
3شماره 793 / چهارشنبه - 16 آذر 1401

و  فرهنگ  وزیر  فرهنگ وهنر:  گروه 
ارشاد آب پاکی روی دست همه ریخت و 
با اعالم تعطیلی دبیرخانه دائمی جشنواره 
موسیقی نواحی که در استان کرمان بود، 
در  را  استان  سالۀ  چندین  کوشش های 

برگزاری این رویداد بر باد داد.
و  قبل  هفته  سه  حدود  که  حالی  در 
همزمان با برگزاری دورۀ پانزدهم جشنواره 
استاندار  فداکار  محمدمهدی  گرگان،  در 
کرمان، اعالم و تاکید کرده بود که دبیرخانۀ 
دائمی جشنواره در کرمان می ماند و سال 
شانزدهم  دورۀ  مرکزی  تاالر  در  آینده 
جشنواره را برگزار می کنیم؛ پنجشنبه دهم 
آذرماه محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ 
به خبرگزاری تسنیم گفته است:  ارشاد  و 
نواحی  موسیقی  جشنوارۀ  آینده  سال  »از 
مختلف  نواحی  در  و  منطقه ای  به صورت 
در  شد.  خواهد  برگزار  هم زمان  به صورت 
که  شده  پیش بینی  کشور  ناحیۀ  شش 
این  از  یکی  که  کنیم  برگزار  را  جشنواره 
نیز  دائمی  دبیرخانه  است.  گرگان  نواحی 
دیگر به مفهوم قبلی نخواهیم داشت؛ بلکه 
تشکیل  ناحیه ای  دبیرخانۀ  منطقه  هر  در 
می شود و مدیریت اصلی در اختیار معاونت 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  هنری 

خواهد بود«.
و  فرهنگ  وزیر  اظهارات  این  اگرچه 
استان،  مسئوالن  به  دهن کجی  ارشاد، 
ایده پردازان و تجربۀ انباشتۀ برگزارکنندگان 
چندین دورۀ این جشنواره در کرمان است 
اما تاکنون، مسئوالن استان و متولیان این 
وزارت  تصمیم  این  دربارۀ  واکنشی  حوزه 

ارشاد بروز نداده اند! 
به گزارش استقامت، جشنوارۀ موسیقی 
نواحی که محل تولد آن در کرمان است، در 
کشور خواهان زیادی دارد و سالیان زیادی 
است که استان های دیگر در تکاپو هستند 

تا این جشنواره را از آِن خود کنند.
در گذشته اما، ورود به موقع استانداران 
از  مانع  استان  ارشاد  وقت  مدیران  و  وقت 
این انتقال بود. امسال اما به نظر می رسد با 
وجود این که استاندار کرمان وعدۀ برگزاری 
جشنواره در کرمان در سال آینده را داده، 
و  شده  گرفته  دیگری  تصمیم  تهران  در 
جشنواره  دائمی،  دبیرخانۀ  تعطیلی  ضمن 

را تکه تکه کرده و به شش ناحیه که هنوز 
نام شان منتشر نشده، می دهند.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که روز 
شنبه 21 آبان ماه، محسن روحی مدیرکل 
استان کرمان در نشست  ارشاد  و  فرهنگ 
خبری، اعالم می کند جشنوارۀ پانزدهم را 
به جای این که در آبان ماه برگزار کنیم، در 
خواهیم  برگزار  آینده  سال  اردیبهشت ماه 

کرد.
اینکه  بیان  با  استان  ارشاد  مدیرکل 
آبان ماه به دلیل سرمای هوا زمان مناسبی 
نواحی  موسیقی  جشنواره  برگزاری  برای 
نیست و تقاضا کردیم که زمان دیگری برای 
بحث  »اصال  می گوید:  شود،  انتخاب  آن 
مطرح  نواحی  موسیقی  جشنوارۀ  انتقال 
برگزار  خود  مناسب  زمان  در  ولی  نیست 

می شود«.
انتقال  قصد  »اگر  می کند:  اظهار  وی 
جشنواره را داشتیم، چند ماه قبل، جشنوارۀ 
موسیقی استانی را در شهرستان بافت، بعد 

از سال ها وقفه برگزار نمی کردیم«.
می کند:  اضافه  هم  را  این  روحی 
»استاندار شخصا موضوع را پیگیری می کند 
مناسب  زمان  و در  تا جشنواره در کرمان 

