
معاون اداره کل راهداری جنوب کرمان: از هزار روستای حاشیه راه های جنوب 
فقط هفت مورد ایمن سازی فیزیکی شده اند

50000 نهال در جنوب کرمان توزیع شد
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کهنوج: 

 برداشت گوجه فرنگی در کهنوج
یک ماه زودتر آغاز شد

مدارس حاشیه راه های 
جنوب ایمن سازی نشدند

نگاه جایگزین به سبزه هفت سین
کاشت و خرید سبزه هفت سین هم رنگ و بوی تجمالت به خودش گرفته است

استاندارکرمان:

دستگاه ها برای مقابله با هجوم 
ملخ صحرایی باید هماهنگ شوند 
2

3

2

3

مدیرکل راه و شهرسازی جنوب:
کمک راه و شهرسازی به انجام 

پروژه های عمرانی در شهرها
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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مراقب کلیه هایمان باشیم
»به بهانه روز جهانی کلیه«

دکتر جمشید عبدی
یادداشت مهمان

روز جهانی کلیه همه سـاله در دومین پنج شنبه 
مـاه مـارس جشـن گرفتـه می شـود کـه هدف 
آن باالبـردن آگاهـی مـردم از اهمیـت کلیه ها و 
کاهـش رفتارهای خطرسـاز برای کلیه هاسـت. 
هـدف اصلـی از نـام گـذاری ایـن روز افزایـش 
آگاهـی عموم مـردم درباره بیمـاری های مزمن 
کلیـه وخطـرات و عـوارض جدی ایـن بیماری و 
بیماری های ناشـی از آن اسـت، چـرا که امروزه 

پژوهـش هـای علمی نشـان مـی دهد...

کهنوججیرفت
هوا

 و 
آب

9 تا 823 تا 21

ادامه در صفحه 3

آگهی مزایده امالک مازاد بانک کشاورزی
مدیریلت شلعب بانلک کشلاورزی جنلوب کرملان  در نظلر دارد املالک 
ملازاد بلر نیلاز خلود را به شلرح ذیلل از طریلق مزایلده عمومی با شلرایط و 

وضلع موجلود به فلروش برسلاند:
از  بازدیلد  بیشلتر،  اطالعلات  کسلب  جهلت  تواننلد  ملی  متقاضیلان 

امالک،دریافت اسلناد مزایده ،و تسللیم پیشلنهادات  از تاریخ انتشلار آگهی 
تلا پایلان وقت اداری روز شلنبه ملورخ9۷/12/25 همله روزه به غیلر از ایام 
تعطیلل از سلاعت 8صبلح لغایت 13 به نشلانی :  جیرفت – میدان املللام 
خمینلی  )ره ( خیابلان قرنلی غربلی  -    مدیریت شلعب بانک کشللاورزی 

جنلوب کرملان –  طبقله دوم دایلره خدملات  مدیریلت مراجعله نمایند. 
پاکلت های پیشللللنهادی ارائه شلده در تاریلخ  9۷/12/26 راس  سللاعت 
8 صبلح در محلل مدیریلت بانک واقلع در جیرفت خیابان قرنلی در حضور 

اعضلای کمیسلیون معاملالت  مفتلوح وقرائلت  خواهد شلد .

توضیحات وشرایط : 
1-  متقاضیللان  بایسللتی  معللادل پنللج  درصللد  مبلللغ قیمللت  پایه مزایللده مندرج  
درآگهللی  را بلله عنللوان   سللپرده  شللرکت در مزایللده بابللت هللر یللک از امللالک  بلله 
صللورت جداگانلله در قالللب یکللی از تضامیللن منللدرج در اسللناد مزایده ارائلله نمائید. 
2- بازدیللد از امللالک و مطالعلله مللدارک و سللوابق قبللل از شللرکت در مزایللده بللرای 

تمامللی شللرکت کننللده گان در  مزایللده  ضللروری اسللت .
3- کلیلله امللالک عرضلله شللده بللا وضعیللت موجللود بلله فللروش مللی رسللند و در 

صللورت داشللتن متصللرف تخلیلله بلله عهللده خریللدار مللی باشللد .
4- اولویللت بللا فللروش نقللدی مللی باشللد پیشللنهادهای غیللر نقللدی بللا پرداخت 
حداقللل 20درصللد نقللد و مابقللی بلله صللورت اقسللاط ) بللا سللود بانکللی( قابللل 
بررسللی اسللت درصللد پرداخللت نقللدی ومللدت بازپرداخللت الباقللی ثمللن 
)حداکثللر 60 مللاه ( بایسللتی در  برگلله پیشللنهادات قیمللت بلله صللورت شللفاف 

اعللالم گللردد.
5- هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

6- بانک در  رد یا قبول یک  یا  تمامی پیشنهادات خرید مختار است .
۷- بلله پیشللنهادهای فاقللد امضللاء مشللروط  مخللدوش و پیشللنهادهایی کلله 
پللس از انقضللاء مللدت  مقللرر در فراخللوان واصللل شللود مطلقللا" ترتیللب اثللر 

داده نخواهللد شللد.
8- سایر اطالعات وجزئیات مربوط  در اسناد  مزایده درج خواهد شد.

9- آخریللن مهلللت شللرکت در  مزایللده و تحویللل  پاکتهللای پیشللنهاد قیمللت تللا 
پایللان  وقللت اداری روز  شللنبه 9۷/12/25 مللی باشللد. 

شرایط  متصرف دارد 
یا خیر    قیمت پایه  قدر السهم  اعیان    عرصه   کاربری نوع ملک  شماره پالک  آدرس ملک  ردیف 
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ندارد  7.811.500.000 ریال   ششدانگ  913متر مربع  340متر مربع  مسکونی ساختمان 4 طبقه  1443 فرعی از 2 اصلی واقع در  بخش 46 کرمان  کهنوج –کوچه  ماالریا –بن  بست اول غربی 1

ندارد  8.322.139.000 ریال  ششدانگ  565متر مربع  462/37متر مربع  مسکونی ساختمان 3 طبقه  5262 فرعی از 705 ظاصلی واقع در بخش 45 کرمان جیرفت – بلوار بهشت زهرا  کوچه شهدای 13  2

دارد 2.397.000.000 ریال  ششدانگ  450متر مربع  1747متر مربع  گاوداری گاوداری  643 فرعی  از 551 اصلی واقع در بخش 45 کرمان  جیرفت – هوکرد – بین چینه وهوکرد  3

دارد  680.000.000 ریال  موازی 43/17سهم مشاع از 96 سهم ششدانگ  80متر مربع  351/85 مسکونی ساختمان  172 فرعی از 579 اصلی بخش 45 کرمان 
جیرفت – میدان عامری کوچه شهید یوسف 

فرخی – کوچه مسجد الصالح 
4

دارد  1.951.160.000 ریال 
موازی 66/73 سهم مشاع از 96 سهم 

ششدانگ 
170 متر مربع 

390 متر مربع 
ششدانگ  

مسکونی ساختمان  3582 فرعی  از 705 اصلی  واقع در بخش 45  کرمان  
جیرفت-  شهرک جانبازان – خیابان 

استقالل- کوچه 21  
5

دارد 780.000.000 ریال  ششدانگ  --- 5000 متر مربع  باغ باغ نخیالت ومرکبات  12 فرعی از 530 اصلی واقع در بخش 45 کرمان  جیرفت – روستای  خاتون آباد 6

دارد  5.073.000.000 ریال  موازی 9/43سهم مشاع از 96سهم ششدانگ 120هکتار ششدانگ  زراعی زمین   پالک 387 اصلی واقع در بخش 45 کرمان   جیرفت – روستای محمود آباد  7

دارد  5.400.000.000 ریال  ششدانگ  100هکتار زراعی زمین  5 فرعی از 459 اصلی واقع در بخش 46 کرمان  قلعه گنج –سرخ قلعه – شو مهری  8

دارد 43.000.000.000 ریال  ششدانگ  147 هکتار زراعی زمین 5 فرعی از 158 اصلی واقع در بخش 46 کرمان  فاریاب - سرگریج 9

دارد  4.761.900.000 ریال  ششدانگ  10/5 هکتار زراعی زمین  13 فرعی از 89 اصلی  واقع دربخش 46 کرمان  کهنوج –چاه زیارت  10

دارد 
 3.537.825.000

ریال 
ششدانگ  7هکتار کشاورزی زمین وباغ نخیالت  5 فرعی از 89 اصلی  واقع در بخش 46 کرمان  کهنوج – چاه زیارت  11

دارد  884.310.000 ریال  سه دانگ از ششدانگ  8633 متر مربع  زراعی زمین  178 فرعی از 2 اصلی  واقع در بخش 45 کرمان  جیرفت – روستای دشتکوچ   12

روابط عمومی مدیریت شللعب بانک کشاورزی جنوب کرمان
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گردشگری

