
امام جمعه کرمان:

 نقاط محروم استان 
 نتیجه توزیع نامتوازن ثروت است
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بحران آب شرب 
 در کرمان، زرند  و  رفسنجان
سال 60 در دشت کرمان، زمانی چاه حفاری می کردیم با 100 متر عمق، به آب می رسیدیم، اما اکنون این عمق، به 300 متر 

 رسیده است! از طرفی، ِدبی آب این چاه ها هم از 50 لیتر بر ثانیه بسیار کمتر شده و به  15 لیتر بر ثانیه رسیده است.

آغاز فاز دوم مرمت
 قلعه منوجان 

آماده همکاری برای راه اندازی بانک 
خون بند ناف در جنوب کرمان هستیم

تامین آب شرب کرمان
 از خلیج فارس 

در آستانه قطعی شدن
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پوشش خدمات 
توانبخشی مبتالیان 

اوتیسم از سوی 
سازمان بیمه سالمت

تامین اعتبار 
پل اسفندقه 

و جاده باغ برج

پوشــش بیمه ای 
خدمات توانبخشی 

برای مبتالیان اوتیســم در سازمان بیمه 
سالمت برقرار شد. سعیده صالح غفاری در 
نشست مشترک با سازمان بیمه سالمت، 
گفت: ما از ســال ۹۷ با خانواده افراد طیف 
اوتیسم جلسه داشتیم و تمام صحبت ما این 
بود که درمان اوتیسم خدمات توانبخشی 
است و این خدمات مزمن، گران و طوالنی 

است.

مدیرعامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج 
فارس نیز گفته تأمین مالی ۲ هزار میلیارد 

تومان تأمین مالی در سال ۹6 و ۹۷از طریق تشکیل سندیکا و از طریق 
کمیسیون اقتصادی برای اجرای طرح انتقال آب، بزرگترین کمک برای 

اجرایی شدن این پروژه مهم ملی در استان و کشور بود.

صفحه3 
را بخوانید

صفحه2 را 
بخوانید
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دالل بازی به بازار گوجه رسید؛
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معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان کرمان از آغاز فاز 

دوم پروژه مرمت، احیا و ساماندهی قلعه شهرستان منوجان خبر داد.مجتبی 
شفیعی افزود:پروژه مرمت و احیای قلعه منوجان از پروژه هایی است که با 
سرمایه گذاری شرکت سنگ آهن گهرزمین و توسط اداره کل میراث فرهنگی، 

گردشگری و صنایع دستی استان کرمان در حال انجام است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: جلسات 
متعددی برای راه اندازی بانک خون  و مرکز ناباروری 

توسط دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با مرکز رویان و ... برگزار شده و منتظر 
تصمیم جهاددانشگاهی استان کرمان بودیم و آمادگی هرنوع همکاری را 
داریم.دکتر اصغر مکارم گفت: دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در راستای تاکید 
مقام معظم رهبری نسبت به فرزندآوری جهت راه اندازی مرکز ناباروری و 

بانک خون  از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.

صفحه1 را 
بخوانید

صفحه 4 را 
بخوانید

گوجه در مزرعه گوجه در مزرعه 10001000  
و در بازار و در بازار 1010 هزار تومان هزار تومان

تومــان  500 قیمــت              1400 فروردیــن   ۲4 سه شــنبه         ۹5۹ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

۵۹ بستری جدید
 و ۷ فوتی در 

شبانه روز گذشته

آغاز فاز دوم مرمت قلعه منوجان 

آب شرب چالش روی میز مدیران استان

اعالم آمادگی علوم پزشکی جیرفت 
 برای راه اندازی بانک خون بند ناف 

 راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه مسکن مهر کرمان متعهد شد

عمومی  بط  روا گزارش  به 
کرمان،دکتر مهدی  علوم پزشکی 
ه  نشگا دا ین  ا سخنگوی  شفیعی، 
ماه  فروردین   ۲3 دوشنبه  عصر 
ساعت   ۲4 طی  ینکه  ا بیان  با 
نا  کرو جدید  بیمار   5۹ گذشته، 
در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت: »31 نفر از آن ها از 
حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
بر، بافت، بردسیر،  ور، را )شامل را
کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، 
ارزوئیه(، 5نفر حوزه دانشگاه علوم 
۹ نفر حوزه  پزشکی رفسنجان ، 
و  پزشکی جیرفت  علوم  ه  نشگا دا
ز حوزه   ز بستری شدگان ا 13نفر ا
سیرجان  پزشکی  علوم  نشکده  دا

هستند«.
ز حوزه   ین که یک نفر ا و با بیان ا ا
ه علوم پزشکی بم بستری  نشگا دا
»در  فزود:  ا است،  بوده  جدید 
نا در  حال حاضر، 3۲5 بیمار کرو
بستری  استان  بیمارستان های 

هستند«.
نفر   ۲04 د:» دا مه  دا ا شفیعی 
حوزه   در  بستری  ران  بیما ز  ا
نفر   5۷ کرمان،  علوم پزشکی 
حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، ۲0 
نفر حوزه  جنوب، 4 نفر در حوزه  
حوزه   ز  ا نفر   40 و  بم  ه  نشگا دا
سیرجان  علوم پزشکی  نشکده  دا
خدمات  و  هستند  بستری 
بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.

پیدمی  بتدای ا ز ا و اظهار کرد: »ا ا
در  نفر   5۸5 و  ر  1۷هزا تاکنون 
استان، به دلیل ابتال به کرونا بستری 

شده اند«.
رزه با بیماری های  مدیر گروه مبا
علوم  پزشکی  ه  نشگا دا ر  گیردا وا
کرمان سپس اظهار کرد: »متاسفانه 
در ۲4 ساعت گذشته، ۷ مورد فوتی 
نا  کرو ویروس  به  بتال  ا دلیل  به 
مربوط  همگی  که  شده  گزارش 
پزشکی کرمان  علوم  ه  نشگا دا به 

است«.  
به گفته  شفیعی، از ابتدای اپیدمی 
کرونا در استان تاکنون، ۲611نفر 
بتال به کوویدـ  1۹ جان  به دلیل ا

خود را از دست داده اند.

اداره کل  میراث فرهنگی  معاون 
و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
صنایع دستی استان کرمان از آغاز فاز 
دوم پروژه مرمت، احیا و ساماندهی 

قلعه شهرستان منوجان خبر داد.
مجتبی شفیعی افزود:پروژه مرمت 
و احیای قلعه منوجان از پروژه هایی 
است که با سرمایه گذاری شرکت 
توسط  و  گهرزمین  سنگ آهن 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی استان کرمان در حال 

انجام است.
او با اشاره به اینکه فاز دوم این پروژه از 
اسفند ماه 13۹۹ آغاز شده است، اظهار 

داشت:مرمت و احیای حصار جنوبی 
قلعه منوجان در ادامه فاز اول در حال 
انجام است که از روند قابل توجهی 

برخوردار است.
اداره کل  میراث فرهنگی  معاون 
ی  شگر د گر ، هنگی ث فر ا میر
کرمان  استان  صنایع دستی  و 
تصریح کرد:مرمت و احیای این اثر 
تاریخی عالوه بر حفظ آن، سهم قابل 
توجهی در رونق اقتصاد گردشگری 
مردم جنوب این استان ایفا خواهد 

کرد.
او ادامه داد:هسته اولیه این شهر بر پایه  
کاوش های باستان شناسی انجام شده 

به پیش از اسالم و در دوره ساسانی 
می رسد که در سراسر ادوار اسالمی 
مسکونی بوده و استقرار در آن انجام 

گرفته است.
شفیعی گفت:قلعه منوجان به سبب 
موقعیت استراتژیک آن در سده های 
دوره  تا  اسالمی  میانی  و  نخست 
صفویه مورد توجه بوده و از اهمیت 
فوق العاده ای در محور ارتباطی دریای 
جنوب به کرمان و خراسان برخوردار 

بوده است.
شهرستان  تاریخی  افزود:قلعه  او 
منوجان که در کناره  شرقی شهر 
منوجان و بر فراز ارتفاعات واقع شده 
دارای وسعتی بالغ بر دو هکتار است 
که از مهمترین جاذبه های گردشگری 

جنوب کرمان محسوب می شود.

زاهدی محتوای نشست با نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه در 
خصوص جمع بندی پروژه خط انتقال 
آب شرب به کرمان را تشریح کرد. 
در ادامه پیگیری های الزم، جهت 
تامین آب شرب کرمان و شهرهای 
نمایندگان  نشست  استان  شمالی 
مجلس، استاندار کرمان با محمدباقر 
نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه 
برگزار شد. در ابتدای این نشست، 
محّمدمهدی زاهدی نماینده مردم 
کرمان و راور با ابراز گالیه از بی 

مسئولیتی وزارت نیرو اظهار داشت؛ 
تامین آب شرب مردم جزو ضرورت ها 
و وظایف حداقلی دولت است که 
متاسفانه وزیر نیرو در این موضوع بی 
مسئولیتی خود را به حد نهایت رسانده 
است و در تامین آب شرب مردم، اقدام 

موثری انجام نمی دهد.
وی خواستار تامین بخشی از آب شرب 
شهرستان کرمان و شهرهای شمالی 
استان از خط انتقال خلیج فارس به 
استان کرمان با سرمایه گذاری شرکت 
های صنعتی-معدنی استان شد و 

خاطرنشان کرد؛ با پرداخت یارانه 
مابه التفاوت قیمت آب، توسط دولت،  
شرکت های صنعتی و معدنی سرمایه 
گذاری الزم جهت انتقال آب شرب به 
کرمان و شهرهای شمالی را انجام و 
مشکل کمبود آب شرب حل می گردد.  
زاهدی در پایان از رییس سازمان 
برنامه و بودجه درخواست سفر به 
استان کرمان جهت بازدید میدانی و 
مشاهده وضعیت فاجعه وار کمبود آب 

شرب کرمان شد.

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
گفت: جلسات متعددی برای راه اندازی 
بانـک خـون  و مرکـز نابـاروری توسـط 
دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت با مرکز 
رویـان و ... برگزار شـده و منتظر تصمیم 
جهاددانشـگاهی اسـتان کرمـان بودیم 
 و آمادگـی هرنـوع همـکاری را داریـم.

دکتر"اصغر مـکارم" دیروز  در نشسـت 
با مدیر دفتـر جهاد دانشـگاهی جیرفت 
بـا اشـاره بـه ایـن کـه جنـوب کرمـان 
باالتریـن نـرخ زایمـان را در اسـتان  
دارد، گفـت: دانشـگاه علـوم پزشـکی 
جیرفت در راسـتای تاکید مقـام معظم 
رهبـری نسـبت بـه فرزنـدآوری جهت 
راه اندازی مرکـز نابـاروری و بانک خون  

 از هیـچ همـکاری دریـغ نخواهـد کرد.
وی بـر لـزوم ارائـه خدمـات درمانـی و 
بهداشـتی به صورت کارشناسـی تاکید 
کرد و افزود: می طلبد جهاددانشـگاهی 
چنـد سـرفصل مشـخص را بـه صورت 
کارشناسـی و بـر اسـاس نیازهـای 
 منطقـه جنـوب کرمـان ارائـه بدهـد.

مـکارم بـا اسـتقبال از انجـام کارهـای 
زیربنایـی در حـوزه بهداشـت و درمـان 
اظهـار کـرد: جلسـات متعـددی بـرای 
راه اندازی بانـک خون  و مرکـز ناباروری 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  توسـط 
جیرفـت بـا مرکـز رویـان و ... برگـزار 
شـده و کوتاهـی از طـرف مجموعـه 
دانشـگاه نبـوده بلکـه منتظـر تصمیـم 

 جهاددانشـگاهی اسـتان کرمان بودیم.
مـکارم انجـام هـر گونـه کار مشـترک 
را در گـرو انجـام تعهـدات تبییـن 
شـده دانسـت و گفـت: بـا توجـه بـه 
اینکـه ظرفیـت سـرمایه گـذاری در 
حـوزه بهداشـت و درمـان در منطقـه 
لـذا  دارد  وجـود  کرمـان  جنـوب 
 خدمـت بـه مـردم هـدف اصلی اسـت.

