اما پاکسـتان و ویتنام و چند کشـور دیگر 

نیز اعـالم همـکاری کرده اند«.
چرا کرمان انتخاب شده است؟

نخعـی در پاسـخ بـه این کـه چـرا کرمـان برای 
آزمایشـات انتخـاب شـده اسـت؟ توضیـح داد: 
»بـرای تعمیـم نمونه به کل کشـور، بایـد تعداد 
خاصـی باشـد. 24 هـزار نفـر در هشـت شـهر 
انتخـاب شـده اسـت و سـهم هر شـهر هم سـه 
هـزار نفـر اسـت. ایـن شـهرها شـامل کرمـان، 
سـاری، بابـل، زنجـان، همـدان، اصفهـان، یزد 
و بندرعباس اسـت. اصفهـان از امـروز تزریق را 
شـروع کرده و کرمـان نیـز، هفته  آینده شـروع 

می کنـد«.
او بـا اشـاره به شـروع نام نویسـی بـرای دریافت 
واکسـن از روز شـنبه  این هفته، ادامه داد: »سه 
هـزار نفر از کسـانی که سـاکن شـهر کرمـان یا 
شـهرهای اطراف مثـل ماهان و دیگر شـهرهای 
شهرسـتان کرمـان هسـتند می تواننـد بـرای 
واکسـن اسـم بنویسـند. سـه روزی اسـت کـه 
فراخـوان اعـالم شـده و در حالـی کـه تبلیغات 
گسـترده ای نشده اسـت. تا صبح دوشنبه، ۸۱۰ 

نفـر داوطلـب نام نویسـی کرده انـد«.
انتخـاب  کرمـان  چـرا  »اینکـه  افـزود:  او 
شـده، دلیـل دو طرفـه دارد. شـهرهایی کـه 
زیرسـاخت های بهداشـتی و علمـی و فنـی 
خوب و همـکاری بهتری دارند معمـوال انتخاب 
می شـود. اجبـاری نبـوده کـه کرمـان هـم در 
آزمایشـات باشـد امـا وقتـی کـه ایـن موضـوع 

پیشـنهاد شـد، مـا اسـتقبال کردیـم«.
او در پاسـخ بـه این کـه آیـا شـرکت کرمـان در 
ایـن آزمایشـات، امتیازاتـی نیـز بـرای مـا در 
آینـده خواهـد داشـت یـا خیـر؟ اظهـار کـرد: 
»هنـوز چیـز قطعـی در این بـاره اعـالم نشـده 
اسـت اما کسـانی که تعامـل خوبی بـرای انجام 
آزمایشـات دارنـد، می توانند تعامـالت بعدی را 

نیـز داشـته باشـند«.
داوطلبان در برابر عوارض احتمالی 

بیمه هستند
نخعـی در پاسـخ بـه اینکـه اگـر در داوطلبـان 
عارضـه ای جـدی رخ داد آیـا تحـت حمایـت 
بیمـه ای قـرار می گیرنـد یـا خیـر؟ گفـت: 
ئـه  را ا داوطلبـان  بـه  آموزشـی  »مطالـب 
می شود،شـماره تمـاس هـم در اختیارشـان 
اسـت تا هـر زمان نیـاز داشـتند،با کارشناسـان 
مسائل شـان و سواالت شـان را مطرح کنند. اگر 
خدای نکرده عارضـه  جدی در فرد ایجاد شـد و 
نیاز بـه درمان بـود، بیمـه  مخصوص بـه خود را 

دارنـد و هزینـه ای نبایـد پرداخـت کننـد«.
او تاکیـد کـرد کـه داوطلبـان در هر مرحلـه  از 
کار بخواهند،می تواننـد انصـراف بدهند.حتـی 
می تواننـد دوز اول را بگیرنـد و بـرای دوز دوم 
مخالفـت کننـد. هیـچ اجبـاری در ایـن کار 

وجـود نـدارد.
امیدواری به واکسن بسیار زیاد است

او دربـاره اینکـه تعـداد زیـادی از مهاجـران 
افغانسـتانی در کرمـان زندگـی می کننـد، آیـا 
این افـراد نیـز می توانند در آزمایشـات شـرکت 
کننـد؟ اظهار کـرد: »در توافقاتی که بیـن ایران 
و کوبـا بـوده، یکـی از مالک هـا ایـن اسـت کـه 
افـراد داوطلـب تابعیـت ایرانی داشـته باشـند. 
امیـدوارم ایـن واکسـن بـه تولیـد انبـوه برسـد 
و ایـن مهاجـران هـم بتواننـد از آن اسـتفاده 

کننـد«.
استاد پزشـکی اجتماعی دانشـگاه علوم پزشکی 
کرمـان این کـه چه قـدر امیـدواری نسـبت بـه 
موفقیت ایـن واکسـن وجـود دارد؟ گفـت: »به 
احتمال بسـیار بسـیار زیـاد این واکسـن از بوته  

آزمایـش سـربلند بیـرون می آید«.
او افـزود: »چنانچـه نتایـج فـاز سـوم نیـز 
تابسـتان،  دوم  نیمـه   از  بـود،  امیدبخـش 
پیش بینـی می شـود کـه ایـن واکسـن بتوانـد 
تاییدیه هـای نهایـی را بگیـرد و وارد فـاز تولید 

نبـوه بشـود«. ا
او درخصـوص اینکـه بخـش خصوصـی هـم 
می توانـد در تولید این واکسـن سـرمایه گذاری 
کنـد؟ بیـان کـرد: »زیرسـاخت تولید واکسـن 
تنها در انسـتیتو پاسـتور وجود دارد و نه کرمان 
و نه هیچ شـهر دیگـری نمی تواند تولید داشـته 

باشـد«.

فردای کرمان

گزارش

 چنانچه کسی واکسن را دریافت و عارضه  
جدی  پیدا کند، بیمه ای مخصوص وجود دارد 
که درمانش را تحت پوشش قرار می دهد. 
این واکسن به گفته  دکتر نوذر نخعی، استاد 
پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
پیش از این، عارضه ی جدی  نداشته است. او که 
خودش و همسرش هم برای دریافت واکسن 
فوق نام نویسی کرده اند، می گوید نباید فکر 
کنیم موش آزمایشگاهی هستیم بلکه انجام 
آزمایشات یک واکسن، فرصتی برای کرمان 
است ضمن اینکه در کوبا، همزمان با ایران، این فاز 
از آزمایشات روی 40 هزار نفر در حال انجام است.

ان
کرم

ی 
ردا

س: ف
عک

 یک نمونه واکسن کرونا، بین ایران و کوبا به طور مشترک در حال طی مرحله ی سوم آزمایشات است تا ببینند می تواند 
ایمنی باالیی در بدن انسان ایجاد کند یا خیر.