حمیدشهریاری کوتکی

  اگـر بخواهیـم بهترین لقبی برای  شهرسـتان 
كهنـوج برگزینیم.بـدون شـک، دیـار »قنـات 
همان »کهن وقلعه«اسـت.کهنوج  وکالت«یـا 
از شهرسـتان های جنـوب  يكـی  عنـوان  بـه 
کرمـان كـه  بـه قـول مولـف تاريـخ كرمـان 
»دارالملـك رودبارزمین« بود، تا سـال 1383 
وقبـل از اينكه به  5شهرسـتان تبديل شـود،  
در  می رفـت.  شـمار  بـه  رودبارزمیـن  مركـز 
شهرسـتان كهنوج رشـته قنات ها و قلعه های 
تاريخـی بسـياری بـوده و آثارشـان هنـوز هم 
سـه  درشـهركهنوج،  تنهـا  چنانکـه  هسـت. 
قلعـه وجـود دارد کـه هنـوز دیوارهـا و دیگـر 
آثارشـان  پابرجاسـت.می دانـم  كـه دو قلعه 
می شناسـيد. اما  را  ضرغـام   و  سـعيدخان 
بـرای  تنهـا  نـه  نظرمـن  بـه  قلعـه  سـومين 
بيشـتر مـردم جنـوب اسـتان ناآشـنا اسـت 
شـهروندان كهنوجـی  از  كمـی  شـمار  بلكـه 
آن را می شناسـند و از آن هـم  یـا چیـزی 
كـم  بسـيار  دربـاره اش  ویـا  نشـده  نوشـته 
نامـش»کالت کهنه«اسـت. گفتـه می شـود 

امـا نامـش در قدیم»کالت امیرحسـین خان 
رودبـاری« بود که از زبان  سـالمندان مدیران 
 قدیـم   هـم  همین نام  را می شـود شـنید.

 پیشـینه بسـیار کهنـی دارد، وامـا باتوجـه به 
مدارکـی کـه داریـم مـی شـود بطـور قطعـی 
دوران»زندیه«دانسـت.  دوران  را  قدمتـش 
شـوربختانه نـام و پیشـینه  آن در فهرسـت 
اداره ميراث فرهنگی شهرسـتان و اسـتان هم 
وجود ندارد يا دسـت كم بر ای شناساندن آن، 
 رغبتی در برنامه های این سـازمان نمی بينيم. 
نـزد مـردم بـه »قلعـه كهنـه« معروف اسـت 
دوران  در  می شناسـند.اما  نـام  ايـن  وبـه 
خـان«  اميرحسـين  آن»كالت  بـه  قديم تـر 
ديـوار  و  برج هـا  از  آثـاری  هنـوز  می گفتنـد 
آن باقـی اسـت. ايـن قلعـه در دشـتی پـر 
فاصلـه  و درحـد  از درختـان كهنسـال كهـور 
ناصرآبـاد و كالت ضرغـام واقع  شـده اسـت.

بـا زيربنايی  حدوديك هكتار اسـت كه دورآن 
خندقـی مسـتطيل شـكل كشـيده بوده انـد 
كـه هنـوز هـم آثـارش بـه ريختـی آشـكار 
وجـود دارد. ايـن خنـدق كاربرد رزمی داشـته 
و بـه هنـگام حملـه مهاجميـن ودشـمنان، با 
پـر ازآب كردنـش اسـتفاده می شـده اسـت.

بـه  و  كريمخان زنـد  دوران  در  قلعـه  ايـن 
فرمـان حاكـم وقـت رودبارزمين كـه نامش  
اميرحسـين خان بـوده اسـت سـاخته شـده 
اسـت. در فاصلـه حـدود يـك كيلومتـری آن، 
قدمگاهـی با بنايی قدیمی اسـت كـه در جوار 
آن گورسـتانی بسـيار كهن وجود دارد آرامگاه  
 اميرحسـين خـان رودباری در آنجا قـرار دارد.

 بـر روي ايـن مزار سـنگ نبشـته ای هسـت  
در  متن هايـی  زيبـا  بسـيار  خطـی  بـا  كـه 
چنانكـه  می شـود.  ديـده  ديـار  ايـن  تاريـخ 
نوشـته شـده اين فرمانـروای رودبارزمين  در 
سـال1206 قمری جان سـپرده است. درست 
سـه سـال قبل از درگذشـت لطفعلی خان زند 
و آغـاز سلسـله قاجـار توسـط آقامحمدخـان 
تاريخـی معتبـر  آثـار  از  قلعـه  ايـن  قاجـار  
كهنـوج به شـمار مـی رود كه برخـی می گويند 
بـر خرابه هـای يـك قلعـه قديمی تر بنا شـده 
اسـت. ايـن انتظـار ازاداره ميـراث فرهنگـی و 
گردشـگری اسـت كه توجهـی بهتر و بيشـتر 
بـه ايـن دسـت از مانده هـای تاريخی داشـته 
باشـند.  بـه گمـان مـن مسـووالن ادارات مـا 
مـا  دانشـگاهی  تحصيل كرده هـای  وحتـی 
كمتريـن شـناختی هـم از اين  قلعـه ندارند. 
ايـن نشـان از ضعـف اداره ميـراث فرهنگـی 
و گردشـگری اسـت كـه نتوانسـته آن را بـه 
ادارات ايـن شهرسـتان وشـهروندان كهنوجی 
و مردم شهرسـتان های همجـوار معرفی كند.

کالت کهنه یا قلعه 
 امیرحسین خان رودباری
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50000 نهال در جنوب کرمان 
توزیع شد 

بررسی شیوه نامه اجرایی 
احداث واحدهای مسکونی جنوب

جشنواره پویانمایی شهید شهسواری 
تقویت فرهنگ و هنر جنوب

در  کردسـتانی  محمدحسـن 
ایرنـا  بـا خبرنـگار  گفـت و گـو 
ایـن  در  همچنیـن  گفـت: 
هفتـه بـا حضـور مسـووالن محلـی هـر یـک 
سـه  اسـتان،  جنوبـی  شهرسـتان های  از 
هـزار و 500 نهـال کشـت شـد.وی تصریـح 
از  شـده  غـرس  و  توزیـع  درختـان  کـرد: 
منطقـه  شـرایط  بـا  متناسـب  گونه هـای 
شـامل گونه هایـی از انـواع جنگلـی، زینتـی 
و بیابانـی بـه منظـور توسـعه فضـای سـبز و 
ایجـاد بادشـکن زنـده اطـراف مزارع اسـت.

مدیـرکل منابـع طبیعی و آبخیـزداری جنوب 

درختـکاری،  موضـوع  کـرد:  بیـان  کرمـان 
امـروز در فرهنـگ ملـی و دینـی ما بـه یکی 
شـده  تبدیـل  فرهنگـی  کارهـای  زیباتریـن 
آبـی،  منابـع  محدودیت هـای  وجـود  بـا  و 
توسـعه درختـکاری و فضای سـبز با کاشـت 
کار  دسـتور  در  را  خـواه  آب  کـم  درختـان 
داریم.کردسـتانی گفـت: هفتـه منابع طبیعی 
فرهنـگ  ترویـج  بـرای  مناسـبی  فرصـت 
درختـکاری و ایجاد پوشـش گیاهی اسـت و 
بـا ایـن کار می توانیم نسـبت به آگاه سـازی 
جامعـه هـدف بـه ویـژه جوانـان برنامه هایی 

را تعریـف و اجـرا کنیـم.

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره 
جنــوب  شهرســازی  و  راه  کل 
کرمــان مدیــر ایــن اداره کل از 
ــی  تشــکیل جلســه بررســی شــیوه نامه اجرای
بــرای احــداث واحدهــای مســکونی در جنــوب 
کرمــان براســاس برنامــه اجرایــی وزارت راه و 
شهرســازی خبــر داد.محمــد ســاردویی ضمــن 
بررســی و توضیح بخشــنامه معاون مســکن و 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی و سیاســت 
در  شهرســازی گفــت:  و  راه  وزارت  جدیــد 
تدویــن برنامــه احــداث واحدهــای مســکونی 
موضــوع تامیــن زمیــن بــه عنــوان پیــش نیــاز 

اساســی کار بایــد بــه طــور ویــژه مــد نظــر قــرار 
ــای فرســوده  ــاء بافت ه ــن احی ــرد همچنی گی
ــی  ــایی و اراض ــهری شناس ــد ش ــا کار آم و ن
ــداث  ــت اح ــه قابلی ــی ک ــتگاه های  دولت دس
همچنیــن  شــوند.  دارنداعــالم  مســکن 
ــر راه و  ــور و وزی ــس جمه ــتور ریی ــق دس طب
شهرســازی کلیــه اداراتــی کــه زمیــن مــازاد در 
ــتند  ــف هس ــد موظ ــوده دارن ــای فرس بافت ه
ــکن  ــن مس ــت تامی ــود را جه ــی خ ــه اراض ک
ــا  ــد ت ــرار دهن ــازی ق ــار راه و شهرس در اختی
تعاونی هــای   و  ســرمایه گذاران  اختیــار  در 

ــرد. ــرار گی مســکن ق

اداره  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
جنـوب کرمان،جلسـه برنامه ریزی 
و پشـتیبانی برگـزاری اولیـن جشـنواره ملـی 
در  شهسـواری  )انیمیشن(شـهید  پویانمایـی 
محل اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جنوب 
کرمـان برگـزار شد.حسـین اسـحاقی مدیر کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنوب کرمـان گفت 
: ارتقـا جشـنواره شـهید شهسـواری بـه سـطح 
ملـی بـه  تقویـت فرهنگ و هنر کمک شـایانی 
خواهـد کـرد؛ از طریق هنـر پویانمایی اسـت که 
هـدف آن بـر ایـن اسـت کـه تشـویق و ترغیب 

اسـتاندار کرمـان گفـت: باتوجـه بـه میـزان خسـارت 
ملـخ  آفـت  هجـوم  از  ناشـی  شـده  بینـی  پیـش 
اسـتان،  جنـوب  اقتصـاد کشـاورزی  بـه  صحرایـی 

تمامـی دسـتگاه هـا و امکانـات بایـد بـرای مقابله با 
آن هماهنـگ شـوند.