رییس دانشـگاه علوم پزشـکی جیرفت 
سـرمایه گذاری برای توسعه  زیرساخت 
هـای بهداشـتی و درمانـی را از جملـه 
خدمـات مـورد نیـاز دانسـت و گفـت: 
دانشـگاه علـوم پزشـکی جیرفـت در 
ایـن زمینـه بـرای هرگونـه سـرمایه 
کـرد. خواهـد  همـکاری   گـذاری 

ــن  ــان ضم ــتان کرم ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
ــروژه  ــش پ ــش از پی ــردن بی ــال ک ــر فع ــد ب تاکی
هــا و اضافــه کــردن شــیفت های کاری گفــت: 
ــا وجــود  مابقــی پــروژه مســکن مهــر ایــن اســتان ب
پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا، در ســال جــاری 
 تکمیــل و بــه متقاضیــان واگــذار می شــود.
ــنبه  ــی زاده روز دوش ــی حاج ــا، عل ــزارش ایرن ــه گ ب
در پایــان بازدیــد از پــروژه هــای نیمه تمــام 
ــکاران  ــاون و پیمان ــی مع ــا همراه ــر ب ــکن مه مس
ــزود:  ــی اف ــت میدان ــن فعالی ــدی از ای ــع بن ــا جم ب
ــه  ــا ب ــدارد ام ــود ن ــک وج ــی این ــکل نقدینگ مش
ــکار  ــت از ســوی پیمان ــه صــورت وضعی محــض ارائ
آمادگــی پرداخــت فــوری از ســوی اداره کل راه 
 و شهرســازی اســتان کرمــان وجــود دارد.
وی اظهــار داشــت: حتــی در صــورت ارائــه 
ضمانت نامــه بانکــی از ســوی پیمانــکار ایــن 

امــکان وجــود دارد کــه مبالغــی بــه عنــوان 
پیــش پرداخــت زودتــر از موعــد بــرای تســریع 
 در رونــد اجــرای پــروژه پرداخــت شــود.
ــه  ــان اضاف ــتان کرم ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
کــرد: ماموریــت و  وظیفــه ای خطیــر بــر دوش 
مجموعــه وزارت راه و شهرســازی در جهــت 
ــده  ــاده ش ــر نه ــکن مه ــای مس ــروژه ه ــل پ تکمی
ــی  ــتیم و کوتاه ــدی هس ــن کار ج ــام ای ــه در انج ک
ــی نیســت. ــوان پذیرفتن ــچ عن ــه هی ــام کار ب  در انج
وی گفــت: همچنیــن تمــام تــالش خــود و 
ــان  ــه اداره کل راه و شهرســازی اســتان کرم مجموع
در راســتای رفــع موانــع پیشــرفت پــروژه بــه 
ــا  ــی ب ــر هماهنگ ــد و از نظ ــد ش ــه خواه کار گرفت
دســتگاه های خدمات رســان از قبیــل آب و بــرق 
ــم  ــه کار خواهی ــود را ب ــالش خ ــام ت ــز تم و گاز نی
بســت تــا رونــد تحویــل واحدهــا بــه متقاضیــان هــر 

ــد. ــام برس ــه انج ــرر ب ــان مق ــریعتر در زم ــه س  چ
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان کرمــان بــه 
ــن اداره کل  ــاختمان ای ــکن و س ــاون مس ــراه مع هم
امــروز از پروژه هــای در حــال تکمیــل مســکن مهــر 
آبادگــران، مجتمــع تجــاری شــهرک مطهــری، 
مجتمــع تجــاری مســکن مهــر محمــد آبــاد 
 و مســکن مهــر شــهرک خواجــو بازدیــد کــرد.

ایــن بازدیــد در خصــوص تکمیــل پروژه هــای نیمــه 
تمــام مســکن مهــر بــود کــه بــرای رفــع مشــکالت 
ــل اداره  ــی عوام ــه تمام ــر ب ــکن مه ــان مس متقاضی
ــد. ــد ش ــان تاکی ــتان کرم ــازی اس  کل راه و شهرس

ــا ســاکنان  ــد ب ــن بازدی حاجــی زاده همچنیــن در ای
پروژه هــای مســکن مهــر اســتان کرمــان نیــز گفــت 
ــا  ــان مســائل و مشــکالت آن ه ــرد و در جری ــو ک و گ
قــرار گرفــت و نیــز در ایــن زمینــه شــنونده گــزارش 

ــود. ــا ب ــا و مشــکالت آن ه ــازندگان پروژه ه س
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وزیـر امـور اقتصـادی و دارایی بـا بیان 
اینکه کاهش نـرخ ارز منجـر به ریزش 
شـاخص بورس نمی شـود، گفـت: این 
گونه نبـوده کـه دولـت از حـوض بازار 

سـهام سوءاسـتفاده کند.
بـه گـزارش سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار، فرهـاد دژپسـند، بـا طـرح 
ایـن سـوال کـه اگـر بیـش از 154 
هـزار میلیـارد تومـان اوراق فروختـه 
شـده و 34 هـزار میلیـارد تومـان 
خصوصی سازی شـده، آیا این عملکرد 
وزارت اقتصاد نبود، گفت: سـوال اینجا 
اسـت کـه از کجـا تأمین مالی می شـد 
تـا حقوق هـا پرداخت شـود؛ پـس اگر 
ایـن تأمیـن مالـی نبـود در آن صورت 
مجبور بـه جبران به شـیوه اسـتقراض 

از بانـک مرکـزی بودیـم.
وی افـزود: سـوال ایـن اسـت کـه اثـر 
تورمی ایـن تأمیـن مالی اسـتقراض از 
بانـک مرکزی چـه میـزان بـود. اینکه 
االن نیسـت به ایـن دلیل اسـت که در 
مدیریت منابع خزانه بـه گونه ای عمل 
کردیـم کـه در برخـی ماه هـا تنخـواه 
را نیـز تثبیـت کردیـم. بنابرایـن اینجا 
مانع شـدیم کـه تـورم بیشـتر افزایش 
پیدا نکنـد. عملکـردی کـه در مالیات 
و با رویکـرد متفاوتی صـورت پذیرفته 
اسـت نیـز بـه بهبـود درآمدهـا کمک 

کـرد.
وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی گفت: 
برخـی فکـر می کننـد کاهش نـرخ ارز 
لزومـاً ریـزش بـازار سـرمایه را منجـر 
می شـود که به باور بنده اشـتباه است. 

زمانی که تجارت خارجی کشـور روان 
شـود، بسـیاری از بنگاه ها که مبتنی بر 
صادرات و نـرخ ارز هسـتند، می توانند 
از ظرفیت شـان اسـتفاده بیشـتری 
کننـد، وقتـی پـول محصول شـان را 
بگیرند االن هزینه جانبی بیشـتری به 
بنگاه هـا کاهش پیـدا کند، همـه اینها 
سـبب بهبود بـازار سـرمایه می شـود.

وی افـزود: پیش بینـی مـا ایـن اسـت 
که نـرخ بیـکاری نیـز افزایـش زیادی 
نداشـته باشـد. اگـر سـال جـاری و 
سـال آینـده نـرخ رشـد اقتصـادی 
مثبـت باشـد، سـرمایه گذاری پـس 
از سـال ها وضعیـت نامطلـوب، در 
سـال آینده وضعیـت مطلوبـی خواهد 
داشـت. بنابراین انتظارات مثبت شکل 
می گیرد و به صـورت القایی بـه مابقی 
متغیرهـا سـرایت کـرده و آنهـا را نیـز 
بهبـود می بخشـد. شـما تـورم سـال 
جـاری را معیـار ارزیابـی دولـت قـرار 
می دهیـد، امـا بایـد دانسـت کـه پس 
از سـه سـال جنـگ تحمیلـی حاصـل 
از تحریم هـای ظالمانـه چنیـن تورمی 
بـه وجـود آمـد. آیـا تـورم تک رقمـی 
نیز در کشـور وجود نداشـته است؟ در 
سـال هایی کـه تـورم تک رقمـی بـود، 
سیاسـت های دولـت اجـرا شـده بـود.

بـه گفتـه دژپسـند، رشـد اقتصـادی 
دو رقمـی نیـز داشـته ایم. بـازار بدهی 
و سـهام 500 هـزار میلیـارد تومـان 
تأمیـن مالـی کـرده کـه البتـه سـهم 
دولـت از ایـن میـزان تأمیـن مالـی، 
عـددی نبـوده اسـت. در مـورد اوراق 

یعنـی فـروش سـهام بـا هـدف تعادل 
میـان عرضـه و تقاضـا صـورت گرفت 
و هـدف تأمیـن مالـی نبـود. هـر چند 
ایـن اتفاق بـه میـزان ناچیزی نسـبت 
بـه کل منابـع درآمـدی دولـت رخ داد 
نیز بایـد خاطرنشـان کـرد که مـردم، 
اشـخاص حقوقـی خریـدار ایـن اوراق 
بودنـد. ایـن گونـه نبـوده که دولـت از 
حوض بـازار سـهام سوءاسـتفاده کند؛ 
ولی به دلیـل فضای روانـی این مطلب 

جـا افتـاده اسـت.
وی اظهار داشـت: منابع اگر برگشـتی 
به نظـام بانکـی نداشـته باشـد موجب 
آینـده  سـال  در  می شـود.  تـورم 
150 هـزار میلیـارد تومـان اوراق 

می فروشـیم. بنابرایـن خالـص فروش 
و تسـویه اوراق ۲0 یا 30 هـزار میلیارد 
تومـان بـه نفـع جمـع آوری نقدینگی 
اسـت. چـون خالـص فـروش اوراق در 
سـال آتـی از سـوی دولـت یـک نـوع 
جمـع آوری نقدینگـی اسـت، بنابراین 
از ایـن طریق تزریـق انجـام نمی گیرد. 
صحبت هـای بنـده در ایـن خصـوص 
بود که باید از یک منبعی در سررسـید 
اصـل و سـود اوراق پرداخـت شـود و 
ایـن امـر می توانـد بـه تـورم بیشـتر 
دامـن زنـد. خاطرنشـان کردم کـه اگر 
بازپرداخـت اصـل و فـرع یک طرفـه 
بـود. یعنـی اگـر فقـط خریـد بـود یـا 
فقط فـروش، نقدینگی تغییـر می کرد.

کاهش نرخ ارز منجر به ریزش شاخص بورس نمی شود
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بررسی طرح گردشگری-مذهبی 
گلزار کرمان در شورا

شهردار کرمان در خصوص طرح پیشنهادی گردشگری مذهبی 
در محدوده گلزار شهدای کرمان تاکید کرد که با توجه به موقعیت 

این محدوده باید کار کارشناسی انجام شود.
در جلسه عمومی شورا شهر کرمان طرحی که از سوی مدیر گلزار 
شهدای کرمان، مبنی بر تســریع و تجمیع اقدامات مورد نیاز در 
گلزار شــهدا و مرقد شهید سلیمانی مطرح شــد مورد بحث قرار 
گرفت.ســید مهران عالم زاده در این باره گفت: تمام اقدامات مورد 
نیاز از جمله توسعه راه ها، اصالح شــبکه معابر، تکمیل و تجهیز 
سرویس های بهداشتی، ایجاد محل اســکان موقت و پارکینگ، 
در قالب عقد قرارداد با مشاور ذی صالح، در دستور کار قرار گیرد 
و به مرور انجام شود.او افزود:ادامه اقدامات الزم در شهر کرمان در 
رابطه با سردار دل ها به ویژه مزار شــهدا و مرقد مطهر این سردار 
بزرگ اسالم، باید به صورت کارشناسی و در سطح ملی دیده شود.

عالم زاده با بیان اینکه برای انجام تمام این اقدامات، نیازمند اصالح 
بودجه هستیم، گفت: باید هرچه زودتر با انتخاب مشاور، اقدامات 
اجرایی طبق نظر و پیشنهاد ستاد بزرگداشت مکتب سپهبد شهید 

حاج قاسم سلیمانی و سپاه پاسداران آغاز شود.
او با اشاره به مجاورت گلزار شهدا با مجموعه پردیسان قائم )عج(، 
این مجموعه را از نظر دارا بودن ظرفیت گردشگری مطلوب ارزیابی 
کرد و گفت: الزم است در کنار بهره گیری از این فضا، کارها را در 

چارچوب مشخص جلو ببریم و اقدامات الزم را انجام دهیم.
شهردار کرمان افزود:برای اسکان موقت زائران نیز در حال حاضر 
مکان هایی وجود دارد که پیشــنهاد می شود اصالح معابر، اجرای 
پارکینگ و تعریض راه ها و مســیرهای دسترسی به گلزار شهدا و 

مرقد مطهر سردار دل ها، در اولویت قرار گیرد.

تعطیلی اصناف فرهنگی کرمان 
مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان با اشـاره به 
شـیوع موج چهـارم کرونـا در کشـور گفـت: اصنـاف فرهنگی و 
مدیـران موسسـات و آموزشـگاه ها، مصوبات سـتاد کرونـا را به 
طـور دقیـق و بـا توجـه و دقـت الزم رعایت کننـد تـا جامعه به 

شـرایط عـادی بازگردد.
محمدرضا علیـزاده افزود: بنـا بر مصوبات سـتاد ملـی مبارزه با 
کرونـا تمامـی، فعالیت هـای فرهنگی هنـری به ویژه آموزشـی 
نظیر آموزشـگاه هـای آزاد هنری، سـینمایی و غیره در اسـتان 

کرمان تـا اطـالع ثانوی تعطیل اسـت. 
او تصریـح کـرد: هـر چنـد تعطیلـی چنـد بـاره فعالیـت هـای 
فرهنگی هنـری کام اصحـاب فرهنـگ و هنـر را تلخ تـر از قبل 
نمـوده اسـت، امـا بـرای سـالمت جامعـه و شکسـتن زنجیـره 
انتقـال ویـروس کرونا ناچـار بـه اعمـال تعطیلـی و محدودیت 

. هسـتیم
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمان تاکیـد کرد: 
بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی، شـرکت و حضـور در کالس هـای 
آموزشـی به هیچ وجـه اجباری نبـوده و برگـزاری کالس ها در 

فضـای مجازی نیـز کامـال اختیاری اسـت.
او بـا اشـاره بـه همـکاری بسـیار خـوب اهالـی فرهنـگ و هنر 
بـا مصوبـات سـتاد کرونـا اظهـار داشـت: امیـد داریـم کـه این 
شـرایط نامطلـوب فعلـی در جامعـه هـر چـه زودتـر رفع شـود 
و فعالیـت هـای فرهنگـی هنـری بـا قـدرت و توجـه هـر چـه 

بیشـتری ادامـه یابـد.
علیـزاده با اشـاره به نظـارت بـر فعالیت هـای صنـوف فرهنگی 
در ایـام کرونـا تصریـح کـرد: هنرجویـان در صـورت مشـاهده 
تخلـف در ایـن زمینـه، مـوارد را بـه ایـن اداره کل و ادارات 

فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان ها گـزارش کننـد.
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان کرمـان گفـت: 
از ابتـدای کرونـا وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در قالـب 
هـای متنـوع سـعی کـرده بـا کمک هـا و پرداخـت تسـهیالت 
و پشـتیبانی معیشـتی از قشـر آسـیب پذیـر فرهنگـی و هنری 

حمایـت کنـد.

