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عمرانی  امور  معاون  جامعه:  گروه 
طرح  به  اشاره  با  کرمان  استانداری 
قلعه  و  دختر  قلعه   مرمت  و  ساماندهی 
دریافت  »برای  کرد:  اظهار  کرمان  اردشیر 
اعتبار کمک می کنیم و باید کار به سرانجام 
فراهم  گردشگران  بازدید  زمینۀ  و  برسد 
آیت اللهی موسوی  سیدمصطفی  شود«. 
اطراف  وسیعی  طرح  قبل  »سال ها  افزود: 
قابلیت  که  بود  شده  دیده  قلعه ها  این 
اجرایی نداشت و مردم سال ها معطل شدند 
که اکنون طرح در حال بهینه سازی است 

و تا یک ماه و نیم آینده تکمیل می شود«.
قلعه های  بحث  »برای  داد:  ادامه  وی 

دختر و اردشیر باید کارگروه فنی تشکیل 
و همۀ مباحث دنبال شود تا کار به نتیجه 
برسد ضمن اینکه دکلی که در این محوطه 
وجود دارد، باید جابه جا شود و همۀ کارهای 

مربوطه انجام شده است«.
به گزارش ایسنا کرمان، معاون عمرانی 
استاندار کرمان ۲۹ شهریورماه در کارگروه 
شدن  رها  به  اشاره  با  استان،  گردشگری 
خصوصی  مالکان  توسط  تاریخی  بناهای 
بیان کرد: »در برخی موارد محدودیت هایی 
تاریخی  بناهای  مالکین  ایجاد می شود که 
بسته های  است  و الزم  نمی آیند  ما  سمت 
و  گرفته  نظر  در  مالکین  برای  تشویقی 

بالعوض  کمک های  و  کم بهره  تسهیالت 
پرداخت شود«.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کرمان آثار 
فرهنگی و تاریخی زیادی دارد و باید در این 
حوزه وقت بگذاریم و باید همه کمک کنیم، 
اضافه کرد: »کاروانسراها در موقعیت هایی 
قرار دارند که حتما برای مالکین درآمدزایی 
و  همراهی  با  و  شوند  توجیه  باید  و  دارد 

کمک میراث فرهنگی ساماندهی شوند«.
آیت اللهی موسوی  با اشاره به مانع تراشی  
و  مختلف  دستگاه های  در  کارها  روند  در 
گالیه از عملکرد بانک ها، بیان کرد: »همه 

باید با همدلی کارها را پیش ببریم«. 

برگزاری  ستاد  فرهنگ وهنر:  گروه 
پانزدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران 
رویداد  این  در  هنرمندان  حضور  فراخوان 
پانزدهمین  کرد.  منتشر  را  موسیقایی 
به صورت  ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره 
غیررقابتی در دو بخش اجرای صحنه ای و 
فعالیت های پژوهشی، از ۲۰ تا ۲۵ آبان ماه 
به  بنا  شد.  خواهد  برگزار  کرمان  شهر  در 
جشنواره  پانزدهمین  برگزاری  ستاد  اعالم 
موسیقی نواحی، جشنواره پانزدهم براساس 
در  »خالقیت  و  قومی«  آیینی  »سنت های 
)گونه(  و  برگزار خواهد شد  اصالت«  عین 
ژانرمحور نبوده و امکانی را برای حضور انواع 

کشورهای  اقوام  سازی  و  آوازی  موسیقی 
فراهم  فرهنگی  ایران  حوزۀ  در  مسلمان 

آورده است. 
پانزدهمین جشنواره  ایسنا،  گزارش  به 
موسیقی نواحی ایران به دبیری محمدعلی 
مرآتی و با حمایت دفتر موسیقی معاونت 
و  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری 
اداره  و  ایران  موسیقی  انجمن  همکاری 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 