ملـخ  بـا هجـوم  مقابلـه  برنـا جلسـه  بـه گـزارش 

صحرایـی خـارج از فصل بـه جنوب اسـتان با حضور 
دکتـر فدائـی اسـتاندار، رئیـس سـازمان مدیریـت 
و برنامـه ریـزی و رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی 
جنـوب اسـتان در دفتـر اسـتاندار برگـزار و بـر لـزوم 
هماهنگی تمامی دسـتگاه ها و امکانـات برای مقابله 

بـا ایـن آفـت تأکید شـد.
رییـس سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب اسـتان در 
ایـن جلسـه گفـت: این ملـخ هـا در اوایل بهمـن ماه 
امسـال از صحرای آفریقا، عربسـتان سعودی، امارات 
متحـده عربـی، کویت، عمان و قطر راهی اسـتان های 

جنوبی کشـور شدند.
سـعید برخـوری بـا اشـاره بـه سـابقه ملـخ هـای 
صحرایـی تصریـح کـرد:  ایـن گونـه از ملخ هـا بومی 
کشـور عربسـتان هسـتند و بـه علـت نبـود بـارش و 
غـذای کافـی به مناطق مختلف از جملـه یمن، عمان 
و ایـران )از طریـق آب هـای خلیج فـارس( مهاجرت 
کـرده انـد.وی اظهار داشـت: باتوجه بـه بارندگی های 
اخیر در منطقه جازموریان و سرسـبزی منطقه، زمینه 
برای گسـترش این آفت فراهم شـده اسـت و باتوجه 
بـه تکثیـر سـریع آن، الزم اسـت خیلـی سـریع با آن 
مقابلـه شـود.وی با اشـاره به تمهیـدات در نظر گرفته 
شـده برای مقابله با ملخ صحرایـی، افزود: هواپیمای 
سـمپاش و بخشـی از سـم مـورد نیاز بـرای مقابله با 
ایـن آفت تهیه شـده اسـت و باتوجه بـه نیازمندی به 
وجـود دو بانـد پـرواز خاکـی در منطقه چاه حسـن و 

چاه دادخدا، الزم اسـت سـازمان هـای ذیربط در این 
زمینـه همـکاری الزم را صـورت دهند.

و  مدیریـت  سـازمان  شـد  مقـرر  جلسـه  ایـن  در 
برنامه ریزی و جهاد کشـاورزی جنوب اسـتان نسبت 
بـه تأمیـن اعتبـارات مالـی الزم  از محـل ردیف های 
ملـی اقدامـات الزم را انجـام دهنـد و همچنیـن بـا 
پیگیـری اداره کل راهـداری جنـوب اسـتان، باندهای 
خاکـی زهکلوت)چـاه حسـن( و چـاه دادخـدا آماده 

بهره بـرداری شـوند.
گفتنی اسـت مـروری بر سـابقه هجوم ایـن آفت در 
مـزارع مختلف نشـان می دهد؛ ملخ هـای صحرایی 
هیـچ  بـه  هسـتند کـه  نابودگـر  و  وحشـی  چنـان 
سرسـبزی در مسـیر حرکت و هجوم خـود رحم نمی 
کننـد و هـر چـه هسـت و نیسـت را نابود مـی کنند و 
ویرانـی بسـیاری برجای مـی گذراند. ایـن ملخ ها که 
بـه صـورت گروهی پـرواز می کنند، یکـی از خطرناک 
تریـن و نابودگرتریـن آفـت های تهدیدکننـده اقتصاد 
کشـاورزی مناطـق درگیر هسـتند و در صورت ریشـه 
کـن نشـدن مـی توانند زیـان هـای جبـران ناپذیری 

بـر جـای بگذارند.
هجـوم ملـخ هـا بـه مـزارع کشـاورزی باعـث بـروز 
مشـکالت بسـیاری بـرای بهـره بـرداران می   شـود و 
مبـارزه نکـردن با ایـن ملخ ها باعـث ازدیاد آنهـا و در 
نتیجـه از بیـن رفتـن محصول مـزارع و حتی شـاخه 

هـای تـازه جوانـه زده در فصـل بهـار می شـود.

جنـوب  و شهرسـازی  راه  مدیـرکل  سـاردویی 
کرمـان از انجـام پروژه هـای عمرانی در شـهرها 
توسـط راه و شهرسـازی بـا هزینـه 1136525 

استاندارکرمان:

دستگاه ها برای مقابله با هجوم 
ملخ صحرایی باید هماهنگ شوند

کمک راه و شهرسازی به انجام 
پروژه های عمرانی در شهرها
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هـر روز اتفاقـات جنـوب زیادتـر می شـود و انگار هیچ کسـی 
یکشـنبه  نیسـت.  رنج کشـیده  مـردم  ایـن  بـه  حواسـش 
19 اسـفند، دختر بچـه هفـت سـاله ای در تصادفـی، جانـش 
را بـه دلیـل بـی تدبیـری عـده ای کـه از قضـا یکـی از آن هـا 
معلـم مدرسـه  بوده اسـت، از دسـت داد. ایـن طـور کـه ایرنـا 
نوشـته، ایـن تصـادف در جـاده روسـتای کالت مالـک از 
توابـع بخـش چـاه دادخـدا قلعـه گنـج رخ داده کـه علت آن 
کـم توجهـی راننـده بـه جلـو گـزارش شده اسـت. وقتـی کـه 
بـه آخرهـای خبـر نزدیـک می شـویم، مـی فهمیـم اتفـاق 
مشـابهی، در سـال های قبـل بـرای پسـرعموی دبیرسـتانی 
همیـن دختربچـه افتاده اسـت. حـال مـی تـوان موضـوع 
کم عـرض،  جـاده ای  بایـد  چـرا  کـه  دیـد  گسـترده تر  را 
باشـد. 18دانش آمـوز  اصلـی  مسـیر  خط کشـی،  بـدون 

نارضایتی اهالی روستای کالت مالک 
از جاده این روستا

یـک خبرنـگار قلعـه گنجـی که بعـد از حادثـه در آن منطقه 
حضـور پیـدا کـرده می گویـد: طبـق صحبت هـای رییـس 
شـورای روسـتا، ایـن جـاده کـم عـرض اسـت و هـر روز 
18 تـا 20 دانـش آمـوز از ایـن جـاده رد می شـوند تـا بـه 
قلعه گنـج  پـرورش  و  آمـوزش   رییـس  برسـند.  مدرسـه 
هـم از منـع قانونـی سـاخت مدرسـه بـا فاصلـه کـم تـر از 
2کیلومتـر خبـر داد و قرارشـده یـک کالس بـرای دانـش 
شـود.به  نظرگرفتـه  در  جـاده  دیگـر  سـمت  در  آمـوزان 
گفتـه ادیـب حیـدری: اهالـی از نبـود خط کشـی، چـراغ 
چشـمک زن و کـم بـودن عـرض جـاده ناراضـی هسـتند. 
هرچنـد بی احتیاطـی راننده هـم در این تصـادف موثر بوده 
اسـت. بـه طـوری که خـط ترمـز این راننـده بـاالی 50 متر 

بوده اسـت، یعنـی دانـش آموز را هنـگام گذر از جـاده دیده 
اسـت، امـا بـا وجـود ترمـز نتوانسـته ماشـینش را کنتـرل 
کنـد. ازآنجایـی کـه در ایـن منطقـه اکثـر جاده هـا بیـن 
روسـتا قـرار گرفتـه اند، مـرگ و میر زیـاد دیده می شـود. 