برگزار شود«.
تاالر  به  توجه  »با  می کند:  تاکید  وی 
موسیقی که در تاالر مرکزی ساخته شده و 
امکانات منحصر به فردی دارد شایسته است 
جشنواره در تاالر مرکزی برگزار شود و این 
تاالر تا پایان سال به بهره برداری می رسد«. 
اما تنها یک روز پس از اعالم مدیرکل 
موضوع  اصال  اینکه  بر  مبنی  استان  ارشاد 
انتقال جشنواره موسیقی نواحی از کرمان 
پانزدهمین  که  آمد  خبری  نیست  مطرح 
جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران آبان ماه 
برگزار  گلستان  استان  میزبانی  به  امسال 

خواهد شد، و این چنین نیز شد. 
استاندار  تصمیمی،  این  به  واکنش  در 
زمان  تغییر  »تصمیم  کرد:  اعالم  کرمان 
ایران  نواحی  موسیقی  جشنواره  برگزاری 
این  دبیرخانۀ  و  میزبانی  انتقال  بر  دلیلی 
جشنواره به استان دیگری نیست و استان 
نواحی  موسیقی  جشنواره  میزبان  کرمان 
ایران می ماند«، و تاکید کرد که جشنواره 
سال 1۴۰2 به میزبانی کرمان برگزار خواهد 

شد.
استانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به 
عالوه  نیز،  فداکار  محمدمهدی  کرمان، 
تغییر  دالیل  از  دیگر  یکی  هوا،  بر سردی 
نواحی  موسیقی  جشنواره  برگزاری  زمان 
ایران در کرمان را افتتاح تاالر مرکزی ذکر 
کرد و گفت: »در سال های گذشته جشنواره 
سالن های  در  ایران  نواحی  موسیقی 
غیرتخصصی برگزار می شد، اما افتتاح تاالر 
مرکزی کرمان تا پایان سال جاری ظرفیت 
جشنواره  این  برگزاری  برای  خوبی  بسیار 

فراهم می کند«.
اختتامیۀ جشنوارۀ  در  در همین حال، 
وزیر  حضور  با  و  گرگان  در  که  پانزدهم 
شد،  برگزار  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ 
اعالم  گرگان  استاندار  زنگانه  علی محمد 
آمادگی کرد که استان گلستان حاضر است 
دبیرخانۀ دائمی جشنواره موسیقی نواحی 
از  که  گزارشی  در  ایسنا  باشد. خبرگزاری 
از  »یکی  است:  آورده  نوشته،  مراسم  این 
پرسید  وزیر  از  سالن  در  هنرمندان حاضر 
که آیا گرگان دبیرخانۀ دائمی می شود؟ و 
تسهیل اعطای نشان درجه یک هنری به 
هنرمندان موسیقی عملی می شود؟ که وزیر 

قول عملی شدن داد«.
به  امیدها  همچنان  اما،  کرمان  در 
رنگ  جشنواره  شانزدهم  دورۀ  برگزاری 
نباخته بود، حتی چند روز پس از رویداد 
موسیقی  پژوهشگر  توحیدی  فواد  گرگان، 
برگزاری  ابتدای  از  که  کسی  و  نواحی 
بوده، در  امور آن  این جشنواره در جریان 
که  کرد  تاکید  فردای کرمان  با  گفت وگو 
منتقل  کرمان  از  را  جشنواره  نمی توانند 
کنند. دبیرخانۀ دائمی جشنواره در کرمان 
راه اندازی شده و نمی توانند به آسانی آن را 

از کرمان بگیرند.
باشد،  این طور  »اگر  شد:  یادآور  او 
نوجوان  و  فیلم کودک  دبیرخانۀ جشنوارۀ 
هم می تواند در اصفهان باشد اما این رویداد 

در استان های دیگر برگزار شود«.
و  استاندار  که  داشت  تاکید  البته  او 
برای  هم اکنون  از  استان  ارشاد  مدیرکل 
برگزاری  و  جشنواره  قطعی  تاریخ  تعیین 
برنامه ریزی  و  تالش ها  آن  شانزدهم  دورۀ 

خود را آغاز کنند.
وزیر  اسماعیلی  اما  آذرماه   1۰ روز 
می گوید:  تسنیم  به  ارشاد  و  فرهنگ 
قبلی  به مفهوم  دیگر  دائمی  »دبیرخانه 
نخواهیم داشت؛ بلکه در هر منطقه دبیرخانه 
ناحیه ای تشکیل می شود و مدیریت اصلی 
در اختیار معاونت هنری وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسالمی خواهد بود«.
نوشته  اظهارات  این  ادامۀ  در  تسنیم 
است: »به این ترتیب و براساس صحبت های 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به نظر می رسد 
که جشنواره موسیقی نواحی از سال آینده 

به شیوه ای متفاوت  برگزار خواهد شد«. 