برگزار می شود.
ارسال  مهلت  جشنواره،  فراخوان  در 
مهرماه  دوم  جشنواره،  دبیرخانه  به  آثار 
14۰1 از طریق سامانٔە »بامک« به آدرس 

bamak.nay.ir اعالم شده است.
مهرماه   11 دوشنبه  از  بامک  سامانۀ 
شد.  خواهد  باز  متقاضیان  ثبت نام  برای 
به صورت  باید  اجراها  تصویری  نمونه های 
ویدیوئی با کیفیت مطلوب )بدون افکت یا 
هرگونه ویرایش( در سامانۀ بامک بارگزاری 
نباید  تصویری  نمونۀ  زمان  مدت  و  شود 
این فراخوان  باشد. در  از 1۲ دقیقه کمتر 
دبیرخانه  است،  شده  اعالم  همچنین 
با شماره  ایران،  نواحی  موسیقی  جشنواره 
اداری  ساعت  در   ۲۹4۹۹۲۹۹۰۰۲ تلفن 
احتمالی  سؤاالت  به  پاسخگویی  آمادۀ 

متقاضیان است.

گروه جامعه: رئیس اداره مراقبت مرکز 
مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
پیش رو  زمستان  و  پاییز  فصل  »در  گفت: 
به  نسبت  ایمنی  سطح  این که  دلیل  به 
است؛  کرده  پیدا  کاهش  آنفلوآنزا  بیماری 
سرایت پذیری  که  دارد  وجود  احتمال  این 
و بیماری زایی این بیماری بیشتر از گذشته 
»این  داد:  توضیح  قادری  ابراهیم  باشد«. 
برای  بلکه  آنفلوآنزا،  برای  فقط  نه  مسئله 
 RSV قبیل  از  دیگر  ویروس های  از  برخی 
نیز اتفاق خواهد افتاد که این ویروس نیز 
سرماخوردگی  عالئم  ایجاد  عوامل  از  یکی 
این  البته  است.  کودکان  در  خصوصا 
آینده  سال های  در  و  بوده  موقت  موضوع 
کمتر خواهد شد«. وی افزود: »افرادی که 
مبتال به بیماری های مزمن بوده یا سالمند 

هستند، واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند«.
جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 

آنفلوآنزای  »واکسن  کرد:  اظهار  قادری 
است.  موجود  کشور  در  خارجی  و  ایرانی 
قابل  هدف،  سنی  گروه های  تمام  برای 
به  مبتال  که  افرادی  هستند.  استفاده 
بیماری های مزمن بوده یا سالمند هستند؛ 

بهتر است این واکسن را تزریق کنند«.
از  آنفلوآنزا  واکسن  »تلقیح  گفت:  وی 
بروز شدید بیماری جلوگیری می کند و در 
مادران باردار نیز منعی برای تزریق واکسن 
مشورت  با  می توانند  آن ها  ندارد.  وجود 

پزشک یا مامای خود، واکسینه شوند«.
مدیریت  مرکز  مراقبت  اداره  رئیس 
افزود:  بهداشت  وزارت  واگیر  بیماری های 
که  افرادی  و  درمان  و  بهداشت  »پرسنل 
بهتر  نیز  دارند  کار  و  سر  زیادی  مردم  با 
کنند. تزریق  را  آنفلوآنزا  واکسن  که  است 

در سال جاری انتظار داریم گردش بیشتر 
را  آر اس وی  و  آنفلوانزا  مانند  ویروس هایی 

آنفلوآنزا را بعید  اما سونامی  شاهد باشیم؛ 
است که در کشور داشته باشیم. زیرا مردم 
برابر  در  خود  از  چگونه  که  گرفته اند  یاد 
بیماری های تنفسی مراقبت کنند و سطح 
است.  رفته  باالتر  بسیار  تنفسی  بهداشت 
ویروس آنفلوآنزا نیز سرایت پذیری کمتری 