منع قانونی احداث مدارس در فاصله 
زیر2کیلومتر

مدیر آمـوزش و پـرورش قلعـه گنـج کـه طـی ایـن اتفـاق 
بـه دیـدار خانـواده ایـن دختربچـه رفتـه و از آن هـا دلجویـی 
کـرده بـه »کاغذوطـن« می گویـد: ایـن جـاده دقیقـا از بین 
روسـتای کالت مالـک رد شـده کـه باالجبـار مدرسـه ای بـا 

47دانش آمـوز را در قسـمتی کـه تعـداد دانش آمـوزان آن 
بیشـتر اسـت، قـرار دادیـم. درواقـع طبـق قانـون، فاصلـه 
مـدارس بایـد 2کیلومتـر باشـد و زیـر ایـن فاصلـه نمـی 
تـوان مدرسـه ای احـداث کـرد. ازآنجایـی کـه فاصلـه بیـن 
دو مدرسـه ایـن طـرف و آن طـرف روسـتا یـک کیلومتـر 

اسـت، روسـتا فقـط مـی توانـد یک مدرسـه داشـته باشـد.
الزم،  ترافیکـی  آموزش هـای  می گویـد:  احمـدی  سـعید 
بـرای دانـش آموزان از طـرف راهنمایی رانندگـی و راهداری، 
انجـام شـده امـا بـه هـر حـال کافـی نیسـت چـون جـاده 
واقعـا تنـگ اسـت، عالئـم آن هـم مناسـب نیسـت و خـط 

کشـی عابـر پیـاده هـم نـدارد. ایـن دختـر بچه یـک دانش 
آمـوز بـوده اسـت، چنـد وقـت پیـش یـک فـرد بالـغ در 
همیـن جـاده جـان خـودش را از دسـت داد. ایـن جـاده 
هیـچ پیچـی نـدارد، صـاف و یکدسـت اسـت و مشـخصا 
ماشـین بـا سـرعت بـاال در ایـن جـاد حضـور پیـدا می کند. 

مدارس حاشیه راه های جنوب ایمن سازی نشدند
معاون اداره کل راهداری جنوب کرمان: از هزار روستای حاشیه راه های جنوب فقط هفت مورد ایمن سازی فیزیکی شده اند

فرمانلده پلیلس راه قلعه گنلج در خصوص تصادفلات جاده ای جنلوب می گوید: پل عابر پیلاده می تواند 
عامللی بلرای کاهلش ایلن تصادفات باشلد، اما این روسلتا قابلیلت پل گلذاری را ندارد. بحلث آموزش 
در ایلن مسلاله خیللی تاثیرگذار اسلت، اگرچه، امسلال در مدارس طلی چندمرحله، به دانلش آموزان و 
معلملان آموزش هلای الزم داده شلد، املا همیلن راننده که ملی دانسلت در این سلاعت دانش آموزان 
از جلاده رد می شلدند، بلا سلرعت زیلاد رانندگلی کلرد، اگلر سلرعت کم بلود، این اتفلاق منجر بله مرگ 

نمی شد.سلرعت خیللی مسلاله مهمی اسلت، هرچنلد تعریض جلاده هم می توانلد تاثیر گذار باشلد.

گنلج:  قلعله  پلرورش  و  آملوزش  مدیلر 
دانلش  بلرای  الزم،  ترافیکلی  آموزش هلای 
و  رانندگلی  راهنمایلی  طلرف  از  آملوزان 
راهلداری، انجلام شلده املا بله هلر حلال 
تنلگ  واقعلا  جلاده  چلون  نیسلت  کافلی 
و  نیسلت  مناسلب  هلم  آن  عالئلم  اسلت، 

نلدارد. هلم  پیلاده  عابلر  خلط کشلی 

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن
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سه شنبه  21 اسفند  1397  1 0 0 0 3 4 3 2 1 1 7 8 3 4   
خوانیــم مــی  صفحــه  ایــن  دربــاره  را  شــما  پیامــک 

3 کاغذ جنوب

روزنامه های دیروز

آگهی فقدان سند مالکیت:
نظـر بـه اینکـه خانـم نجمـه / حجتـی فـر فرزنـد علـى 
شـماره شناسـنامه 1506 تاریخ تولد 1353/11/24صادره 
مالـک   2991557982 ملـی  شـماره  دارای  کرمـان  از 
ششـدانگ پالک 12734 فرعی از 2788 اصلی بخش 3 کرمان موضوع 
سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 834843 سـری ج سـال 91 کـه 
در صفحـه 251 دفتـر امـالک جلد 431ذیـل شـماره 105589 محدوديت 
دفتر امالک : رهتي شـماره 39717 مورخ 1394/08/25دفترخانه اسـناد 
رسـمی شـماره 100 شـهر کرمان اسـتان کرمان که بنقع بانک سپه به مبلغ 
885/276/079 ریـال بـه مـدت 120 مـاه صـادر و تسـلیم گردیـده ضمن 
تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیت پالک مزبور بعلت جابجایی مفقود و در خواسـت سـند مالکیت 
المثنـی نمـوده لذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 آئین 
نامـه قانـون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ منـدرج در ذیل آگهی می 
شـود تـا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر 
بـا وجـود سـند مالکیـت نزد خـود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از 
انتشـار آگهـی بـه اداره ثبت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را 
ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نمایند در غیر این 
صـورت پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام 

خواهد شـد. تاريخ انتشـار: 97/12/21
از طرف امید صاعد م.الف 16۷8

حصر وراثت -رودبارجنوب
مقتضـی اسـت خانم مه گل سـابقی نژاد فرزند جعفرشـرح دادخواسـت تقدیمی توضیـح داده 
شـادروان خـان محمـد سـابقی نـژاد فرزنـد صفردرتاریـخ 1397/10/17 فـوت نموده شـده وارث 
عیـن فـوت عبـارت از: 1-مه گل سـابقی نژاد  2-زهرا سـابقی نـژاد نمداد3- فاطمه سـابقی نژاد 
نمداد4- وحید سـابقی نژاد نمداد 5- زلیخا سـابقی نژاد نمداد 6- سـهیال سـابقی نژاد نمداد 7- سـمیه سـابقی 
نـژاد نمـداد 8- محمد جواد سـابقی نژاد نمداد 9-نازگل سـابقی نژاد نمداد 10- روح انگیز سـابقی نـژاد نمداد .اذا 

مراتـب یـک نوبـت در روزنامه کثیر االنتشـار درج گردد.
رییس شورا حل اختالف – بخش جازموریان - م الف :۷8۷

حصر وراثت -رودبارجنوب
مقتضـی اسـت خانـم زینـب سـابقی نـژاد نمـداد  شـرح دادخواسـت تقدیمـی توضیـح داده 
شـادروان شـاهعلی سـابقی نژاد نمداد درتاریخ 1393/06/27 فوت نموده شـده وارث عین فوت 

عبـارت از: 1-زینـب سـابقی نـژاد نمـداد بـه ش م 5369701237)همسـر مرحوم (
2- سکینه سابقی نژاد نمداد به ش م 5360040149)فرزند مرحوم (
3- جواد سابقی نژاد نمداد به ش م 5360269820)فرزند مرحوم (
4- کلثوم سابقی نژاد نمداد به ش م 5360269812)فرزند مرحوم (

5- معصومه سابقی نژاد نمداد به ش م 5360111909)فرزند مرحوم (
6-محبوبه سابقی نژاد نمداد به ش م 5360413158)فرزند مرحوم (

لـذا مراتـب یـک نوبت در روزنامه کثیراالنتشـار محلی آگهی میشـود چنانچه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـرآگهی به شـوراتقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شـد .م الف :786
رییس شورا حل اختالف– بخش جازموریان – اسحاق فقیر شاهی

حصر وراثت - رودبار جنوب 
احترامـا بـا توجه به دادخواسـت خانم مهناز فرامرزی نیـا به طرفیت ورثه 
مرحـوم زیـن العابدیـن فرامـرزی به خواسـته حصـر وراثت خواهشـمند 
اسـت ورثـه مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چـاپ شـود تا چنانچـه ورثه 
ای دیگـر یـا وصیـت نامـه ای باشـد به شـورا ارائـه نماینـد واال گواهی حصر وراثـت صادر 

خواهـد شـد .ورثه :
1- مهناز فرامرزی نیا به شماره ملی 5360126698)همسر مرحوم (
2-شهسوار فرامرزی به شماره ملی 5360126736)فرزند مرحوم (

3-محمد فرامرزی به شماره ملی 5360126711)فرزند مرحوم (
4-منصورفرامرزی به شماره ملی 5360126795)فرزند مرحوم (

5-کوروش فرامرزی به شماره ملی 5360374802)فرزند مرحوم (
6-محمد علی فرامرزی به شماره ملی 5360126752)فرزند مرحوم (

7-معصومه فرامرزی به شماره ملی 5360126779)فرزند مرحوم (
8-کاووس فرامرزی به شماره ملی 5360126787)فرزند مرحوم (

(10- محمـد  مرحـوم  ملـی 5360126760)فرزنـد  بـه شـماره  فرامـرزی  9-بلقیـس 
امیـن فرامـرزی بـه شـماره ملـی 5360126809)فرزنـد مرحـوم (11- صـادق فرامـرزی 
شـماره  بـه  مختارفرامـرزی   -12) مرحـوم  5360126701)فرزنـد  ملـی  شـماره  بـه 
ملـی  شـماره  بـه  فرامـرزی  سـلیمان    -13) مرحـوم  5360126744)فرزنـد  ملـی 

) مرحـوم  5360126728)فرزنـد 
رییس شورای حل اختالف شماره یک زهکلوت –بخش جازموریان م الف :۷83

حصر وراثت - رودبار جنوب 
احترامـا بـا توجـه بـه دادخواسـت خانـم الل بـی بـی فرامـرزی فرزنـد 
محمـد علـی بـه شـماره ملـی 5369759979بـه طرفیت ورثـه مرحوم 
عـوض فرامـرزی بـه خواسـته حصـر وراثـت خواهشـمند اسـت ورثـه 
مرحـوم در یـک نوبـت روزنامـه چاپ شـود تا چنانچه ورثـه ای دیگر یا وصیـت نامه ای 