دکتر نخعی، استاد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشریح کرد
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خبرخبر

مدیر پایگاه قنوات ثبــت جهانی اکبرآباد و 
قاسم آباد بم از داوری ۱۰۰ تحقیق دانش آموز 
بمی در مورد قنات های اکبرآباد و قاسم آباد 

بروات این شهرستان خبر داد.
منیره ستارزاده با اشاره به اینکه این مسابقه 
در قالــب مقاله، نقاشــی و ماکــت برگزار 
شد،اظهار کرد:»در این مسابقه به ۲۰ نفر از 

برگزیدگان هدیه و لوح تقدیر اهدا شد.«
مدیر پایگاه قنوات ثبــت جهانی اکبرآباد و 
قاســم آباد بم افزود:»با برگزاری این گونه 
مســابقات دانش آموزان به نقش قنوات در 
هویت بخشی و توسعه پایدار شهرها،تاثیرات 
قنات بر ساختار اجتماعی و فرهنگی،مقایسه 
مزایــا و معایــب بهره بــرداری از آب های 
زیرزمینی به روش چاه ها و قنوات پی خواهند 

برد.«
او بیــان کرد:»معصومه بنی اســدی،مهال 
حســین پور،زهرا بارانی،یســنا آشــوری، 
پرنیــان پورجاللی،زهــرا خاکپور،نرگس 
دهقان،شــکیال  بنی اســدی،ملیکا 
اورنگی،زینــب  زارع پور،مهرنــاز 
خورشــیدی،محمد پورحمیدی،آتیــال 
جمشیدی،پارســا عارف کیا، امیرحسین 
توحیدی،عرشیا توحیدی، مهیار اسدی، رضا 
صنعتی، هادی چهاردانگی، رادان نعیمی از 
دانش آموزانی هستند که در این داوری برتر 

شناخته شده اند.«
ســتارزاده با اشــاره به اینکه این رویداد با 
همکاری و تعامل اداراتی همچون فرمانداری، 
آموزش و پرورش، شــهرداری و شــورای 
اسالمی شــهر بروات و… برگزار شد،ادامه 
داد: »برگزاری جلسات متعدد آموزشی در 
خصوص اهمیت قنات ها در مدارس سطح 
شهرستان بم از اولویت های پایگاه ثبت جهانی 
قنوات اکبرآباد و قاســم آباد این شهرستان 

است.«
مدیر پایگاه قنوات ثبــت جهانی اکبرآباد و 
قاسم آباد بم خاطرنشــان کرد: »مادر چاه 
قنوات اکبرآباد و قاسم آباد در محدوده شرقی 
شهر بم و با فاصله ای حدود ۵ کیلومتری از بم 
به سمت بروات واقع شده که مظهر آنها در 

شمال بروات قرار دارد.«

رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان 
رفســنجان گفت: طی ســال گذشته 
۱4۰۰ تمــاس با خــط ۱۲۳ اورژانس 
اجتماعی در خصوص کــودک آزاری، 
اختالفات حاد خانوادگی، همسرآزاری، 
خودکشی، زنان آســیب دیده و ... در 

شهرستان داشته ایم.
عباس بلندی با اشاره به اینکه آشنایی با 
دالیل و علل کودک آزاری تا حد زیادی 
می توانــد در پیشــگیری از این اتفاق 
به والدین کمک کند، افــزود: هرگونه 
رفتاری کــه باعث آزار کــودک در هر 
بعدی از وجود او اعم از روحی، عاطفی، 
جسمی، جنســی و ... شــود را کودک 
آزاری تعریف می کننــد و این رفتارها 
می توانــد از جانب والدیــن، نزدیکان، 

معلمان و سایر افراد باشد.
او اظهار کــرد: کــودک آزاری معموال 
به دلیل شــرایط خانوادگــی، فردی و 
اجتماعی به وجــود می آید و با عوارض 
متعددی برای کودک و خانواده او همراه 
است و گاهی شدت فشار بر روی کودک 
و والدین بــه قدری زیاد می شــود که 
مسائلی از جمله خودکشــی و یا قتل 
اتفاق می افتد.بلندی همچنین با تشریح 
عوامل و پیامدهای کودک آزاری، نقش، 
مداخالت و اقدامات سازمان بهزیستی 
و اورژانس اجتماعی را در این خصوص 
بیان کرد و افزود: طی ســال گذشــته 
۱4۰۰ تمــاس با خــط ۱۲۳ اورژانس 
اجتماعی در خصوص کــودک آزاری، 
اختالفات حاد خانوادگی، همسرآزاری، 
خودکشی، زنان آســیب دیده و ... در 

شهرستان داشته ایم.
رئیس اداره بهزیستی رفسنجان تاکید 
کرد: از تمامی خانواده ها و مردم تقاضا 
دارم اگر با مورد کــودک آزاری مواجه 
شدند حتما با کارشناسان بهزیستی و 

اورژانس اجتماعی مشورت کنند.
او همچنین بر راه های پیشگیری و لزوم 
مشاوره های قبل از ازدواج و استفاده از 
متخصصین روانشناســی و مشاوره در 
حل اختالفات خانوادگی،  کسب مهارت 

های زندگی و فرزندپروری تاکید کرد.
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان 
رفسنجان افزود: کودک آزاری، اعتیاد، 
همســرآزاری، زنــان آســیب دیده و 
دختران فراری از جمله آســیب های 
مهم جامعه امروز است که نیاز به اطالع 

رسانی دارد.

اسـتاندار کرمـان از تدویـن برنامـه جامـع سـاماندهی و تبدیل 
روسـتای قنـات ملـک زادگاه شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی به 

عنـوان روسـتای هـدف گردشـگری مذهبـی خبـر داد.
جلسـه سـتاد سیاسـتگذاری ترویج مکتب سـردار شـهید حاج 
قاسـم سـلیمانی با حضـور نماینده ولـی فقیـه در اسـتان و امام 
جمعـه کرمـان، اسـتاندار کرمـان، معـاون عمرانـی اسـتاندار، 
فرمانـده سـپاه ثاراللـه و دیگـر مسـئوالن در محـل سـالن 

اجتماعـات دفتـر امـام جمعـه کرمـان برگـزار شـد.
علی زینـی ونـد اسـتاندار کرمـان در این جلسـه به ابعـاد ملی و 
بین المللی رسـالت و تصمیمات این سـتاد اشـاره داشت و گفت: 
کارگروه هـای مختلـف بـدون نـگاه و گرایـش شـخصی بـرای 
ترویج مکتب شـهید سـلیمانی شـکل گرفته انـد و کار می کنند 
و از نمود هـای آن برگزاری سـالگرد سـردار دل ها اسـت که جزو 

افتخارات اسـتان خواهـد ماند.
زینی ونـد گفـت: طـرح سـاماندهی گلزار شـهدای شـهر کرمان 
باید با نظـرات کارشناسـی مشـاور و در مجموع کل سـایت با در 
نظر گرفتـن مجموعه اطراف شـامل کوه، جنگل و ... دیده شـود.
اسـتاندار کرمـان گفـت: طـرح معرفـی روسـتای گردشـگری 
مذهبـی "قنـات ملـک" دیـدگاه ملی و بـا رویکـرد محلـی باید 
اجرایی شـود و همه حق و حقوق سـاکنان این روسـتا در اجرای 
طرح باید دیده شـود. طرح سـاماندهی روسـتای زادگاه شـهید 
سـلیمانی را بـرای دنیا و کشـور بـا در نظـر گرفتن رفـاه مردم و 

روسـتای قنـات ملک درسـت مـی کنیم.
حجـت االسـالم والمسـلمین  علیـدادی نماینـده ولـی فقیه در 
اسـتان و امام جمعه کرمـان نیـز در این جلسـه عنوان کـرد: در 
اجرای طـرح مرتبـط بـا روسـتای زادگاه شـهید سـلیمانی باید 
دقـت داشـت کـه بزرگتریـن رجـال ایثارگـر جهـان را بـه دنیا 
تحویـل داده و مـورد توجـه تمـام رسـانه ها دنیـا قـرار خواهـد 

گرفـت.
او اظهار کرد: باید بخشـی از مکتب شهید سـلیمانی را در زادگاه 
ایشـان بـه تصویـر بکشـیم کـه هنگامـه عظیمـی را در تاریخ به 
پـا کـرده اسـت. ایـن مـکان فرهنگ سـازی و پیام هایـی را در 

آینده هـا منتقـل خواهـد کرد.

