
رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ۳۰۰ میلیارد تومان برای جلوگیری 
از ریز گردها و گرد و غبار در جنوب شرق ایران اختصاص پیدا می کند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی جنوب گفت:
اعالم شرایط بررسی مدارک معرفی شدگان 

آزمون دستگاه های اجرایی
رییس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی جنوب:

 برداشت گندم و کلزا
در جنوب کرمان انجام شد

ریزگردها بودجه گرفتند

جنوب مستعد تبدیل شدن به قطب زعفران
مدیر باغبانی سازمان کشاورزی جنوب استان: با افزایش دانش کشاورزان برخی از مناطق 

جنوبی استان مستعد تبدیل شدن به قطب زعفران هستند

رییس جهاد کشاورزی جنوب:

هفتاستانکشورباملخها
درگیرهستند
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دانشگاه علمی و کاربردی 
کهنوج روی لبه تیغ انحالل

سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی کهنوج:ممکن است دانشگاه 
بزودی منحل شود البته تالش می کنم خصوصی شود
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ما را در تلگرام دنبال کنید
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قدرت کار اجرا در 
تصحیح نگرش اشخاص

سید محسن هاشمی
یادداشت مهمان

سـال هـای 73-74بـه مـدت دوسـال مدیـر 
بـودم. اصفهـان  کتـاب  بـازار  جمعـه 

ایـن بـازار به ایـده و همـت فقیهیـان مدیرعامل 
سـال1373  در  مشـاغل  سـاماندهی  سـازمان 
مـی  مـرا  پیشـتر  چـون  او  و  شـد  انـدازی  راه 
در  مـن  اداری  مدیـر  نخسـتین  شـناخت) 
فرمانـداری شـاهین شـهر بـود( مـرا بـه تصدی 

دعـوت کـرد. ایـن مسـیولیت 
ی  محوطـه  در  کـه  بـود  چنیـن  کار  شـیوه 
در  واقـع  اصفهـان  شـهرداری  کنـار  پارکینـگ 
میـدان امـام حسـین)دروازه دولـت(، امکاناتی 
چـون میز و سـایه بان بـرای عرضـه کتاب های 
خوانـده شـده و نـو بـه مـردم و کتاب فروشـان 
از سـاعت هشـت صبـح روزهـای جمعـه عرضه 
مـی شـد. بیـن سـاعت هـای 10-12 و 18-16 
بیشـترین بازدیـد کننـده و خریـدار را داشـتیم 
و طبعـا نسـل جـوان بیشـترین اسـتقبال کننده 
بودنـد بـه ویـژه کـه برخـی کتـاب هـای نایـاب 
هـم در میـان کتـاب هـای عرضـه شـده وجـود 

داشـت...

کهنوججیرفت

هوا
 و 

آب
2۳ تا 2۳۳9 تا ۳8

همشهری گرامی
مشترک محترم کشاورزی اطالعيـه

شرکت توزیع نيروي برق جنوب استان کرمان:
آیا می دانيد

اســتفاده از الکتروپمــپ  هــای شــناور بــه جــای 
الکتروپمپ هــای شــافت و غالفــی حــدود ۳۰ درصــد 

ــرق را کاهــش مــی دهــد. مصــرف آب و ب
ــه جــای تابلــوی ســتاره  ــر ب ــا نصــب دســتگاه اینورت ب
مثلــث حــدود 2۰درصــد هزینــه بــرق کاهــش می یابــد.
ــه سیســتم  ــاری ســنتی ب ــل سیســتم هــای آبی تبدی
قطــره ای حــدود 9۰ درصــد راندمــان را افزایــش 

ــد. ــی کاه ــرق م ــرف ب ــد و از مص می ده
تبدیــل سیســتم های آبیــاری ســنتی به سیســتم های 
ــش  ــان را افزای ــد راندم ــدود 6۰ درص ــار ح ــت فش تح

می دهــد و از مصــرف بــرق کاســته مــی شــود.

روابط عمومی شرکت توزیع نيروی برق جنوب استان کرمان

روابط عمومی شرکت توزیع نيروی برق جنوب استان کرمان

بــه اطــالع كلیــه صاحبان مولدهــای صنعتــی، تجاری، كشــاورزی 
مــی رســاند در صورتیكــه تمــام یــا بخشــی از نیــاز مصرف خــود را 
از طریــق راه انــدازی مولــد مقیــاس كوچــك تامیــن نماینــد نرخ 
خریــد انــرژی تولیــدی مولدهــای بــرق، گازســوز و گازوئیل ســوز 
ــزده شــهریور مــاه ســال  ــی اول تیرمــاه لغایــت پان ــازه زمان در ب
1۳98 از ســاعت 11 الــی 15 و 19 الــی 2۳ بــه ازای هــر كیلــو وات 
ســاعت انــرژی تولیــدی مبلــغ ۳۰۰۰ریــال بــرای گازســوز و 45۰۰ 

ریــال بــرای گازوئیــل ســوز اعــالم مــی گــردد.

براي كسب اطالعات بيشتر با دفتر مديريت مصرف شركت توزيع 
نيروي برق جنوب استان كرمان با شماره تماس ۰۳4۳2115622 

تماس حاصل نمائيد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماهان

هیـات موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای 
فاقـد سـند رسـمی-آگهی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آئیـن نامـه 
قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتـی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره 139860319006000032 هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک ماهان 
تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای /خانم مهـدی نیکوئـی ماهانـی فرزند احمد 
بشـماره شناسـنامه 231 صادره از شـیراز در یک باب خانه قدیمی به مساحت 318 مترمربع 
پـالک 10261 فرعـی از 1 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک 823 فرعـی از 1 اصلـی 
واقـع در بخـش 5 کرمـان واقـع در ماهـان خیابان شـهید رجایی غربـی خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای /خانـم محـل مالکیت قاسـم وفاطمـه جمعـه زاده ماهانـی وطوبـی نیکویی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه 15 روز آگهی 
می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو مـاه اعتراض خود را بـه این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صـادر خواهد
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/2/21-تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/3/4

سید رضا انصاری رئیس اسناد و امالک م.الف 219

آگهی فقدان سند مالکیت:
نظر به اینکه آقای مهدی رضواني وكيل خانم سـکینه / اسـپکی خوانشـرف 
فرزنـد علـي شـماره شناسـنامه 56 تاريـخ تولـد 1344/04/08 صـادره از 
شـیروان دارای شـماره ملـی 0829318331 مالک ششـدانگ پـالک 7080 
فرعـی از 2788 اصلـی بخش کرمان موضوع سـند مالكيت اصلي بشـماره 
چاپی 108571 سـری سـال که در صفحه 234 دفتر امالک جلد 163 صادر و تسـلیم گردیده 
ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی تصدیـق امضا شـده مدعی اسـت سـند مالکیت 
پـالک مزبـور بعلـت جابجایی مفقود و در خواسـت سـند مالکیت المثنی نموده لذا باسـتناد 
اصـالح تبصـره یـک اصالحی مـاده 120 آئیـن نامه قانون ثبـت مراتب در یک نوبـت در تاریخ 
منـدرج در ذیـل آگهـی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک فوق 
الذکـر بـا وجـود سـند مالکیت نـزد خود می باشـد ظـرف مـدت ده روز پس از انتشـار آگهی 
بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمـان مراجعه و اعتـراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه تسـلیم نماینـد در غیـر این صـورت پس از مدت مذکور نسـبت به صدور سـند 

مالکیـت المثنـی اقدام خواهد شـد. م الـف 216 - تاريخ انتشـار: 98/2/21
رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام
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ــاره   ــت به ــعه کش ــت: توس ــتگاری، گف ــرز رس فرام
بــا تاکیــد بــر تغییــر الگــوی کاشــت از فصــل 
و  کار  دســتور  در  بهــاره  و  پاییــزه  بــه  تابســتان 
ــوب  ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه ــای س ــت ه اولوی
کرمــان قــرار گرفت.»فرامــرز رســتگاری« مدیــر 
زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان، 
ــتان  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب ــت و گ در گف
ــه در  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ــوب، ب ــان جن از کرم
راســتای سیاســت های اجرایــی اقتصــاد مقاومتــی 
و برنامــه هــای ابالغــی وزارت جهــاد کشــاورزی 
ــی  ــوالت اساس ــد محص ــش تولی ــور افزای ــه منظ ب
ــت،  ــر یاف ــت تغیی ــان کش ــر، زم ــال های اخی در س
ــر تغییــر  ــا تاکیــد ب گفــت: توســعه کشــت بهــاره  ب
الگــوی کاشــت از فصــل تابســتان بــه پاییــزه و 
ــاوب زراعــی،  ــت تن ــه آب، رعای ــاره، مصــرف بهین به
حفــظ و توســعه حاصلخیــزی و بــاروری خــاک 
ــس  ــگام پ ــر هن ــدم دی ــت گن ــی کش ــا، جایگزین ه
اولویت هــای  و  کار  دســتور  در  ای  دانــه  ذرت  از 
ــرار  ــان ق ــوب کرم ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س
ــال  ــرد: در س ــار ک ــتگاری، اظه ــرز رس ــت .فرام گرف
ــا مشــارکت موثــر کشــاورزان  زراعــی )98 - 97( ب
ــا  ــه ب ــار از اراضــی منطق ــش از 150 هکت ــه بی منطق
ــه کشــت  ــاری تحــت فشــار ب اولویــت سیســتم آبی
عــدس، لوبیــا چشــم بلبلــی، مــاش، لوبیــا چیتــی 
و نخــود قــرار گرفــت. مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد 
کشــاورزی جنــوب کرمــان، بیــان داشــت: بــر 
اســاس تقویــم زراعــی برداشــت محصــوالت مذکــور 
اردیبهشــت  اوایــل  از  در شهرســتان های جنوبــی 

ــاز شــد. آغ

مدیـر امور دام سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
گفـت: دامـداران جهـت تثبیـت مالکیت دام خـود باید 
بصورت مشـارکتی و یا حتی با هزینه شـخصی نسـبت 
به هویت بخشـی دام هـای خود اقدام کننـد. به گزارش  
گروه اسـتان های باشـگاه خبرنگاران جـوان از کرمان ؛ 
حمید بیدشـکی مدیر امور دام سـازمان جهاد کشاورزی 
جنـوب کرمـان گفت: نگهـداری و پرورش دام سـبک و 
سـنگین بـا نصـب پـالک گـوش و دارای هویـت مجاز 
می باشـد.وی افـزود: نگهـداری دام بـدون شناسـنامه 
دارای مخاطـرات زیـادی می باشـد کـه باتوجه بـه ابالغ 
شـیوه نامـه جدید مصوب هیئت دولـت امکان پرورش 
ونگهـداری دام سـنگین بـدون پالک شـش مـاه و دام 
سـبک یکسـال وجـود دارد کـه ایـن مصوبـه از متولیان 
بخـش و پـرورش دهنـدگان خواسـته هرچه سـریعتر 
نسـبت بـه پـالک گـذاری دام های مـورد پـرورش خود 
جهـاد  سـازمان  تصریـح کـرد:  اقـدام کنند.بیدشـکی 
کشـاورزی منطقه از سـنوات گذشـته نسـبت به هویت 
بخشـی در منطقـه اقدام شـده اسـت بطوریکـه تاکنون 
تعـداد 44 هـزار و 915 رأس گاو، 5 هزار و 51 نفر شـتر، 
یـک هزار و 854 رأس گوسـفند و 6هـزارو 141 راس بز 
بـا اعتبـارات دولتـی رایگان هویت بخشـی در سیسـتم 
سـامانه مرکـز اصـالح نژاد کشـور ثبـت شـده اند.حمید 
هویـت  تکاپـوی  دولتـی  اعتبـارات  افـزود:  بیدشـکی 
گـذاری دام درموعـد مقـرر را نمی دهـد همـه دامـداران 
جهـت تثبیت مالکیت دام خود باید بصورت مشـارکتی 
و یا حتی با هزینه شـخصی نسـبت به هویت بخشـی 

دام هـای خود اقـدام کنند.