باشـد بـه شـورا ارائـه نماینـد واال گواهـی حصـر وراثت صـادر خواهـد شـد .ورثه :
1- الل بـی بـی فرامـرزی فرزنـد محمـد علی به شـماره ملـی 5369759979)همسـر 

) مرحوم 
2-ملیحه فرامرزی فرزند عوض به شماره ملی 5369982996)فرزند مرحوم (

3-شکری فرامرزی فرزند عوض به شماره ملی 5369566559)فرزند مرحوم(
4-رضا فرامرزی فرزند عوض به شماره ملی 5360210303)فرزند مرحوم (

5-سلیم فرامرزی فرزند عوض به شماره ملی 5360252502)فرزند مرحوم (
6-محمد فرامرزی فرزند عوض به شماره ملی 5369566569)فرزند مرحوم (

7-مصطفی فرامرزی فرزند عوض به شماره ملی 5360038462)فرزند مرحوم (
8-مرتضی فرامرزی فرزند عوض به شماره ملی 5360252510)فرزند مرحوم (

9-علـی فرامرزی فرزند عوض به شـماره ملـی 5369982988)فرزند مرحوم (10-لیال 
فرامـرزی فرزنـد عـوض به شـماره ملـی 5360038306)فرزند مرحـوم ( 11- نورخاتون 
فرامـرزی فرزنـد عـوض بـه شـماره ملـی 53695665436)فرزنـد مرحـوم ( 12- ماه 

خاتـون فرامـرزی فرزند عوض به شـماره ملـی 5369566526)فرزنـد مرحوم (
رییس شورای حل اختالف شماره یک –بخش جازموریان م الف :۷84

زی
اور

کش جشنواره پویانمایی شهید شهسواری 
تقویت فرهنگ و هنر جنوب

برداشت گوجه فرنگی در کهنوج 
یک ماه زودتر آغاز شد

اداره  روابـط عمومـی  بـه گـزارش 
اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  کل 
جنـوب کرمان،جلسـه برنامه ریزی 
و پشـتیبانی برگـزاری اولیـن جشـنواره ملـی 
در  شهسـواری  )انیمیشن(شـهید  پویانمایـی 
محل اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جنوب 
کرمـان برگـزار شد.حسـین اسـحاقی مدیر کل 
فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی جنوب کرمـان گفت 
: ارتقـا جشـنواره شـهید شهسـواری بـه سـطح 
ملـی بـه  تقویـت فرهنگ و هنر کمک شـایانی 
خواهـد کـرد؛ از طریق هنـر پویانمایی اسـت که 
هـدف آن بـر ایـن اسـت کـه تشـویق و ترغیب 

انجـام شـود و جنـوب  ایـن هنـر  عالقمنـدان 
کرمـان در ایـن زمینـه ظرفیـت خـود را بـاال ببـرد .

حسـین اسـحاقی گفـت :در اکـران فیلم های 
ایـن جشـنواره برنامـه ریـزی صـورت گرفتـه 
اسـت تا پـس از برگزاری جشـنواره ،فیلم هادر 
مـدارس جنوب کرمـان با هماهنگـی دبیرخانه 
پخـش و اکـران شـود تـا از ایـن  طریـق بـه 
ایثـار و شـهادت در جامعـه  ترویـج فرهنـگ 
ایـن  :در  شـود  مـی  بپردازیم.یـادآور  هـدف 
و  اختتامیـه  مراسـم  برگـزاری  جلسـه شـیوه 
برنامه ریـزی جـدول اکـران فیلم هـا بحـث و 

تبـادل نظر شـد.

مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان 
کهنـوج از آغـاز برداشـت محصـول 
ایـن  مـزارع  از  گوجه فرنگـی 
شهرسـتان یـک مـاه زودتر از سـال های گذشـته 
خبـر داد.محمد حیـدری در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا ترویج کشـت نشـایی و از طرفی کاشـت در 
اراضـی بـا بافـت سـُبک کـه زودرسـی محصـول 
را بـه دنبـال دارد، همـراه شـده و ایـن محصـول 
در اوِج نیـاز بازارهـای داخـل و خـارج، بـا قیمـت 
مناسـبی عرضه و از ترافیک بار در زمان برداشـت 
معمـول منطقه، خواهد کاسـت.وی با بیان اینکه 
یکهـزار و 500 هکتـار از اراضـی شهرسـتان کهنوج 

زیـر کشـت گوجه فرنگـی اسـت، تصریـح کـرد: 
ارقـام متنوعی از گوجه فرنگی همچـون رقم های 
ایـدن، متیـن گلسـار، سانسـید، هرمـز، الیسـا، 
تماتـه و فـالت در ایـن شهرسـتان کشـت شـده 
اسـت.مدیر جهـاد کشـاورزی کهنـوج پیش بینی 
کـرد 45 هـزار تن محصـول از این میزان سـطح 
زیرکشـت گوجه فرنگی در کهنوج برداشـت شود.

حیـدری اظهار داشـت: نشسـت های متعددی با 
رییس سازمان جهاد کشـاورزی جنوب، فرماندار 
کهنـوج و معاونت بهبود تولیدات گیاهی در زمینه 
برنامـه ریـزی جهـت حـذف واسـطه ها، خرید و 
حمـل بـه موقـع این محصـول برگزار شـده اسـت.

روزنامه پیام ما
از آماده باش محیط بانان برای طرح چهاشنبه سوری خبر 

داد.

جنـوب  و شهرسـازی  راه  مدیـرکل  سـاردویی 
کرمـان از انجـام پروژه هـای عمرانی در شـهرها 
توسـط راه و شهرسـازی بـا هزینـه 1136525 

روابـط  بـه گـزارش  داد.  خبـر  ریـال  میلیـون 
جنـوب  و شـهر سـازی  راه  اداره کل  عمومـی 
کرمان, سـاردویی از انجام پـروژه های عمرانی 

در شـهرها توسـط راه و شـهر سـازی بـا هزینه 
1136525 میلیـون ریـال خبر داد.سـاردویی به 
تشـریح چگونگـی کمـک بـه شـهرداری هـای 
شـهرهای جنوبـی اسـتان کرمـان پرداخـت و 
اظهـار داشـت: در چنـد سـال اخیـر ایـن اداره 
جنـوب  شـهرداری های  بـه  بـرای کمـک  کل 
کرمـان در زمینـه احداث پل, روکش آسـفالت, 
روشـنایی خیابان هـا و تحویـل 2664تـن قیـر 
رایـگان بـا هزینـه کـرد 1136525 میلیون ریال 
خدمتـی را بـه شـهروندان انجـام داده اسـت.

از جملـه اقدامـات انجام شـده در شـهر سـتان 
رودبـار جنـوب؛ بهسـازی و روکـش آسـفالت 
آسـفالت5  رودبارجنـوب،  شـهر  اصلـی  بلـوار 
کیلومتر باند دوم و بهسـازی و تعریض ورودی 
شـهر از سـمت بهادر آباد، تعریض ورودی شهر 
از سـمت مظفـر آبـاد، احـداث یـک دسـتگاه 
پـل 3دهانـه 8متـر بـه طـول 23متـر خروجی 
شـهر، آسـفالت ورودی شـهر زهکلـوت، اجرای 
روشـنایی بـه طـول 4کیلومتـر ورودی شـهر، 
پنـج  10دهانـه  پـل  دسـتگاه  یـک  تعریـض 
متـری و  3 دسـتگاه باکـس به طـول 45متر، 
تحویـل 38عـدد باکـس بـه شـهرداری رودبار 
بـرای احـداث پـل ابتـدای جـاده مظفـر آبـاد 

مجمـوع اعتبـارات هزینه شـده169270میلیون 
رایـگان  قیـر  310تـن  اسـت, همچنیـن  ریـال 
بـه شـهرداری رودبـار جنـوب بـرای آسـفالت 
اقدامـات  ادامـه  تحویـل شـد.در  خیابـان هـا 
آبـاد اظهـار  انجـام شـده در شهرسـتان عنبـر 
عبـدهللا  امامـزاده سـید  بلـوار  آسـفالت  کـرد: 
شـهر مردهـک ، اجـرای روشـنایی بـه طـول 
7/3کیلومتـر ورودی شـهر ، آسـفالت ورودی 
شـهر دوسـاری، آسـفالت ورودی عنبرآبـاد از 
سـمت خضـر آبـاد مجمـوع اعتبـارات هزینـه 
شـده175670میلیون ریـال و طراحـی پل دوم 
ورودی شـهر مردهـک بـرای اجـرا در مرحلـه 
مناقصـه اسـت همچنیـن 260تـن قیـر رایگان 
به شـهرداری عنبـر آباد جهت آسـفالت خیابان 
هـا تحویـل شد.شهرسـتان کهنـوج؛ آسـفالت 
کمربنـدی کهنـوج ، اجـرای روشـنایی بـه طول 
4کیلومتـر ورودی و خروجـی شـهر ، احـداث  
6 دسـتگاه پـل ورودی کهنـوج ، آسـفالت حـد 
آزاد  دانشـگاه  تـا  نـور  پیـام  دانشـگاه  فاصـل 
شـده   هزینـه  اعتبـارات  مجموعـا  14کیلومتـر 
61960میلیـون ریـال، 740تـن قیـر رایـگان بـه 
شـهرداری کهنـوج جهـت آسـفالت خیابـان ها 

شـد. تحویل 

کمک راه و شهرسازی به انجام 
پروژه های عمرانی در شهرها

سراسری

کشـی عابـر پیـاده هـم نـدارد. ایـن دختـر بچه یـک دانش 
آمـوز بـوده اسـت، چنـد وقـت پیـش یـک فـرد بالـغ در 
همیـن جـاده جـان خـودش را از دسـت داد. ایـن جـاده 
هیـچ پیچـی نـدارد، صـاف و یکدسـت اسـت و مشـخصا 
ماشـین بـا سـرعت بـاال در ایـن جـاد حضـور پیـدا می کند. 