تبدیل زادگاه سردار سلیمانی به 
عنوان روستای هدف گردشگری 

داوری 100 تحقیق 
دانش آموز بمی 

در مورد قنات

در سال گذشته 1400 
تماس با اورژانس 

اجتماعی رفسنجان 
گرفته شده است

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه 
تأمین عمـده منابع آبـی کرمان از طریـق چاه ها گفت: این مسـاله 

بر بحـران کـم آبـی دامن زده اسـت.
محمـد طاهـری در جلسـه منابـع امـور آب شهرسـتان کرمـان 
اظهار کـرد: در اسـتان کرمـان عمـده منابـع آبـی از طریـق چاه ها 
تأمین می شـود ایـن در حالیسـت کـه در بسـیاری از اسـتان های 
کشـور در کنار منابـع زیرزمینی از آب های سـطحی هم اسـتفاده 

می شـود.
او ادامـه داد: تأمیـن عمـده آب کرمـان از طریق چاه ها بر مشـکل 

بحران آب در اسـتان دامن زده اسـت.
طاهری بیان کرد: متأسـفانه بارش ها طی سـال 99 و بهار امسـال 

در اسـتان کرمان بسـیار اندک بوده است.
او بحـران آب در کرمـان را جـدی دانسـت و گفـت: پیش بینـی 
می شـود تابسـتان گرم و کـم آب پیـش روی کرمـان باشـد و نیاز 
اسـت همـگان مسـئله صرفه جویـی و مدیریـت مصـرف آب را به 

صـورت جـدی مدنظـر قـرار دهند

نایب رئیس مجلس خواستار انجام اقدامات الزم برای خرید مازاد و 
صادرات سیب زمینی شد. علی نیکزاد در صفحه شخصی خود در 
توییتر نوشت: »لطفا یک نفر به فریاد سیب زمینی کاران کشور برسد. 
سیب زمینی مازاد بر مصرف مردم، نه سردخانه ای برای نگهداری دارد 
و نه برنامه ای برای صادرات. تا از بین نرفته، فکری برای خرید مازاد و 
صادرات آن کنید. اقدامات فعلی گرانی سیب زمینی را به همراه دارد.«

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی اعالم کرد مراکز تعویض 
پالک در شهرهای قرمز به دلیل پیشگیری از شیوع کرونا تا نارنجی 

شدن این شهرها تعطیل است.
سرهنگ عین اهلل جهانی افزود:نوبت های رزرو ابطال شده و پس از 

عادی شدن شرایط در شهرهای قرمز،ثبت نام جدید صورت می گیرد.
او ادامه داد: با نارنجی شدن شهرهای قرمز،فعالیت مراکز تعویض پالک 

نیز از سر گرفته می شود.
معاون اجتماعی پلیس راهور افزود:افرادی که برای تعویض پالک به 
صورت سیستمی ثبت نام کرده اند باید بعد از نارنجی شدن شهر های 

قرمز بار دیگری برای ثبت نام اقدام کنند.

تامین آب کرمان از چاه ها

نیکزاد: اقدامات الزم برای 
خرید مازاد و صادرات 

سیب زمینی انجام شود

تعطیلی مراکز تعویض پالک تا 
نارنجی شدن شهرهای قرمز

آگهی حصر وراثت 
خانـم شمسـی رئسـیان سـامانی  فرزنـد محمـد دارای شناسـنامه 
-------مـورخ1400/2/4  شـماره  دادخواسـت  3161224450بشـرح 
محمـد  مرحـوم  مارزفرزنـد  کامرانـی  حیـدر  شـادروان  داده  توضیـح 
بشناسـنامه92 در تاریـخ1388/4/5در شـهرقلعه گنـج –بنـد چـاه رضـا  فـوت شـده و 

وراثـت منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
1-محمد کامرانی مارز به شماره ملی 3150206464فرزند متوفی
2-صفورا کامرانی مارز به شماره ملی 3161268342فرزند متوفی

3-درخاتون کامرانی مارز به شماره ملی 3160840697فرزند متوفی
4-اسماء کامرانی مارز به شماره ملی 3161268334فرزند متوفی

5-اسالم کامرانی مارز به شماره ملی 3160840719فرزند متوفی
6-احمد کامرانی مارز به شماره ملی 3160583651فرزند متوفی

7-حسین  کامرانی مارز به شماره ملی 3160840700فرزند متوفی
8-علی کامرانی مارز به شماره ملی 3160840689فرزند متوفی

9-فاطمه کامرانی مارز به شماره ملی 6980126687فرزند متوفی
10-کلثوم شهدوست به شماره ملی 316058297همسر متوفی

11-شمسـی رئسـیان سـلمانی بـه شـماره ملـی 3161224450همسـر متوفـی - لـذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی مـی شـود چنانچه 
کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد ظـرف مدت 
یـک مـاه از نشـر آگهـی به شـورای حل اختـالف تقدیـم دارد و اال گواهی صـادر خواهد 
شـد و وصیـت نامـه ای جـز رسـمی و سـری که بعـد از ایـن موعد ابـراز شـود از درجه 

اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

آگهی حصر وراثت 
اقـای یونـس عزتـی  فرزنـد دیـن محمـد دارای شناسـنامه 
 ---- شـماره  دادخواسـت  3150265691بشـرح 
مـورخ1400/2/4 توضیـح داده شـادروانمهدی عزتـی  فرزنـد دیـن محمـد 
بشناسـنامه6980029614 در تاریـخ99/9/5  در شهررمشـک  فـوت شـده و 

از:  عبارتسـت  عبارتنـد/  وی  الفـوت  حیـن  منحصـر  وراثـت 
68/4/22بـرادر  3150265691متولـد  ملـی  شـماره  بـه  عزتـی  1-یونـس 

متوفـی
2-آرش عزتی به شماره ملی 3150459451متولد 75/11/13برادر متوفی

3-حواعزتی به شماره ملی 3161260821متولد 63/7/1خواهر متوفی
70/2/25بـرادر  3150265703متولـد  ملـی  شـماره  بـه  عزتـی  4-هـادی 

متوفـی
5-بلقیـس عزتـی بـه شـماره ملـی 3150187729متولـد 65/5/20خواهـر 

فی متو
6-ادریـس عزتـی بـه شـماره ملـی 3150386004متولـد 74/11/13بـرادر 
متوفـی لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامه هـای کثیر االنتشـار محلی آگهی 
مـی شـود چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد 
اشـخاصی باشـد ظرف مدت یک ماه از نشـر آگهی به شـورای حل اختالف 
تقدیـم دارد و اال گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی 