امضای تفاهم نامه 1۰۰ میلیارد 
تومانی ایجاد اشتغال در کرمان

تفاهم نامه ای به مبلغ 100میلیارد تومان برای اجرای ۲هزار و500طرح 
اشتغالزا در استان کرمان بین استانداری،سازمان مدیریت برنامه ریزی، 
بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره(و ســازمان جهاد 

کشاورزی منعقد شد.
تفاهمنامه های طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( در استان کرمان به مبلغ 150 میلیارد تومان به امضای 

استاندار کرمان رسید.
همچنین تفاهمنامه ای بین صنعت مس سرچشــمه، اســتانداری 
کرمان،بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام )ره( و بانک 
قرض الحسنه مهر ایران به مبلغ 50 میلیارد تومان برای اجرای هزار و 

۲50 طرح اشتغال زایی به امضای استاندار کرمان رسید.
استاندار کرمان در این دیدار عنوان کرد:بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام )ره( تجربه های موفقی در اجرای طرح های اشتغالزا دارد که 

نمونه هایی از آن را در استان نیز شاهد هستیم.
علی زینی وند با اشــاره به حضور بنیاد برکت در شهرستان های راور، 
زرند، عنبرآباد و رودبار جنوب و اجرای طرح های اشتغالزایی گفت:ایجاد 
اشــتغال های پایدار و اجتماع محور از دغدغه های اساسی است که به 
حفظ جمعیت مناطق و جلوگیری از مهاجرت و کاهش آســیب های 

اجتماعی کمک موثری می کند.
مدیر کمیته تحقیق و توسعه و نظارت بر پروژه های اشتغالزایی بنیاد 
برکت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امــام )ره( در دیدار با اســتاندار 
کرمان به منظور انعقاد تفاهمنامه های طرح های اشتغالزایی، عنوان 
کرد: با پیگیری های  اســتاندار کرمان بیش از 6هزار طرح اشتغالزایی 
اجتماع محور برای سال 1400در استان کرمان توسط بنیاد برکت اجرا 
می  شود.محسن کالوندی افزود:تاکنون حدود 50 مجری و تسهیلگر 
توسط بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( برای اجرای 

طرح های اشتغالزایی در استان کرمان جذب شده است.
او ادامه داد: تا فروردین ماه ســال 1400 بیــش از ۲هزار و 610 طرح 
اشتغالزایی در استان کرمان محقق شده که زمینه اشتغال بیش از هفت 
هزار و ۸00 نفر به صورت مســتقیم و غیرمستقیم در استان کرمان را 

فراهم کرده است.  
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، این تفاهمنامه ها را در راستای 
طرح جهش حرکت ویژه اشــتغال زنان خانوار در مناطق روســتایی 

عنوان کرد.
فاطمه السادات حســینی افزود: تفاهم نامه هایی دیگری نیز در حوزه 
اشتغال زایی مناطق روســتایی با رویکرد خانواده  محور ویژه مناطق 

محروم در دستور کار اداره کل زنان و خانواده استانداری قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب 
کرمان از پیگیری برای تأمین اعتبار پل اسفندقه 
و جاده باغ برج در جلسه با ایمیدرو و وزارت راه و 

شهرسازی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب 
کرمان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان به 
همراه معاون امور معادن سازمان و مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جنوب کرمان در جلسه ای از طریق ویدئو کنفرانس با مدیر 
زیرساخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل 

راهداری شمال استان کرمان شرکت کرد.  
 رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان در این 
خصوص گفت:این جلسه به منظور حل مشکالت زیرساخت 
و کمک به توسعه معادن و صنایع معدنی در منطقه تشکیل و 
پیرامون مشکالت مربوط به تامین اعتبار جاده باغ برج و همچنین 
اصالح پل فلزی اسفندقه بحث و موارد کارشناسی در حوزه های 

مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
او تصریح کرد:مسئله مربوط به پل فلزی اسفندقه در جهت 
افزایش میزان تحمل بار این پل بود که متاسفانه برای حمل مواد 

معدنی معادن این منطقه مناسب نمی باشد. 
مروجی فرد افزود:سال گذشته مهندس دیودیده مسئول 
زیرساخت سازمان ایمیدرو و کارشناسان این سازمان از منطقه 
جنوب کرمان بازدید و با پیگیری های صورت گرفته توسط 
استاندار کرمان، نمایندگان مجلس شورای اسالمی جنوب 
کرمان و این سازمان،مقرر شد 50 درصد اعتبار اصالح پل فلزی 
اسفندقه توسط ایمیدرو به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و 50 درصد مابقی توسط اداره کل راهداری 

جنوب تأمین شود.
 او اشاره کرد:در خصوص احداث جاده در منطقه باغ برج نیز مقرر 
شد  30درصد اعتبار توسط اداره کل راهداری جنوب کرمان و 
مابقی اعتبار نیز توسط سازمان ایمیدرو به عنوان بازوی اجرایی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تأمین شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان در پایان 
گفت:در این جلسه نیز مقرر شد گروه مشاور انتخاب و ظرف 3 ماه 
جزئیات انجام طرح مشخص و اجرای این طرح ها عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
از عملیاتی شدن قرارداد تأمین آب شرب شهر 
کرمان و واحدهای صنعتی در آینده ای نزدیک خبر 
می دهد.محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به برگزاری نشست مشترک 
مدیر عامل انتقال آب خلیج فارس،مدیر شرکت گل گهر و رئیس 
هیأت مدیره شرکت مس گفت: مذاکرات انجام شده با شرکت انتقال 
آب خلیج فارس به جز تخصیص آب به بخش شرب و صنعت برای 
شهر کرمان،امکان انجام عملیات اجرایی مسیر تکمیل خط انتقال 

آب به شهرستان کرمان را نهایی کرده است.
این موضوع درحالیست که چند روز پیش رئیس مجمع نمایندگان 

استان از کمبود آب شرب در استان گالیه کرده بود.
شهباز حسن پور گفته بود که ۷00 روستای استان با تانکر آب رسانی 
می شود و گوشی در وزارت نیرو برای شنیدن بحران آب کرمان 
نیست.حال نماینده مردم کرمان و راور در مجلس می گوید که 
استاندار کرمان در این زمینه حمایت های الزم را انجام داده و به 
زودی موضوع عقد قرارداد با شرکت ها با حضور علی زینی وند در 

روزهای آینده نهایی می شود.
تأمین مالی 2 هزار میلیارد تومانی

مدیرعامل شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس نیز در نشست 
امروز گفته تأمین مالی ۲ هزار میلیارد تومان تأمین مالی در سال 
۹6 و ۹۷از طریق تشکیل سندیکا و از طریق کمیسیون اقتصادی 
برای اجرای طرح انتقال آب، بزرگترین کمک برای اجرایی شدن 

این پروژه مهم ملی در استان و کشور بود.
میرعلی یاری اضافه کرد: ظرفیت انتقال آب در فاز اول و دوم به جز 
نیاز واحدهای صنعتی شرکت های ملی مس، گل گهر، چادرملو سایر 
نیازها در حوزه های صنعتی و موارد دیگر را نیز می تواند پوشش دهد.
او اظهار داشت:میزان تولید و انتقال آب شیرین در فاز اول و دوم 
پاسخگوی نیاز وضعیت موجود و طرح های توسعه ای ۲0 ساله 
آینده شرکت های صنعتی مس و گل گهر خواهد بود و در کنار 
تأمین آن میزان مازاد آن امکان تخصیص از طریق ایجاد بازار آب 

برای واحدهای صنعتی امکان انتقال به سایر موارد خواهد بود.
به گفته او با توجه به مسیر خط انتقال آب به زودی برنامه فاز دوم که 
افزایش تولید آب شیرین و انتقال آن به کرمان، یزد و هرمزگان در 

دستور کار شرکت تامین آب خلیج فارس قرار دارد.

انصراف و رد صالحیت 4۸ داوطلب 
شورا در کرمان

تامین اعتبار پل اسفندقه 
و جاده باغ برج

تامین آب شرب کرمان از خلیج فارس 
در آستانه قطعی شدن

خبر

خبر

خبر

 ۲0 داوطلــب از 4۲۹ داوطلبــی کــه در 13 
ــان  شــورای اســالمی شــهری شهرســتان کرم
نــام نویســی کــرده بودنــد انصــراف دادنــد و ۲۸ 
نفــر هــم در هیــأت اجرایــی شهرســتان کرمان 

ــدند. ــت ش رد صالحی
ــات شهرســتان  ــی انتخاب ــات اجرای ــس هی ریی
ــس  از ۲۹  ــر افزود:پ ــن خب ــالم ای ــا اع ــان ب کرم
روز بررســی صالحیــت داوطلبــان عضویــت 
در شــوراهای اســالمی شــهری در هیئــت 
ــب  ــه 40۹داوطل ــوط ب ــات مرب اجرایی،اطالع
شــوراهای اســالمی شــهری شهرســتان کرمان 
بــه هیئــت نظــارت بــر انتخابــات شــوراها 
ــان  ــراز صالحیت ش ــد اح ــا رون ــد ت ــال ش ارس

ــد. ــدا کن ــه پی ادام
علــی بابایــی گفت:بر اســاس زمان بنــدی 
انتخابــات صورت جلســه رســیدگی بــه 
ــالم  ــی و اع ــرای بررس ــان ب ــت داوطلب صالحی
نظر بــه هیئــت نظــارت بــر انتخابات شــوراهای 

ــد. ــاع داده ش ــالمی ارج اس
او اضافــه کرد:هیئت هــای نظــارت دو هفتــه 
فرصــت دارنــد صالحیــت داوطلبــان را بررســی 
ــداری و  ــی فرمان ــات اجرای ــه هی ــج را ب و نتای

بخشــداری ها اعــالم کننــد.
هشــتم  صالحیت هــا  بررســی  نتیجــه 

می شــود اعــالم  اردیبهشــت 
فرمانــدار کرمــان افزود:نتیجــه بررســی 
صالحیت هــا هشــتم اردیبهشــت ماه بــه 
ــر  ــس  از آن ه ــود و پ ــالم می ش ــان اع داوطلب
ــت  ــراز صالحی ــه اح ــه نتیج ــه ب ــی ک داوطلب
خــود معتــرض باشــد می توانــد اعتــراض 
خــود را بــرای رســیدگی بــه هیئــت نظــارت بر 
ــات شــوراهای اســالمی اســتان تحویــل  انتخاب

نمایــد.
ــالمی  ــوراهای اس ــات ش ــوص انتخاب او در خص
۲۲ فروردین مــاه  روســتایی نیــز گفــت:
ــت  ــان عضوی ــام داوطلب ــت ثبت ن ــن مهل آخری
ــه در  ــود ک ــتایی ب ــالمی روس ــوراهای اس در ش
ــاً  ــان مجموع ــتان کرم ــش شهرس ــش بخ ش

1۲41 نفــر ثبت نــام کردنــد.
ــوار  ــاالی ۲0 خان ــتای ب ــی افزود:15۲روس بابای
در شهرســتان کرمان شــرایط داشــتن شــورای 
اســالمی روســتایی را دارنــد و در مجمــوع 4۸6 
ــالمی  ــوراهای اس ــو ش ــردم عض ــا رای م ــر ب نف

روســتایی خواهــد شــد.