راننـده تصـادف اخیـر هـم معلمـی بـوده کـه در حـال رفتن 
بـه سـرکارش بـوده اسـت. بـا ایـن که خـالف قانون اسـت 
امـا قـرار اسـت یک کالس مدرسـه را به سـمت دیگـر جاده 
انتقـال دهیـم، کـه نیـاز بـه مصوبه و تاییـد مدیر کل اسـتان 
دارد. اگرچـه بـا ایـن کار دانش آمـوزی از جاده رد نمی شـود 

امـا در کل ایـن جـاده خطرنـاک اسـت و خـود مـردم بایـد 
از آن عبـور کننـد، ایـن مسـاله بایـد اساسـی حـل شـود.

9کشته در جاده های قلعه گنج
فرمانـده پلیـس راه قلعه گنـج در خصـوص تصادفـات جـاده 
عاملـی  می توانـد  پیـاده  عابـر  پـل  می گویـد:  جنـوب  ای 

روسـتا  ایـن  امـا  باشـد،  تصادفـات  ایـن  بـرای کاهـش 
قابلیـت پـل گـذاری را نـدارد. بحـث آمـوزش در این مسـاله 
خیلـی تاثیرگـذار اسـت، اگرچـه، امسـال در مـدارس طـی 
آموزش هـای  معلمـان  و  آمـوزان  دانـش  بـه  چندمرحلـه، 
الزم داده شـد، امـا همیـن راننـده کـه مـی دانسـت در ایـن 
بـا سـرعت  می شـدند،  رد  جـاده  از  دانش آمـوزان  سـاعت 
زیـاد رانندگـی کـرد، اگـر سـرعت کم بـود، ایـن اتفـاق منجر 
بـه مـرگ نمی شد.سـرعت خیلـی مسـاله مهمـی اسـت، 
هرچنـد تعریـض جـاده هـم مـی توانـد تاثیـر گـذار باشـد.

سـرهنگ ابـوذر شـیخی پور مـی گویـد: یک مشـکلی هم در 
ایـن جـاده ها وجـود دارد که عالیـم الزم را ندارنـد، اگرچه در 
ایـن چندسـاعت گذشـته تابلـو و سـرعت کاه اسـتاندارد هم 
در منطقـه یادشـده، لحـاظ شـده اسـت. در سـال گذشـته، 
9نفـر در جاده هـای قلعـه گنـج در اثـر تصـادف سـر صحنـه 
فـوت شـدند ایـن تعـداد در سـال گذشـته، 16نفـر بودنـد.

ایمن سازی فیزیکی هفت مدرسه حاشیه راه
معـاون حمـل و نقـل اداره راهـداری جنـوب اسـتان کرمـان 
می گویـد: نـوع ایـن تصـادف عبـور عرضـی از جـاده بـوده و 
از آنجایـی کـه ایـن منطقه مسـکونی اسـت، کنترل سـرعت 
بهترین راه پیشـگیری از این اتفاقات اسـت. از سـال گذشته 
برنامه ای تحت عنوان آموزش حاشـیه مدارس در نظر گرفته 
شـد کـه بودجـه کمی بـه این موضـوع اختصـاص پیـدا کرد 
دلیلـش هم مسـتقل نبودن راهـداری جنوب بوده اسـت اما 
بـا ایـن حال یک تیم برای آموزش در مدارس تشـکیل شـد.

مجتبـی محمـودی ادامـه می دهد: قبـال طـی برآوردهایی به 
ایـن نتیجه رسـیدیم کـه نمـی توانیم زیرگـذری بـرای جاده 
کالت مالـک لحـاظ کـرد. ایمـن سـازی فیزیکـی مـدارس 
حاشـیه راه هـا هـم از دیگـر برنامه هـای راهـداری اسـت کـه 
اعتبـارات محـدود جلـوی آن را گرفته اسـت و تـا بـه حـال 
فقـط هفـت مـورد از هـزار مدرسـه ایمـن سـازی شـدند.به 
ایـن صـورت کـه یـک سـری عالیـم آگاه دهنـده بـا لـرزش 
ماشـین، راننـده را از مسـکونی بودن منطقه خبـردار می کند. 

تعداد کافی تابلوهای جاده کالت مالک
محمـودی در پاسـخ بـه این سـوال که چـرا تعـداد تابلوهای 
جـاده روسـتای کالت مالـک کم اسـت، می گویـد: این جاده 
را نمـی تـوان را با جاده جیرفت به سـمت دهبکری مقایسـه 
کـرد، در آن جـاده فواصـل عالیـم بـه دلیـل پیچ هـای جـاده 
کمتـر اسـت امـا در چاه دادخـدا و جاده هـای مشـابه ایـن 
تجمـع تابلـو دیده نمی شـود و خط کشـی آن کفایت می کند، 
مگر این که در منطقه ای خاص، تابلوی بیشـتری اختصاص 
پیـدا کنـد کـه در ایـن منطقـه بـه انـدازه کافـی وجـود دارد.

معاون حمل و نقل اداره 
راهداری جنوب استان 

کرمان می گوید: نوع این 
تصادف عبور عرضی از 

جاده بوده و از آنجایی که 
این منطقه مسکونی است، 

کنترل سرعت بهترین راه 
پیشگیری از این اتفاقات 

است. از سال گذشته 
برنامه ای تحت عنوان 

آموزش حاشیه مدارس در 
نظر گرفته شد که بودجه 

کمی به این موضوع 
اختصاص پیدا کرد دلیلش 

هم یکی بودن اداره های 
راهداری شمال و جنوب 

بوده است اما با این حال 
یک تیم برای آموزش در 

مدارس تشکیل شد.

مدارس حاشیه راه های جنوب ایمن سازی نشدند
معاون اداره کل راهداری جنوب کرمان: از هزار روستای حاشیه راه های جنوب فقط هفت مورد ایمن سازی فیزیکی شده اند

از هـر 9 نفـر بـه ظاهر سـالم، یـک نفر برخـی از عالئم ابتال بـه بیماری هـای کلیوی 
مزمـن رادارا مـی باشـند. بـا وجودی كه سـاالنه افراد بی شـماری در سراسـر جهان 
بـه بیمـاری هـای كلیـوی مبتـال می شـوند امـا هنوز بسـیاری از مـردم دربـاره این 
بیمـاری اطالعـات مفیـد و ضـروری ندارنـد در واقـع این بیمـاری زمانی نمـود پیدا 
مـی كنـد كـه عملكـرد كلیـه هـا كاهـش مـی یابـد و یـا متوقف مـی شـود و در این 
مرحلـه بیمـاری خیلـی پیشـرفت كـرده اسـت. بـه همیـن دلیـل پزشـكان همـواره 
سـعی دارنـد بـا آگاه كردن مـردم درباره این بیمـاری به ویژه راه هـای پیش گیری 
از آن، شـانس مقابلـه بـا ناتوانـی كلیوی را افزایـش داده و در نتیجـه احتمال مرگ 
بیمـاران را تـا حـد امـكان كاهش دهند.یکی از رسـالت های همیشـگی شـرکت کار 
و اندیشـه بـه عنـوان یکـی از متولیـان اصلـی روش درمانـی دیالیز صفاقـی ارتقای 
سـطح سـالمت عمـوم جامعـه مـی باشـد.در همیـن راسـتا بـا همـکاری انجمـن 
نفرولـوژی ایـران بـرای آگاهی مـردم در زمینه پیـش گیری از بیماری هـای کلیوی 
حرکـت جدیـدی را آغـاز نمـوده اسـت. امیـد اسـت کـه بـا ایـن همکاری مشـترک 
،هیـچ فـردی در کشـور بـه دلیـل عـدم آگاهـی بـه بیمـاری مزمـن کلیـوی دچـار 
نشـود.باتوجه بـه رونـد افزایشـی بیمـاری هـای دیابـت، فشـارخون و عـدم کنتـرل 
مناسـب آنهـا، ایـن نگرانـی جـدی اسـت کـه در سـال هـای آینـده تعـداد بیمـاران 
کلیـوی درکشـور از میانگیـن جهانـی بیشـتر شـود. آمارهـای جهانـی نارسـایی کلیه 
نشـان مـی دهـد کـه از هـر 10 نفر یک نفـر مبتال بـه بیمـاری کلیه اسـت. این خطر 
بالقـوه مـی توانـد سـالمت و تندرسـی ایرانی هـا را به صـورت جدی تهدیـد کند. در 
سـال هـای اخیـر پیونـد کلیـه از دهنـدگان مـرگ مغـزی بـه وضـوح افزایـش پیدا 
کـرده و ایـن فرهنـگ رواج یافتـه امـا هنـور جـای کار بسـیار زیـادی در ایـن زمینه 
داریـم. پیونـد کلیـد کیفیـت زندگـی بیمـار را افزایش می دهـد و عموما بیمـاران از 
ایـن کار سـود مـی برنـد و پیونـد کلیـه نسـبت بـه دیالیـز بـه نفـع آنان اسـت. می 
تـوان بـه نارسـایی کلیـوی به عنوان یکـی از مهمترین عـوارض بیماری هـای دیابت 
و فشـار خـون اشـاره کـرد دو بیمـاری دیابـت و فشـار خـون در جامعـه ما بـه دلیل 
تغییـر الگـوی زندگـی، کاهـش تحـرک و فعالیـت فیزیکـی بسـیار شـایع و شـیوع 
آنهـا نگـران کننـده اسـت.دیابت در مراحـل اولیـه ابتـال معمـوال بی عالمت اسـت و 
 معمـوال فـرد بـا آزمایـش هـای دوره ای متوجـه بـاال بـودن قنـد خـون مـی شـود.