و سـری کـه بعـد از ایـن موعـد ابـراز شـود از درجه اعتبار سـاقط اسـت. 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کهنوج  

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی

تعییـن  قانـون  نامـه  13آئیـن  مـاده  و  قانـون  مـاده3  موضـوع  آگهـی 
برابـررای  رسـمی  فاقدسـند  و سـاختمان  واراضـی  ثبتـی  تکلیـف وضعیـت 
شـماره140060319002000207هیات  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه 
ثبـت ملـک کهنـوج  تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای کیـوان 
فرامرزی نمداد فرزند چراغ بشـماره شناسـنامه 0صـادره از رودبارجنوب دریک 
قطعـه زمیـن محصـور با بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت 452/67مترمربع 
پالک2594فرعـی ازیـک اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـالک 1747فرعی 
از یـک اصلـی قطعـه یـک واقع در شـهر کهنوج میـدان زه  خریـداری ازمالک 
رسـمی آقـای محمـد لورگی قـوچ آبـاد محرزگردیده اسـت.لذا بـه منظوراطالع 
عمـوم مراتـب دردو نوبـت بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صدورسـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـاراولین آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به 
ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم 
اعتـراض ،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند .بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکوروعـدم وصـول اعتـراض طبق مقررا ت  سـند 
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اصغر ناروئی- رئیس ثبت اسناد امالک کهنوج 

 بازتاب انتخابات 1400 در شبکه های اجتماعی؛

فردای  کرمانـ  گروه جامعه: در شرایط کم بارشی شدید 
در استان کرمان که تامین آب شرب در زمان های اوج 
مصرف با تهدید جدی مواجه شده است، برای اینکه 
جمعیت حیات  وحش تشنه نمانند، طرح آبرسانی با 
تانکر در حال انجام است. به گفته ی مدیرکل محیط 
زیست استان کرمان تنها مشکلی که در حال حاضر 
وجود دارد، ورود دام های اهلی به آبشخور حیات وحش 
است که می تواند موجب انتقال بیماری به حیوانات 

غیر اهلی شود.
مرجان شاکری از دامپزشکی تقاضا می کند تا 
واکسیناسیون دام های اهلی را به صورت گسترده و 
با جدیت انجام دهند تا بیماری ای به حیات وحش 
از طریق این حیوانات منتقل نشود. مدیرکل محیط 
زیست استان کرمان، درباره ی تامین آب حیات وحش 
توضیح داد: »در شرایط خشکسالی، آبرسانی با تانکر به 

حیات وحش در استان در حال انجام است. بزرگ ترین 
طرح آبرسانی به این حیوانات را در طول سالیان 
متمادی و به دلیل وقوع خشکسالی اجرا کرده ایم و 
تنها در سال گذشته، نیم میلیارد تومان هزینه کردیم 
تا آب به حیات وحش برسد. مدیریت منابع آبی نیز در 
طول سال و به طور مستمر، توسط محیط بانان انجام 

می شود«.
وی با بیان اینکه کنترل سیالب و ذخیره ی آب و 
تامین آب شیرین پایدار برای جمعیت حیات وحش 
در مناطقی که ممکن است، صورت می گیرد، افزود: 
»تامین آب شرب حیات وحش در مناطق حفاظت 
شده دارای ضوابط خاصی است و باید به گونه ای 
صورت گیرد که شکارچیان به آن دسترسی راحت 
نداشته و حیوانات با آسودگی و در امنیت بتوانند آب 
بنوشند. همه ی این اقدامات به خوبی در حال انجام 

است«.شاکری در عین حال گفت: »تنها مشکل و 
نگرانی ای که در حال حاضر داریم مربوط به ورود 
دام های اهلی به مناطق تحت مدیریت محیط زیست 
و استفاده ی این حیوانات از آبشخورهای ماست 
که احتمال شیوع بیماری  در حیات وحش را در 
خشکسالی ها افزایش می دهند و از آن جایی که 
حیات وحش ما به صورت گله ای هستند، وقتی مشکلی 

ایجاد شود به سرعت شیوع گسترده می شود«.
مدیرکل محیط زیست استان کرمان با بیان اینکه 
حیات وحش اهلی نیستند که بتوانیم واکسیناسیون 
در آن ها را انجام دهیم، افزود: »در این شرایط، نظارت 
دامپزشکی بر واکسیناسیون دام های اهلی باید افزایش 
یابد و همچنین، از ورود دام ها به مناطق محیط زیست 

جلوگیری شود«.
وی اظهار کرد: »هرچند این چالش نیز وجود دارد 

که در مناطق آزاد، حیات وحش به آبشخور حیوانات 
اهلی بروند و این، اجتناب ناپذیر است و نمی توانیم 
حیات وحش را کنترل کنیم. بنابراین، واکسیناسیون 
دام های اهلی باید به طور جدی در دستور کار 
دامپزشکی قرار گیرد تا مشکلی از این نظر ایجاد 

نشود«
شاکری در پاسخ به این پرسش که چه بیماری ای 
معموال از این طریق به حیات وحش منتقل می شود؟ 
گفت: »در این باره، خود دامپزشکی باید اظهارنظر 
تخصصی کند اما نگرانی ما از طاعون نشخوارکنندگان 
کوچک است که حیواناتی چون قوچ و میش را می تواند 
در معرض تهدید قرار دهد«. وی اضافه کرد: »تاکنون 
خوشبختانه مورد مثبتی از این بیماری در جمعیت 
حیات وحش استان مشاهده نشده اما باید به طور جدی 

مراقبت کنیم تا موردی هم پیش نیاید«.

کرمان،دکتر  علوم پزشکی  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهدی شفیعی، سخنگوی این دانشگاه عصر دوشنبه 
۶اردیبهشت ماه با بیان اینکه طی 24 ساعت گذشته، 
۷۸بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت: »4۱نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان )شامل راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، 
شهربابک، زرند، ارزوئیه(،۵ نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان ،۹نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت و 2 نفر 
از بستری شدگان از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم هستند«.
او با بیان این که 2۱نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی 
سیرجان بستری جدید گزارش شده است، افزود: »در حال 
حاضر، 4۹۰ بیمار کرونا در بیمارستان های استان بستری 

هستند«.
شفیعی ادامه داد:»2۷2نفر از بیماران بستری در حوزه  

علوم پزشکی کرمان، 42نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 
۵۸نفر حوزه  جنوب، ۷نفر در حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم 
و ۱۱۱ 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 ۷24 نفر 

در استان، به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«.
دانشگاه  واگیردار  بیماری های  با  مبارزه  مدیر گروه 
علوم  پزشکی کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه در 24 
ساعت گذشته، 4مورد فوتی به دلیل ابتال به ویروس کرونا 
گزارش شده که هر 4 نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی 

کرمان است«.  
به گفته  شفیعی، از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، 
2۷۰2نفر به دلیل ابتال به کوویدـ  ۱۹ جان خود را از دست 

داده اند.