ــان  ــا بی ــت ب ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــس س ریی
اینکــه 300 میلیــارد تومــان بــرای جلوگیــری از ریــز 
گردهــا و گــرد و غبــار در جنــوب شــرق ایــران اختصــاص 

ــد. ــی یاب م
ــی  ــاوران “ عیس ــام خ ــری “پی ــگاه خب ــزارش پای ــه گ ب
کالنتــری روز گذشــته در حاشــیه بازدیــد از مناطــق 
حفاظــت شــده سربیشــه و درمیــان در خراســان جنوبــی 
ــان  ــتان های خراس ــه اس ــه ب ــن بودج ــت: ای ــار داش اظه
ــان، سیســتان و بلوچســتان و  ــه جازموری ــی، منطق جنوب
ــت . ــد گرف ــق خواه ــان تعل ــتان کرم ــی از اس بخش های

وی بــا بیــان اینکــه امســال مجلــس هــزار میلیــارد 
ــور  ــرق کش ــوب ش ــتان های جن ــت اس ــا اولوی ــان ب توم
بــرای مقابلــه بــا ریزدگردهــا و گــردو غبــار تصویــب 
کرد،افــزود: بایــد در مناطــق بــدون آب بــه صــورت 
ــرد  ــه ک ــار مقابل ــردو غب ــا و گ ــا ریزدگرده ــی ب بیولوژیک
خواســتار جلوگیــری از چــرای بیــش از حــد و قــرق 

ــد. ــق ش ــردن مناط ک
ــبختانه  ــزود: خوش ــت اف ــط زیس ــازمان محی ــس س ریی
امســال مجلــس 100 میلیــون دالر حــدود 1000میلیــارد تومان 
را از صنــدوق توســعه بــا اولویــت جنــوب شــرق کشــور بــرای 

مقابلــه بــا ریزگردهــا و گــرد و غبــار مصــوب کــرده اســت.
ــان  ــط ب ــر محی ــا 400 نف ــذب  300 ت ــن از ج وی همچنی
ــه  ــان ب ــت: بخــش از آن ــرداد ، گف امســال در کشــور خب

ــد داشــت. ــق خواه ــی تعل خراســان جنوب
رییــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت صبح دیــروز از 
مناطــق حفاظــت شــده درمیــان و سربیشــه بازدیــد کــرد. 
ــط  ــازمان محی ــس س ــری ریی ــی کالنت ــد عیس در بازدی
زیســت کشــور از مناطــق حفاظــت شــده شهرســتان های 
درمیــان و سربیشــه، معتمدیــان اســتاندار خراســان 
ــم حضــور  ــد از مســئوالن اســتان ه ــی چن ــی و تن جنوب
داشــتند.  در ایــن بازدیدهــا مشــکالت و کمبودهــای ایــن 

مناطــق مــورد بررســی قــرار گرفــت.
ــان  ــا معتمدی ــراه ب ــه هم ــروز ب ــن  ام ــری همچنی کالنت
ــووالن از  ــد از مس ــی چن ــی و تن ــان جنوب ــتاندار خراس اس
بــاغ مــوزه عمــارت اکبریــه بیرجنــد دیــدن کردند.عمــارت و 
بــاغ اکبریــه، یکــی از بناهــای تاریخــی شــهر بیرجند اســت 
کــه در دوره قاجاریــه در دو طبقــه ســاخته شــد.این بــاغ در 
ــوان  ــت 2326 به عن ــمارٔه ثب ــا ش ــرداد 1378 ب ــخ 2خ تاری
ــن در  ــت رســید. همچنی ــه ثب ــران ب ــی ای ــار مل یکــی از آث
نشســت ســی و پنجــم یونســکو در ســال 2011میــالدی بــه 

عنــوان میــراث جهانــی یونســکو ثبــت شــد.

توسعه کشت 
پاییزه_  بهاره حبوبات 

در جنوب کرمان

هویت بخشی بیش 
از 5۷ هزار راس دام 

در جنوب کرمان 

ریزگردها بودجه گرفتند

خبر

خبر

کار گروه توسعه هنر کمک 
به رونق تولیدات هنری 

امکانات سازمان اسناد ملی 
در اختیار مردم 

برداشت گندم و کلزا 
در جنوب کرمان انجام شد

بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب 
حســین  نشســت   در  کرمــان 
و  فرهنــگ  مدیــرکل  اســحاقی 
ــا کارشناســان  ارشــاد اســالمی جنــوب کرمــان ب
معاونــت هنــری, توســعه هنــر و ایجــاد شــرایط 
و رونــق تولیــدات هنــری در جنــوب کرمــان 
مــورد بررســی قــرار گرفــت .حســین اســحاقی 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی جنــوب 
ــش  ــد بخ ــد رش ــعه نیازمن ــت :توس ــان گف کرم
هــای کوچــک تــر اســت ،رشــد همزمــان بخــش 
ــه توســعه میشــود ،در  ــف منجــر ب ــای مختل ه
ــه  ــاز ب ــی نی ــه شــکل کل ــوب ب ــر جن توســعه هن
برنامــه ریــزی و سیاســتگذاری داریــم ؛بــه 
همیــن جهــت تشــکیل کار گــروه توســعه هنر در 
ــرای  ــد راهــکار مناســبی باشــد ب اداره کل میتوان

ــری  ــف هن ــای مختل ــته ه ــردن رش ــن ک همگ
ــاخص  ــن ش ــری و تعیی ــدازه گی ــاظ ان ــه لح ب
ــروه  ــان داشــت :کار گ ها.حســین اســحاقی بی
توســعه هنــر باعــث مدیریــت زمــان مــی گــردد 
ــر  ــاوره و نظ ــاد مش ــا ایج ــم ب ــت ک ــا در فرص ت
ســنجی و مطالعــه علمــی مباحــث حــوزه هنــر 
بــه بهتریــن مــدل اجرایــی برســیم ؛چراکــه ایــن 
کارگــروه متشــکل از کمیته هــای تخصصــی 
در زمینــه هــای مختلــف هنــری اســت کــه 
بــا حضــور نخبــگان هنــر برگــزار می شــود.

ــرکل  ــن نشســت مدی ــر اســت در ای شــایان ذک
ــان  ــوب باکارکن ــالمی جن ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ــری در خصــوص برگــزاری برنامــه  ــت هن معاون
ــر   هــای شــاخص هنــری شــامل ســینما و تئات
،هنرهــای تجســمی و خوشنویسی،موســیقی  
ــد ــر کردن ــادل نظ ــد تب ــال جدی ــاس در س ،مدولب

منطقــه  ملــی  اســناد  ســازمان 
ــان ،  ــوب شــرق کشــور در کرم جن
آمــاده پذیــرش و نگهــداری اســناد 
ــه  ــردم اســت .ب ــب خطــی م و کت
گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مدیــر مرکــز 
اســناد و کتابخانــه ملــی منطقــه جنوب شــرق در 
دیــدار کارکنــان و مدیــران ایــن نهــاد بــا نماینــده 
ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه کرمــان از 
ــناد و  ــداری اس ــرای نگه ــاد ب ــن نه ــی ای آمادگ
ــن  ــزود: ای ــر داد و اف ــردم خب ــی م ــب خط کت
مرکــز همچنیــن آمادگــی دارد اســناد مــورد نیــاز 
ــرار  ــان و دانشــجویان را در اختیارشــان ق محقق
دهــد. خانــم رفیعــی پــور همچنیــن بــا اشــاره به 
اینکــه 14 میلیــون بــرگ ســند در مرکــز اســناد 
ــداری  ــان نگه ــتان کرم ــرق در اس ــی جنوبش مل
بــودن  فرســوده  علــت  بــه  میشــود گفــت 

ســاختمان ایــن نهــاد نگهــداری از اســناد کاری 
ســخت شــده اســت و نیــاز اســت بــرای ایــن 
ــی و پژوهشــی  ــات رســان علم دســتگاه خدم
هــر چــه زودتــر مکانــی مناســب درنظــر گرفتــه 
شــود. درایــن دیــدار نماینــده ولــی فقیــه 
در اســتان و امــام جمعــه کرمــان هــم بــا 
ــش  ــناد نق ــی اس ــازمان مل ــه س ــد براینک تاکی
مهمــی در حفاظــت از هویــت ملــی و تاریخــی 
کشــور دارد گفــت اطــالع رســانی در خصــوص 
عملکــرد ســازمان اســناد بــرای مــردم جــذاب 
المســلمین  و  بود.حجت االســالم  خواهــد 
علیــدادی ســلیمانی افــزود: بایــد زمینــه هــای 
الزم فراهــم شــود تــا خــواص، نخبــگان و 
ــم  ــی و مه ــناد تاریخ ــا اس ــد ب ــان بتوانن محقق
آشــنا شــوند و از آنهــا در تحقیقــات روشــنگرانه 

ــد. ــتفاده کنن اس

گفــت:  محمــودی،  میثــم 
قریــب یــک مــاه از شــروع 
ــای  ــالت و دانه ه ــت غ برداش
روغنــی مــی گــذرد و برداشــت 
ــش از 250  ــا بی ــزا ب ــدم و کل محصــول گن
کرمــان  جنــوب  در  کمبایــن  دســتگاه 
انجــام شــد.» میثــم محمــودی« رییــس 
جهــاد  ســازمان  مکانیزاســیون  اداره 
کشــاورزی جنــوب کرمــان، در گفــت و 
ــتان از  ــزاری شبس ــگار خبرگ ــا خبرن ــو ب گ
ــه   ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــوب، ب ــان جن کرم
از شــروع برداشــت  قریــب یــک مــاه 
ــذرد،  ــی گ ــی م ــای روغن ــالت و دانه ه غ
ــار  ــزار هکت ــزان 24 ه ــون می ــت: تاکن گف
گنــدم و 950 هکتــار کلــزا بــه وســیله 
235 دســتگاه کمبایــن برداشــت شــده 

از  افــزود:  محمــودی،  اســت.میثم 
بــه  مجهــز  دســتگاه   22 تعــداد  ایــن 
اداره  هســتند.رییس  کلــزا  هدبرداشــت 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــیون س مکانیزاس
تعــداد  ابــراز داشــت:  جنــوب کرمــان، 
ــه  ــان فصــل برداشــت ب ــا پای کمباین هــا ت
بیــش از 250 دســتگاه می رســد.رییس 
جهــاد  ســازمان  مکانیزاســیون  اداره 
کشــاورزی جنــوب کرمــان، بیــان داشــت: 
بــر اســاس برنامــه ریزی هــای انجــام 
پیشــرفت کار،  بــه  توجــه  بــا  و  شــده 
ــت   ــه دوم اردیبهش ــا نیم ــزا ت ــت کل برداش
بــه اتمــام می رســد.وی، اضافــه کــرد: 
ــا  ــیر ت ــق گرمس ــدم در مناط ــت گن برداش
ــا  ــیر ت ــق سردس ــرداد و در مناط ــان خ پای

شــهریور ادامــه دارد.

رییــس جهــاد کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان از آخریــن 
ــتان  ــوب اس ــه جن ــی ب ــای صحرای ــوم ملخ ه ــت هج وضعی
کرمــان و مقابلــه بــا آن گــزارش داد.بــه گــزارش کســب و کار 
نیــوز، ســعید برخــوری امــروز 19 اردیبهشــت ماه در شــورای 
ــت  ــا محوری ــان ب ــت بحــران اســتان کرم ــی مدیری هماهنگ
بهمن مــاه  از  کــرد:  اظهــار  هجــوم ملخ هــای صحرایــی 
ــوب اســتان را  ــه جن ــن مــوج ورود ملخ هــا ب ســال 97 اولی
داشــتیم و تــا کنــون در حــال مقابلــه بــا ایــن آفــت هســتیم.