توصیـه هـای کلیـدی بـرای حفظ سـالمت کلیه هـا : انجـام فعالیت بدنـی روزانه و 
حفـظ تناسـب انـدام، کنتـرل مـداوم سـطح قنـد خـون، کنترل فشـار خـون، تغذیه 
سـالم و کنتـرل وزن، نوشـیدن مایعـات فـراوان، ترک سـیگار و دخانیـات، پرهیز از 
مصـرف خودسـرانه داروهـای غیرنسـخه ای نظیـر مسـکن هـا، مراجعـه زودهنگام 

بـه پزشـک در صـورت وجود عالیـم هشـدار دهنده.

مراقب کلیه هایمان باشیم

ادامه یادداشت
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نگاه جایگزین به سبزه هفت سین
کاشت و خرید سبزه هفت سین هم رنگ و بوی تجمالت به خودش گرفته است

یکـی از زیباتریـن و جـذاب تریـن رسـم های 
نـوروز کـه از روزگاران دور تـا کنـون در همـه 
خانه هـا مرسـوم بـوده، کاشـتن سـبزه عیـد 
اسـت. گذشـتگان، هـر سـال قبـل از نـوروز 
چنـد نـوع سـبزه می کاشـتند و معتقـد بودند 
ایـن رسـم شـگون دارد، چـون اول سـال بـا 
سـبزی و سرسـبزی آغـاز می شـود عـالوه بـر 
نیـز  باسـتانی، نشـانه های دینـی  آیین هـای 
سـبزه را نماد شـادابی، سرسـبزی و نشـان گر 
زندگـی بشـر و پیوند او با طبیعـت می داند، در 
جنـوب کرمـان نیـز هر سـاله 10 تـا 15 روز قبل 
از عید مادران خانواده بسـاط سـبزه کاشـتن را 
بـه راه می اندازنـد کـودکان نیز همراه مادرشـان 
پر شـور بـرای ایـن رسـم زیباکمـک می کنند. 
مادران همراه با کاشـت سـبزه، برای کودکان  از 
آیین نـوروز  می گویند .اما دنیـای مدرن امروز 
کـه تمـام جنبه های زندگـی انسـان ها را تحت 
تاثیـر قـرار داده، سـری هـم بـه هفت سـین 
زده اسـت و ایـن سـال ها ایده هـای جدیـدی 
بـرای چیدمان این سـفره باسـتانی بـه گوش 
می رسـد.از سـوی دیگـر، نمی تـوان واقعیت ها 
را نادیـده گرفـت؛ امـروزه زندگـی تـا حـدود 
بسـیار زیـادی نسـبت به گذشـته تغییـر کرده 
اسـت، آن روزهـا نـه بحـران آب وجود داشـت 
و نـه تهدیدهـای زیسـت محیطی مطـرح بود 
در حالیکـه امـروزه وضعیـت آبـی کشـور بـه 
جایـی رسـیده کـه میـزان آب مصرفـی بـرای 
کاشـت یـک مشـت گنـدم بـرای سـبز کردن 
سـفره هفت سـین نیـز اهمیـت دارد. از ایـن 
رو چنـد سـالی اسـت پیشـنهادهای مختلفی 
مبنـی بر اسـتفاده نکـردن از گندم برای سـبزه 
و جایگزینـی آن بـا نهال هایـی مثـل پرتقال یا 

نارنـج مطـرح می شـود. 

سنت سبزه کاشتن را حفظ کنیم
یـک اسـتاد دانشـگاه آزاد و گیاه شـناس بـه 
اسـت  سـالی  گفت:»چنـد  وطـن«  »کاغـذ 
دیـده می شـود کـه افـرادی مـی گوینـد بـرای 

سـبز کـردن سـبزه بهتر اسـت بـه جـای گندم 
و دیگـر بذرهـا از نهـال  میوه هـای مختلـف از 
جملـه مرکبات اسـتفاده شـود که ایـده علمی 
و منطقـی نیسـت، آنها ایـن حـرف را در جهت 
صرفه جویـی آب و بـذر مطـرح می کننـد امـا 
در وعـده  بدانیـم میـزان حبوباتـی کـه  بایـد 
غـذا در تـه ظـرف افـراد باقـی می مانـد و دور 
ریخته می شـود بسـیار بیشـتر از این است که 
مقـداری بذر کاشـته شـود.«زهیر تویسـرکانی 
معتقد است:»کاشـت نهال هیچ سـنخیتی با 
سـبزه سفره هفت سـین و آیین باستانی نوروز 
مـا ایرانیان نـدارد، کاشـتن نهـال و درختکاری 
هـر کـدام مناسـبت های خودشـان را دارند اما 
مسـاله ایـن اسـت که افـراد بعـد از 13 بـه در 
)روز طبیعـت( سـبزه ها را در خیابـان، جـوی 
آب و دشـت بـه حـال خـود رهـا می کننـد کـه 
این مسـاله با اولین بـاران موجب آب گرفتگی 
معابـر می شـود و هـم اینکـه چهـره آن منطقه 
را نـا زیبـا می کند.«ایـن گیاه شـناس اضافـه 
کرد:»سـبز کردن سـبزه به خـودی خود نه تنها 
مشـکلی نـدارد بلکه اگـر از بذرهـا و گونه هایی 
اسـتفاده شـود کـه بـه محیط زیسـت آسـیب 
نزننـد و به گونـه ای وارد چرخه طبیعت شـوند، 
اسـت.  آوری  نشـاط  و  پسـندیده  بسـیار  کار 
کاشـت بـذر و سـبزه یک نـوع فرایندی اسـت 

کـه بـه آن »َترسـیب کربن«می گوییـم، یعنـی 
اینکـه سـبزه می توانـد مقـداری از دی اکسـید 
کربـن )CO2( را جـذب و به مـاده آلی تبدیل 
کنـد بنابرایـن مخالفـت بـا ایـن کار منطقـی 
بسـیار هـم  آن  انجـام  و  نمی رسـد  نظـر  بـه 
پسـندیده اسـت.«وی اظهـار داشـت:»  میزان 
آبـی کـه بـرای سـبز کـردن گنـدم و حبوبـات 
در یـک بشـقاب اسـتفاده می شـود در نهایـت 
یـک لیـوان آب اسـت، بهتـر اسـت آن افرادی 
کـه معتقدنـد بـا ایـن کار آب هـدر مـی رود در 
حمـام و یـا دستشـویی آب کمتـری مصـرف 
کنند.آبـی هـدر رفت اسـت کـه وارد سـیفون و 
فاضـالب شـده و یـا تبخیـر می شـود یا بـا آن 
حیـاط منزل و حتـی پیـاده رو را جارو می کنند 

در واقـع هـزاران برابر آب مورد نیاز آن سـبزه ای 
اسـت کـه بـرای هفت سـین سـبز می شـود.«