مدیرکل محیط زیست استان:

نگرانوروددامهایاهلیبهآبشخورحیاتوحشهستیم

رنا
: ای

س
عک

تبیین مکانیسم انتخاب نامزدهای جریانات 
مختلف سیاسی اصولگرا، اصالح طلب و ... 
از موضوعات مورد توجه در آستانه انتخابات 
ریاست جمهوری است. یک کانال تلگرامی 
در توضیح و بیان جزییات انتخاب نامزد 
نهایی اصالح طلبان از قول آذر منصوری 
سخنگوی جبهه اصالحات ایران آورد: 
اشخاصی که حائز دو سوم آرای اعضای 
مجمع ملی شوند، در تاریخ 21 اردیبهشت 
ماه به عنوان نامزدهای نهایی معرفی جبهه 
اصالحات معرفی می شوند. همه کسانی 
که به عنوان کاندیدا مطرح هستند، اگر 
می خواهند به عنوان یکی از کاندیداهای 
اصالح طلب مورد حمایت جبهه اصالحات 
ایران قرار گیرد، حتما باید توسط حداقل 
10 نفر از اعضای جبهه مورد حمایت قرار 
گیرند.

 

داده کاوی ایرنا نشان می دهد با وجود اعالم چند باره 
»محمدجواد ظریف« مبنی بر نامزد نشدن برای 
ریاست جمهوری، تخریب و موج جدید حمالت به وزیر امور 
خارجه به بهانه افشای یک فایل صوتی تقطیع شده و نامه او 

به رهبری آغاز شده است.
به گزارش گروه داده کاوی ایرنا، فضای مجازی در هفته های 
منتهی به انتخابات به یکی از اصلی ترین عرصه های فعالیت 
نامزدها، رسانه ها و کاربران برای اعالم نظر در خصوص 
انتخابات ۱4۰۰ تبدیل شده است. کاربران در فضای مجازی 
به اظهار نظر در خصوص مسائلی چون مشارکت در انتخابات 
می پردازند و چهره های مختلف جریانات سیاسی در 
شبکه هایی نظیر توییتر و کالب هاوس به صریح ترین شکل 

مورد نقد و تحلیل قرار می گیرند.
گروه داده کاوی ایرنا در گزارش های مستمر خود و در 
فاصله حدود 2 ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، 
پربازدیدترین محورهای مطرح شده در شبکه های اجتماعی 
را مورد رصد قرار می دهد. این گزارش بر اساس روش تحلیل 
کیفی پست های تلگرامی و توییت ها در بازه زمانی ۱۱ 
صبح یکشنبه پنجم اردیبهشت تا ۱۱ صبح دوشنبه ششم 

اردیبهشت ماه جمع بندی شده است.
تکذیب تعویق انتخابات و بازتاب سخنان تقطیع 

شده ظریف
در پی شایعات و شبهاتی که در فضای مجازی در خصوص 
تعویق زمان انتخابات منتشر شده بود، معاون سیاسی وزارت 
کشور از برگزاری انتخابات در موعد مقرر و بدون هیچ تعویقی 
خبر داد. یک کانال تلگرامی در این ارتباط به نقل از جمال 
عرف رئیس ستاد انتخابات کشور نوشت: انتخابات در موعد 
مقرر برگزار می شود. دولت و وزارت کشور برنامه ای برای 
تعویق انتخابات ندارند و انتخابات طبق زمان بندی اعالم 

شده در 2۸ خردادماه برگزار می شود.
اظهارات جدید سخنگوی شورای نگهبان در خصوص 
معیارهای بررسی صالحیت نامزدها ، مورد توجه کاربران 
شبکه های اجتماعی قرار گرفت. یک کانال تلگرامی با بازنشر 
بخشی از سخنان عباسعلی کدخدایی نوشت: گرایش های 
سیاسی مالک صالحیت ها نیست. شورای نگهبان هیچ گاه 

گرایش های سیاسی را در بررسی صالحیت ها مالک قرار 
نداده است تا جایی که قانون به ما اجازه می دهد مسائل را 
در رسانه ها بیان می کنیم، در خصوص انتخابات مجلس 
همواره این قید قانونی وجود دارد که دالیل و مدارک رد 
صالحیت افراد باید به صورت محرمانه به آن ها ارائه شود. 
برخی از کشورها اجازه برگزاری انتخابات در خارج از کشور 

را به ما نمی دهند.  
تبیین مکانیسم انتخاب نامزدهای جریانات مختلف سیاسی 
اصولگرا، اصالح طلب و ... از موضوعات مورد توجه در آستانه 
انتخابات ریاست جمهوری است. یک کانال تلگرامی در 
توضیح و بیان جزییات انتخاب نامزد نهایی اصالح طلبان 
از قول آذر منصوری سخنگوی جبهه اصالحات ایران آورد: 
اشخاصی که حائز دو سوم آرای اعضای مجمع ملی شوند، 
در تاریخ 2۱ اردیبهشت ماه به عنوان نامزدهای نهایی معرفی 
جبهه اصالحات معرفی می شوند. همه کسانی که به عنوان 
کاندیدا مطرح هستند، اگر می خواهند به عنوان یکی از 
کاندیداهای اصالح طلب مورد حمایت جبهه اصالحات 
ایران قرار گیرد، حتما باید توسط حداقل ۱۰ نفر از اعضای 
جبهه مورد حمایت قرار گیرند.در همین راستا، غالمحسین 
کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره تعیین 
گزینه نهایی حزب کارگزاران و سازو کار آن، با تسنیم گفت 
و گو کرد. یک کانال تلگرامی بخشی از این مصاحبه را 
بازتاب داد و از قول وی نوشت: باید یک جمعی بخواهند تا از 
کاندیدایی حمایت شود؛ چون حزب جزو جبهه اصالحات 
است، ما تالشمان این است که در مجموعه اصالحات 
کاندیدای واحد مطرح شود. اگر از درون اصالحات نیروهایی 
بودند که مورد اجماع قرار گرفتند، مورد حمایت ماست، اما 
اگر نبودند من هیچ عیبی نمی بینم که از همه نیروها استفاده 
کنیم. تاکنون نه بنده و نه حزب کارگزاران چنین بحثی را 

مطرح نکردیم که از الریجانی حمایت کنیم.
نامه دعوت 22۰ نماینده مجلس از سیدابراهیم رئیسی 
برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ها 
منتشر شد و بازتاب زیادی در شبکه های اجتماعی پیدا 
کرد، کاربران توییتر واکنش های متفاوتی به این اقدام 
نمایندگان مجلس نشان دادند و حتی برخی خواستار بی 
طرفی و استقالل نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات 
شدند. در ادامه یک کانال تلگرامی درباره جزییات این 