گروه جامعه: فرمانده انتظامی شهرستان 
کرمان با اشاره به طرح مقابله با موبایل قاپی 
زورگیری های  درصدی   59 کاهش  از 
و  طرح  این  اجرای  نتیجۀ  در  خیابانی 

افزایش خودمراقبتی شهروندان خبر داد.
به گفتۀ سرهنگ مهدی پورامینایی، با 
گشت زنی های محسوس ماموران در سطح 
تردد  پر  اماکن  نامحسوس  پایش  و  شهر 
تاکنون  آذرماه  ابتدای  از  خلوت،  معابر  و 
همان  یا  عنف  به  سرقت های  درصد   9۰

زورگیری ها کشف شده است.
وی  پلیس،  خبری  پایگاه  گزارش  به 

اظهار کرد: »بنا به بررسی گزارشات روزانۀ 
جرایم، شاهد وقوع شمار زیادی زورگیری 
که  بودیم  شهر  سطح  در  موبایل قاپی  و 
وسایل  دیگر  و  کیف  یا  گوشی  سارقان، 
همراه شهروندان را در معابر سطح شهر به 

سرقت می بردند«.
وی افزود: »در همین رابطه شکایات و 
درخواست هایی از سوی مردم و مالباختگان 
برای مقابله با این دست سرقت ها واصل شد 
و بالفاصله طرح مقابله با سارقان و عامالن 
موبایل قاپی با تشکیل تیم های محسوس و 

نامحسوس در دستور کار قرار گرفت«.

این  »در  کرد:  خاطرنشان  پورامینایی 
ماموران  محسوس  گشت زنی های  با  راستا 
اماکن  نامحسوس  پایش  و  در سطح شهر 
آذرماه  ابتدای  از  خلوت،  معابر  و  تردد  پر 
عنف  به  سرقت های  درصد   9۰ تاکنون 
کاهش  و  کشف  زورگیری ها  همان  یا 
و  خیابانی  زورگیری های  درصدی   59
راستا  این  در  که  خورد  رقم  موبایل قاپی 
از  بهتر  مراقبت  و  خودمراقبتی شهروندان 
نیز  عمومی  معابر  در  همراهشان  وسایل 
نقش مهمی داشته و بسیار هم مورد تاکید 

است«. 

در صحن علنی شورای شهر کرمان 
اعالم شد؛

استفاده از باغ موزه هرندی 
معطل نظر میراث فرهنگی است

و  گردشگری  کمیسیون  رئیس  جامعه:  گروه 
میراث  فرهنگی شورای شهر کرمان گفت: »در یکی 
از جلسات، آقای فعالی مدیرکل میراث فرهنگی استان 
سبز  فضای  شهرداری،  اگر  که  کرد  آمادگی  اعالم 
باغ موزه هرندی را احیا کند، حاضرند آن را در اختیار 

عموم مردم قرار بدهند«.
محمدامین شمسی افزود: »در جریان بازدید اخیر 
برخی اعضای شورا و معاونان خدمات شهری و عمران 
و فرهنگی شهردار از این مکان، کلیات این موضوع 
قرار  عموم  استفادۀ  مورد  می تواند  که  شد  مشخص 
بگیرد. در کمیسیون هم تصویب شد تا شهرداری این 
اقدام را انجام بدهد. بنابراین تاکید ما این است که 
هرچه زودتر تفاهم نامۀ مربوطه امضا شود تا باغ موزه 

به عنوان فضای عمومی در اختیار مردم قرار گیرد«.
»دربارۀ  گفت:  این باره  در  نیز  کرمان  شهردار 
مفصلی  نامه نگاری  ماه  هرندی حدود چهار  باغ موزه 
با میراث فرهنگی داشتیم و گفتیم حاضریم با حفظ 
کوشک وسط که می تواند همچنان در اختیار میراث 
باشد، فضای سبز این باغ موزه را در اختیار بگیریم و 

درهای آن برای استفادۀ عموم باز شود«.
مالکیت  اینکه  بیان  با  شعرباف تبریزی  سعید 
آن  مستاجر  شهرداری  و  نمی شود  منتقل  باغ موزه 
هم  میراث فرهنگی،  »منتظریم  افزود:  بود،  خواهد 
دربارۀ این بنا و هم سه ملک دیگر که ویژگی مشابه 
دوستان  که  می کنیم  خواهش  و  بدهد  نظر  دارند 

میراث نظر مکتوب خود را اعالم کنند«. 
باغ موزه هرندی بنایی تاریخی است که در چهارراه 
طهماسب آباد قرار دارد. ساخت این باغ تاریخی را به 
سال های 128۰ تا 1285 قمری تخمین زده اند. این 
باغ در سال 1313 شمسی توسط ابوالقاسم هرندی 
تاجر خوشنام و معروف کرمان خریداری شد و چند 
دهه بعد، در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفت. به دلیل 
معماری خاص و فضای مناسبی که این مکان دارد، 
آن را به عنوان یکی از باغ موزه های مهم کشور معرفی 
کرده اند. در حال حاضر، دو موزۀ باستان شناسی و ساز 

در بخشی از عمارت این باغ فعال است.
به گزارش استقامت، بنا به گفتۀ رئیس کمیسیون 
گردشگری شورای شهر و شهردار کرمان در جلسۀ 
 1۴ دوشنبه  روز  در  کرمان  شهر  شورای  عمومی 
آذرماه، محوطۀ این بنای تاریخی قرار است ساماندهی 
اختیار  در  عمومی  فضای سبز  یک  به عنوان  و  شده 

عموم مردم کرمان قرار گیرد. 
گفتنی است استقامت پیش از این بارها در مورد 

خشک شدن درختان این باغ هشدار داده است.

در نیمۀ اول سال آینده؛ 
فاز اول پل شهدای خلبان به 

بهره بر داری می رسد
گروه جامعه: رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی 
شورای شهر کرمان با اشاره به بازدیدی که از پروژۀ 
هوانیروز  بلوار  در  واقع  خلبان  شهدای  پل  احداث 
بد  پروژه  این  پیشرفت  »سرعت  گفت:  داشته اند، 
آینده  سال  نخست  نیمۀ  در  آن،  اول  فاز  و  نیست 
افزود:  ایرانمنش  منصور  می رسد«.  بهره برداری  به 
»اقدامات الزم برای شروع فاز دوم از هم اکنون باید 
شروع شود چراکه اگر وقفه ای در کار به وجود بیاید، 

مشکالت بعدی به دنبال خواهد داشت«.
وی همچنین از اصالح طرح بلوار قلعه محمود خبر 
داد که هفتۀ گذشته از اعتراض کسبه نسبت به آن 

خبر داده بود.
ایرانمنش گفت: »بعد از اعالم نارضایتی کسبۀ این 
بلوار، شهرداری همکاری خوبی کرد و خود شهردار 
مستقیما وارد شد و مشکل را حل کردند. با اصالحاتی 
که انجام شد، کسبه اعالم رضایت کردند و قرار شد 

کار با سرعت بیش تری دنبال شود«.
از  دیگری  بخش  در  وی  استقامت،  گزارش  به 
روز  در  شهر  شورای  عمومی  نشست  در  سخنانش 
دوشنبه 1۴ آذرماه، بر رفع مشکل کمبود پارکینگ 
در شهر تاکید کرد و با بیان اینکه تامین پارکینگ 
شهرداری  از  است،  مردم  و  شورا  مطالبات جدی  از 
در  پارکینگ  احداث  برای  زودتر  هرچه  تا  خواست 

برخی نقاط شهر اقدام کند. 

شهرداری کرمان از آماده نبودن 
گرم خانه خبر داد؛

کارتن خوابی در سرمای 
استخوان سوز 

گروه جامعه: هواشناسی کرمان از کاهش دمای هوا 
که  است  کرده  اعالم  و  داده  خبر  آینده  روزهای  طی 
دمای هوا به زیر صفر هم خواهد رسید. در این شرایط 
اما همچنان گرم خانه و سرپناهی برای افراد بی سرپناه و 

کارتن خواب در شهر کرمان وجود ندارد.
گرم خانۀ محدودۀ سرآسیاب شهر کرمان که سال 
گذشته برای مدتی به مراجعان بی سرپناه خدمات ارائه 
می داد، به دلیل جانمایی نامناسب، اعتراض بهزیستی 
و نیز ساکنان اطراف آن، غیرفعال شده است و عمال 

پذیرشی ندارد.
از  قبل  تا  امسال  بود  قرار  که  هم  گرم خانۀ جدید 
رسیدن سرما در محدودۀ پردیسان قائم پذیرای افراد 
بی سرپناه باشد همچنان در حال تجهیز است و برای 
در امان ماندن از سرمای این روزها فعال غیرفعال است.