نسبت به کرونا دارد«.
وی بیان کرد: »پیش بینی ها برای فصل 
سخت  متخصصان  برای  زمستان  و  پاییز 
است؛ اما در سال جاری ویروس هایی مانند 
آنفلوآنزا احتماال برای ما مشکالتی را ایجاد 
خواهند کرد. در حال حاضر حدود سه سال 
نسبی  رعایت  با  و  گذشته  کرونا  شیوع  از 
سال  زمستان  و  پاییز  در  دستورالعمل ها 
بین  در  خیلی  آنفلوآنزا  ویروس  گذشته، 
مردم به گردش درنیامد. هرچند مواردی از 
آن را در  جوانان و کودکان در سال گذشته 

نیز شاهد بودیم«. 

در هفته دفاع مقدس؛
کرمان میزبان

 3 شهید گمنام است
نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل  جامعه:  گروه 
ارزش های دفاع مقدس استان کرمان از برگزاری 4۲۰ 
برنامه در هفتۀ دفاع مقدس در سطح استان خبر داد 
و گفت: »در این هفته از ۷۰ عنوان کتاب دفاع مقدس 
رونمایی می شود«. سرهنگ محمود مهدوی فرد با بیان 
ماه  پایانی  ایام عزاداری  با  این که هفتۀ دفاع مقدس 
صفر مصادف بوده و استان کرمان در این ایام میزبان 
است،  مقدس  دفاع  گمنام  شهید  سه  مطهر  پیکر 
افزود: »دو شهید شهرستان کرمان در روستای تکاب 
از  و یکی  تدفین می شوند  و منطقۀ کوهپایه کرمان 
شهدا در روستای فتح آباد زرند در منطقۀ مطهرآباد 
تسنیم  گزارش  به  شد«.  خواهد  سپرده  خاک  به 
کرمان، وی ۲۷ شهریورماه در نشست خبری پیرامون 
مراسم  مقدس،  دفاع  هفتۀ  برنامه های  اطالع رسانی 
نکوداشت پیشکسوتان دفاع مقدس و همچنین حضور 
اظهار کرد: »ستاد  استان کرمان،  در  شهدای گمنام 
بزرگداشت هفتۀ دفاع مقدس در تمام شهرستان های 
با  استان  مرکز  در  که  شده  تشکیل  کرمان  استان 
محوریت استاندار و دبیری اداره کل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس است«. وی با بیان اینکه 4۲ 
محور برای برنامه های هفتۀ دفاع مقدس تعیین شده 
مقاوم  با شعار »ما  دفاع مقدس  است، گفت: »هفتۀ 
هستیم« برگزار می شود و محوریت اصلی برنامه های 
بنیاد حفظ  تبیین است«. مدیرکل  این هفته، جهاد 
با  کرمان  استان  مقدس  دفاع  ارزش های  نشر  و  آثار 
اشاره به اینکه روایتگری پیشکسوتان دفاع مقدس در 
مدارس و دانشگاه ها در این هفته انجام می شود، ادامه 
دفاع  هفتۀ  در  رهبری   معظم  مقام  »سخنرانی  داد: 
مقدس روز چهارشنبه 3۰ شهریورماه از ساعت ۹:3۰ 
انجام می شود«. وی با بیان اینکه این مراسم در کرمان 
و سخنرانی  برگزار می شود  کرمان  گلزار شهدای  در 
مقام معظم رهبری به صورت مستقیم پخش خواهد 
شد، افزود: »سخنرانی از گلزار شهدا و از جوار مرقد 

مطهر شهید سپهبد قاسم سلیمانی پخش می شود«.
مهدوی فرد با اشاره به اینکه در حاشیۀ این مراسم 
نیز  استان  مقدس  دفاع  پیشکسوتان  از  تعدادی  از 
 ۷۰ از  برنامه  این  »در  شد:  یادآور  می شود،  تجلیل 
با  رونمایی می شود«. وی  دفاع مقدس  کتاب  عنوان 
بیان اینکه مراسم رژۀ نیروهای مقتدر مسلح نیز روز 
پنج شنبه برگزار می شود، ادامه داد: »مراسم غبارروبی 
عصر  کشور،  سراسر  با  همزمان  شهدا  مطهر  قبور 
پنج شنبه در گلزارهای شهدای استان برگزار می شود«. 

استاندار کرمان:
قنات های آسیب دیدۀ استان 

مرمت شود
اعتبار  به  اشاره  با  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
ریاست جمهوری،  سفر  در  قنوات  به  یافته  تخصیص 
گفت: »در این سفر اعتباری برای احیا و مرمت قنات ها 
تخصیص یافته که باید برآورد هزینه ای دقیقی صورت 
گیرد«. محمدمهدی فداکار با تاکید بر مرمت قنات های 
قنوات  مرمت  و  احیاء  »کار  افزود:  استان  آسیب دیدۀ 
همه جانبۀ  همکاری  و  حمایت  که  است  بزرگی  کار 
مربوطه  خصوصی  شرکت های  حتی  و  سازمان ها  تمام 
را می طلبد چراکه بعضی از مناطق ممکن است ارزش 
آن  در  زیادی  قنات های  ولی  باشند  نداشته  اقتصادی 
منطقه وجود داشته باشد لذا باید آمار دقیقی از تمامی 

قنات های موجود استان تهیه و احیا شوند«.
کرمان،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
وی ۲۸ شهریورماه در جلسه هیات امنای قنوات استان 
و فرهنگ  به زندگی  کرمان خاطرنشان کرد: »قنات ها 
و  داشته  وجود  همواره  آب  به  نیاز  و  بوده  وصل  مردم 
کوتاهی در این امر در آینده پشیمانی زیادی به همراه 
و  اطالعاتی  بانک  ایجاد  بر  فداکار،  داشت«.   خواهد 
و همچنین  قنوات  در حوزۀ  فعال  اینترنتی  سایت های 
این  در  کاربردی  عملی  و  علمی  آموزش های  برگزاری 
حوزه و ارتباط با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی 

و دانشگاه ها تاکید کرد. 

حسن پور:
رویکرد استان کرمان باید 
حمایت از صادرات باشد

بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده  اقتصاد:  گروه 
در مجلس شورای اسالمی گفت: »استان کرمان آمادۀ 
مذاکره با سفرای کشورهای مختلف در راستای تبادالت 
شورای  جلسۀ  در  پور  حسن  شهباز  است«.  تجاری 
»متاسفانه  افزود:  کرمان،  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
از  استان  از شرکت های  برخی  همچنان شاهد هستیم 
همۀ امکانات کرمان استفاده می کنند اما تجهیزات مورد 

نیاز خود را از استان های دیگر تامین می کنند«.
وی تاکید کرد: »باید رویکرد استان کرمان، حمایت 
بایستی  مربوطه  دستگاه های  همۀ  و  باشد  صادرات  از 
پای کار بیایند و دستگاه هایی که در این زمینه مشکل 
ایجاد می کنند به چالش کشیده شوند«. به گزارش ایسنا 
کرمان، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمان نیز 
اجرایی ۸۲ درصد  این جلسه، گفت: »دستگاه های  در 
تسهیالت تبصرۀ 1۸ انعقاد قرارداد کرده اند که ۷۲ درصد 
آن پرداخت شده است«. صادق سلطانی ادامه داد: »در 
سال گذشته 1۲1۷ میلیارد تومان از محل تبصرۀ 1۸ 
مصوب شده است و دستگاه هایی که می توانند از سهمیۀ 

کشوری استفاده کنند، از فرصت بهره بگیرند«. 

کاهش آمار خرید و فروش 
مسکن در کرمان

گروه اقتصاد: رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک 
در  مسکن  فروش  و  خرید  وضعیت  به  اشاره  با  کرمان 
دچار  مسکن  معامالت  حاضر  حال  »در  گفت:  کرمان، 
کاهش  شدت  به  فروش  و  خرید  آمار  و  است  رکود 
یافته است«. محسن شهریاری افزود: »در بخش اجاره 
تقاضا،  افزایش  و  مسکن  تولید  در  رکود  دلیل  به  نیز 
شاهد افزایش اجاره بهاء هستیم و بایستی در این مورد 
چاره اندیشی شود«. وی با بیان این که قیمت مسکن در 
مناطق مختلف شهر بین ۲۵ تا 3۰ درصد و اجاره بها 
نیز بین 3۰ تا 3۵ درصد افزایش داشته است، ادامه داد: 
از  زیادی  فاکتورهای  ساختمان،  قیمت  تعیین  »برای 
جمله نوع مصالح استفاده شده، سن بنا، محل و موقعیت 
متوسط،  به طور  اما  است  موثر  دیگر  موارد  و  منطقه 
میانگین قیمت هر متر آپارتمان نوساز در مناطق مرکزی 

شهر کرمان حدود 1۸ تا ۲1 میلیون تومان است«.
به گزارش ایسنا کرمان، شهریاری بیان کرد: »از آنجا 
و  بوده  محرک  عنوان  به  اقتصاد  در  مسکن  بخش  که 
این بخش است، رکود  به  وابسته  صدها شغل و حرفه 

بخش مسکن به سایر بخش ها نیز سرایت کرده است«.
رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان دربارۀ 
وضعیت بازار مسکن در نیمۀ دوم سال گفت: »با توجه 
به رکود فعلی فکر نمی کنم در بخش اجاره و فروش، در 

نیمۀ دوم سال جاری قیمت ها افزایش پیدا کند«. 

خبر

معاون عمرانی استاندار کرمان وعده داد

وزارت بهداشت مطرح کرد

طرحساماندهیقلعههایدخترواردشیریکماهونیمآیندهتکمیلمیشود

فراخوانپانزدهمینجشنوارهموسیقینواحیمنتشرشد

احتمالسرایتپذیریبیشترآنفلوآنزادرپاییزامسال

خبر

 آگهی فقدان سند مالکیت
ملی  بشماره  پور  رییس  مجتبی  اقای  اینکه  به  نظر 
۲۹۸۰1۵1۹3۹فرزند امیرعماد طبق تفویض وکالت بشماره 
۲۷634مورخ 14۰1/۰6/۲۰ دفترخانه ۲36 کرمان از طرف 
شناسنامه 4۰  شماره  مصطفي  فرزند  پورزند   / ایرج  اقای  
ملی  دارای شماره  کرمان  از  تولد 131۵/۲/۲ صادره  تاریخ 
۲۹۹1163۲۰۸ با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک 
از  ۲۹۸۲  فرعی  پالک  1۰۲  اعیان  و  عرصه  دانگ  شش 
بشماره  اصلي  مالکیت  اصلی بخش3  کرمان موضوع سند 
دفتر  شماره  با   ۹3 سال  الف  سری   ۵۸۰۸33 چاپی 
گردیده  ثبت   13۹۵۲۰31۹۰۷۸۰۰۵۹۰3 الکترونیکی 
شماره  دستور  بموجب  دائم  بازداشت  مورد  دو  است 
صادره   13۹6/۰3/۲۲ مورخ   13۹6۰4۹1۹۰61۰۰۰۸۹۰
از ریاست محترم اداره اجراي اسناد رسمي کرمان به مبلغ 
اسناد  اجراي  اداره  محترم  ریاست  نفع  به   ۲۵3۰۰۰۰۰۰۰
رسمي کرمان برای مالکیت ایرج پورزند .بازداشت می باشد 
مورخ   13۹۹۰۵۸1۹۰61۰۰4۵۷1 شماره  دستور  بموجب 
13۹۹/11/۲ صادره از اداره اجراي اسناد رسمي کرمان به 
اجراي  اداره  محترم  ریاست  نفع  به   34۵۰۰۰۰۰۰۰ مبلغ 
اسناد رسمي کرمان برای مالکیت ایرج پورزند .بازداشت می 
باشد بموجب درخواست وارده بشماره 11۰۲/1۰۵64  مورخ 
14۰1/۰6/۰۷ ضمن تسلیم دو برگ استشهاد محلي تصدیق 
امضا شده مدعي است سند مالکیت پالک مزبور بعلت   سهل 
انگاری مفقود و در خواست سند مالکیت المثني  نموده لذا 
باستناد اصالح تبصره یک اصالحي ماده 1۲۰ آئین نامه قانون 
ثبت مراتب در یک نوبت در تاریخ مندرج در ذیل آگهـــي 
مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام معامله نسبت به ملک 
الذکر با وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد ظرف  فوق 
منطقه ۲  ثبت  اداره  به  آگهي  انتشار  از  پس  روز  ده  مدت 
شهرستان کرمان مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نمایند در غیر این صورت 
المثني  از مدت مذکور نسبت به صدور سند مالکیت  پس 

اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار:14۰1/۰6/3۰

رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(                                                                                              

 محمودمهدیزاده
رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه ۲ کرمان

گروه اقتصاد: رئیس سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه 
اسناد  جذب  برای  فرصت  روز  چند  فقط 
خزانۀ بودجۀ سال گذشته باقی مانده است، 
اسناد خزانه  از  تومان  میلیارد  گفت: »34 
مربوط به 33 دستگاه اجرایی استان جذب 

نشده است«.
جعفر رودری افزود: »اسناد خزانه 11۰ 
استان  مشمول  دستگاه های  از  دستگاه 

کرمان نیز جذب شده است«.
وی ادامه داد: »۲ میلیارد و 1۰۰ میلیون 
تومان از اسناد جذب نشدۀ خزانه مربوط به 
راه و شهرسازی و همین میزان مربوط به 
اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای و یک 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان نیز مربوط به 

حوزه های علمیه استان کرمان است«.
ایرنا کرمان، وی در شورای  به گزارش 
بیان  کرمان  استان  توسعه  و  برنامه ریزی 
 ۲31 و  یک هزار  از  درصد   41« کرد: 
برای  هزینه ای  اعتبارات  تومان  میلیارد 

31 دستگاه اجرایی استان کرمان در سال 
14۰1 تخصیص یافته است«. دبیر شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان کرمان گفت: »با 
استفاده از این اعتبارات، پرداخت حقوق و 
و  شده  انجام  اجرایی  دستگاه های  مزایای 
وی  ندارد«.  وجود  حوزه  این  در  مشکلی 
دستگاه   ۲۲ به  مربوط  نفر   ۲6۲« افزود: 

اجرایی کرمان سال گذشته بازنشسته شدند 
که رقم پاداش پایان خدمت این افراد ۵1 
میلیارد تومان است اما حدود 11 میلیارد 
تومان به این افراد تخصیص داده شده که 
می شود«.  تقسیم  استان  دستگاه های  بین 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اعتبارات  توزیع  ادامه داد: »اولویت  کرمان 
نیز براساس زمان بازنشستگی است و ظرف 

یک ماه آینده مابقی آن پرداخت شود«.
وی ادامه داد: »موافقت نامه ها بایستی تا 
پایان هفتۀ جاری مبادله شود تا اعتبارات 

استانی را به موقع جذب کنیم«.
درصد   16« گفت:  همچنین  رودری 
استان  سرمایه ای  دارایی  تملک  اعتبارات 

کرمان پرداخت شده است«.
وی با اشاره به ۲۵۸ طرح مصوب بین 
اظهار  کرمان  استان  اجرایی  دستگاه   6۵
مابقی  و  شده  مبادله  طرح   166« کرد: 
در حال مبادله است و تقریبا 4۰ دستگاه 

موافقت نامۀ خود را مبادله کرده اند«. 

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان:

۳۴میلیاردتومانازاسنادخزانهکرمانجذبنشدهاست