نامه با تیتر »ماه عسل قالیباف تمام شد« گزارش داد: 
22۰ نماینده مجلس نامه نوشته اند که ابراهیم رئیسی 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. رسانه ها متن نامه 
دعوت 22۰نماینده مجلس را منتشر کرده اند که از ابراهیم 
رئیسی، رئیس  کنونی قوه قضا و نامزد شکست خورده 
انتخابات سال ۱۳۹۶، خواسته اند یک بار دیگر در انتخابات 
سال ۱4۰۰ نامزد شود. آن ها در این  نامه مدعی شده اند در 
"یک سال اخیر کوشیده اند برای حل مشکل های کشور 
قانون های خوبی تصویب کنند اما دولت و رئیس جمهور 
با آن ها یک دست و همراه نبوده. " 22۰ نماینده نوشته اند 
»چون سوابق فکری، اجرایی و مدیریتی« رئیسی در 
مسوولیت های مختلفش، »بیان گر استواری بر شاخص ها... 
و منویات امام خمینی و آیت الله خامنه ای بوده« او را به 
مردم معرفی می کنند تا "به انتخاب اصلح کمک کنند. " 
این نامه را می توان پایان ماه عسل باقر قالیباف در مجلس 
دانست؛ خصوصا آنکه اختالفات طیف او با جبهه پایداری که 
این روزها در مجلس قدرت نمایی می کنند بیش از گذشته 
برآفتاب افتاده. حرکات قالیباف نشان از این داشت که تالش 
دارد از سکوی ریاست مجلس به ریاست جمهوری برسد. 
اما این نامه با شمار امضای باال، احتماال آب سردی باشد بر 
گرم کردن های قالیباف برای انتخابات 2۸خرداد و البته باید 
هشداری هم به او در نظر گرفت که در صورت نامزد شدن در 
ریاست جمهوری باید منتظر عواقب آن در انتخابات هیات 

رئیسه مجلس در اوایل خرداد باشد.  
محمدجواد ظریف شاخص ترین چهره سیاسی در 24 
ساعت گذشته بود که خبرها و تحلیل های متفاوتی در 
خصوص حضور وی در انتخابات، نامه به رهبری و فایل 

صوتی تقطیع شده وی در فضای مجازی منتشر شد.
یک کانال تلگرامی در بازنشر سخنان محمدعطریانفر عضو 
شورای حزب کارگزاران در خصوص دالیل اجماع این حزب 
روی ظریف نوشت: حزب کارگزاران برای انتخابات ۱4۰۰ بر 
روی "ظریف" توافق کرده است جواد ظریف رای منفی کم، 

اعتماد رهبری و اجماع نخبگانی را داراست.
کانال تلگرامی پربازدید دیگری در پستی با عنوان »ظریف 
به رهبر انقالب نامه نوشت؟« مدعی شد: برخی رسانه ها و 
کانال های تلگرامی از نامه نگاری ظریف با رهبر انقالب درباره 
مذاکرات هسته ای خبر داده اند. براساس این ادعا ظریف در 

نامه به رهبری درخواست کرده جلوی فشارها بر تیم مذاکره 
کنندگان هسته ای گرفته شود تا مذاکرات وین به سرانجام 
برساند. براساس گزارش ها او در این نامه تاکید کرده که 

کاندیدای انتخابات ۱4۰۰ نخواهد شد.  
بحث و نظر توئیتری درباره نامه 220 نماینده مجلس 

برای نامزدی قاضی القضات
محمد امین سلیمی  سردبیر خبرگزاری دانشجو توییت زد: 
بحث از درست یا غلط بودن کاندیداتوری رئیسی نیست، 
بحث این است که نامه نگاری 22۰ نفر از نمایندگان مجلس 
که اساسا شان نظارت بر دولت ها را دارند به رییس یک 
قوه دیگر به صورت رسمی و دعوت از وی برای حضور در 
انتخابات۱4۰۰ اوج ابتذال در سیاست ورزی و بی خاصیت 

کردن قوه مقننه است.
عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان، دیگر چهره 
اصولگرایی بود که به نامه اخیر نمایندگان مجلس واکنش 
نشان داد و در حساب شخصی خود نوشت: 22۰نماینده 
محترم مجلس که از جناب رئیسی درخواست حضور در 
انتخابات کرده اند حتما دلسوزانه است. اما نگاه فرامتنی به 
درخواست خود نداشته اند. در نظام پارلمانی چنین امری 
معقول است اما در نظام ریاستی این سؤال طرح می شود 
که با فرض پیروزی، فردای انتخابات چگونه می خواهند بر 

دولت نظارت کنند؟
در مقابل، سیدنظام الدین موسوی نماینده مجلس یازدهم 
در توییتی از ارسال این نامه به رسانه ها خبر داد و توییت زد: 
امروز متن نامه دعوت بیش از 22۰ نماینده مجلس از آیت 
الله رئیسی برای حضور در انتخابات آتی ریاست جمهوری 
را در اختیار رسانه ها قرار دادم. در این نامه عالوه بر تحلیل 
شرایط کنونی کشور، استداللهای متعددی درباره چرایی 

ضرورت کاندیداتوری آقای رئیسی مطرح کرده ایم.
علیرضا پورمسعود از دیگر چهره های منتسب به جریان 
اصولگرایی در خصوص تحقق گام دوم انقالب و انتخابات 
ریاست جمهوری نوشت: برای تحقق گام دوم مسئله، نگاه 
پارادایمی به حل مشکالت، فهم منطق حکمرانی و اصالح 
ساختارهای فشل است. البته کسی که صرفا روی کاغذ هم 
برنامه دارد، یا مدیریت قوه ای دیگر را مدتی برعهده داشته، 
الزاما مالک خوبی برای انتخاب نیست اسیر فضاسازی 

اکانت های به ظاهر انقالبی نشوید.

حملهبهظریفبافایلصوتی

ایرنا
 گزارش
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درخونگاه
فیلمی در ژانر درام به کارگردانی سیاوش اسعدی محصول 

سال ۱۳9۶ است. و بازیگرانی چون امین حیایی، ژاله صامتی، 
مهراوه شریفی نیا، نادر فالح، محمود جعفری، منصور شهبازی، 

افشین سنگ چاپ، فاطمه مرتاضی و پانته آ پناهی ها در آن 
به ایفای نقش پرداخته اند. رضا پس از هشت سال کار کردن 

در ژاپن، به محله شان به نام درخونگاه بر می گردد.

مستند »فرزندان شب« و انیمیشن »خورشید آسمان، 
خورشید کاشی« در پی طرح مسائل جدایی طلبانه و بکار 
بردن لفظ کردستان شرقی )بعنوان کشور سازنده این آثار( 

در جشنواره فیلم های کردی لندن، با درخواست رسمی مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی به عنوان تهیه کننده فیلم ها، به نشانه اعتراض به این 

رویکرد، از این جشنواره خارج شدند

حسین اسحاقی: »در اولین دوره ی جشنواره شبکه شهرهای خالق 
فرهنگ و هنر در رقابت بین ۳۶7 شهر، منوجان از بین ۲۲ شهر 
در حوزه موضوعی موسیقی و جیرفت از بین ۱۰ شهر در حوزه 

موضوعی مد و لباس انتخاب  شد« همچنین شهرکرمان در رشته هنرهای تجسمی، سیرجان و 
بم نیز در رشته چاپ و بسته بندی در رشته صنایع دستی در این فهرست معرفی شدند.

»بند ابخیزداری کندر طول« 
یکی از جاذبه های گردشگری منوجان »بند ابخیزداری کندر 

طول« است که در فاصله سه کیلومتری مرکز شهر منوجان قرار 
دارد. اطراف این بند طبیعتی زیبا از درختان دست کاشت تا خود 
رو وجود دارد  ودر رودخانه پائین دست این بند آبهایی جریان دارد که هر طبیعت دوستی را 

به سوی خودفرا می خواند.

فیلم

اتفاق

اتفاق

جاذبه

چهارمینسمپوزیوممجسمهسازیشهرداری
کرمانبهکارخودپایانداد

 پس از 20 روز تالش هنرمندان؛

اشاره: شهرداری کرمان با حمایت 
از رویداد هنری سمپوزیوم 

مجسمه سازی، تالش کرد از این 
دورۀ تاریخی برای آیندگان میراثی 

به یادگار بگذارد و در این بین، 
استفاده از سنگ و مس که عناصری 
برآمده از تاریخ است و در جغرافیای 

این منطقه ریشه دارد، به عنوان 
کارماده های اصلی این سمپوزیوم 

انتخاب شد.

یژه
ش و

زار
گ

چهارمیـن سـمپوزیوم مجسمه سـازی کرمـان، 
بـا بهره گیـری از تیـم داوران متخصـص و کاربلـد، 
تالش کرد تا میزبان ۱۲ هنرمند باشـد و شرایطی را 
فراهم کند تـا هنرمندان، دانشـجویان، هنرجویان، 
روزنامه نـگاران و عموم عالقه منـدان بتوانند فرآیند 
خلـق و آفرینـش یـک مجسـمه را ببیننـد و امروز 
دوم اردیبهشـت ماه، پـس از ۲۰ روز، چهارمیـن 
سـمپوزیوم مجسمه سـازی شـهرداری کرمـان 
بـا خلـق آثـاری مانـا و بدیـع توسـط ۱۲ هنرمنـد 
کشـوری، طـی آیینی بـا حضـور اسـتاندار کرمان، 
شـهردار کرمـان، اعضـای شـورای اسـالمی شـهر 
کرمان، مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان 
کرمـان، مدیـرکل صداوسـیمای مرکـز کرمـان و 
برخی از مدیران اسـتانی و شـهری، اصحاب رسـانه 
و هنرمندان، در پردیسـان قائم)عج( کرمـان، به  کار 

خـود پایـان داد. 
کار زیبای شهرداری و شورا در اجرای این 

رویداد هنری، شایستۀ تقدیر است
ایـن  اختتامیـۀ  آییـن  اسـتاندار کرمـان در 
سـمپوزیوم، بـا بیـان اینکـه شـهرداری و شـورای 
اسـالمی شـهر کرمـان، کار زیبـا و مانـدگاری 
بـرای شـهر کرمـان رقـم زدنـد، ضمـن تشـکر 
از هنرمنـدان شـرکت کننده و حاضـر در ایـن 
سـمپوزیوم و کار مـدام و ۲۰ روزه آن هـا در کرمان 
بـرای خلـق آثـاری زیبـا گفـت: به طـور مسـلم 
آثـار بدیـع و هنرمندانـۀ مجسمه سـازان در 
کرمـان، مانـدگار خواهـد مانـد و در سـال های 
 آینـده روایت گـر هنـر ایرانـی خواهـد بـود.
علـی زینی ونـد بـا اشـاره بـه اینکـه بـا جانمایـی 
و نصـب ایـن آثـار در شـهر، مـردم کرمـان نیـز 
قـدردان هنرمنـدان و شـهرداری و شـورا خواهند 
دبیـر جشـنواره، مسـئوالن  از  بـود، گفـت: 
و مدیرانـی کـه ایـن رویـداد زیبـا و سـخت 
 را رقـم زدنـد، تشـکر و قدردانـی می کنـم.
اسـتاندار کرمـان افـزود: کار زیبـای شـهرداری 
و شـورای اسـالمی شـهر در اجـرای ایـن رویـداد 
هنـری، شایسـتۀ تقدیـر اسـت و به طـور مسـلم 
هنرمنـدان و مـردم کرمـان از اقـدام خـوب 
 مدیـران شـهرداری بـه نیکـی یـاد خواهنـد کرد.
زینی وند ادامـه داد: با تـالش مدیران و مسـئوالن 
برگزارکننـده و هنرنمایی هنرمندان مجسمه سـاز 
کشـوری، هم اکنـون شـاهد خلق آثـاری زیبـا در 
شـهر کرمان هسـتیم و این آثار در زیباسازی شهر 
 کهنی چون کرمان تأثیر بسـزایی خواهند داشـت.
وی در ادامـه، ضمـن آرزوی موفقیـت بـرای 
هنرمندان مهمان در سـمپوزیوم گفت: امیدورایم 
شـاهد خلـق آثـار زیبـا از هنرمنـدان ایرانـی در 

سراسـر دنیـا باشـیم.
سمپوزیوم مجسمه سازی موجب ایجاد ارزش 

افزوده برای شهر می شود
شـهردار کرمـان نیـز در ایـن آییـن ضمـن تبریک 
فرارسـیدن مـاه مبـارک رمضـان و آرزوی قبولـی 
طاعات و عبادات، گفت: شهرداری کرمان 4۳ هفته 
اسـت که به طور مـداوم و بدون وقفه، هـر هفته یک 
پـروژه را در حوزه هـای مختلف عمرانـی، فرهنگی، 
 اجتماعی و خدماتی تقدیم شـهروندان کرده است.
سـیدمهران عالـم زاده افـزود: پویـش هـر هفتـه 

یـک افتتـاح شـهرداری، موجـب ایجـاد رقابـت 
در بیـن مدیـران شـهرِی حوزه هـای مختلـف 
شـده کـه نتیجـۀ آن افزایـش کیفیـت و کمیـت 
اسـت. بـوده  شـهروندان  بـه   خدمت دهـی 