بذرهای خوراکی جایگزین گندم 
و نهال 

یـک کارشـناس محیـط زیسـت بـه »کاغـذ 
سـنتی  سـبزه  کـردن  وطن«گفت:»سـبز 
بسـیار خـوب و محیـط زیسـتی اسـت خیلی 
از خانواده هـا بخاطـر زندگـی شـهری دیـدن 
رویـش گیاه را تجربه نمی کننـد؛ این کار باعث 
می شـود افـراد بـه خصـوص کـودکان رونـد 
رشـد گیـاه را از نزدیـک ببیننـد.« وی اضافـه 
حرف هـای  کـردن  سـبز  سـبزه  کرد:»دربـاره 
زیـادی در فضـای مجـازی رواج یافتـه اسـت 
امـا شـما سـبزه بکاریـد و هم زمـان نهالی هم 
در باغچـه بکاریـد ایـن دو کار بـا هـم مغایرتی 
نـدارد امـا بایـد دقـت داشـته باشـیم کـه هـر 
نهالـی در هر نقطـه ای از منطقه رشـد نمی کند 
امـا نبایـد سـنت دیرینه سـبزه سـبز کـردن را 
کم رنـگ کنیـم. سـیدی تصریـح کرد:»تاکیـد 
مـن بـر این اسـت که سـنت ما حفظ شـود و 
در کنار آن هر کسـی هم خواسـت بذری بکارد 
مشـکلی وجـود نـدارد امـا باید دقـت کنیم که 
بـذر مناسـب انتخـاب شـود و گیـاه مهاجـم 
و آسـیب زا نباشـد.«این کارشـناس پیشـنهاد  
کرد:»شـهروندان انـواع بـذر سـبزی خـوردن 
ماننـد شـاهی را سـبز کـرده و در هفت سـین 
قـرار دهنـد و درصورت تمایل، بعد آن را مصرف 
کننـد اما آنچـه در این میان، اهمیت دارد اینکه 
بـا انتخـاب درسـت، ضمـن حفـظ مولفه های 
محیط زیسـتی، سـنت های باسـتانی خـود را 

نیـز حفـظ کـرده و رواج دهیـم.«

بنفشه افتخاری
خبرنگار/کاغذ  وطن

سلیدی تصریح کرد:»شلهروندان انواع 
بلذر سلبزی خلوردن ماننلد شلاهی را 
سلبز کلرده و در هفت سلین قلرار دهند 
و درصلورت تمایلل، بعلد آن را مصلرف 
کننلد املا آنچله در این میلان، اهمیت 
دارد اینکله بلا انتخلاب درسلت ضملن 
زیسلتی،  محیلط  مولفه هلای  حفلظ 
سلنت های باسلتانی خلود را نیلز حفظ 

کلرده و رواج دهیلم.«
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آوای محلی           

ِکرِنچی ُخوِته َسر ُزلِف ِنگاُرم
َدری یاُورِده َبد طوری َدماُرم

آخه َهرجا ادیدوم تاو پلیچی 
َاگیزِه ای مُو  یاِد    روزگاُرم

شاعر : مهدی جاللی

بسی جوشت زده، دایه َهَمْیشه
ِفشارت رو به  باالیه َهَمْیشه

همی که هستی و رو پا َاگردی
به کرآن دلخوشی مایه َهَمْیشه

شاعر :  منصور رئیسی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
 خدمات تکمیل پایگاه انتقال خون جیرفت

 اداره کل انتقال خون استان کرمان

نوبت اول

اداره کل انتقلال خلون اسلتان کرملان در نظلر دارد مناقصله عمومی پروژه تکمیل پایلگاه انتقال خون جیرفت به شلماره 
209۷000132000001 از طریلق سلامانه تلدارکات الکترونیکلی دوللت برگلزار نماید . کلیه مراحلل برگزاری مناقصله از دریافت 

اسلناد مناقصه تا ارائه پیشلنهاد مناقصه گران و بازگشلایی پاکت ها از طریق درگاه سلامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سلتاد( 
www.setadiran.ir  انجلام خواهلد شلد و الزم اسلت مناقصه گلران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سلایت 

مذکلور و دریافلت گواهلی امضای الکترونیکی را جهت شلرکت در مناقصه محقق سلازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1397/12/23 می باشد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1398/01/07 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : تاساعت 19 روز شنبه تاریخ 1398/01/17 
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1398/01/20

اطالعللات تمللاس دسللتگاه مناقصلله گللذار جهللت دریافللت اطالعللات بیشللتر در خصللوص اسللناد مناقصلله و ارائلله 
پاکللت هللای الللف: آدرس بلــوار 22بهمــن جنــب شــرکت گاز انتقــال خــون اســتان کرمــان و تلفــن 33230712

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس 02141934

شناسه آگهی 412060
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برای نخستین بار در دنیا
آغاز تولید کاتد مس با روش نوین 

بومی در شهربابک 

ــه روش  ــی ب ــش بوم ــر دان ــکا ب ــا ات ــس ب ــد کاتد م ــرداری و تولی ــات بهره ب عملی
تانــک بایولیچینــگ بــرای نخســتین بــار در دنیــا در مجتمــع بابــک مــس ایرانیــان 
ــد. ــاز ش ــنبه آغ ــو از دوش ــگ میدک ــه هلدین ــرکت های زیر مجموع ــهربابک از ش ش

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت میدکــو، محمدرضا پورمنــد مدیرعامــل شــرکت 
میدکــو در آییــن بهره بــرداری از کاتــد مــس روش تانــک بایولیچینــگ ایــن موفقیت 
را کــه بــرای نخســتین بــار در دنیــا توســط نیروهــای متخصــص میدکــو، در مجتمــع 
ــن  ــار داشــت: ای ــت و اظه ــک گف ــی شده اســت را تبری ــان عمل ــک مــس ایرانی باب
مهــم یــک تغییــر بــزرگ تکنولوژیــک در ســطح جهــان و در صنعــت مــس اســت. 
پورمنــد ضمــن قدردانــی از بانــک پاســارگاد حامــی مالــی ایــن پــروژه افــزود: ایــن 
مهــم بــا حمایت هــای ویــژه رییــس هیــات مدیــره شــرکت میدکــو بــه بهره بــرداری 

رســیده اســت.
بــر اســاس ایــن گــزارش مجتمــع بابــک مــس ایرانیــان بــا ظرفیــت تولیــد 50 هــزار 
تــن کاتــد مــس و 12 هــزار تــن لولــه مســی در ســال فعالیــت می کنــد. در روش 
تانــک بایولیچینــگ بــا اســتفاده از نــوع خاصــی از باکتری هــای غیرمضــر محصــول 
نهایــی اســتحصال می شــود و دانــش ایــن تکنولــوژی ســازگار بــا محیــط زیســت 
توســط متخصصیــن ایرانــی طــی پنــج ســال پژوهــش و تــالش مســتمر ایجــاد و 
ــه  ــوان ب ــگ می ت ــک بایولیچین ــی روش تان ــای اصل ــت. از مزای ــدازی شده اس راه ان
ــه  ــل مالحظــه آالیندگــی و صرف ــوره هــای ذوب و در نتیجــه کاهــش قاب حــذف ک
ــت و  ــت از محیط زیس ــتای حمای ــرژی در راس ــع ان ــرف آب و مناب ــی در مص جوی

ــه مســوولیت های اجتماعــی اشــاره کــرد. عمــل ب

شهرداری باغین

نوبت اول

GNC آگهی مزایده کتبی بهره برداری جایگاه 
شلهرداری باغیلن در نظلر دارد جایلگاه CNG شلهرداری را از طریلق مزایده کتبی به پیمانکار واجد شلرایط واگلذار نماید . لذا 

از کلیله متقاضیلان دعلوت به عملل می آید جهت دریافت اسلناد مزایده تا پایلان وقلت اداری 98/01/08 به شلهرداری باغین واقع 
در کرمان باغین شلهرک قلدس مراجعه نمایند.

شلرکت کنندگان بایسلتی پیشلنهادات خود را به همراه تضمین شلرکت در مزایده )معادل مبلغ 100/000/000 لاير بصورت ضمانتنامه 
بانکلی یلا واریلز نقدی( در پاکات الک و مهر شلده تا پایان وقت اداری شلنبه 98/01/24 تحویل شلهرداری نمایند. بازگشلایی پاکات 

مناقصه یکشلنبه مورخه 98/01/25 میباشد.

1(شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و به پیشنهادات ناقص، مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2(ســپرده برنــدگان نفــر اول، دوم در صــورت عــدم مراجعــه یــا انصــراف از انجــام معاملــه بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری 

ضبــط میگــردد.
ــای 333۷2002 و 333۷2846-034 تمــاس  ــا شــماره تلفنه ــات بیشــتر ب ــت کســب اطالع ــد جه ــان میتوانن متقاضی

حاصــل نماینــد.

میانگین فروش روزانه مدت قراردادنوع تجهیزاتمشخصات جایگاه

تعداد نازل هر دیسپنسرتعداد دیسپنسرتعداد جایگاه
یکسالدلتا

5500

مترمکعب132

نوبت اولفراخوان مناقصـه

مناقصه گزار
اداره کل راه و شهرسازی استان کرماننام

نشانی
کرمان- بلوار شهید صدوقی- رو به روی سه راه فارابی- کد پستی 7617899596- 

شناسه ملی 14000275775

برآوردتضمین شرکت  در مناقصهمناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 

مبانیمبلغ )لاير(مبلغ )ریال(نوعمدت )روز(موضوعشماره فراخوانکلید واژه

97/7/034 -049-062- 1112097003501000109
احداث كتابخانه دشتكار شهرستان 
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97/7/047 -061-073- 112 2097003501000110
احداث، توسعه و تكميل كتابخانه هاي 

عمومي)توسعه كتابخانه عمومي 
شهيد صدر شهرستان بردسير(

762/165/413ر270140/000/0002

دریافت اسناد
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از تاریخ نشر آخرین آگهی به مدت حداقل یک هفتهمهلت

تحویل پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

از آخرین روز مهلت دریافت اسناد، به مدت دو هفتهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.irمحل

طبق اسناد مناقصهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان