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 ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۳۴۵ 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 ۱۷۵ صـادره از بافـت در یـک باب 
خانـه بـه مسـاحت ۳۴۶.۷ مترمربـع مفـروز و مجـزی از پـالک ۷۸۷ فرعـی از ۱  اصلـی واقـع 
در کوهبنـان خیابـان پاسـداران بخـش ۱۶ کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم تـاج بی بی 
ذکائـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵روز 
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 ۳
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/۲۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۲/۷
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 ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند 
دوم   هیـات   ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۴۲۰ 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 ۳۷۳۵ صـادره  زرنـدی فرزنـد غالمرضـا 
از زرنـد در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  ۶۸۴.۵۳ مترمربـع از 
پـالک ۱۷۷۸ اصلـی واقـع در زرنـد اکبرآبـاد خیابـان غدیـر کوچه 

۱ خریـداری از مالـک رسـمی خانـم زهـرا صالحـی محـرز گردیده 
اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله 
۱۵روز 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 ۵
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/۲۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۲/۷
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 ۳ و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی و 
سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۸۰۰۲۶۶۶ 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 ۳۹۲ صـادره از زرنـد در یـک باب خانه بـه مسـاحت ۲۴۸ مترمربع 
از پـالک ۲۳۹۰ اصلـی واقـع در زرنـد خیابـان قـره نـی کوچـه ۳۰  خریـداری از مالک رسـمی آقای 
ابوجعفـر ایرانمنـش محـرز گردیده اسـت. لذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله 
۱۵روز 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 ۴
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/۲۴

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۲/۷
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 ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر رای ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۵۰۰۰۹۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ 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 ۱۲۱ صـادره  از شـهداد در ششـدانگ 
یکبابخانـه بـه مسـاحت ۶۲۳ متـر مربـع پـالک ۱۶۰۲ فرعی مفـروز و 
مجـزی از ۲۱۹ فرعـی از ۴۷-اصلـی واقـع در بخـش ۲۶ کرمـان بـه 
آدرس سـیرچ- رودخانـه سـرو)۱( خریـداری از مالـک رسـمی آقـای 
علی حسـنی سـیرچی محرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ 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 ۵۱

تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۱/۲۴
تاریخ انتشار نوبت دوم:  ۱۴۰۰/۲/۷

ابراهیم سیدی - رئیس ثبت اسناد  و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه دارای پـالک ۱۰۲۳۴ 
فرعی از ۲- اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک۲فرعی 
از۲- اصلـی به مسـاحت ۲۰۲.۲۵متر مربع واقـع در کهنوج حیدر آباد 
خیابـان شـهید رجایـی قطعـه یـک بخـش ۴۶ کرمـان باسـتناد رای 
شـماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۶۱۶ – ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ هیـات مسـتقر در 
ثبـت کهنـوج در مالکیـت آقـای غالمرضـا امیـری قـرار گرفتـه و 
آگهـی نوبتـی قانـون ثبـت اسـناد چـاپ و منتشـر و در موعـد 
مقـرر مـورد واخواهـی قـرار نگرفته و نیاز بـه تحدید حـدود دارد. 
لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ اگهـی 
تحدیـد حـدود أن باسـتناد تبصره مـاده ۱۳ قانون مزبور منتشـر 
و عمليـات تحدیـدی آن از سـاعت ۸صبح روز سـه شـنبه مورخه 
بـه  لـذا  آمـد.  خواهـد  بعمـل  و  شـروع  محـل  در   ۱۴۰۰/۰۲/۲۱
مالكيـن و مجاوریـن رقیه فـوق اخطار میگردد کـه در موعد مقرر 
در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی  مالـك انجـام و چنانچه کسـی از 
مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد 
طبـق مـاده ۲۰ قانـون ثبـت و مـاده ۸۶ اصالحـي پـس از تنظیم 
صورتجلسـه تجدیـدی  اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره اعالم 
و ظـرف مـدت ۳۰ روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایـی 
تقویـم نمایـد و گواهـی داد خواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره 
ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلت یاد شـده هیچگونـه ادعایی 

مسـموع نخواهـد بود.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۴

اصغر ناروئی رئیس اداره ثبت اسناد کهنوج .م الف 13

گوجه در مزرعه 1000 و در بازار 10 هزار تومان

 

گویــا مســئوالن در ســال حمایــت از تولیــد 
کــه یکــی از اصــول آن مبــارزه بــا واســطه گری 
ــد و  ــه ای ندارن ــچ برنام ــت هی ــده اس ــوان ش عن
ــاهد  ــته ش ــال های گذش ــد س ــت مانن ــرار اس ق
فعالیــت دالالن در بــازار محصــوالت کشــاورزی 
ــاورزان ــترنج کش ــاراج دس ــان و ت ــتان کرم اس

 باشیم.
ــاز در  ــت قیمــت پی ــه اف ــود ک ــته ب ســال گذش
جنــوب اســتان کرمــان بســیاری از کشــاورزان 
را ورشکســت کــرد، بطوری کــه کشــاورزان 
ــه  ــدم صرف ــل ع ــه دلی ــول ب ــت محص از برداش
اقتصــادی خــودداری کردنــد و پیــاز یــا 
ــد. در  ــخم زده ش ــزارع ش ــا م ــوراک دام و ی خ
ایــن میــان اســتفاده از بــازار کشــورهای عربــی 
ــوی  ــان از س ــوب کرم ــری جن ــد کیلومت در چن
ــن دالالن  ــد و ای ــت ش ــده گرف ــئوالن نادی مس
بودنــد کــه بــا خریــد پیــاز کیلویــی ۲00 تومان 
ــن  ــروش همی ــرای ف ــود را ب ــردخانه های خ س
پیاز بــا چندیــن برابــر قیمــت در فصل تابســتان 

ــد. ــر کردن پ
برداشت محصول برای گوجه کاران 

صرفه اقتصادی ندارد
هــم اکنــون بــا توجــه بــه افزایــش قابــل توجــه 
ــازار امــا در مــزارع  ــار در ب ــره ب قیمــت میــوه و ت
ــل مــی چرخــد و  ــه روی همــان پاشــنه قب در ب
کشــاورزان بــا وجــود گرانــی قیمــت نهاده هــای 
تولید،کارگر،بســته بندی،حمل و نقــل و افزایش 
ــر  ــد زی عــوارض صــادرات محصــول خــود را بای
ــه  ــوری ک ــه ط ــند ب ــه دالالن بفروش ــت ب قیم
گوجــه کاران جنــوب اســتان کرمــان ایــن 
ــودداری  ــه خ ــول گوج ــت محص ــار از برداش ب

. می کننــد
در ایــن خصــوص محمــد عباســی یکــی از 
از  می گویــد:  منوجانــی  کشــاورزان 
نماینده هــای مــردم جنــوب کرمــان در 
مجلــس و مســئوالن جهــاد کشــاورزی و صمت 
می خواهــم بــرای نجــات مــردم در جنــوب 

کرمــان وارد عمــل شــوند.
ــاز  ــکل پی ــل مش ــرای ح ــئوالن ب ــت: مس او گف
ــی  ــر قیمت ــاز زی ــی پی ــد تضمین ــه خری کاران ب
کــه بــرای تولیــد هزینــه شــد بــود اقــدام کردند 
یعنــی عمــاًل دولــت راه دالالن را پیــش گرفــت 
ــاورزان  ــچ دردی از کش ــی هی ــد تضمین و خری

ــرد. دوا نک

عباســی می گویــد: مــا کشــاورزان هیــچ منبــع 
درآمــدی جــز کشــاورزی نداریــم و اگــر از ایــن 
کار هــم درآمــد نداشــته باشــیم بــه جــز قاچاق 
ــام  ــری انج ــم کار دیگ ــوخت نمی توانی کاال و س
دهیم چــون در جنــوب کرمــان هیــچ کارخانه و 
صنعــت و معــدن گســترده ای وجود نــدارد پس 
ــه ادامــه کشــاورزی هســتیم، در ســال  ناچــار ب
حمایــت از تولیدکننــدگان و رفــع موانــع تولید، 
چگونــه مســئوالن از نتیجــه برنامــه ریــزی های 
خــود دفــاع می کننــد؟ چگونــه بایــد ایــن 
ــد  ــه امی ــم ب حجــم از مشــکالت را تحمــل کنی
اینکــه یکــی از پشــت میــز نشــینان بــرای حــل 

مشــکالت چــاره اندیشــی کنــد.
ــه در  ــه گوج ــت نوبران ــه برداش ــاره ب ــا اش او ب
جنــوب کرمــان گفت:آقــای مســئول دو هفتــه 
ــه خــودت  از آغــاز برداشــت گوجــه می گــذرد ب
ــه  ــه چ ــازار گوج ــدادی بپرســی در ب ــت ن زحم
خبــر اســت و چــرا کشــاورزان ناراضی هســتند؟

دستگاه قضائی برای سامان دادن بازار 
ورود کند

ــا امید شــده ایم  او افــزود:از مســئوالن اجرایــی ن
و از دســتگاه قضائــی می خواهیــم بــه ایــن بحث 
ــرای  ــی و ب ــه یاب ــکل را ریش ــد و مش ورود کنن
همیشــه بــا حلــه هــای واســطه گــری در بخش 

کشــاورزی برخــورد و آنهــا را حــذف کننــد.
امیــر ابراهیمــی دیگــر کشــاورزی جنــوب 
کرمــان کــه در قلعــه گنــج اســت می گویــد: بــه 
ــدار  ــازار گوجــه خری همــت تالش هــای شــما ب
نــدارد و محصــول روی دســت کشــاورزان مانده 

ــت. اس
ــی  ــه می توان ــای مســئول چگون ــه داد: آق او ادام
ــی  ــی بشــینی و هیــچ عــذاب وجدان روی صندل
نداشــته باشــید؟ پنــج مــاه بــرای کشــت گوجه 
زحمــت کشــیدیم و حــاال بــاز هــم دالالن 
بــه میــدان آمده انــد و دولــت هیــچ ســاز و 
ــدارد  ــازار ن ــه ب ــول ب ــه محص ــرای عرض کاری ب
ــت  ــه دس ــل را ب ــکار عم ــم دالالن ابت ــاز ه و ب

نــد. گرفته ا
جعبه گوجه ۷,۵۰۰ تومان؛ محصول داخل 

جعبه 1۵۰۰۰ تومان!
ــون در  ــم اکن ــه ه ــت: گوج ــاورز گف ــن کش ای
ــاورز  ــزار و 500 از کش ــا ه ــزار و ت ــن ه ــازار بی ب
خریــداری می شــود در حالــی کــه قیمــت 

ــت! ــان اس ــزار و 500 توم ــه ۷ ه جعب
پنــج مــاه بــرای کشــت گوجــه زحمــت 
ــدان  ــه می ــم دالالن ب ــاز ه ــاال ب ــیدیم و ح کش

آمده انــد و دولــت هیــچ ســاز و کاری بــرای 
ــدارد ــازار ن ــه ب ــول ب ــه محص عرض

او گفت:هــر کارگــر روزی 150 هــزار تومــان 
دســتمزد می گیــرد و قیمــت حمــل و نقــل 
و ســوخت هــم ســر بــه فلــک می کشــد در 
ــا چــه توجیهــی  ــا کشــاورزان ب ــن شــرایط م ای
می توانیــم محصــول را برداشــت کنیــم؟ بــا 
ــران دالالن  ــه کارگ ــا ب ــاًل م ــرایط عم ــن ش ای
ــرای ثــروت انــدوزی بیشــتر تبدیــل شــده ایم  ب
ــه  ــل ب ــود را تبدی ــی خ ــرمایه زندگ ــد س و بای
محصــول کنیــم و در نهایــت بــه جیــب دیگران 

ــم. ــرازیر کنی س
ــازار  ــازی در ب ــرا مشــکل دالل ب ــان کرد:چ او بی
ــان حــس  ــوب کرم محصــوالت کشــاورزی جن
ــد از دســتگاه  نمی شــود و همــه ســکوت کرده ان
قضائــی می خواهیــم به حــل ایــن مشــکل ورود 
کننــد و یــک بــار بــرای همیشــه دســت دالالن 
را از بــازار کوتــاه کننــد و فســاد موجــود در ایــن 

بخــش را از بیــن ببرنــد.
ایــن کشــاورز بیــان کرد:بعضــی از همیــن 
ــد  ــاره کردن ــن اج ــه کار زمی ــاورزان گوج کش
ــد  ــم ندارن ــاورز را ه ــن کش ــه زمی ــی کرای و حت
کــه پرداخــت کننــد، قیمــت بــذر و ســم و کــود 
ــه  ــده اســت. مســئوالن چ ــر ش ــد براب ــم چن ه
ــوند،  ــدار ش ــواب بی ــد از خ ــی می خواهن زمان
ــش جــدی مواجــه  ــا چال ــی کشــاورزان ب زندگ

ــت. ــده اس ش
سپاه ثاراهلل برای حل مشکل

 کشاورزان ورود کرد
ســردار معروفــی بــا اشــاره بــه تشــکیل دو 
قــرارگاه بــرای حــل مشــکالت کشــاورزی 
ــوب  ــار جن ــروز در رودب ــرد: ام ــوان ک ــردم عن م
دو قــرارگاه تشــکیل شــده اســت یکی در ســپاه 
ــا حضــور بســیج ســازندگی و اصنــاف  اســتان ب
ــال و  ــتیبانی و انتق ــرای پش ــه ب ــاورزی ک و کش
فروش محصــوالت مــردم برنامه داشــته باشــیم 
ــرای  ــتان ب ــوب اس ــری در جن ــرارگاه دیگ و ق
ــده  ــت فرمان ــا محوری ــی ب ــتان جنوب ۷ شهرس
ــتیبانی در  ــک و پش ــرای کم ــت ب ــه جیرف ناحی

ــم. ــکیل دادی ــال تش ــروش و انتق ــر ف ام
در همیــن رابطــه ســردار حســین معروفــی 
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل کرمــان در حاشــیه ســفر 
بــه رودبار جنــوب در رابطــه بــا مشــکالت 
کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان گفتــه بــود: 
ــان در  ــتان کرم ــوب اس ــردم جن ــج م درد و رن
رابطــه بــا فــروش محصــوالت کشــاورزی 

می طلبــد کــه مســئوالن در ســطح اســتان 
و در ســطح وزارتخانه هــا فکــری راهبــردی 
در زمینــه نــوع محصــول و کشــت و بــازار و 

صــادرات داشــته باشــند.
ــال  ــر س ــرای ه ــردی ب ــگاه راهب ــا ن ــزود: ب او اف
باید مشــخص شــود چقــدر به هــر محصــول در 
ــوان  ــزان می ت ــه چــه می ــم و ب ــاز داری کشــور نی
انتقــال و صــادرات را انجــام داد؛ همچنیــن 
توزیــع بــذر دولتــی بــه کشــاورز واقعــی از 

ــت. ــات اس الزام
ــی کــه حوزه هــای  ــا زمان ــی ت ــه گفتــه معروف  ب
راهبــردی را درســت نکنیــم نمی توانیــم منابــع 
آب را هــم مدیریــت کنیــم نمی توانیــم بــه 
ــس  ــم پ ــه کنی ــردم توج اقتصــاد و معیشــت م
اولیــن ســوء مدیریــت در حــوزه راهبــردی 

ــت. اس
فرمانــده ســپاه ثــاراهلل کرمــان ضمــن 
ــه  ــرای ورود جــدی ب درخواســت از مســئوالن ب
ــان  ــتان کرم ــوب اس ــاورزی جن ــکالت کش مش
بیــان کــرد: مــا در ســپاه و بســیج بــا تمــام توان 
کنار مردم و مســئوالن هســتیم؛ ســپاه و بســیج 
ســنگر مســتحکم انقــالب؛ بســیج مظهــر مردم 
ســاالری دینــی اســت از مــردم بــا مــردم و برای 

ــک فرهنــگ اســت. ــن ی ــردم اســت ای م
ــل  ــرارگاه ح ــای ق ــریح اولویت ه ــن تش او ضم
مشــکالت کشــاورزی مــردم گفــت: اولویــت مــا 
ــکان  شناســایی کشــاورزان واقعــی و خــرده مال
ــم  ــا می روی ــک آنه ــمت کم ــه س ــا ب ــت م اس
ــر  ــن ام ــرای ای ــه ب ــک هفت ــرف ی ــی ظ و اطلس

آمــاده می شــود.
لزوم حمایت از خرده مالکان 

و کشاورزان محروم
ســردار معروفــی ادامــه داد: فرمانــده هــان 
ــا  ــد ت ــای کار آمده ان ــتان پ ــی ۲۲ شهرس نواح
ــال  ــرای انتق ــان ب ــتان خودم ــدا در درون اس ابت
ــم و  ــدام کنی ــی و گوجــه اق ــاز و ســیب زمین پی
اصــرار داریــم تــا خریــداری در ســرزمین خــرده 

ــرد. ــورت بگی ــک ص مال
ــای  ــرارگاه در حوزه ه ــن ق ــح داد:در ای او توضی
بلندمــدت که راهبــردی اســت برای کشــاورزی 
ــان  ــای می ــوب اســتان؛ در حوزه ه شــمال و جن
ــف  ــطح آب و تعری ــت از س ــرای مراقب ــدت ب م
محصــوالت بــرای مناطــق همچنیــن در حــوزه 
کوتــاه مــدت کــه مــوارد اورژانســی مثــل خرید 
ــه  ــت برنام ــوالت اس ــال محص ــروش و انتق و ف

ــم. داری

مهر

گزارش

)محمد عباسی یکی از کشاورزان منوجانی 
می گوید: از نماینده های مردم جنوب کرمان 
در مجلس و مسئوالن جهاد کشاورزی و 
صمت می خواهم برای نجات مردم در جنوب 
کرمان وارد عمل شوند.او گفت: مسئوالن 
برای حل مشکل پیاز کاران به خرید تضمینی 
پیاز زیر قیمتی که برای تولید هزینه شد بود 
اقدام کردند یعنی عمالً دولت راه دالالن را 
پیش گرفت و خرید تضمینی هیچ دردی از 
کشاورزان دوا نکرد.(

هر
س: م

عک

 افت شدید قیمت محصوالت کشاورزی به گوجه فرنگی رسید و در حالی مصرف کننده برای خرید هر کیلو محصول 1۰ هزار تومان پرداخت می کنند 
که همین محصول از کشاورز هزار تومان خریداری می شود.

دالل بازی به بازار گوجه رسید؛
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رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: شهروندان مراقب شیادان سایبری که در قالب موسسات خیریه 
غیرمجاز فعالیت می کنند، باشند.،سرهنگ امین یادگارنژاد، رئیس پلیس فتا استان کرمان گفت: در فضای 
مجازی حساب های کاربری و صفحات بسیاری را می توان دید که عنوان موسسه خیریه بر خود گذاشته و با 
تبلیغات گسترده سعی در جلب اعتماد شهروندان دارند.او افزود: بسیاری از این سایت ها و کانال ها و گروه ها 
از سوی مجرمان سایبری با اهداف مجرمانه ایجاد شده و در مناسبات و حوادث مختلف مانند زلزله، سیل 
و... به دنبال جمع آوری کمک برای نیازمندان یا آسیب دیدگان حوادث هستند.سرهنگ یادگارنژاد بیان 
داشت: تشکیل کمپین کمک به نیازمندان و همچنین ایجاد گروه ها و کانال های خیریه در فضای مجازی با 
عناوین مختلف از قبیل کمک به کودکان بی سرپرست، تهیه جهیزیه برای خانواده های بی بضاعت، خرید 
چادر برای زلزله زدگان و ... اگر زیر نظر سازمان های رسمی کشور و یا مورد تایید آن ها نباشد، فاقد اعتبار 
بوده و همکاری با آن ها به هیچ عنوان توصیه نمی شود.این مقام انتظامی گفت: شهروندان برای کمک به 
مراکز خیریه و یا عضویت در آن ها بسیار دقت کرده و پس از بررسی و تحقیقات کافی اقدام به کمک رسانی 

کنند و هیچ گاه نباید به اشخاص و افراد هر چند مشهور اعتماد کرد.

کالهبرداری موسسات خیریه 
جعلی در فضای مجازی

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: کشف سالح غیرمجاز در 1۲ ماهه سال ۹۹ نسبت به مدت 
مشابه پارسال در استان، 35 درصد افزایش داشته است.

سرهنگ عبدالعلی روانبخش، جانشین فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت: ماموران پلیس امنیت 
عمومی با بسیج کلیه امکانات و همکاری ســایر رده ها به منظور ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با 
قاچاقچیان، حامالن و عامالن نگهداری سالح های غیر مجاز، به صورت شبانه روزی در طول سال ۹۹ 
فعالیت مجاهدانه داشته اند و طرح های مختلفی به همت رده های پلیس امنیت عمومی در سراسر استان 
به مرحله اجرا گذاشته شده است.او افزود: با تالش بی وقفه در سال ۹۹ و در عملیات های مختلف پلیسی، 
۸۲5 قبضه سالح جنگی و هزار و ۲54 قبضه سالح شکاری غیرمجاز کشف شده است که در مقایسه با سال 
۹۸ در سالح جنگی با 33 درصد افزایش و در سالح شکاری با 35 درصد افزایش کشفیات روبه رو بوده ایم.

سرهنگ روانبخش در بخش دیگری از سخنانش به عمل نادرست تیراندازی در مجالس جشن و شادی 
اشاره کرد و گفت: متأسفانه این مسئله سبب مجروحیت و قتل برخی افراد در مجالس جشن و عروسی 

شده و شادی مردم را به عزا تبدیل کرده است.

افزایش 3۵ درصدی کشف 
سالح شکاری غیرمجاز در کرمان 

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان شبکه نسیم با برنامه »کتاب باز« و »بی انتها« در آستانه 
افطار و سحر این ماه عزیز با مخاطبان خود همراه خواهد شد. 

به گزارش روابط عمومی شــبکه نســیم، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان شبکه نسیم با 
برنامه »کتاب باز« و »بی انتها« در آستانه افطار و سحر این ماه عزیز با مخاطبان خود همراه 

خواهد شد.
ویژه برنامه »کتاب باز« همچون سال گذشته برای این ماه و ساعات خاص آن تدارک دیده 
شده است تا بینندگان با تورق کتاب های خواندنی، لحظاتی با اهالی این حوزه همنشین و 
با تجربیات آنان همراه شوند. »کتاب باز« با اجرای سروش صحت در ایام ماه مبارک رمضان 

هر روز ساعت 1۸:30 مهمان خانه های مخاطبان شبکه نسیم خواهند بود.
»بی انتها« عنوان ویژه برنامه دیگر شبکه نشاط و ســرگرمی برای لحظات دلنشین افطار و 
سحر است که با فضاسازی خاص و بهره گیری از کالم بزرگان و مناجات به استقبال اوقات 

شرعی در این ماه پر برکت می رود.

»کتاب باز« 
در ماه رمضان باز می گردد

خبرخبر

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها 
با اشاره به آغاز بررســی صالحیت داوطلبان 
انتخابات شــوراها از چگونگی روند بررسی 
صالحیت ها و رسیدگی به اعتراض ها خبر داد.

سید حمیدرضا کاظمی بیان کرد: با پایان زمان 
قانونی، دیگر ثبت نامی نخواهیم داشت. البته 
۲1 فروردین ماه سیستم وزارت کشور قطع شد 
و ثبت نام ها با مشکل روبه روشد. مقرر شد که در 
کلیه بخشداری های سراسر کشور، ثبت نام ها تا 
پایان روز اداری به صورت دستی انجام شود و در 
روز بعد آن )۲۲ فروردین ماه( اسامی ثبت نام 

شده روی سیستم بارگذاری شود. 
وی در ادامه با اشاره به آغاز بررسی صالحیت ها 
و چگونگی انجام آن، اظهار کرد: آخرین زمان 
رسیدگی هیات های اجرایی در بحث بررسی 
صالحیت ها پایان ۲1 فروردین مــاه بود. از 
۲۲ فروردین ماه اسامی به هیات نظارت داده 
شد و این هیات ها بررسی صالحیت ها را آغاز 

کرده اند. 
نماینده مــردم پلدختر در مجلس شــورای 
اسالمی با اشاره به روند تایید صالحیت ها در 
هیات های اجرایی، بیان کرد: افرادی هستند 
که در هیات های اجرایی رد صالحیت شده اند. 
این افراد، اعتراض خود را به هیات نظارت استان 
برای رسیدگی به اعتراض  ارائه داده اند و به این 

اعتراضات رسیدگی خواهد شد.
وی در ادامه تاکید کرد: افرادی نیز هستند که در 
هیات اجرایی تایید شده اند؛ بررسی صالحیت 
این افراد در هیات نظارت شهرســتان انجام 
می گیرد و هیات های نظارت شهرســتان ها 
14 روز فرصت دارند تا درباره بررسی صالحیت 
کاندیداهای شهرستان که هیات اجرایی به 
هیات های نظارت داده انــد؛ وظایف خود را 
انجام دهند و بعد از 14 روز صالحیت افراد به 

ذی نفعان ابالغ می شود.
وی افــزود: این افــراد 4 روز فرصت اعتراض 
دارند و بعد از آن اعتراض افراد در هیات عالی 
استان رسیدگی می شود. هیات عالی استان 
نیز 10 روز فرصــت دارد تا صالحیت افرادی 
که را معترض بودند، بررســی کند. در نهایت 
بار دیگر کاندیداهای رد صالحیت شده ابالغی 
از طرف هیات عالی استان ها چهار روز فرصت 
خواهند داشــت تا به فرماندارای ها مراجعه 
کرده و اعتراض خود را برای رسیدگی به هیات 

مرکزی نظارت بر انتخابات اعالم کنند. 

پوشــش بیمه ای خدمات توانبخشــی برای 
مبتالیان اوتیسم در ســازمان بیمه سالمت 
برقرار شد. ســعیده صالح غفاری در نشست 
مشترک با سازمان بیمه سالمت، گفت: ما از 
سال ۹۷ با خانواده افراد طیف اوتیسم جلسه 
داشــتیم و تمام صحبت ما این بود که درمان 
اوتیسم خدمات توانبخشی است و این خدمات 
مزمن، گران و طوالنی اســت. زمــان اتفاقات 
مثبتی مانند سخن گفتن فرزندمان مشخص 
نیست و انجمن اوتیسم ایران امسال هفتمین 
سال تاسیس خود را پشت ســر گذاشت و به 
جرات سال 13۹۹ سال باورنکردنی برای ما بود؛ 
زیرا نهاد مدنی در کنار بخش دولتی، خیرین و 
بخش خصوصی اگر بتواند تعامل مثبت ایجاد 
کند حاصل خوبی همچون نشست امروز دارد. 
زحمات زیادی توسط  وزارت بهداشت در بخش 
معاونت درمان و بیمه سالمت کشیده شد تا این 

مطالبه چهار یا پنج ساله محقق شود.
وی افزود: ما خوشحالیم از این خدمات هرچند 
با ایده آل ما متفاوت است اما شروعی است برای 
افراد طیف اوتیسم تا این افراد هم در سرفصل 
بیماری های خاص قرار گیرند؛ اما اعتبار بخش 
اوتیسم باید مشخص و نشان دار شود تا دوستان 
ما در وزارت بهداشت بدانند برای هر سال چه 

مبلغی برای این افراد در نظر گیرند.
مدیرعامل انجمن اوتیســم تاکید کرد: دیگر 
سازمان ها و نهادها باید باور کنند که در سطوح 
تصمیم ســازی، تصمیم گیــری و نظارتی از 
انجمن ها استفاده کنند و بار این نقش مهم را 
اندکی از دوش دولت بردارند و به حســاب بار 
انجمن ها بگذارند. ما هنوز بحث غربال به هنگام 
اوتیسم از طریق شبکه بهداشت کشوری را داریم 
که حدود دو سال اســت در مورد آن صحبت 
می کنیم. می شنویم پایلوت طرح آغاز شده اما 
عمال اتفاق خاصی رخ نداده است که سال 1400 

برای آغاز رسمی این طرح بسیار مناسب است .
وی افــزود: خدمــات دارویــی، درمانــی و 
دندانپزشکی هنوز اجرایی نشده است و آیین 
نامه ها و اجرایی شدن آن نیاز به چکش کاری 
دارد و نیاز به ساماندهی دارد. بخش عمده مشکل 
اوتیسم در ایران این است که یک سازمان باید 
متولی امر اوتیسم باشد ما االن سازمان بهزیستی، 
آموزش و پروش اســتثنایی و وزارت بهداشت 
را برای بحث اوتیسم داریم. ما به نمایندگی از 
جامعه اوتیسم ایران خواهش می کنیم وزارت 
بهداشت متولی امور باشــد. در مرحله غربال 
تشخیص زودهنگام، مرحله ورود مداخالت در 
سطح یک و... را اگر وزارت بهداشت به عنوان 
نهاد اصلی حوزه سالمت دربرگیرد سردرگمی 
جامعه اوتیسم ایران کم خواهد شد. تا آن زمان 
نیازمند همسویی کامل این سه سازمان هستیم.

محققان کالج دانشگاهی لندن در مطالعه اخیرشان با کمک دکتر 
"آرمان عشاقی" اظهار کرده اند هوش مصنوعی با تجزیه و تحلیل 
اسکن مغزی ام.آر.آی سه زیرگروه جدید ام.اس را شناسایی کرده 

است.
 )MS(به گزارش گیزمگ، دانشمندان سه زیرگروه جدید ام.اس
را شناسایی کرده اند. یک گروه از محققان الگوریتم های هوش 
مصنوعی را برای بررسی مجموعه داده بزرگی از اسکن ام.آر.آی 
مغز بیماران ام.اس آموزش دادند و الگوهای جدیدی در مورد اینکه 
کدام مناطق مغز ابتدا تحت تأثیر بیماری قرار دارند کشف کردند. 

این امر می تواند به گزینه های درمانی جدید منجر شود.
ام.اس نوعی بیماری ناتوان کننده است که در آن سیستم ایمنی 
بدن به اشتباه به غالف میلین، بافت چربی موجود در اعصاب 
حمله می کند. میلین مانند عایق سیم برق عمل می کند بنابراین 
در صورت آسیب دیدن، سیگنال های سیستم عصبی در عبور از 
آن با مشکل مواجه خواهند شد که این امر در عالئمی مانند ضعف 
عضالنی، اسپاسم، بی حسی و مشکالتی در تعادل یا هماهنگی 

ظاهر می شود.
در حال حاضر ام.اس به چهار نوع دسته بندی می شود که این 
چهار نوع به طور کلی بر اساس فعالیت و پیشرفت بیماری تعریف 
می شوند. مشکل این دسته بندی این است که این چهار نوع بیشتر 
به مراحل مختلف یک بیماری مرتبط هستند تا انواع مختلف آن. 
از نظر اینکه کدام گزینه های درمانی ممکن است برای هر بیمار 
بهتر باشد، این دسته بندی چندان مفید نیستند زیرا بیماران در 

طول زندگی خود می توانند چندین نوع از ام.اس را تجربه کنند.
بنابراین در این مطالعه جدید محققان بررسی کردند که آیا 
زیرگروه های دیگری نیز وجود دارند که ممکن است به آنها در 
روند درمان بیماران کمک کند و این بیماری را زودتر تشخیص 

دهند یا خیر.

شناسایی 3 زیرگروه جدید 
"ام.اس" با کمک هوش مصنوعی 

جدول رسیدگی به تایید 
صالحیت ها اعالم شد

پوشش خدمات توانبخشی 
مبتالیان اوتیسم از سوی 

سازمان بیمه سالمت

رئیس سـازمان توسـعه تجارت می گوید، مذاکرات برای رسـیدن 
به توافق تجـارت آزاد بـا اعضای اتحادیـه اقتصادی اوراسـیا ادامه 

دارد.
از آبـان سـال 13۹۸ کـه عضویـت آزمایشـی ایـران در اتحادیـه 
اقتصـادی اوراسـیا آغـاز شـد، هنوز میـزان تجـارت مشـترک دو 
طـرف بـه اهـداف ابتدایـی در نظـر گرفته شـده نرسـیده اسـت. 
جـدای از نیازهـای ابتدایـی و زیرسـاخت های تجـاری، دو عامل 
تحریم هـا و شـیوع ویـروس کرونـا، باعـث شـده میـزان تجـارت 

مشـترک چنـدان افزایـش پیـدا نکنـد.
بـا این وجـود اما فرصـت ایـران بـرای ارزیابی شـرایط ایـن اتحاد 
اقتصـادی و نهایی شـدن عضویتـش چنـدان طوالنی نیسـت. بر 
اسـاس برنامه ریزی ابتدایی صـورت گرفته گام نخسـت عضویت 
ایـران سـه سـاله برنامـه ریـزی شـده و پـس از آن دو طـرف در 
صـورت موافقـت می تواننـد بـرای دائمـی شـدن ایـن عضویـت 

برنامـه ریـزی کنند.
در حـال حاضـر تعـدادی از کاالهـای دو طرف بـرای صـادرات و 
واردات از تعرفـه ترجیحی بهره مند شـده اند اما آنطـور که رئیس 
سـازمان توسـعه تجـارت می گویـد، هـدف نهایـی، دسـتیابی به 

تجـارت آزاد بـا اعضای اتحاد اوراسـیا اسـت.
زادبـوم گفتـه: اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا شـامل پنـج کشـور 
روسـیه، قزاقسـتان، قرقیزسـتان، ارمنسـتان و بـالروس اسـت و 
این پنج کشـور بـا ظرفیت هـا و توانمندی هـای مختلـف کنار هم 
قـرار گرفته اند کـه محوریـت این اتحادیه کشـور روسـیه اسـت. 
تجارت با سـه کشـور همسـایه ارمنسـتان، قزاقسـتان و روسیه از 
اهمیت باالیی برای ایران برخوردار اسـت و در راسـتای همگرایی 
اقتصادی بـا این کشـورها اسـت؛ لذا بـا توجه بـه روابط سیاسـی 
ایـران و روسـیه و سـایر کشـورهای عضـو اتحادیـه، اهمیـت این 

اتحادیـه و توسـعه روابط بـا آن خـود را بیشـتر نشـان می دهد.
رئیـس کل سـازمان توسـعه تجـارت ایـران بـا بیـان اینکـه بـا 
تبدیـل موافقت نامـه تجارت موقـت بـه موافقت نامه تجـارت آزاد 
می توانیـم تجـارت آزاد بیـن ایـران و پنـج کشـور عضـو اتحادیه 
اقتصادی اوراسـیا را توسـعه دهیـم، گفـت: موافقت نامـه تجارت 
موقت ایـران و اوراسـیا از 5 آبان  13۹۸ اجرایی شـده و یک سـال 
بعـد از آن مذاکـرات موافقت نامه تجـارت آزاد آغاز شـد. از 5 آبان 
13۹۹ مذاکرات تجارت آزاد را شـروع کردیـم و این مذاکرات باید 
ظرف دو سـال بـه نتیجه برسـد. در نتیجه جمعا ظرف سـه سـال 
مـا می توانیم بـه موافقت نامـه تجـارت آزاد بیـن ایـران و این پنج 
کشـور دسـت یابیم. در حـال حاضـر موافقت نامه تجـارت موقت 
بـرای ۸6۲ قلـم کاال منعقـد شـده و پـس از بـه نتیجـه رسـیدن 
مذاکـرات، ظـرف دو سـال آینـده موافقت نامـه تجـارت موقت به 

موافقت نامـه تجـارت آزاد تبدیـل می شـود.
در کنـار اتحادیـه اوراسـیا و محوریـت روسـیه، ایـران در ماه های 
گذشـته مذاکراتی را با چند کشـور دیگر برای آزادسـازی تجارت 
و کاهش رقـم تعرفه هـا آغـاز کرده کـه به گفتـه رئیس سـازمان 
توسـعه تجـارت، امـکان دسـتیابی بـه آنهـا در آینـده نزدیـک 
وجـود دارد. بـه ایـن ترتیب تـا کمتـر از دو سـال دیگر مشـخص 
می شـود که آیا ایران در اوراسـیا کارنامه موفقی داشـته و درهای 
اقتصادش را بـه روی اعضای ایـن اتحادیه و به طور خاص روسـیه 
باز می کنـد یا نیـاز بـه تـداوم مذاکـرات و فراهم کـردن مقدمات 

بیشـتری وجود دارد.

دو سال تا باز شدن درهای اقتصاد
 ایران به روی روس ها

سال 6۰ در دشت کرمان، زمانی چاه حفاری می کردیم با 1۰۰ متر عمق، به آب می رسیدیم، اما اکنون این عمق، به 3۰۰ متر رسیده است! از طرفی، ِدبی آب این 
چاه ها هم از ۵۰ لیتر بر ثانیه بسیار کمتر شده و به  1۵ لیتر بر ثانیه رسیده است.

رنا
: ای

س
عک

وضعیت منابع آبی استان کرمان سال به سال بدتر 
می شود و اکنون کار به جایی رسیده که برای تابستان 
امسال، پیش بینی بحران شدید کم آبی در سه شهر 
کرمان و زرند و رفسنجان شده و دست اندرکاران در 
تدارک تهیه ی تانکر هستند تا در صورتی که مشکل 
حاد شد، آبرسانی با تانکر حتی در شهر کرمان 
صورت گیرد.

دکتر عباس سلطانی نژاد، معاون بهره برداری و توسعه 
شرکت آب و فاضالب استان کرمان، ضمن ارائه ی 
گزارشی درباره ی آب استان، تصریح می کند که برای 
حل مشکل کم آبی استان در کوتاه مدت، چاره ای 
نداریم جز اینکه مصارف کشاورزی محدود و آب آن 
به بخش شرب اضافه شود.  گفت وگو با وی را در ادامه 
می خوانید.

 

*آقای دکتر، هواشناسی اعالم کرده کم بارشی 
در سال زراعی جاری، در نیم قرن اخیر بی سابقه 

بوده است. از کم آبی در استان هم زیاد گفته 
می شود. لطفا شما تصویری از این کم آبی را ارائه 

بفرمایید که بدانیم وضعیت چگونه است؟
متاسفانه امسال، استان کرمان از نظر بارندگی از شرایط 
خوبی برخوردار نبوده و به ویژه در مناطق کوهستانی، 
هم در بخش شهری و هم روستایی با بحران جدی آب 
مواجهیم. توان تولید آب در استان حدود 7800 لیتر بر 
ثانیه در مناطق شهری و 1100 لیتر بر ثانیه در مناطق 
روستایی است که در مجموع، 9 مترمکعب بر ثانیه 
می شود. با توجه به کاهش شدید بارندگی، هرچه به 
فصل گرما نزدیکتر شویم، کاهش تولید چشمگیرتر و 
از طرفی، برداشت آب بیش تر می شود. نیاز آبی استان 
در بخش شرب، 11 هزار لیتر بر ثانیه یا به عبارتی 11 
مترمکعب بر ثانیه است و در مجموع، حدود 2400 لیتر 
بر ثانیه در بخش شهری و 600 لیتر بر ثانیه در بخش 
روستایی، در پیک مصرف، کسری تامین آب داریم. 
شرایط شهرهای مختلف متفاوت است. بحرانی ترین 
شهرهای استان در تابستان امسال، پیش بینی می شود 
شامل کرمان، زرند و رفسنجان باشد. در شهر کرمان، 
حدود 1100 لیتر بر ثانیه و زرند حدود 100 لیتر بر 
ثانیه کسری تامین آب داریم. این سه شهر، با وضعیت 
فعلی، در تابستان قطعا بیش ترین تنش آبی را تجربه 
خواهند کرد. دیگر شهرهای استان هم مشکل دارند اما 
می توان آن مناطق را کنترل کرد ولی در این سه شهر 
مردم قطعا با مشکل مواجه خواهند شد. عالوه بر این، 
تعداد زیادی از مناطق روستایی ما نیز با مشکل تامین 
آب مواجهند که بیش تر، روستاهای کوهستانی هستند 

که منابع تامین آب شان از چشمه و قنات بوده است.
*روستاهای کدام مناطق استان مشکالت 

بیش تری دارند؟
روستاهای کوهستانی استان، عمدتا رابر، جیرفت، 
ارزوئیه، بافت، راور و تا حدودی روستاهای اطراف شهر 
کرمان مشکل جدی در تامین آب دارند و حتما باید 
آبرسانی سیار داشته باشیم. در شهر کرمان هم، سال 
گذشته در ایام پیک مصرف که حدود 60 روز بود، 
بسیاری از مناطق شهر از جمله بلوار جمهوری، بلوار 

فارابی و حاشیه ی شهر را با تانکر آبرسانی می کردیم.
*امسال هم آبرسانی سیار در شهر کرمان نیاز 

می شود؟
قطعا تابستان امسال هم با مشکل برخورد خواهیم کرد. 
البته اقداماتی انجام شده یا در دست انجام است که تا 
حدودی از بار بحران کاسته شود، با این حال، در تدارک 
تهیه ی تانکرهای سیار هستیم تا در مناطقی که مردم 
با مشکل مواجه می شوند، آبرسانی سیار انجام شود. 
از مردم و رسانه ها می خواهیم به ما کمک کنند تا با 

کم ترین مشکل بحران را پشت سر بگذاریم.
*احتمال جیره بندی آب هم وجود دارد؟

از نظر کارشناسی، ما با جیره بندی موافق نیستیم 
چرا که باعث افزایش مصرف آب می شود. مردم آب 
را ذخیره می کنند و چون روش نگهداری آن مناسب 
نیست، مجبور می شوند آب را بیرون بریزند و همین، 
باعث افزایش مصرف و بدتر شدن شرایط می شود. 
دنبال جیره بندی نیستیم اما مدیریت مصرف را به 
این صورت انجام می دهیم که؛ در ساعاتی مصرف 
آب کمتر است مثال پایان شب؛ فشار آب را کاهش 
داده و آب را ذخیره می کنیم تا در ساعات پیک مورد 
استفاده قرار گیرد. پیک مصرف، عمدتا ساعات عصر 
است که مردم اغلب در خانه هستند و سیستم های 
سرمایشی فعال است. در این مواقع، از ذخیره ی 

ساعات کم مصرف استفاده می کنیم تا مشکل کاهش 
یابد.