شـهردار کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه از برگـزاری 
مجسمه سـازی،  سـمپوزیوم  دوره  سـومین 
شـد:  یـادآور  گذشـته،  سـال   ۱۰ از  بیـش 
بازشناسـی و بازآفرینـی هویـت هنـری کرمـان 
اصلـی  دالیـل  از  یکـی  مجسمه سـازی،  در 
 تـالش بـرای برگـزاری چهارمیـن دوره بـود.
پیشـینۀ  کرمـان،  شـهر  افـزود:  عالـم زاده 
تاریخـی غنـی در مجسمه سـازی دارد و بـا ایـن 
پشـتوانه تاریخـی و حضـور هنرمنـدان برجسـتۀ 
مجسمه سـازی در کرمـان ، می توانـد پایـگاه 
 و رکـن اصلـی مجسمه سـازی در کشـور باشـد.
وی بـا اشـاره بـه وجـود ضـرورت تثبیـت و احیای 
موقعیـت ویـژۀ کرمـان در هنـر مجسمه سـازی 
توسـط شـهرداری، افـزود: برگـزاری سـمپوزیوم 
سـازنده  تعامـل  موجـب  مجسمه سـازی، 
شـهری  مدیـران  و  شـهروندان  هنرمنـدان، 
و همچنیـن موجـب زایـش و بالندگـی هنـر 
 و ارتقـای تجربـه و دانـش هنرمنـدان می شـود.
شـهردار کرمـان با بیـان اینکـه خلق آثار مجسـمه 
مجسمه سـازی  سـمپوزیوم  چهارمیـن  در 
شـهر  بـرای  افـزوده  ارزش  ایجـاد  موجـب 
می شـود، افـزود اگـر هـر سـال ۱۲ اثـر فاخـر و 
شـاخص هنـری تولیـد و بـه شـهر اضافـه شـود، 
شـهر کرمـان به عنـوان یـک گالـری هنـری، 
 گردشـگر بیشـتری را به سـمت خـود می کشـاند.
عالـم زاده خاطرنشـان کـرد: برگـزاری سـمپوزیوم  
مجسمه سازی توسـط شـهرداری کرمان، همچین 
موجـب ارتقـای کیفیـت بصـری و منظر شـهری و 
 ایجـاد نـگاه مطلوب شـهروندان به شـهر می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه سـمپوزیوم مجسمه سـازی 
هنـر  در  شـهر  جایـگاه  تثبیـت  موجـب 
افـزود:  می شـود،  مجسمه سـازی 
شـهرداری در ارتقـای ایـن هنـر و اسـتفاده 
 از هنرمنـدان ایـن عرصـه، وظیفـه و نقـش دارد.
شـهردار کرمـان افـزود: بایـد شـهر را ماننـد 
خانـه خودمـان بدانیـم؛ همانطـور کـه در خانـه 
خـود، تابلـو و آثـار هنـری نگهـداری می کنیـم، 
 شـهر را هـم بـا آثـار هنـری زینـت ببخشـیم.
عالـم زاده بـا اشـاره بـه اسـتفاده از ظرفیت هـای 
معدنـی کرمـان ازجملـه سـنگ و مـس و معرفـی 
آن هـا در قالـب چهارمیـن دوره سـمپوزیوم 
مجسمه سـازی، بیـان کـرد: ایـن سـمپوزیوم 
همچنین موجـب شناسـایی و معرفـی هنرمندان 
ایـن عرصـه در سـطح ملـی و بین المللـی و 
 تعامـل آن هـا بـا سـایر هنرمنـدان می شـود.

وی، کرمـان را پـس از تهـران، دارای جایـگاه 
برتـر در مجسمه سـازی و همچنیـن برگـزاری 
سـمپوزیوم در کشـور دانسـت و افـزود: امیدواریـم 
 این گونـه رویدادهـا در شـهر کرمـان تـداوم یابـد.
شـهردار کرمـان همچنین بیـان کـرد: از اسـتاندار 
کرمان کـه در همـۀ برنامه ها و پروژه هـای فرهنگی 
و عمرانی بـا حضور و حمایت خـود موجب دلگرمی 
مدیـران و کارکنـان شـهرداری هسـتند، تشـکر 

می کنم؛ همچنین از مدیرکل صداوسیما به واسطه 
پوشـش کامـل و مطلـوب سـمپوزیوم و از اصحاب 
رسـانه کـه بـه نحـو احسـن، رونـد برگـزاری ایـن 
 رویـداد ملـی را پوشـش دادنـد ، تشـکر می کنـم.
عالم زاده، ضمن قدردانی از حمایت مدیرکل ارشـاد 
اسـتان و همراهـی خانـه هنرمنـدان در برگـزاری 
ایـن رویـداد، ادامـه داد: از حمایـت و پشـتیبانی 
اعضـای محتـرم شـورای اسـالمی شـهر کرمـان 
نیـز کـه در اجـرای همـه فعالیت هـا و پروژه هـا 
 در کنـار شـهرداری هسـتند، تشـکر می کنـم.
شـهردار کرمان ضمن قدردانـی از ۲۰۰ هنرمندی 
که به سمپوزیوم، اثر ارسـال کردند و ۱۲ هنرمندی 
کـه بیـش از ۲۰ روز در ایـن رویـداد بـه خلـق اثـر 
اقـدام کردنـد، افـزود: از شـورای سیاسـت گذاری، 
هیـأت داوران و همکارانم در حوزۀ خدمات شـهری 
کـه اهتمـام ویـژه ای در برگـزاری چهارمیـن دوره 
 سمپوزیوم مجسمه سازی داشـتند، تشکر می کنم.
هنرمنـد  هدایـت زاده،  فرزیـن  ادامـه،  در 
مجسمه سـاز شـرکت کننده در ایـن سـمپوزیوم، 
بـه نمایندگـی از تمـام هنرمنـدان شـرکت کننده، 
و  پذیرفته شـده  مجسمه سـازاِن  مـا  گفـت: 
مدعـو در چهارمیـن سـمپوزیوم ملـی مجسـمه 
شـهرداری کرمـان، مراتب سـپاس خـود را از تمام 
افـرادی که ایـن رویـداد مهـم را رقـم زدند، اعـم از 
ایده پـردازان، سـرمایه گذاران و برگزارکننـدگان 
رخـداد  ایـن  کـه  انسـان هایی  تک تـک  و 
 بی حضورشـان امکان پذیـر نبـود، اعـالم می داریم.
۲۰ روز مهمـان شـهر کریمـان  افـزود:  وی 
زیبنـدۀ  را  نامـش  حـق،  بـه  و  بودیـم 
می دانیـم. مردمانـش  نیکـوی   رفتـار 
هدایـت زاده ادامـه داد: بـرای شـهری کـه پـارۀ 
تـن ایـران اسـت، ۲۰ روز دسـت در دسـت 
سـاخت  داریـم  یقیـن  و  نهادیـم  یک دیگـر 
مجسـمه هایی کـه امـروز پیـش روی مـان اسـت، 
از ماه هـا پیـش توسـط مـردم همیـن سـرزمین 
 آغـاز شـده و مـا تکمیل کننـدۀ نهایـی آن بودیـم. 
وی بیـان کـرد: از نخسـتین ایده هـا، نوشـته ها، 
طرح هـا تـا بـرش و جداسـازی سـنگ ها از معـدن 
»چشـمه شـیردوش« کرمـان تـا قـالب جرثقیـل 
و انتقال شـان، تـا نرم تریـن سـمباده هایی کـه 
بـر آن هـا کشـیده شـده و تمـام دسـتانی کـه بـه 
 ِمهـر گـره شـده، ایـن سـمپوزیوم را رقـم زد.

هدایـت زاده افـزود: همگـی افتخـار می کنیـم 
کـه بخشـی از زنجیـرۀ سـاخت مجسـمه هایی 
بودیـم کـه در یکـی از دوست داشـتنی ترین و 
 فرهنگی ترین شـهرهای ایـران، به یـادگار می ماند.

در ایـن مراسـم همچنیـن، پیـام »سـیدمجتبی 
حسـینی«، معـاون هنـری وزیـر فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی، توسـط محمدرضـا علیـزاده، مدیـرکل 
 فرهنگ و ارشـاد اسالمی اسـتان کرمان قرائت شد.
هنرمنـدان  از  لـوح،  اهـدای  بـا  همچنیـن 
برگزارکننـدگان  و  شـرکت کننده 
سـمپوزیوم  چهارمیـن  ملـی  رویـداد 
 مجسمه سـازی شـهرداری کرمـان تقدیـر شـد.
در پایان مراسـم نیـز از آثار خلق شـده در چهارمین 
سمپوزیوم ملی مجسمه سـازی شـهرداری کرمان 

رونمایی شـد.