در  کرمان  شهرداری  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون 
اینکه همچنان هیچ گونه پذیرشی  به  اشاره  با  این باره 
برای سرپناه دادن به افراد بی سرپناه و کارتن خواب در 
گرم خانۀ  »ساختمان  گفت:  ندارد،  وجود  کرمان  شهر 
کرمان در محدودۀ پردیسان قائم آماده و فضای داخلی 
نشده  کامل  هنوز  اما  است  شدن  آماده  حال  در  آن 
افزود: »همۀ ظرفیت ها  عبدالرضا شیخ شعاعی  است«. 
را برای آماده شدن آن به کار گرفته ایم و امیدواریم تا 
شروع دی ماه این گرم خانۀ جدید به بهره برداری برسد 
این شهر  ابتدای زمستان و شدت گرفتن سرما در  و 
را  بی سرپناه  افراد  و  متجاهر  معتادان  اسکان  آمادگی 
داشته باشیم«. به گزارش ایرنا کرمان، وی با اشاره به 
اینکه فضای گرم خانه ای که سال گذشته در سرآسیاب 
افراد  اسکان  تجهیزات  دارای  و  آماده  کردیم  ایجاد 
بی سرپناه است، ادامه داد: »اما این گرم خانه همچنان 
به دلیل مخالفت های اهالی و بهزیستی تعطیل است و 

هم اینک پذیرش ندارد«.
امسال  که  »فضایی  کرد:  خاطرنشان  شیخ شعاعی 
برای گرم خانه در شهر کرمان در نظر گرفته شده در 
محدودۀ منطقه مسکونی نیست و مشکالت گریبانگر 

گرم خانۀ قبلی را ندارد«. 
محمود بابایی عضو شورای اسالمی شهر کرمان نیز 
با اشاره به اینکه همچنان شهر کرمان گرم خانه ندارد، 
این  طی  گرم خانه  آماده سازی  »امیدوارم  کرد:  اظهار 

هفته یا هفتۀ آینده تعیین تکلیف شود«.
وی ادامه داد: »نمی دانم با وضعیتی که وجود دارد 

راه اندازی گرم خانه به امسال برسد یا خیر؟«. 

خبر با عملی شدن تصمیم تازۀ وزارت ارشاد اتفاق می افتد؛

پلیس کرمان خبر داد

خداحافظی کرمان با جشنواره موسیقی نواحی!

کاهش 59 درصدی زورگیری  در خیابان 

خبر

1

 وعدۀ برگزاری جشنوارۀ موسیقی نواحی به صورت منطقه ای 
 مسئوالن استان در برابر تصمیم وزارت ارشاد سکوت نکنند

آگهي فقدان  سندمالكیت 

انصاري   / میترا  خانم  اینکه   نظربه  اینکه  به  نظر 
 3۰1 شناسنامه  شماره  سیدمحمود  فرزند  کرماني 
دارای  کرمان  از  تولد 1339/۰6/2۰ صادره  تاریخ 
مالکیت  سند  موضوع    2992۰36153 ملی  شماره 
که   91 سال  ج  سری   887323 چاپی  بشماره  اصلي 
شماره8571  6۰ذیل  جلد  امالک  دفتر   2 صفحه  در 
مورخ  رهني شماره 11۰۴۴  باسند  است  گردیده  ثبت 
 1۴3 شماره  رسمي  اسناد  139۴/۰۴/23دفترخانه 
کشاورزي  بانک  بنفع  که  کرمان  استان  فاریاب  شهر 
مدت  به  ریال   ۴8۴،۰۰۰،۰۰۰ مبلغ  به  فاریاب  شعبه 
1۰ سال ثبت شده. بعنوان مالک شش دانگ عرصه و 
اعیان پالک283 فرعی از 2976  اصلی بخش 3 کرمان 
 11۰2/16۰72 بشماره   وارده  درخواست  بموجب 
مورخ1۴۰1/۰8/26  ضمن تسلیم دوبرگ استشهادمحلی 
تصدیق امضاشده مدعی است سندمالکیت پالک مزبور  
بعلت جابجایی مفقود ودر خواست سند مالکیت المثني  
نموده لذا باستناد اصالح تبصره یک اصالحي ماده 12۰ 
تاریخ  در  نوبت  مراتب  در یک  ثبت   قانون  نامه  آئین 
کسي  چنانچه  تا  شود  مي  آگهـــي  ذیل  در  مندرج 
مدعي انجام معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود 
سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز پس 
از انتشار آگهي به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه 
واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تسلیم نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به 

صدور سند مالکیت المثني اقدام خواهد شد. 

محمود مهدیزاده
رییس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه 2 
شهرستان كرمان