*چرا شهرهای کرمان، زرند و رفسنجان 
وضعیت بدتری نسبت به دیگر شهرهای استان 

پیدا کرده اند؟
چون سفره های زیرزمینی، در دشت هایی که برای 
این سه شهر آب استحصال می کنیم بیش ترین افت 
را داشته اند و چاه های کشاورزی بسیار زیادی نیز طی 
سالیان متمادی، در این دشت ها حفر شده و هم اکنون 
نیز، بدون حساب و کتاب در حال برداشت آب هستند. 
به دلیل برداشت بی رویه، سطح آب زیرزمینی این 
دشت ها پایین رفته است به گونه ای که مثال در سال 
60 در دشت کرمان، زمانی چاه حفاری می کردیم 
با 100 متر عمق، به آب می رسیدیم، اما اکنون این 
عمق، به 300 متر رسیده است! از طرفی، ِدبی آب 
این چاه ها هم از 50 لیتر بر ثانیه بسیار کمتر شده 
و به  15 لیتر بر ثانیه رسیده است. به این وضعیت 
اضافه کنید که اطراف این سه شهر، هیج منبع آب 
دیگری وجود ندارد که بتوانیم از طریق آن، کمبودها 
را جبران کنیم. همچنین، توسعه ی این سه شهر و 
افزایش جمعیت، نیاز آبی را بیش تر کرده است. البته، 
تامین آب این شهرها جزو اولویت های وزارت نیرو 
قرار دارد و طرح های میان مدت و بلندمدت انتقال 
آب برایشان تعریف شده است. پروژه ی صفارود برای 
تامین آب شهر کرمان در میان مدت و بهشت آباد برای 
هر سه شهر در بلندمدت دیده شده ولی این طرح ها، 
با مشکالت حقوقی و تامین اعتبار مواجهند و ممکن 
است تا چهار، پنج سال آینده آب آن به کرمان و زرند 
و رفسنجان نرسد. بنابراین،  باید ضمن پیگیری برای 
اجرای این پروژه ها در حداقل زمان ممکن که مجری 
آن شرکت آب منطقه ای است، فعال از همین منابع 
آب زیرزمینی استفاده و آن را مدیریت کنیم؛ برای 
کاهش مشکالت مردم، مدیریت مصرف و کنترل فشار 
را داریم، در کنار آن، نظارت بر انشعابات غیرمجاز را 
تشدید کرده ایم، مصارف فضای سبز شهرداری ها را 
به حداقل رسانده ایم و از همکاران خواستیم تا در 
زمان پیک، مصرف در ادارات را محدودتر کرده و 
آب شرب را برای فضای سبز استفاده نکنند، مباحث 
آموزشی و فرهنگ سازی هم از طریق روابط عمومی 
انجام می شود تا مردم کمک کنند و بتوانیم با حداقل 

مشکالت، کم آبی را مدیریت کنیم.
*اشاره کردید که با تغییر فشار آب، قصد 

مدیریت شرایط را در تابستان دارید. خوِد این 
نوسانات، باعث آسیب و خسارت به تاسیسات 

آبی نمی شود؟
روشی که ما استفاده می کنیم علمی و حساب شده 
و توسط افراد متخصص و با برنامه صورت می گیرد. 
ما فشار را پایین می آوریم تا شبکه هیچ گاه خالی از 
آب نباشد. اگر شبکه خالی باشد، صحبتی که شما 
می فرمایید درست است که ما به این شکل عمل 

نمی کنیم.
*در مورد شهر کرمان، ممکن است بفرمایید 

کدام مناطق وضعیت بدتری دارند؟
سال گذشته، چند نقطه ی بحرانی در شهر کرمان 
داشتیم. روستای سیدی یکی از نقاط خیلی بحرانی 
بود، بعد از آن، شهرک صنعتی در جنوب شهر و سپس، 
بلوار جمهوری، 20 متری نادر، بلوار فارابی، خیابان 
هزارویکشب و شهرک مطهری از جمله مناطقی بودند 

که بیش ترین مشکل را داشتند.
*چرا؟

عالوه بر اینکه آب کم داشتیم، با توجه به افزایش 
ساخت وسازها در این مناطق، با مشکل شبکه نیز روبه رو 
بودیم. از شهریورماه سال گذشته، تیم های مطالعاتی 

فعال شده و این مناطق را بررسی کردند. اصالح شبکه 
از همان زمان آغاز شد و همچنان ادامه دارد. به عنوان 
مثال، در بلوار جمهوری، از چهارراه فرهنگیان به سمت 
شفا، همکاران ما در ساعات شب فعالیت می کنند یا در 
خیابان فردوسی هم همین طور؛ خط تغذیه تا چهارراه 

خواجو در حال اصالح است.
*یعنی در حال توسعه ی شبکه ی آبرسانی 

هستید؟
در واقع بازسازی شبکه دارد صورت می گیرد و لوله هایی 
که قطر کمتری داشتند با لوله های بزرگ تر جایگزین 
می شود. عالوه بر بلوار جمهوری و فردوسی، در شهرک 
مطهری نیز چند نقطه به همین شکل اصالح شد. یک 
خط انتقال 11 کیلومتری با قطر هزار میلیمتر، برای 
حل مشکل مناطق سیدی و غرب شهر ایجاد شد که از 
سه راه جوپاری تا روبه روی پارک مادر ادامه دارد و 20 
روزی می شود که وارد مدار شده است. در مجموع، در 
پنج، شش نقطه از شهر؛ که در پیک مصرف و زمانی آب 
وجود دارد هم ممکن بود مردم با مشکل مواجه باشند، 
شبکه را اصالح کردیم و تا 10 روز آینده، برنامه این 
است کل نقاطی که شبکه مشکل دارد اصالح شود. 
ولی به هر حال، شبکه ی آب، اتصاالت مکانیکی دارد 
و ممکن است مجدد در تابستان مشکالتی فنی ایجاد 
شود که با تعمیراتی در کوتاه مدت حل خواهد شد. 
به طور کلی باید بگویم که اصالح شبکه که سال گذشته 

مشکل زا شده بود را انجام داده ایم.
*فقط آِب کافی نیست که در این شبکه جریان 

یابد. درست است؟
واقعیت این است که آب در همین وضعیت هم، به 
اندازه ی شرب داریم ولی مشکل این است که سیستم 
سرمایشی در شهر کرمان و دیگر شهرهای کویری با 
آب کار می کند. در واقع، مصرف کولرهای آبی عدد 
قابل توجهی است که باعث می شود در پیک مصرف، 
منابع آبی پاسخگوی نیاز نباشد. به طور متوسط، هر 
کولر آبی در هر ساعت 20 لیتر آب مصرف دارد؛ تا 
دمای 37 درجه در کرمان مشکلی نداریم اما وقتی 
دما از این میزان بیش تر می شود، تعداد ساعات روشن 
بودن کولرها هم افزایش می یابد و مصرف باال می رود. 
به این وضعیت، آبیاری باغچه ها و فضای سبز منازل را 
نیز اضافه کنید که متاسفانه هنوز شهروندان درختان و 
سبزی کاری  دارند و با آب شرب آن را آبیاری می کنند. 
این موارد، در زمان های پیک مصرف، باعث کسری آب 
می شود وگرنه به اندازه ی شرب در این مناطق آب وجود 
دارد. اما به هر حال، سیستم سرمایشی هم نیاز مردم 
است. تامین آب ما ولی جوابگوی آب کولرها در تابستان 

و در دمای باالی 37 درجه نیست.
*به اصالح شبکه اشاره کردید. عالوه بر این، 

سال گذشته صحبت از حفر و یا خرید چاه های 
جدید مخصوصا برای تامین آب شرب شهر 

کرمان نیز بود. ممکن است بفرمایید این اقدام 
به کجا رسیده است؟

حدود 107 حلقه چاه برای شهر کرمان حفر شده که 
در حال حاضر، در حال استحصال است. هر سال اما، 
به دلیل قدمت چاه و عمق حفاری یا بافت زمین، برخی 
چاه ها مشکالتی پیدا می کنند؛ برخی دالیل فنی است 
مثل نقص در پمپ آب و ... که بالفاصله اقدام و آن را 
رفع می کنیم. در برخی از موارد اما به دلیل نشت زمین 
و قطع شدن جریان آب در مسیر چاه، مجبوریم چاه 
را جابه جا کنیم. از شهریورماه تا پایان اسفندماه 13 

حلقه ی چاه را با مجوز آب منطقه ای جابه جا کرده ایم.
*هزینه ی هر جابه جایی چه قدر است؟

جابه جایی هر حلقه چاه، حدود یک میلیارد تومان 
هزینه می برد. عمده ی چاه هایی که جابه جا شد، وارد 
مدار شده است و تعدادی مانده که تا پایان همین ماه 

فعال می شود. در کنار این، سال گذشته، مشاور گرفتیم 
و زون آبی جدیدی تعریف کردند و مجوز هفت حلقه 
چاه را هم در این زون گرفتیم. شش چاه آن حفاری 
شده و خرید لوله و تامین برق نیز در حال انجام است. 
این چاه ها هم قرار است در پیک مصرف وارد مدار شود.

*این چاه ها چه حجم آبی به شهر اضافه 
می کنند؟

 در حالت خوش بینانه با این چاه ها، حدود 300 لیتر به 
ظرفیت تامین آب شهر اضافه می شود ولی همچنان، 
800 لیتر کمبود داریم. این را هم باید مدنظر داشته 
باشیم که وقتی چاه های جدید وارد مدار می شوند، 
برخی چاه ها که االن فعال هستند متاسفانه از مدار 
خارج می شوند و در نتیجه، 30 درصد کسری در پیک 

مصرف پابرجاست.
*به طرح های انتقال آب اشاره کردید. در یکی، 

دو سال اخیر، این موضوع هم مطرح شده که 
مازاد آب خلیج فارس از سرچشمه به شهر 

کرمان منتقل شود. به عنوان یک کارشناس، این 
ایده چه قدر امکان تحقق دارد؟

سرمایه گذاران پروژه ی خلیج فارس شرکت های 
گل گهر و مس و چادرملو هستند، تخصیص آبی 
که گرفته اند مخصوص صنعت است و به گفته ی 
خود دست اندرکاران پروژه، قیمت تمام شده ی هر 
مترمکعب این آب، بین 60 تا 70 هزار تومان می شود. 
این آب را اگر بخواهیم برای شرب بیاوریم؛ آیا در توان 
مردم هست که هزینه اش را بپردازند؟ خیر. پس دولت 
باید پرداخت کند که عدد قابل توجهی می شود و برای 
اینکه در بودجه دیده شود، باید از طریق نمایندگان 
و وزارت خانه پیگیری و نهایی شود. تاکنون اما هنوز 
قراردادی برای این پروژه، بسته نشده و تصمیم 
اجرایی برای آن گرفته نشده اگرچه نمایندگان 
محترم مجلس و خود ما درخواست هایی داشتیم تا 
از این آب به شهر کرمان هم بدهند. عالوه بر قیمت 
این آب، اجرای خط انتقال از سرچشمه تا کرمان هم 
هزینه ای دارد. اینکه دولت آب را از سرمایه گذار بخرد، 
خط انتقال را اجرا کند و آب به کرمان که رسید، 
چه طور پول آن از مردم گرفته شود؛ هنوز نامعلوم 

است و تصمیمی برای آن گرفته نشده است.
*طرح های انتقال آب بلندمدت هستند و اگر 

تامین مالی آن به موقع صورت گیرد، به این 
زودی به کرمان نمی رسند، با کم بارشی هم 

مواجهیم و در مدیریت مصرف نیز ضعف های 
جدی داریم. سالیان زیادی از کم آبی در استان 

گفته می شود ولی اتفاق خاصی برای رفع آن 
نمی افتد. به عنوان یک کارشناس، چه پیشنهاد 

مشخصی دارید تا استان، به سمت بهبود 
شرایط قدم بردارد؟

پیشنهاد ما این است که طرح های کوتاه مدت و 
بلندمدت را در اولویت قرار دهیم. برای بلندمدت 
چاره ای نیست جز اینکه آب از سرشاخه های کارون 
بیاوریم که بخش زیادی از کارهای قانونی آن انجام شده 
ولی همچنان معطل است و همچنین، از آب های آزاد 
خلیج فارس و دریای عمان برای شرب، شیرین سازی و 
به استان منتقل شود. در کوتاه مدت اما، چاره ای نداریم 
جز اینکه مصارف کشاورزی محدود و به آب شرب اضافه 
شود. مشکلی که االن داریم این است که مردم حاضر 
نیستند چاه شان را بفروشند. چندین سال پیگیر خرید 
تعدادی چاه کشاورزی در دشت حسین آباد هستیم 
ولی کسی حاضر به فروش یا اجاره نیست. دولت باید 
تصمیم بگیرد این چاه ها را محدود کند، ظرفیتی که 
دارند را کاهش دهد و آن را به شرب اختصاص دهد. غیر 
از این، راهی نداریم که کشاورزی محدود و آب مازاد به 

شرب اضافه شود. 

بحران آب شرب در کرمان، زرند و رفسنجان

 اسما پورزنگی آبادی
گزارش | فردای کرمان
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ما را دنبال کنید

کتاب »مارون« 
اثر بلقیس سلیمانی متولد 134۲ کرمان، داستان نویس، 
منتقد، روزنامه نگار، پژوهشگر و مدرس است. او در سال 
۸5 موفق شد برنده بهترین رمان بخش ویژه جایزه ادبی 
اصفهان و جایزه ادبی مهرگان شود. ماجرا در روستای 
مارون از توابع گوران استان کرمان رخ می دهد. همسر 
درویش از مارون تا گوران را پیاده می رود تا همسرش را از 
زنی به نام مرصع پس بگیرد. در قصه ی این شهر کوچک 
در سال های پرتب وتاب قبل و بعد انقالب، آدم هایی از هر 
دست، از چپ های مبارز گرفته تا انقالبی های تازه نفس، 
از کاسبان خرده پا تا روستاییان کویری، از دختران پرشور 
تا پسران ایدئالیست و تنوع فراوانی از آدم ها با ماجراهایی 
گره می خورد که پا در تاریخ و امر سیاسی روزگار نویسنده 
دارد و برای همین رمان دوچندان جذاب می شود. مارون 
در ادامه ی مسیر داستان نویسی بلقیس سلیمانی، از این 
جهان های تک افتاده می گوید که ناگهان سرنوشتشان 
تغییر می کند و جست وجوی مدامی که پیشانی نوشت 
برخی از این آدم هاست. یکی از دیگر عناصر داستان 
وجود گودال روستاست که گویی از زمانی که مارون 
وجود داشته آن هم بوده است. گودالی که تهش پیدا 
نیست و در نهایت گورستان کشته های درگیری های 

بین اهالی می شود…

روزی روزگاریدر هالیوود/ اسنو وایت : چطور خودتو تحمل میکنی در حالی که بدی 
های زیادی انجام دادی؟ رامپل : به خودت میگی که کار درست رو انجام دادی، اگه به اندازه 

کافی برای خودت تکرارش کنی یک روز ممکنه خودتم باورش کنی!

دیالوگ
ه برای همه کسایی که از گوش کردن به پاپ ناله خسته  رادیو درخت، رادیو / پاکستیـ 
شدن. موزیک براشون اهمیت داره و به داستان پشت موزیک ها اهمیت میدن. توی رادیو 

درخت موزیک رو غیر کلیشه ای گوش می کنیم.

پادکست 
فیلم »دونده« / داستان امیرو، نوجوان تنهاییست که هوای مهاجرت به آن سوی آبها را دارد 
و با زباله گردی، جمع آوری بطری های خالی و واکس زدن کفش فرنگی ها گذران میکند. به 

تدریج میفهمد که راه آگاهی، آموختن است و به کالس شبانه می رود. 

فیلم

ای کاش
آن کوچه را دوباره ببینم

آنجا که ناگهان
یک روز نام کوچکم از دستم

افتاد 
و البه الی خاطره ها گم شد

آنجا که
یک کودک غریبه

با چشم های کودکی من نشسته است

قیصر امین پور

عکس : علیرضا رضایی
امام جمعه کرمان:

 نقاط محروم استان نتیجه توزیع 
نامتوازن ثروت است

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت عنوان کرد

آماده همکاری برای راه اندازی بانک 
خون بند ناف در جنوب کرمان هستیم

امام جمعـه کرمان با اشـاره بـه این کـه ثروت های زیـادی در اسـتان کرمان وجـود دارد 
گفت: توزیـع نامتوازن ثـروت باعث محرومیت در نقاط زیادی از اسـتان شـده اسـت.

حجت االسـالم والمسـلمین حسـن علیدادی سـلیمانی در دیـدار حجت االسـالم 
والمسـلمین حسـین روحانی نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسـکن انقالب اسـالمی با 
بیان اینکه حق طبیعی هر شـهروند و هر روسـتایی اسـت که از واحد مسـکونی مناسب 
برخوردار باشـد گفت: کشـور بعد از پیروزی انقالب اسالمی مسیر سـختی را طی کرده 

اما موفـق بوده و در شـاخص های زیادی پیشـرفت داشـته اسـت.
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه داشـتن مسـکن برای قشـر 
آسـیب پذیر و متوسـط به پاییـن جامعـه ضـرورت دارد ادامـه داد: کار در بنیاد مسـکن 
یـک کار جهـادی و سرنوشت سـاز اسـت و می توانـد رتبـه کشـور را در شـاخص های 

جهانـی ارتقـا بدهد.
او با بیـان اینکه اسـتان کرمان اسـتان بسـیار پهنـاوری اسـت و برخی شهرسـتان های 
آن بـه معنـای واقعی محـروم هسـتند افـزود: با توجـه بـه اینکـه در اسـتان ثروت های 
زیـادی وجـود دارد متاسـفانه عـدم توزیـع متـوازن ثـروت باعـث محرومیـت در نقاط 

زیادی شـده اسـت.
علیدادی سـلیمانی با اشـاره به اینکه بایـد به گونـه ای کار کنیم که در سـال های نزدیک 
خانواده بدون مسـکن در اسـتان نداشـته باشـیم گفت:بنیاد مسـکن مسـئولیت بسیار 
سـنگینی دارد و بایـد با تـوان جهـادی و نیـروی جهـادی در این امـر مهم وارد شـده و 

کار کنـد.
او تصریح کرد:مسـکن روسـتایی بسـیار اهمیت دارد و اگر فضای مناسـب در روسـتاها 
برای ماندگاری و جلوگیری از مهاجرت ایجاد شـود قطعاً از بسـیاری از مشـکالت آینده 

کشـور جلوگیری شـده است.
امـام جمعه کرمـان بـا اشـاره بـه اینکـه مجموعـه بنیـاد مسـکن انقـالب اسـالمی در 
اسـتان کرمـان خـوب کار می کنـد کـه جـای تقدیـر دارد گفت:نیازمنـدان مسـکن را 
باید شناسـایی کرده و بر اسـاس اولویت بندی سـاخت مسـکن بـرای آنها را انجـام داد.
او بـا بیـان اینکـه خانواده هایی داریم کـه چند معلـول را در خانـه نگهـداری می کنند و 
نیاز اسـت که حداقـل از یـک خانه و سـرپناه برخـوردار باشـند افزود:امروز سـاماندهی 
حاشیه نشـینی دغدغه مقـام معظم رهبری اسـت و الزم اسـت بـا برنامه ریزی مناسـب 

حاشـیه شـهرها سـاماندهی و از ادامه حاشیه نشـینی جلوگیری کرد.
علیدادی سـلیمانی با بیـان اینکه سـاماندهی روسـتا در قالـب اجرای طرح هـای هادی 
روسـتایی کار بزرگـی اسـت کـه بنیـاد مسـکن انجـام می دهـد گفـت: اسـتان کرمان 

روسـتاهای زیـادی دارد کـه در ۲3 شهرسـتان واقـع شـده اند.

رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت گفت: جلسات متعددی برای راه اندازی بانک خون  و 
مرکز ناباروری توسط دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با مرکز رویان و ... برگزار شده و منتظر 

تصمیم جهاددانشگاهی استان کرمان بودیم و آمادگی هرنوع همکاری را داریم.
دکتر اصغر مکارم در نشست با مدیر دفتر جهاد دانشگاهی جیرفت با اشاره به این که 
جنوب کرمان باالترین نرخ زایمان را در استان  دارد، گفت: دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
در راستای تاکید مقام معظم رهبری نسبت به فرزندآوری جهت راه اندازی مرکز ناباروری 

و بانک خون  از هیچ همکاری دریغ نخواهد کرد.
او بر لزوم ارائه خدمات درمانی و بهداشتی به صورت کارشناسی تاکید کرد و افزود: می 
طلبد جهاد دانشگاهی چند سرفصل مشخص را به صورت کارشناسی و بر اساس نیازهای 

منطقه جنوب کرمان ارائه بدهد.
مکارم با استقبال از انجام کارهای زیربنایی در حوزه بهداشت و درمان اظهار کرد: جلسات 
متعددی برای راه اندازی بانک خون  و مرکز ناباروری توسط دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 
با مرکز رویان و ... برگزار شده و کوتاهی از طرف مجموعه دانشگاه نبوده بلکه منتظر تصمیم 

جهاددانشگاهی استان کرمان بودیم.
مکارم انجام هرگونه کار مشترک را در گرو انجام تعهدات تبیین شده دانست و گفت: با توجه 
به اینکه ظرفیت سرمایه گذاری در حوزه بهداشت و درمان در منطقه جنوب کرمان وجود 

دارد لذا خدمت به مردم هدف اصلی است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت سرمایه گذاری برای توسعه  زیرساخت های بهداشتی 
و درمانی را از جمله خدمات مورد نیاز دانست و گفت: دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در این 

زمینه برای هرگونه سرمایه گذاری همکاری خواهد کرد.
در ادامه دکتر بهزاد جعفری مدیر دفتر جهاد دانشگاهی جیرفت با اعالم آمادگی مدیریت 
جهاد دانشگاهی استان کرمان برای راه اندازی زیرساخت های ضروری در حوزه بهداشت و 
درمان در جنوب استان گفت: راه اندازی مرکز ناباروری و بانک خون بند ناف از پیشنهادات 

مدیریت جهاد دانشگاهی استان است لذا آماده هرگونه همکاری خواهیم بود.
او جهاددانشگاهی را بازوی دستگاه های اجرایی عنوان کرد و افزود: جهاد دانشگاهی کشور 

و مراکز استان ها در زمینه های مختلف موفقیت های چشمگیری داشته اند.
جعفری توجه به طرح های دانش بنیان را از دیگر اهداف جهاد دانشگاهی دانست و اظهار 
کرد: در زمینه راه اندازی بانک خون  و مرکز ناباروری در جنوب کرمان آماده همکاری 

هستیم.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

آبشارهای سیمک 
که تعدادشان به سیزده عدد می رسد در منطقه 

کوهپایه و سی و پنج کیلومتری شمال کرمان قرار 
دارد. نام سیمک از تنگه ای به همین نام برگرفته است 

که عرض آن بسیار کم بوده و دیواره های بسیار بلند 
دو طرف آن را احاطه کرده است. 

یک ماه و نیم تا آغاز سی و هشتمین جشنواره جهانی 
فیلم فجر باقی مانده؛ این در حالی است که کشورمان 
در پیک چهارم شیوع کرونا به سر می برد و باید دید 
تا آن زمان وضعیت رنگ بندی کرونایی پایتخت چه 
خواهد شد. با این حال به نظر می رسد برگزاری این 

دوره از جشنواره قطعی است

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن 
از آسیب کرونا بر پیکر اقتصاد 

استان نوشت

جاذبه

خبر

سالگشت

سـیرجان و بردسـیر قطب اولید ئ اشـتغال هستند اماتا نقطه ی مطلوب فاصله 
shahbazhassanpour_org داریم. از صفحه

تمـاس دکتـر اعظمی با دکتـر آدم نژاد در خصوص حل مشـکل کمبود کامیون 
Doctorazama جهت حمل محصوالت کشـاورزی. از صفحه

  در اینستاگرام چه خبر  در اینستاگرام چه خبر 

آوای محلی           

ُمو 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 : محمدبخشی

         در توییتر چه می گویند؟

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان شبکه نسیم با برنامه 
»کتاب باز« و »بی انتها« در آستانه افطار و سحر این ماه 

با مخاطبان همراه خواهد شد. 

فیلم کوتاه »خورشــیدگرفتگی« بــه کارگردانی رها 
امیرفضلی و علیرضا قاسمی به جشنواره ای در فرانسه 

راه پیدا کرد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان از آغاز فاز دوم پروژه مرمت، احیا و 

ساماندهی قلعه شهرستان منوجان خبر داد