وی از درگیــر بــودن 7 اســتان کشــور بــا ایــن آفــت ســخن 
بــه میــان آورد و در ادامــه بــه شــروع گرمــا و خشــک شــدن 
ــبز  ــطح س ــزود: س ــرد و اف ــاره ک ــور اش ــوب کش ــع جن مرات
تــاالب جازموریــان باعــث جــذب ملــخ می شــود و افزایــش 
ــاد  ــم داشــت.رییس ســازمان جه ــا را خواهی هجــوم ملخ ه
کشــاورزی جنــوب اســتان کرمــان اظهــار کــرد: بــا اســتفاده 
فرونــد  یــک  و  سمپاشــی  جهــت   ulv دســتگاه   15 از 
ــوب  ــی جن ــار از اراض ــزار هکت ــمپاش 38 ه ــای س هواپیم
اســتان را سمپاشــی کرده ایــم، ضمــن اینکــه 62 هــزار 
هکتــار دیگــر بایــد سمپاشــی شــود.وی، هزینــه سمپاشــی 
ــا  ــه داد: ت ــرد و ادام ــان اعــالم ک ــار را 60 هــزار توم هــر هکت
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــان ب ــون توم ــارد و 280 میلی ــون 2 میلی کن
ــارد و 110  ــک میلی ــه ی ــه شــده ک ــی هزین ــای صحرای ملخ ه
ــون  ــه و 900 میلی ــاص یافت ــار اختص ــان اعتب ــون توم میلی
تومــان آن از اعتبــارات اســتانی و مابقــی اعتبــارات کشــوری 
بــوده اســت.برخوری افــزود: تــا ایــن لحظــه یــک میلیــارد 
ــعیدی”  ــتیم.عباس س ــکار هس ــان بده ــون توم و 170 میلی
ــز در  ــان نی ــتان کرم ــمال اس ــاورزی ش ــاد کش ــس جه رئی
ــای  ــی ملخ ه ــرای ردیاب ــپ ب ــت: 45 اکی ــه گف ــن جلس ای

ــی در شــمال اســتان در حــال فعالیــت هســتند. 4  صحرای
ــده و  ــی ش ــتان سمپاش ــمال اس ــار در ش ــزار و 400 هکت ه
ــی  ــد سمپاش ــتان بای ــمال اس ــار در ش ــزار هکت ــدود 8 ه ح
شــود. درگاهــی، گفــت: منطقــه جنــوب کرمــان  کــه جــزو 6  
اســتان اولیــه ای  بودنــد کــه مــورد تهدیــد هجــوم ملــخ هــا 
ــان  ــوب کرم ــاد کشــاورزی جن ــد و ســازمان جه ــرار گرفتن ق
تــا بــه امــروز بــه وظایــف خــود بســیار خــوب عمــل کــرده 
و رونــد مبــارزه بــا ملــخ در جنــوب کرمــان رضایــت بخــش 
ــگار خبرگــزاری شبســتان از کرمــان  اســت.به گــزارش خبرن
جنــوب، »محمدرضــا درگاهــی« در بازدیــد از رونــد مبــارزه بــا 
ملــخ در منطقــه جازموریــان گفــت: از اول بهمــن مــاه  اولیــن 
گــزارش ملــخ  از فائــو دریافــت شــد و احتمــال حملــه ملــخ 
بــه کشــور  وجــود داشــت. رییــس ســازمان حفــظ نباتــات 
کشــور  افــزود: در ) 8 بهمــن 97( اولیــن مبــارزه شــروع و 
تــا کنــون بیــش از 157 هــزار هکتــار  بــا ایــن آفــت بســیار 
خطرنــاک  در هشــت اســتان مبــارزه صــورت گرفتــه اســت. 
رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور، بیــان داشــت: تقریبا 
138 ریــزش  از کشــورهای عربســتان، یمــن، عمــان، قطــر، 
امــارات را در کشــور داشــتیم و تــا بــه امــروز بیــش از یــک 
هــزار نفــر از پرســنل زحمــت کــش مجموعــه ســازمان هــای 
ــی و  ــر اکیپ هــای ردیاب ــا درگی ــاد کشــاورزی اســتان ه جه
مبــارزه بــا ایــن پدیــده هســتند .وی، ابــراز داشــت: از ســطح 
ــرار  ــه ق ــار مجموع ــارات الزم در اختی ــات و اعتب ــی امکان مل
ــی  ــار تکمیل ــک اعتب ــم ی ــی ه ــای آت ــده و در روزه داده ش
تخصیــص داده مــی شــود.درگاهی، اظهــار کرد: وزارت کشــور 
در فــاز اول تقریبــا 10 میلیــارد تومــان از محــل حــوادث 
بحــران در اختیــار وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار داده کــه در 

روزهــای آتــی توزیــع و اعتبــارات ملــی هــم از طرف ســازمان 
حفــظ نباتــات در اختیــار اســتان هــا قــرار گرفتــه اســت.

 رئیــس ســازمان حفــظ نباتــات کشــور، تصریــح کــرد: 
ــر  ــخ اگ ــا مل ــارزه ب ــاورزی در مب ــاد کش ــازمان های جه س
جهادگونــه عمــل نمــی کردنــد، امنیــت غذایــی کشــور مــورد 
آســیب قــرار می گرفــت و  خوشــبختانه تــا بــه امــروز هیــچ 
ــی و  ــای زراع ــه ه ــه عرص ــه ب ــر این ک ــی ب ــی را مبن گزارش
ــا  ــم.وی، ب ــا آســیب وارد شــده اســت، نداشــته ای باغــی م
ــه جــزو  ــان  ک ــوب کرم ــه جن ــه منطق ــب ک ــن مطل ــان ای بی
6  اســتان اولیــه ای  بودنــد کــه مــورد تهدیــد قــرار گرفتنــد، 
خاطرنشــان کــرد: ســازمان جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان 
تــا بــه امــروز بــه وظایــف خــود بســیار خــوب عمــل کــرده و 
نتیجــه ایــن موضــوع ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه فاصلــه 
بســیار نزدیکــی کــه بــا مجموعــه دشــت جازموریــان در ایــن 
ــچ آســیبی در بخــش زراعــی و باغــی  ــم هی مجموعــه داری
ــه  ــارزه علــی رغــم مشــکالت پیــش رو ب نداشــتیم و کار مب

خوبــی انجــام شــده اســت.

مهر-ایـن روزهـا فصـل برداشـت خرمـا نیسـت امـا مـاه 
رمضـان مهمتریـن بازار فـروش خرما در اسـتان های جنوبی 

بـه خصـوص اسـتان کرمان اسـت.
این اسـتان بیشـترین سـطح زیر کشـت خرما در کشـور را 
دارد و از نظـر تولیـد نیـز جایـگاه دوم تولیـد خرما در کشـور 
را بـه خـود اختصاص داده اسـت، در جنوب و شـرق اسـتان 
کرمـان بیشـترین سـطح زیـر کشـت خرمـا وجـود دارد و 
نکتـه قابـل توجـه اینکـه 90 درصد از تولیـد خرما در اسـتان 
کرمـان از نـوع مضافتـی و مرغـوب صادراتی اسـت.این نوع 
خرمـا اکثرًا در شـرق اسـتان کرمـان به خصوص بـم، ریگان 
و فهـرج و بـه صـورت محدودتـر در جنـوب کرمـان تولیـد و 
روانـه بازار می شـود. سـاالنه طبق آمـار 300 تـا 350 هزار تن 
خرما از نخلسـتان های اسـتان کرمان برداشـت می شـود که 
سـهم نخلسـتان های شـرق اسـتان کرمـان در زمینـه تولید 
محصـول صادراتی بیشـتر اسـت.با وجـود اینکه سـطح زیر 
کشـت نخلسـتان در اسـتان کرمان در رده اول کشـور اسـت 
امـا بـه دلیـل وجـود ارقـام خرمـای غیـر اقتصـادی و گاه 

هفت استان کشور با ملخ ها 
درگیر هستند
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دانشـگاه جامـع علمی-کاربردی دانشـگاهی نیمـه دولتی 
اسـت.  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت  بـه  وابسـته 
مهرمـاه  در  علمی-کاربـردی  جامـع  دانشـگاه  تأسـیس 
سـال 1370 بـه تصویـب رسیده اسـت و امروزه بر اسـاس 
آموزشـی  مرکـز   1245 دارای  دانشـگاه  آمـار وب سـایت 
در رشـته های مختلـف مهارتـی در سراسـر کشـور اسـت. 
بیـش از 200 مرکـز آموزشـی ایـن دانشـگاه در کالن شـهر 
تهـران قـرار گرفته اسـت. ایـن دانشـگاه بـا هـدف افزایش 
اقتصـادی  سـطح مهـارت شـاغلین بخش هـای مختلـف 
و افزایـش مهارت هـای حرفـه ای دانش آموختـگان مراکـز 
آموزشـی کـه فاقـد تجربـه اجرایـی می باشـند، نسـبت بـه 
برگـزاری دوره هـای علمی-کاربـردی در مقاطـع کاردانـی، 
کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و دکتـری خبرگـی اقـدام 
می کنـد. یکـی از دانشـگاه های وابسـته بـه وزارت علـوم، 
تحقیقـات و فنـاوری اسـت کـه بـا هـدف ارتقـاء سـطح 
و  اقتصـادی  مختلـف  بخش هـای  شـاغلین  مهـارت 
مرکـز  فارغ التحصیـالن  حرفـه ای  مهارت هـای  افزایـش 
تشـکیل  هسـتند  اجرایـی  تجربـٔه  فاقـد  کـه  آمـوزش 
منابـع  امکانـات،  سـازمان دهی  و  به کارگیـری  بـا  و 
بـه  نسـبت  اجرایـی،  دسـتگاه های  انسـانی  و  مـادی 
برگـزاری دوره هـای علمی–کاربـردی در مقاطـع کاردانـی 
می کنـد.  اقـدام  کارشناسی ارشـد  و  کارشناسـی  و 
مشـارکت  موجبـات  آوردن  فراهـم  دانشـگاه،  هـدف 
سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایـی دولتـی و غیردولتـی 
نیـاز  بـرای آمـوزش نیـروی انسـانی متخصـص و مـورد 

فرهنگـی  و  اجتماعـی  اقتصـادی،  مختلـف  بخش هـای 
بتواننـد  دانش آموختـگان  کـه  نحـوی  بـه  اسـت  کشـور 
دانـش  می شـود،  محـول  آن هـا  بـه  فعالیتـی کـه  بـرای 
علمی-کاربـردی  را کسـب کنند.دانشـگاه  الزم  مهـارت  و 
امـا  کـرده  بـه کار  اغـاز  در شـهرکهنوج  اسـت  چندسـالی 
حـدود یـک سـال اسـت کـه رییـس دانشـگاه جـای خود 
را بـه سرپرسـتی داده کـه دوسـه روز اسـت حـق امضـای 
او صـادر شـده و مـدارک دانشـجویان ماه هاسـت صـادر 
بـه  نیـز  دانشـگاه  انحـالل  زمزمه هـای  سـویی  از  نشـده، 
اسـت. نگـران کـرده  را  می رسـد کـه کارکنانـش  گـوش 

به»کاغذوطن«گفـت:  کهنوجـی  رسـانه  فعـال  یـک 
فضـای  کمبـود  بـا  کهنـوج  کاربـردی  علمـی  »دانشـگاه 
اسـت.« وی  مواجـه  برگـزاری کالس هـا  بـرای  آموزشـی 
تحصیـالت  پایـان  مـدارک  دانشـگاه  ایـن  در   « افـزود: 

و  نمی دهنـد  تحویـل  دانشـجویان  بـه  به موقـع  را 
بیشـتر از آنکـه یـک دانشـگاه علمـی دانشـگاه سیاسـی 
سیاسـیون  بـرای  شـده  تبدیـل  مکانـی  بـه  و  اسـت 
داد:»هیـچ  ادامـه  درآوردی.«او  مـن  مـدارک  اخـذ  و 
و نگذاشـته  دانشـجویان  دراختیـار  کامـل  اسـتاد   وقـت 

بعضـی  اعتبـار  قابـل  تحصیلـی  مـدرک  انـگار 
نیسـت.« اسـتان  از  خـارج  دولتـی  وادرات  ازنهادهـا 

بی مدرک دانشجویان 
دانشـگاه  فارغ التحصیـل  دانشـجویان  از  یکـی  امیـری 
به»کاغذوطن«گفت:»متاسـفانه  کهنـوج  علمی-کاربـردی 
هنـوز  فارغ التحصیلـی  از  سـال  یـک  بعـد گذشـت  مـن 
موفـق به دریافـت مدرک پایـان تحصیالتم نشـده ام.«وی 
افزود:»می گوینـد رییـس حـق امضـا نـدارد و ایـن حـرف 
ممکـن  مگـر  خسـته ایم  دیگـر  شـنیده ایم کـه  اینقـدر  را 
اسـت رییـس یـک دانشـگاه پـس از چندمـاه هنـوز حـق 
مسـاله  ایـن  مسـوول  باشـد؟چه کسـی  نداشـته  امضـا 
بـرای  مـا  آینـده  و  برنامه ریـزی  و  وقـت  آیـا  اسـت؟ 
حـل  را  مشـکل  ایـن  تکلیـف  نـدارد کـه  اهمیـت  کسـی 
نمی کننـد تکریـم دانشـجو و احترامـش کجاسـت؟«یکی 
از کارکنـان دانشـگاه علمـی کاربـردی هـم کـه نخواسـت 
به»کاغذوطن«گفت:»چندسـال  شـود  عنـوان  نامـش 
اسـت در ایـن دانشـگاه مشـغول بـه کار هسـتم امـا من و 
همکارانـم متاسـفانه هنـوز تکلیـف خودمـان را نمی دانیـم، 
مشـخص  و  بـود  هـم  مـا  فکـر  بـه  دولـت کمـی  کاش 
برویـم.« کجـا  بایـد  کار  سـال  چنـد  از  بعـد  می شـد 

حق امضای سرپرست دانشگاه 
علمی-کابردی کهنوج صادر شد

قانعـی معـاون سیاسـی فرمانـدار کهنوج بـه »کاغذوطن« 
می  شـوند.«  حـل  دانشـگاه  مشـکالت  »بـزودی  گفـت: 
تاجیـک  آقـای  امضـای  قبـل حـق  افـزود:»از دوروز  وی 
ادامـه  اسـت.«وی  شـده  صـادر  دانشـگاه  سرپرسـت 
در  رسـید کـه  فرمانـداری  بـه  نامـه ای  قبـل  داد:»دوروز 
آن بـا سرپرسـتی شـش ماهـه آقـای تاجیـک موافقـت 
شـده بـود و مـن ابـالغ وی را نوشـتم.دو روز قبـل هـم 
مشـاهده کـردم آقـای دکتـر تاجیـک متنـی را در فضـای 
مجـازی منتشـر کـرده بودنـد و خطـاب بـه دانشـجویان 
بودنـد هـر چـه سـریع تر ظـرف مـدت دو هفتـه  نوشـته 
دانشـگاه  بـه  خـود  تحصیلـی  وضعیـت  بـه  نسـبت 

». بگیرنـد  تحویـل  را  خـود  مـدارک  و  کننـد  مراجعـه 

منتظر خبر معاون وزیر هسـتیم
دکتـر تاجیک سرپرسـت دانشـگاه علمی-کاربـردی کهنوج 
به»کاغذوطن«گفت:»دانشـگاه علمـی کاربـردی فرمانداری 
کهنوج از سـال 88تاسـیس شـده و زیـر نظـر دو وزارتخانه 

وزارت کشـور اسـت.«وی  و  و فـن آوری  علـوم  تحقیقـات 
افزود:»بحـث سـتادنظارتی ایـن دانشـاگاه بر عهـده وزارت 
علوم اسـت اما وزارت کشـور صاحب امتیـاز و متولی وزارت 
کشـور اسـت، در سـال 88 و زمان ریاسـت جمهوری آقای 
احمدی نـژاد ایـن دانشـگاه تاسـیس شـد و اوضـاع خوبـی 

سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی کهنوج:ممکن است دانشگاه بزودی منحل شود البته تالش می کنم خصوصی شود

دانشگاه علمی و کاربردی کهنوج روی لبه تیغ انحالل

از سـال 88 فرمانـداری کهنـوج دانشـگاه علمـی و کاربـردی را در کهنـوج راه انـدازی کرده اسـت. اما 
اکنـون پس از گذشـت چند سـال دانشـجویان ایـن مرکز آموزشـی از صادرنشـدن چندماهـه مدارک 
فـارغ التحصیلی شـان ناراحـت هسـتند، برخـی از دانشـجویان حـدود یک سـال اسـت درس خود را 
تمـام کرده انـد امـا انـگار سرپرسـت دانشـگاه در ایـن چندماه از حـق امضا برخـوردار نبـوده و معاون 
سیاسـی فرمانـدار از صـدور حـق امضـای دکتـر تاجیـک در دوروز گذشـته می دهد.تاجیـک می گویـد 

مـدارک بـه زودی صـادر می شـوند امـا نگران اسـت دانشـگاه منحل شـود.

بـه  کهنـوج  فرمانـدار  سیاسـی  معـاون  قانعـی 
»کاغذوطـن« گفت: »بزودی مشـکالت دانشـگاه 
حـل می  شـوند.از دوروز قبـل حـق امضـای آقای 
تاجیـک سرپرسـت دانشـگاه صـادر شـده اسـت.
دوروز قبـل نامـه ای به فرمانداری رسـید کـه در ان 
با سرپرسـتی شـش ماهه آقای تاجیـک موافقت 

شـده بـود و مـن ابـالغ وی را نوشـتم.«

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن

یل
هل

س: 
عک
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شنبه  21 اردیبهشت 1398 کاغذ جنوب

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک بـاب خانـه مشـتمل بـر بـاغ مرکباتی بمسـاحت 
مفـروز  305-اصلـی  از  105فرعـی  پـالک  تحـت  مربـع  4547متـر 
ومجـزا از 14فرعـی از 305-اصلـی واقـع در قطعـه 3بخـش 34کرمـان 
انبـاری گمـرکان  زمیـن  اراضـی  بـه  عنبرآبادموسـوم  جنوبـی  جبالبـارز 
آدرس :عنبـر ابـاد –جبالبـارز جنوبـی روسـتای گمـرکان  مـورد تقاضای خانم صنـم پهلوان 
گمـرکان فرزنـد دادشـاه بـا سـتناد رای هیات محتـرم حل اختـالف ثبت جیرفت بشـماره 
139760319014003069مورخـه 1397/5/23در مالکیـت نامبرده قـرار گرفته وموضوع ماده 
3 قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی ثبتی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی وماده 
13 -آییـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر ودر موعـد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفتـه ونیاز به 
تحدیـدی حـدود دارد.لذا حسـب درخواسـت مورخـه 98/11030/664- 1398/2/17مالک 
بدینوسـیله اگهـی تحدید حدود ان باسـتناد تبصره مـا ده 13قانون مزبور منتشـر وعملیات 
تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزشـنبه مـورخ 1398/03/11در محل شـروع وبعمل خواهد 
آمـد لـذا بـه مالـک و مجاورین رقبه مزبـور اخطار میگردد کـه در موعد مقـرر در محل وقوع 
ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیـد ی با معرفـی مالک 
انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بر حـدود وحقـوق ارتفاقی آن اعتراض داشـته باشـد 
بـر طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحی پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی 
اعتـراض خـود را کتبـا ظرف مـدت 30روزدادخواسـت به مراجـع ذیصالح قضائـی تقدیم و 
گواهـی دادخواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نماید وپس از گذشـت مهلت یاد شـده 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بـود .تاریـخ انتشـار :98/02/21-روز :شـنبه 

مصیب حیدریان –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک عنبر اباد

گواهی حصر وراثت 
سـابقی  خانـم کیتـا 
شـماره  بشناسـنامه 

1274باستناد 
فـوت  وگواهـی  شـهادتنامه 
شناسـنامه  ورونوشـت 
شـماره  درخواسـتی  ورثـه 
980025تقدیـم ایـن شـورا نموده 
اسـت  داشـته  اشـعار  چنیـن 
الوحیـد  عبـد  شـادروان  کـه 
بامـری بشناسـنامه شـماره 110در 
اقامتـگاه  92/8/17در  تاریـخ 
ورثـه  درگذشـته  خـود  دائمـی 
/ عبارتنـد  وی  الفـوت  حیـن 

عبارتسـت از :مادرمرحـوم :فاطک 
کیتـا   : بامری،همسـرمرحوم 
سـابقی،فرزندان مرحـوم :شـایان 
بامـری ،زینـب بامـری  م-الـف 
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آگهی فقدان سند مالکیت:
نظـر بـه اینکـه آقـای مهـدی رضوانـي وكيـل آقـای فتـح الـه 
 21 الـه شـماره شناسـنامه  جـان  فرزنـد  اسـکر  / سـاالری 
تاريـخ تولـد 1342/01/01 صـادره از رابـر دارای شـماره ملـی 
5839838063 مالـک ششـدانگ پـالک 12458 فرعـی از 2788 اصلـی 
بخـش 3کرمـان موضوع سـند مالكيت اصلي بشـماره چاپی 108570 سـری 
سـال کـه در صفحـه 343 دفتـر امـالک جلـد 161 ذیـل شـماره 44539 
 1392/12/14 مـورخ   45273 شـماره  رهنـی   : امـالک  دفتـر  محدودیـت 
دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 72 شـهر کرمـان اسـتان کرمـان کـه بـه نفع 
بانـک کشـاورزی بـه مبلـغ 2/000/000/000 ریـال بـه مـدت 15 سـال صـادر و 
تسـلیم گردیـده ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلی تصدیق امضا شـده 
مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـالک مزبـور بعلـت مفقود و در خواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد اصـالح تبصره یـک اصالحی مـاده 120 
آئیـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب در یک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی 
مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام معامله نسـبت به ملک فـوق الذکر 
بـا وجـود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت ده روز پس از انتشـار 
آگهـی بـه اداره ثبـت شهرسـتان کرمان مراجعـه و اعتراض خـود را ضمن ارائه 
اصـل سـند مالکیـت یا سـند معامله تسـلیم نماینـد در غیر ایـن صورت پس 
از مـدت مذکـور نسـبت به صدور سـند مالکیـت المثنی اقدام خواهد شـد. م 

الـف 215 -تاريـخ انتشـار: 98/2/21

رونوشت : ستاد اجرایی فرمان امام

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی( 
بـه موجب پرونده اجرائی کالسـه فوق ششـدانگ پـالک 3459 فرعی از 2 اصلی بخش 
46 کرمـان بنـام آقـای هوشـنگ حیـدری ثبـت و صـادر شـده اسـت، طبق سـند رهنی 
شـماره 106866 دفتـر خانـه 6 بنـدر عبـاس در قبـال مبلـغ 4464000000 چهـار میلیارد و 
چهارصـد و شـصت و چهـار میلیـون ریـال در رهـن بانـک اقتصـاد نویـن بنـدر عباس قـرار گرفتـه و طبق 
نظـر هیئت کارشـناس رسـمی بـه مبلغ 28920000000 بیسـت و هشـت میلیارد و نهصد و بیسـت میلیون 
و هشـتصد هـزار ریـال ارزیابـی شـده و پـالک فـوق دارای :عرصـه 336 متر کاربـری تجـاری، زیر زمین 
336 متـر دو واحـد مسـکونی و انبـار ، همکـف 336 متـر 4 باب مغـازه ، نیم طبقـه35 / 163 متر مربع 
دو واحـد مسـکونی، طبقـه اول 415 مترمربـع امتیازات پروانه 4 سـتون، انشـعابات آب و برق و فاضالب 
7 انشـعاب بـرق مسـکونی و یک انشـعاب برق تجـاری و آب و فاضـالب ، که برابر گزارش مامـور اجرا در 
تصـرف بدهـکار مـی باشـد، پالک فوق از سـاعت 9 الـی 12 روز یکشـنبه مـورخ19 / 03 / 98 در اداره ثبت 
اسـناد و امـالک کهنـوج واقـع در بلـوار شـاهد )قلعه گنـج( از طریـق مزایده به فـروش می رسـد. مزایده 
از مبلغ 28920000000 بیسـت و هشـت میلیارد و نهصد و بیسـت میلیون و هشـتصد هزار ریال شـروع و 
بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقدأ فروخته مـی شـود. الزم به ذکر اسـت پرداخت بدهی هـای مربوط 
بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصـرف در صورتی کـه مورد مزایـده دارای آنها 
باشـد و نیـز بدهـی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تـا تاریخ مزایده اعـم از اینکه رقم قطعی آن 
معلـوم شـده یا نشـده باشـد بـه عهده برنـده مزایده اسـت و نیز در صـورت وجود مـازاد، وجـوه پرداختی 
بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حـق مزایده 
نقـدأ وصـول مـی گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گردد، مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در 

همـان سـاعت و مکان مقـرر برگزار خواهد شـد. م.الـف.1939

رییس ثبت اسناد و امالک کهنوج-اصغر نارویی

اعالم شرایط بررسی مدارک معرفی شدگان 
آزمون دستگاه های اجرایی

برخی دانشجویان توان خرید فقط یک وعده غذایی دارند

حسـین اسحاقی، گفت:معرفی شدگان مرحله اول ششمین 
آزمون مشـترک فراگیر دستگاه های اجرایی بایستی مدارک 
خود را به وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی جهت بررسی روند 
اسـتخدام، ارائه دهند.» حسین اسحاقی« مدیر کل فرهنگ 
و ارشـاد اسـالمی جنـوب کرمـان، در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
خبرگزاری شبسـتان از کرمان افزود: معرفی شـدگان مرحله 
اول ششـمین آزمون مشـترک فراگیر دسـتگاه های اجرایی 
از روز شـنبه )٢١ اردیبهشـت( لغایـت چهارشـنبه ) ١ خـرداد( 
فرصـت دارنـد تـا مـدارک خـود را بـه وزارت فرهنگ و ارشـاد 
اسـالمی جهـت بررسـی روند اسـتخدام، ارائه دهند.حسـین 
اسـحاقی، بـا بیـان این مطلب که آن دسـته از افـرادی که در 

سـایت مرکـز آزمون جهاد دانشـگاهی جهت بررسـی مدارک 
به وزارت فرهنگ و ارشـاد اسـالمی معرفی شده اند، بایستی 
هنـگام مراجعه حضوری یکسـری مـدارک به همراه داشـته 
باشـند، بـه برخـی از مدارک مـورد نیاز اشـاره کرد و افـزود: ٦ 
قطعـه عکـس ٤*٣ کـه در سـال جـاری گرفته شـده، اصل 
دانشـنامه یا گواهـی موقت تحصیلی ممهور به مهر دانشـگاه 
و تصویـر آن، اصـل شناسـنامه و تصویر از تمـام صفحات آن، 
اصـل کارت ملـی و تصویر پشـت و روی آن، اصل کارت پایان 
خدمـت یـا معافیـت دائـم قانونی و تصویـر آن بـرای آقایان، 
اصل مدارک و معرفی نامه از سـازمان بهزیسـتی کشـور برای 

معلولین به همراه داشـته باشـند.

رییـس دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان از وجود حـدود 5 هزار 
دانشـجوی خوابگاهی در دانشـگاه شهید باهنر کرمان سخن 
به میان آورد و عنوان کرد: بیشـتر دانشـجویان غیر بومی این 

دانشـگاه متعلق به جنوب اسـتان هستند.
رییس دانشـگاه شـهید باهنر کرمان نیز در این جلسـه گفت: 
90 درصـد بودجـه دولتـی دانشـگاه شـهید باهنـر در بخـش 

پرداخـت حقـوق هزینه می شـود.
وی "محمدرضـا طاهـر" بـا ابراز تاسـف از اینکه قـدرت خرید 
دانشـجویی کاهش یافته اسـت، بیان کرد: دانشـگاه شـهید 

باهنـر کرمـان به هر پـرس غذا 6 هـزار تومان یارانـه پرداخت 
می کنـد و مـا روازنـه 10 هـزار پـرس غـذا سـرو می کنیـم، 
لـذا هـر روز 60 میلیـون تومـان دانشـگاه یارانه غـذا می دهد. 
متاسـفانه برخـی دانشـجویان تـوان تهیـه فقـط یـک وعـده 

دارند. غـذای 
رییـس دانشـگاه شـهید باهنر کرمـان از وجود حـدود 5 هزار 
دانشـجوی خوابگاهی در دانشـگاه شهید باهنر کرمان سخن 
به میان آورد و عنوان کرد: بیشـتر دانشـجویان غیر بومی این 

دانشـگاه متعلق به جنوب اسـتان هستند

قدرت کار اجرا در تصحیح نگرش اشخاص

ادامه یادداشت

این جمعه بازار یک هیات مدیره سـه نفره داشـت: فقیهیان، 
مدیرعامـل سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری، سـردار 
طالیـی، رئیـس منطقـه انتظامـی اصفهـان و مـن بـه عنوان 
مدیـر اجرایی.من نیز برای اداره جمعه بازار کتاب دو دسـتیار 
داشـتم: مرحـوم اکبرخانـی کارشـناس کتـاب کـه کارمنـد 
رسـمی اداره کتابخانـه هـای فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بود و 
یـک نفـر دیگر)متاسـفانه نامـش در خاطـرم نیسـت( برای 
امـور تدارکاتـی. هـر ماه یک جلسـه ی هیـات مدیـره برگزار 
مـی شـد و بـه مسـایل پیـش آمـده یـا برنامـه ریـزی برای 
بهبود و گسـترش خدمات رسـانی جمعه بازار کتاب پرداخته 
مـی شـد. دو سـه باری در جلسـات هیات مدیـره اعتراضات 
عـده ای مشـفق طرح می شـد مبنی بر  وجـود برخی کتاب 
هـا کـه پیشـتر مجـوز چـاپ داشـته انـد و بعدتـر بـه دالیلی 
تجدیـد چاپ نشـده انـد اما دسـت دوم آن در بـازار ما عرضه 
مـی شـد.یک بـار نیز از سـوی سـردار طالیی از مـن به عنوان 

مدیـر گالیه شـد که در جمعه بـازار مان روابـط نامحرم جاری 
اسـت و دختـران و پسـران اختـالط دارنـد و گاه دسـت در 
دسـت یکدیگر به پرسـه زنی میـان راهرو ها مشـغولند. من 
پاسـخ گفتـم که برای خودم چنین مسـیولیتی بـرای برخورد 
بـا آنچـه ایشـان اختـالط نامحرمـان میدانـد قایل نیسـتم و 
افـزودم کـه جمعـه بـازار کتاب فضایـی عمومـی و در فضای 
بـاز شـهری برگـزار مـی شـود و ایـن مسـیولیت بـا نهادهای 
مرتبـط است.سـال ها گذشـت و من به دعـوت کاری محمد 
مهدی عسـگرپور، مدیرعامل بنیاد سـینمایی فارابی به تهران 
امـده بـودم که از رادیـو خـودروام مصاحبه ی سـردار طالیی، 
فرماندهـی انتظامـی تهران بزرگ را می شـنیدم که می گفت 
نیـروی انتظامـی وظیفه ندارد مزاحم همراهـی دوتن دختر و 
پسـر به بهانه ی بررسـی محرم و نامحرم شـود. آن روز رو به 
سرنشـین بغـل دسـتم گفتم به نازم قـدرت کار اجرایـی را که 

نگـرش آدمـی را تغییر مـی دهد!

دن
مع

برداشت گندم و کلزا 
در جنوب کرمان انجام شد

بزرگترین ذخیره سنگ آهن 
خاورمیانه در »گهر زمین« 

از  افــزود:  محمــودی،  اســت.میثم 
بــه  مجهــز  دســتگاه   22 تعــداد  ایــن 
اداره  هســتند.رییس  کلــزا  هدبرداشــت 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــیون س مکانیزاس
تعــداد  ابــراز داشــت:  جنــوب کرمــان، 
ــه  ــان فصــل برداشــت ب ــا پای کمباین هــا ت
بیــش از 250 دســتگاه می رســد.رییس 
جهــاد  ســازمان  مکانیزاســیون  اداره 
کشــاورزی جنــوب کرمــان، بیــان داشــت: 
بــر اســاس برنامــه ریزی هــای انجــام 
پیشــرفت کار،  بــه  توجــه  بــا  و  شــده 
ــت   ــه دوم اردیبهش ــا نیم ــزا ت ــت کل برداش
بــه اتمــام می رســد.وی، اضافــه کــرد: 
ــا  ــیر ت ــق گرمس ــدم در مناط ــت گن برداش
ــا  ــیر ت ــق سردس ــرداد و در مناط ــان خ پای

شــهریور ادامــه دارد.

گفــت:  پوریانــی  اکبــر  علــی 
ــن  ــوان معی ــه به عن ــن ک گهرزمی
اقتصــادی شهرســتان منوجــان 
انتخــاب  کرمــان  اســتان  در 
ســنگ  ذخیــره  بزرگتریــن  اســت  شــده 
ــه  ــه خاورمیان ــده در منطق ــناخته ش ــن ش آه
بــه میــزان 643 میلیــون تــن را داراســت، 
ــراوری  ــون دالری را از ف ــود 122 میلی ــذا س ل
ــته  ــال گذش ــی در س ــام معدن ــاده خ ــن م ای
ــی  ــدس پوریان ــت. مهن ــت آورده اس ــه دس ب
از  رتبه بنــدی  آخریــن  در  اینکــه  بیــان  بــا 
بیــن 500 شــرکت برتــر ایــران، رتبــه 23 را 
بدســت آوردیــم، تصریــح کــرد: گهرزمیــن 
شهرســتان  اقتصــادی  معیــن  به عنــوان 
منوجــان در اســتان کرمــان انتخــاب شــده 
بدســت  نیــز  را  موفقیت هایــی  اســت کــه 

اســت، همچنیــن شــرکت گهرزمیــن  آورده 
ــیل زده  ــردم س ــه م ــم ب ــان ه ــارد توم 6 میلی
کمــک خواهــد کرد.مدیرعامــل شــرکت ســنگ 
آهــن گهرزمیــن عنــوان کــرد: ارزش صــادرات 
کنســانتره 280% )122 میلیــون دالر(، فــروش 
ــن  ــنگ آه ــه س ــار 600% و کلوخ ــنگ پرعی س
ــال  ــابه آن در س ــدت مش ــه م ــبت ب 90% نس
ــر داد:  ــت.وی خب ــه اس ــش یافت »96« افزای
 5 ظرفیــت  بــا  گندله ســازی  یــک  خــط 
میلیــون تــن تــا پایــان شــهریور مــاه و خــط 3 
ــان ســال جــاری  ــا پای کنسانتره ســازی هــم ت
ــان  ــند.پوریانی در پای ــرداری می رس ــه بهره ب ب
خاطــر نشــان کــرد: امســال پیش بینــی ســود 
گهرزمیــن حــدود 3000 میلیــارد تومــان اســت 
کــه بیــش از 100% رشــد نســبت بــه ســود 

ــود. ــد ب ــل خواه ــی قب ــال مال س

مهر-ایـن روزهـا فصـل برداشـت خرمـا نیسـت امـا مـاه 
رمضـان مهمتریـن بازار فـروش خرما در اسـتان های جنوبی 

بـه خصـوص اسـتان کرمان اسـت.
این اسـتان بیشـترین سـطح زیر کشـت خرما در کشـور را 
دارد و از نظـر تولیـد نیـز جایـگاه دوم تولیـد خرما در کشـور 
را بـه خـود اختصاص داده اسـت، در جنوب و شـرق اسـتان 
کرمـان بیشـترین سـطح زیـر کشـت خرمـا وجـود دارد و 
نکتـه قابـل توجـه اینکـه 90 درصد از تولیـد خرما در اسـتان 
کرمـان از نـوع مضافتـی و مرغـوب صادراتی اسـت.این نوع 
خرمـا اکثرًا در شـرق اسـتان کرمـان به خصوص بـم، ریگان 
و فهـرج و بـه صـورت محدودتـر در جنـوب کرمـان تولیـد و 
روانـه بازار می شـود. سـاالنه طبق آمـار 300 تـا 350 هزار تن 
خرما از نخلسـتان های اسـتان کرمان برداشـت می شـود که 
سـهم نخلسـتان های شـرق اسـتان کرمـان در زمینـه تولید 
محصـول صادراتی بیشـتر اسـت.با وجـود اینکه سـطح زیر 
کشـت نخلسـتان در اسـتان کرمان در رده اول کشـور اسـت 
امـا بـه دلیـل وجـود ارقـام خرمـای غیـر اقتصـادی و گاه 

کهنسـال میـزان برداشـت خرمـا کمتـر از نخسـتین اسـتان 
کشـور در زمینـه تولیـد خرماسـت و بـه همین دلیـل کرمان 
عمـده  دارد.بخـش  اختیـار  در  را  خرمـا  تولیـد  دوم  رتبـه 
خرمـای تولیـدی در کرمـان مضافتـی درجـه یـک اسـت و 
سـایر ارقام شـامل پیـارم، زاهدی، شمسـایی، پرکـو، قصب، 
هفتـاد گـزی می باشـد کـه بیشـتر در بحـث شـیرینی پزی 
اسـتفاده می شـود.این آمـار نشـان می دهـد اقتصـاد خانوار 
در شـرق اسـتان کرمـان بـه شـدت وابسـته به تولیـد خرما 
اسـت و هزینه هـای زندگـی مـردم ایـن مناطـق از درختـان 
خرمـا تأمیـن می شـود.اگر بـه شـهری ماننـد بم سـر بزنید 
و  شـده اند  احـداث  نخلسـتان ها  میـان  در  خانه هـا  اکثـر 
اگـر خانـواده ای نخلسـتان نداشـته باشـد در حیـاط خانه ها 
چندیـن درخـت خرمـا وجـود دارد و هزینه هـای خـود را 
تأمیـن می کنند.امـا ایـن روزهـا بـازار خرمـا بـه جـای اینکه 
را  طعمـش دهـان روزه داران را شـیرین کنـد، روزه داران 
شـوکه کرده اسـت. خرما هم مانند بسـیاری از کاالهایی که 
ارجحیـت صادراتـی دارنـد طی سـال گذشـته به کشـورهای 
مختلـف صادر شـده اسـت به طـوری کـه صـادرات این کاال 
طی سـال گذشـته 100 درصد نسـبت به سـال قبـل افزایش 
یافتـه اسـت.دالالن سـود چشـمگیر افزایـش قیمـت را بـه 
جیـب خود می گذارندبسـته خرمـای 750 گرمـی درجه یک 
کـه سـال گذشـته 11 هـزار تومان قیمت داشـت هـم اکنون 
بـا قیمـت 55 هـزار تومـان در اینترنـت به فروش می رسـد. 
امـا ایـن همـه ماجـرا نیسـت.این افزایـش قیمت بـه جای 
اینکـه بـه جیب نخلـداران برود راهی جیب دالالنی می شـود 
کـه در روزهـای انتهایـی تابسـتان سـال گذشـته خرماهـا را 
خریـداری و در سـردخانه ها انبـار کرده انـد. داسـتان داللـی 

و واسـطه گری در بـازار محصوالت کشـاورزی اسـتان کرمان 
تکـراری و تلـخ اسـت امـا عماًل اقـدام خاصی بـرای مقابله 
بـا ایـن دالالن کـه اکثـرًا غیـر بومی هسـتند نشـده اسـت.

حاال مسـئوالن اسـتان کرمـان در سـتاد تنظیم بازار اسـتان 
کرمـان اعـالم کرده انـد بـرای مقابلـه بـا گـران فروشـی و 
تأمیـن نیـاز بـازار کرمـان قصـد دارنـد از بوشـهر به اسـتان 
خرمـا وارد کنند.گفتـه می شـود نـرخ خرمایی که از بوشـهر 
بـه کرمـان وارد خواهـد شـد کمتـر از 10 هزار تومـان خواهد 
بـود و همیـن امـر می توانـد در تنظیـم قیمـت و تأمین نیاز 
مـردم در مـاه رمضـان تأثیرگذار باشـد.مهدی حسـینی نژاد، 
رئیـس صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان کرمـان در ایـن 
خصـوص بـه خبرنـگار مهـر گفـت: اسـتان بوشـهر بـرای 
تأمیـن خرمـای ماه مبارک رمضان در کشـور اعـالم آمادگی 
کـرده، امـا در اسـتان کرمـان خرمای مـورد نیاز مـاه مبارک 
رمضـان موجـود اسـت و در صـورت نیـاز امـکان تأمیـن 
خرمای مورد نیاز از اسـتان بوشـهر و سـایر اسـتان ها وجود 
دارد.در حالـی هـم مصرف کنندگان و هم تولیـد کنندگان از 
افزایـش قیمـت خرمـا در مـاه رمضـان متضرر شـده اند که 
دالالن سـود ناشـی از سـودجویی خـود را به جیـب می زنند 
و کشـاورزان بـرای تأمیـن نهاده هـای تولیـد، قیمت هـای 
بـاال پرداخـت می کنند.محمـد کمال الدینـی یکـی از تولیـد 
کننـدگان خرمـا در بـم اسـت که بـه خبرنگار مهـر می گوید: 
بـم مهمتریـن تولیـد کننـده خرمـای صادراتـی در کشـور 
اسـت، بخـش زیـادی از ایـن خرمـا در سـال های قبـل بـه 
جـای صـادرات و تأمیـن ارز بـرای کشـور در بـازار داخلـی 
مصـرف می شـد اما در سـال گذشـته اکثر ایـن محصول به 

کشـورهای مختلـف صادر شـد.

بازار خرما 
در چنگ دالالن

مزایده فروش اموال و امالک تمليکی و مازاد بر نياز بانک سپه 
واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان به شماره  98-2

بانـک سـپه در نظـر دارد امـوال و امـالک تملیکـی و مازاد بر نیـاز خود را واقع در مدیریت شـعب منطقـه کرمان رااز طریق برگـزاری مزایده عمومی به فروش برسـاند لـذا متقاضیان 
مـی تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر، بازدیـد از امالک، دریافت شـرایط مزایده و تسـلیم پیشـنهادات خـود به مدیریت شـعب منطقه کرمـان به نشـانی: کرمان –خیابان شـریعتی 

نرسـیده به قدمگاه طبقه اول قسـمت پشـتیبانی مراجعـه نمایند.

نحوه فروش: نقد یا نقد واقساط
*توجـه :لطفـًا بـه اصالحات احتمالـی انجام شـده در آگهی نوبت دوم مزایـده حاضر که در روزیکشـنبه مورخ 

1398/02/22در روزنامـه سراسـری رسـالت منتشـر می گـردد ومالک عمل می باشـد توجه فرمایید.
توضیحات و شرایط:

1.جهـت دریافـت اسـناد و اوراق مزایـده ارائـه فیـش واریـزی بـه مبلـغ 2۰۰/۰۰۰ریال به حسـاب جـاری طالیی 
شـماره 12618۰۰۰986۰5 به نام اداره کل حسـابداری مالی و بودجه )قابل پرداخت در کلیه شـعب بانک سـپه 

سراسـر کشـور( الزامی است.
2.مزایـده گـران مـی بایسـت معادل 5% از قیمت پایه کارشناسـی مندرج در آگهی را بعنوان سـپرده شـرکت در 

مزایده به حسـاب جاری شـماره 241/40 به نام اداره کل حسـابداری مالی و بودجه نزد شـعبه نگین سـپه کد 
2200 واریـز و اصـل فیـش واریزی را به همراه قیمت پیشـنهادی در پاکت دربسـته تحویل نمایند.

۳.مهلت دریافت اسـناد:از روز شـنبه مورخ1398/02/21 لغایت پایان وقت اداری )سـاعت12:30( روزپنجشنبه 
مورخ 1398/02/26می باشـد .

4.آخریـن مهلـت تحویـل پیشـنهادات:از روز شـنبه مـورخ 1398/02/28 لغایـت پایـان وقـت اداری)سـاعت 
12/30(روزپنجشـنبه مـورخ 1398/03/09 مـی باشـد

5.بازگشـایی پاکـت هـای پیشـنهادی: توسـط کمیسـون معامالت بانـک در تهـران بوده کـه زمـان آن متعا قبًا 
اعـالم خواهد شـد.

ف 
عرصه نوع کاربریشماره پالک ثبتیآدرسردی

)مترمربع(
اعیان 

)مترمربع(
قیمت پایه کارشناسی 

)ریال(
وضعیت 

ملک
نحوه 
توضیحاتفروش

1
کرمان-خیابان اقبال )شهید نامجو(روبروی 
فروشگاه بسیجیان حد فاصل کوچه 4و6 کد 

پستی 7619734975

18فرعی از1789 اصلی 
واقع در بخش 3کرمان

12تجاری
5/

7

34
9/

55

تخلیهدر مرحله مذاکره
نقد / 
نقد و 
اقساط

زیرزمین بمساحت 120/85متر مربع با قدر السهم 
از عرصه ومشاعات ومشترکات طبق قانون تملک 
آپارتمانها و آئین نامه اجرایی آن )بر اساس سند 

مالکیت (متعلق به بانک سپه میباشد

2
کرمان – بردسیر خیابان شریعتی طبقه زیرزمین 

پاساژ طلال-پالک14
11فرعی از15 اصلی واقع 

در بخش 20کرمان
تجاری

هم
س

ر ال
قد

16
پس از کسر 10درصد 7/

631/260/000
تخلیه

نقد / 
نقد و 
اقساط

این ملک طبق قانون تملک آپارتمانها حق 
استفاده از مشترکات را به قدر الحصه دارد

3
کرمان – زرند خیابان شهید چمران کوچه شماره 4 

پالک 10جنب بازار
5914 اصلی واقع در 

بخش 13 کرمان
75تجاری

0

 11
پس از کسر 10درصد 5

4/050/000/000
تخلیه

نقد / 
نقد و 
اقساط

قابل ذکر است از مقدار96 سهم موجود 51/5 
سهم آن متعلق به بانک سپه است بنابر این ملک 
با شرایط ووضع موجود بفروش میرسد وارزش 
گذاری بر اساس سهم متعلق به بانک میباشد

4

کرمان –رفسنجان جاده اصلی رفسنجان کرمان 
شهرک صنعتی شماره یک –بلوار اصلی –پالک 
9-شرکت فراورده های صنایع غذایی مروارید 

رفسنجان

79فرعی مفروز ومجزی 
شده از یک فرعی از 
2093 اصلی بخش 

9کرمان

صنعتی

33
54

5/
5

72
52

/8
5

تخلیهدر مرحله مذاکره
نقد / 
نقد و 
اقساط

این کارخانه بهمراه اموال ،لوازم آزمایشگاهی وبا 
وضع موجود بفروش میرسد

5

کرمان-رفسنجان روستای عبداله آبادخیابان 
امام خمینی - خیابان شهید مطهری ضلع شرق 

خیابان پالکهای 67و69 ترمینال ضبط پسته 
شمس کشت

2189 اصلی بخش 
9کرمان

کارگاهی 
)ضبط 
پسته(

20
04

4

22
پس از کسر 10درصد 71

20/025/000/000
تخلیه

نقد/نقد 
واقساط

6
کرمان-بلوار فردوسی نبش کوچه شماره10 

مجتمع روژان طبقه سوم )واحد شمال شرق(
4فرعی از 2003 اصلی 
واقع در بخش3 کرمان

واحد تجاری

هم
س

ر ال
قد

63
قیمت پایه کارشناسی 7/

822/023/958
تخلیه

نقد/نقد 
واقساط

متصرف دارد –قابل ذکر است از مقدار 96 سهم 
موجود 31سهم و975هزارم سهم آن متعلق 

به بانک سپه میباشد بنا بر این ملک با شرایط 
ووضع موجود بفروش میرسد قیمت گذاری بر 

اساس سهم متعلق به بانک میباشد

7
کرمان –بلوار فردوسی نبش کوچه شماره 

10-مجتمع روژان طبقه سوم )واحد شمال غرب(
5فرعی از2003 اصلی 
واقع در بخش 3کرمان

در واحد تجاری
ق

هم
س

ال

62
/1

قیمت پایه کارشناسی 5
2/330/000/000

تخلیه
نقد/نقد 
واقساط

8
کرمان –کهنوج خیابان شهید میثم –خیابان 

یاسر –یاسر 3 
2039 فرعی از 3 اصلی

منزل 
22مسکونی

8

__
پس از کسر 20درصد _

تخلیه600/000/000
نقد/نقد 
واقساط

اعیانی با عنایت به اینکه ساختمان دارای 
ترک خوردگی میباشد وبه علت عدم 

استحکام کافی قابل سکونت نمیباشد لذا 
اعیانی ملک قابل ارزیابی نمیباشد

نوبت اول

بانک سپه–مدیریت شعب منطقه کرمان شناسه آگهی 46۰۳61

اسـت.«وی  وزارت کشـور  و  و فـن آوری  علـوم  تحقیقـات 
افزود:»بحـث سـتادنظارتی ایـن دانشـاگاه بر عهـده وزارت 
علوم اسـت اما وزارت کشـور صاحب امتیـاز و متولی وزارت 
کشـور اسـت، در سـال 88 و زمان ریاسـت جمهوری آقای 
احمدی نـژاد ایـن دانشـگاه تاسـیس شـد و اوضـاع خوبـی 

داشـته اما متاسـفانه در سـال 96 در جلسـه شـورای عالی 
وزارت کشـور بـه ریاسـت رییـس جمهـور وقـت تصویـب 
شـد ایـن گونـه دانشـگاه ها کـه وابسـته بـه دسـتگاه های 
اجرایـی دولتـی هسـتند باید بـه بخش خصوصـی واگذار و 
یـا منحـل شـوند.«وی تصریـح کرد:»با مکاتباتی که شـش 

مـاه پیـش بـا معـاون وزیـر کشـور آقـای دکتـر ناصریـان 
داشـتم وی قول مسـاعد داد که  پیگیر 9 موسسـه و مرکز 
آموزشـی وزارت کشـور هسـتیم و بـه هـر شـکلی کـه شـده 
آنهـا را حفـظ خواهیـم کـرد و در حـال حاضـر منتظـر خبـر 
و دسـتور دکتـر ناصریـان هسـتیم و فرمانـدار کهنـوج آقای 

عیـدی قـول دادنـد اگـر معـاون وزیـر نتواند کاری بـرای ما 
انجـام دهـد حتمـا در زمینـه تحویـل دانشـگاه بـه بخـش 
خصوصـی کمـک دهدتـا از منحـل شـدن  آن جلوگیـری 
کنیم.«سرپرسـت دنشـگاه علمی-کاربـردی کهنـوج اضافه 
بـه طـور جـدی  دانشـجویان  مـدارک  کـرد:»در خصـوص 
پیگیـر ایـن مسـاله هسـتیم. صـدور مـدارک به این شـکل 
داده  ارجـاع  بـه کرمـان  فیزیکـی  پرونده هـای  اسـت کـه 
بـا آقـای  می شـود و در اسـتان مـدارک صـادر می شـود. 
دکتـر شمسـی ریاسـت دانشـگاه جامـع علمـی و کاربـردی 
کرمـان صحبـت کـردم تـا در این زمینـه همکاری بیشـتری 
دانشـگاه های  داد:»تمامـی  ادامـه  مسـوول  کنند.«ایـن 
علمـی و کاربـردی در سراسـر کشـور اعضـای هیـأت علمی 
ندارنـد و اسـاتید بـا کد تدریس و به شـکل حق التدریسـی 
بـه کار مشـغول هسـتند.یک مصاحبه علمی و ...از اسـاتید 
گرفتـه و کـد مدرسـی بـه آنهـا داده می شـود که بر اسـاس 
و کاربـردی  علمـی  دانشـگاه های  در  می تواننـد  ایـن کـد 
سراسـر کشـور تدریـس داشـته باشـند البتـه اسـاتید برای 
طـی کننـد.« بایـد  را  سـختی  فراینـد  ایـن کـد  دریافـت 

منحل شـدن یا نشدن دانشگاه 
کهنوج علمی-کاربردی 

در  مـن  اولویـت  داد:»اولیـن  ادامـه  تاجیـک  دکتـر 
البتـه  اسـت   دانشـگاه  مانـدگاری  و  حفـظ  خصـوص 
نیـز   فرمانـدار  و  مرکـز  ایـن  خصوصی سـازی  درقالـب 
تشـکر  او  از  بایـد  اسـت کـه  پیگیـر  جـدی  صـورت  بـه 
دانشـگاه  سـاختمان  زمینـه  در  باشـم.  داشـته  ویـژه 
امکانـات  کلیـه  امکانـات  نظـر  از  و  نداریـم  مشـکلی 
داریـم.« اختیـار  در  را  رفاهـی  و  سـخت افزاری 

کارکنان دانشـگاه علمی-کاربردی امنیت 
ندارند شغلی 

همچنیـن  کهنـوج  علمی-کاربـردی  دانشـگاه  سرپرسـت 
داریـم  تنهـا مشـکلی کـه  تاکیـد کـرد:»در حـال حاضـر  
خصوصی سـازی  دانشـگاه  نمی دانیـم  هنـوز  اسـت  ایـن 
یکـی  شـد.البته  خواهـد  منحـل  کال  یـا  و  می شـود 
کارکنـان  داریـم   کـه  هـم  مشـکالتی  بزرگتریـن  از 
در  88تاکنـون  سـال  از  کـه  هسـتند  دانشـگاه  ایـن 
شـغلی  امنیـت  هیـچ  از  و  می کننـد  کار  مرکـز  ایـن 
ماسـت.«  دغدغـه  مهم تریـن  ایـن  و  نیسـتند  برخـوردار 

معاون وزیر نتواند کاری برای ما انجام 
دهد حتما در زمینه تحویل دانشگاه به 
بخش خصوصی کمک دهدتا از منحل 
شدن  آن جلوگیری کنیم.«سرپرست 
دنشگاه علمی-کاربردی کهنوج اضافه 

کرد:»در خصوص مدارک دانشجویان به 
طور جدی پیگیر این مساله هستیم. صدور 

مدارک به این شکل است که پرونده های 
فیزیکی به کرمان ارجاع داده می شود و 
در استان مدارک صادر می شود. با آقای 

دکتر شمسی ریاست دانشگاه جامع علمی 
و کاربردی کرمان صحبت کردم تا در این 

زمینه همکاری بیشتری کنند.«این مسوول 
ادامه داد:»تمامی دانشگاه های علمی و 
کاربردی در سراسر کشور اعضای هیأت 

علمی ندارند و اساتید با کد تدریس و به 
شکل حق التدریسی به کار مشغول هستند.

یک مصاحبه علمی و ...از اساتید گرفته و کد 
مدرسی به آنها داده می شود که بر اساس 

این ککد می توانند در دانشگاه های علمی و 
کاربردی سراسر کشور تدریس داشته باشند 

البته اساتید برای دریافت این کد فرایند 
سختی را باید طی کنند.«

سرپرست دانشگاه علمی و کاربردی کهنوج:ممکن است دانشگاه بزودی منحل شود البته تالش می کنم خصوصی شود

دانشگاه علمی و کاربردی کهنوج روی لبه تیغ انحالل



روزنامه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی استان کرمان
صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی پیام آوران

مدیر مسئول:روح هللا خدیشی
زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی کرمان: خیابان شهید بهشتی، کوچه شماره 10، نبش شرقی 2
نشانی جیرفت: خیابان مسجد جامع کوچه بن بست نرسیده بیمه مرکزی ایران
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تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com
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kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی

تحریریه: الهام پی َپر
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484 پیاپــی  شــماره  ســوم     ســال       1398 اردیبهشــت   21 شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

جنوب مستعد تبدیل شدن به قطب زعفران
مدیر باغبانی سازمان کشاورزی جنوب استان: با افزایش دانش کشاورزان برخی از مناطق 

جنوبی استان مستعد تبدیل شدن به قطب زعفران هستند

زعفــران جــزو محصوالتــی اســت کــه بــرای کشــت بــه آب 
ــت  ــد کش ــل می توان ــن دلی ــه همی ــاز دارد؛ ب ــری نی کمت
اســتان کرمــان  بــی آب  بــرای زمین هــای  مناســبی 
باشــد. در همیــن زمینــه چندســالی اســت وزارت جهــاد 
ــی  ــالی های پی درپ ــل خشکس ــه دلی ــم ب ــاورزی ه کش
ــه  ــت. ب ــه اس ــت گرفت ــوی کش ــر الگ ــه تغیی ــم ب تصمی
طــوری کــه کشــت زعفــران در برخــی اســتان ها پیشــنهاد 

می شــود. 
ــت  ــزان برداش ــاورزی، می ــان کش ــه کارشناس ــق گفت طب
زعفــران در مناطــق مختلــف کشــور متفــاوت اســت. 
متوســط برداشــت زعفــران 3 الــی 5 کیلوگــرم در هکتــار 
اســت، امــا برداشــت ایــن محصــول در شــرایط مطلــوب 
ماننــد داشــتن آب و هــوا و خــاک مناســب و همچنیــن 
زیــر نظــر کارشناســان از مــرز 10 کیلوگــرم هــم گذشــته و 
ــا 30 کیلوگــرم هــم برداشــت شــده  در برخــی مناطــق ت
اســت. از ایــن رو بــه ســراغ وضعیــت ایــن محصــول در 
شــمال و جنــوب کرمــان می رویــم تــا بررســی کنیــم کــه 
ــوان کشــت  ــه عن ــد ب ــا می توان ــران در اســتان م ــا زعف آی

جایگزیــن مــورد توجــه قــرار گیــرد؟ 

میزان کشت زعفران در شمال استان
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــی س ــدات گیاه ــاون تولی  مع
ــت  ــان قابلی ــتان کرم ــه اس ــالم این ک ــن اع ــمال ضم ش
ــد:  ــران کشــور شــود، می گوی ــن را دارد کــه قطــب زعف ای
ــروع  ــان ش ــران در کرم ــت زعف ــت کش ــالی اس ــد س چن
بــه طــوری کــه در گذشــته مراحــل  شــده اســت، 
تحقیقاتــی ایــن محصــول انجــام شــده و در حــال 
حاضــر افــزون بــر 1200 هکتــار ســطح زیرکشــت زعفــران 
در شهرســتان های زرنــد، بافــت، کرمــان، ســیرجان و 

شــهربابک وجــود دارد. 
»محمدرضــا پورخاتــون« در خصــوص جایگزینــی زغفران 
بــه جــای پســته می گویــد: قــرار نیســت زعفــران جــای 
پســته را بگیــرد، زیــرا پســته هــم جــزو محصوالتی اســت 
کــه بــه آب کمــی احتیــاج دارد. نیاز آبــی زعفران خــارج از 
فصــل اســت. معمواًل هــم محصوالتی در فهرســت کشــت 
جایگزیــن قــرار می گیرنــد کــه آب بــری کمتــری داشــته 
باشــند. زعفــران ارزش اقتصــادی بســیار باالیــی دارد. بــه 
ــمال  ــزارع ش ــن از م ــدود 4/5 ت ــاالنه ح ــه س ــوری ک ط

اســتان زعفــران برداشــت می شــود. 
ــه  ــرمایه اولی ــد: س ــه می ده ــئول ادام ــام مس ــن مق ای
کشــت زعفــران بیــن 40 تــا 45میلیــون تومــان در 
یــک  را  ایــن  می تــوان  و  اســت  اول کشــت  ســال 
ســرمایه گذاری بلندمــدت یــا حتــی دائمــی بــه حســاب 

آورد. آخــر شــهریورماه شــروع کشــت زعفــران و آذرمــاه 
ــران  ــی زعف ــازار فعل ــت. ب ــت آن اس ــان برداش ــم زم ه
ــی اســت، امــا اســپانیا کل زعفــران کشــور  کرمــان داخل
ــه ای  ــه مرحل ــوز ب ــی هن ــدگان داخل را می خــرد. صادرکنن
ــه  ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــول را ب ــه محص ــیده اند ک نرس
خــارج از کشــور صــادر کننــد، در واقــع واســطه هایی 
در خراســان محصــول زعفــران را از مناطــق مختلــف 
می خرنــد و بــه کشــورهای دیگــر صــادر می کننــد. 

کشت زعفران در جنوب کرمان
مدیــر باغبانــی جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان هــم در 
خصــوص کشــت زعفــران در ایــن منطقــه می گویــد: 
پی درپــی  خشکســالی های  و  اقلیمــی  تغییــرات 
ــرات  ــا تغیی ــرده ت ــاد ک ــا ایج ــتان م ــرایطی را در اس ش
الگــوی کشــت را در برنامــه خــود قــرار دهیــم و کاشــت 
محصوالتــی بــا نیــاز آبــی کــم را جایگزیــن ســایر گیاهــان 
بــا نیــاز آبــی بــاال کنیــم. کاشــت گیاهــان دارویــی 
خصوصــا زعفــران هــم بــه ایــن منظــور بــوده اســت، بــه 
ــال  ــار در س ــی 4 ب ــران 3 ال ــی زعف ــاز آب ــه نی ــوری ک ط
ــوب کرمــان یکــی از  ــی کــه منطقــه جن اســت. از آن جای
بزرگ تریــن گلخانه هــای طبیعــی دنیــا بــه حســاب 
محصــول  کشــت  می شــود  پیش بینــی  می آیــد، 
زعفــران نســبت بــه ســایر نقــاط باالتــر باشــد و برداشــت 

ــود.  ــردم ش ــب م ــتری نصی بیش
»منصــور شــریف« ادامــه می دهــد: نزدیــک بــه 3 ســال 

اســت کشــت زعفــران در جنــوب کرمــان شــروع شــده، اما 
توســعه کشــت از ســرعت باالیــی برخــوردار نبــوده اســت. 
ــه  ــاال نســبت ب ــه ســرمایه ب ــاز ب ــی آن هــم نی علــت اصل
ــاد کشــاورزی  ــه جه ــن زمین ســایر گیاهــان اســت.  در ای
جنــوب کرمــان بــا برنامه هایــی ماننــد اعطــای تســهیالت 
کم بهــره بــه کشــاورزان و نیــز پرداخــت بخشــی از ســرمایه 
ــاورزان را  ــران، کش ــاز زعف ــد پی ــه خری ــورت یاران ــه ص ب
حمایــت می کنــد. مطمئــن هســتیم طــی ســال های 
آینــده ســطح توســعه بــه ســرعت افزایــش خواهــد یافت. 

قابلیت قطب تولید شدن زعفران در جنوب
در  زعفــران  حاضــر  حــال  در  می گویــد:  شــریف 
توابــع  از  و جنوبــی  بخش هــای جبال بــارز شــمالی 
ــفندقه  ــارد و اس ــاردوئیه، دلف ــاد و س ــتان عنبرآب شهرس
از توابــع شهرســتان جیرفــت، همچنیــن دهســتان مــارز 
ــن  ــج کشــت می شــود. ای ــع شهرســتان قلعــه گن از تواب
ــوص  ــاورزان در خص ــش کش ــش دان ــا افزای ــق ب مناط
از  یکــی  بــه  تبدیــل  می تواننــد  زعفــران  کشــت 

قطب هــای تولیــد زعفــران شــوند. 
ــطح  ــار س ــران در 13/5 هکت ــد زعف ــد: تولی وی می افزای
ــار  ــر هکت ــرم در ه ــا 4 کیلوگ ــا 3 ت ــر ب ــت براب زیرکش
اســت کــه از ســال ســوم بــه بعــد بــه 7 تــا 8 کیلوگــرم 
ــوم  ــال س ــران از س ــول زعف ــش محص ــد. افزای می رس
ــی  ــرح تحقیقات ــن ط ــون چندی ــت. هم اکن ــد اس ــه بع ب
در  کشــاورزی  تحقیقــات  مرکــز  همــکاران  توســط 
ــن  ــاری و بهتری ــی، روش آبی ــاز آب ــه، نی ــوص تغذی خص
ــه زودی  ــه ب ــت ک ــدام اس ــت اق ــت در دس روش کاش
ــود. ــانی می ش ــاورزان اطالع رس ــه کش ــل ب ــج حاص نتای

ارزآوری زعفران 
ــاورزی  ــاد کش ــی جه ــر باغبان ــریف«، مدی ــور ش »منص
جنــوب کرمــان، بــه بــازار فــروش زعفــران اشــاره 
می کنــد و می گویــد: بــا توجــه بــه این کــه حــدود 
90 درصــد تولیــد زعفــران جهــان را کشــور ایــران تامیــن 
ــی خصوصــًا  ــد، کاشــت و توســعه گیاهــان داروی می کن
زعفــران می توانــد در زمینــه ارزآوری بســیار موثــر باشــد. 
ــازار  ــمول ب ــتان مش ــی اس ــاورزان جنوب ــول کش محص
خراســان اســت و همــراه زعفــران آن هــا بــه کشــورهای 
ــد  ــران در اســتان هایی مانن ــر صــادر می شــود. زعف دیگ
ــی  ــان جنوب ــاه، خراس ــاری، کرمانش ــال و بختی چهارمح
ــت  ــم کش ــه زار( ه ــیر الل ــنجان، بردس ــان )رفس و کرم
می شــود و احتمــال مــی رود چیــن و افغانســتان رقیــب 

ــران باشــند.  ای

راضیه زنگی آبادی
خبرنگار/کاغذ  وطن

رییس کل دادگستری استان کرمان:
قضات کرمان 3824 مرتبه از مجازات های 

جایگزین حبس استفاده کرده اند
رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: طی یک سـال گذشـته قضات در دادگسـتری اسـتان 
کرمـان 3 هـزار و 824 مـورد  از مجـازات هـای جایگزیـن حبس شـامل الزام بـه خدمات عمومی 
رایـگان، جـزای نقـدی دوره مراقبـت و محرومیـت از حقوق اجتماعی اسـتفاده کـرده اند.به گزارش 
ایسـنا منطقـه کویـر، "یدالـه موحد" اظهـار کرد: اجـرای مـواد دسـتورالعمل سـاماندهی زندانیان و 
کاهـش جمعیـت کیفـری زنـدان پیامدهای مثبتی در اسـتان کرمان  به همراه داشـته اسـت. وی 
با اشـاره به اینکه درطی یک سـال گذشـته 4 هزار و 441 مورد کیفرخواسـت شـفاهی صادر شـده، 
افـزود: در همیـن راسـتا یـک هـزار و  575 مـورد آزادی مشـروط، 4 هزار و 98 قـرار تعلیق تعقیب، 
87 مـورد قـرار تعویـق صـدور حکـم، 171 مـورد تعلیق مجـازات و  8 هـزار و 97 مورد بـا موضوعات 
تخفیـف مجـازات در سـال 97 داشـته ایم.موحـد تصریـح کـرد: با پیگیـری های بعمل آمـده و در 
راسـتای کاهش جمعیت کیفری زندان ها و تکریم ارباب رجوع، کارشناسـان رسـمی دادگسـتری و 
کارشناسـان رسـمی قوه قضاییه به صورت کشـیک در دادسـراها به منظور ارزیابی ملک مورد وثیقه 
مسـتقر شـده اند.رییس شـورای قضایـی اسـتان کرمـان بیـان کـرد: در حـال حاضر ارتبـاط مراجع 
قضایی سراسـر اسـتان با ادارات ثبت اسـناد و امالک اسـتان در راستای توقیف ملک مورد وثیقه و 
... به صورت آنالین و مکانیزه بر قرار اسـت که این سـامانه عالوه بر سـرعت بخشـیدن به مکاتبات 
الکترونیکـی و آنـی امـکان جعـل را عمـالً غیرممکـن کـرده اسـت. وی بـه بازدید مسـتمر و مکرر 
قضـات اسـتان  از زنـدان های تابعه در جهت رفع مشـکالت احتمالی زندانیان اشـاره کـرد و افزود: 
در 12 ماهـه سـال 97 تعـداد 2 هـزار و 70 مـورد بازدیـد از زندان های سـطح اسـتان توسـط قضات 
اسـتان انجـام شـده کـه در مقایسـه بـا سـال 96 کـه تعـداد آن 1765 بازدید صـورت گرفته بـود 16 
درصـد افزایـش را نشـان می دهـد. موحد بیان کرد: طی یک سـال گذشـته قضات در دادگسـتری 
اسـتان کرمـان 3 هـزار و 824 مـورد  از مجـازات هـای جایگزیـن حبس شـامل الزام بـه خدمات 

عمومـی رایـگان، جـزای نقدی دوره مراقبـت و محرومیت از حقوق اجتماعی اسـتفاده کـرده اند.

سنا
 ای

س:
عک

»منصــور شــریف«، مدیــر باغبانــی جهاد کشــاورزی 
ــاره  ــران اش ــروش زعف ــازار ف ــه ب ــان، ب ــوب کرم جن
ــه حــدود  ــه این ک ــا توجــه ب ــد: ب ــد و می گوی می کن
ــران  ــور ای ــان را کش ــران جه ــد زعف ــد تولی 9۰ درص
تامیــن می کنــد، کاشــت و توســعه گیاهــان دارویــی 
خصوصــًا زعفــران می توانــد در زمینــه ارزآوری بســیار 
ــی اســتان  ــر باشــد. محصــول کشــاورزان جنوب موث
ــران  ــراه زعف ــت و هم ــان اس ــازار خراس ــمول ب مش
آن هــا بــه کشــورهای دیگــر صــادر می شــود. زعفــران 
در اســتان هایی ماننــد چهارمحــال و بختیــاری، 
کرمانشــاه، خراســان جنوبــی و کرمــان )رفســنجان، 
ــه زار( هــم کشــت می شــود و احتمــال  بردســیر الل
مــی رود چیــن و افغانســتان رقیــب ایــران باشــند. 

لذا از پیمانکاران واجدالشرایط دعوت بعمل می آید:

آگهی تجدید مناقصه شهرداری منوجان
شـهرداری منوجـان در نظـر دارد به اسـتناد موافقت نامـه شـماره ۳624۷9 - 9۷/۷/14  

سـازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و مصوبه شـماره ۷4 - 9۷/12/9 شورای اسالمی 
شـهر منوجان، احداث و تکمیل پارکهای گردشـگری شـهری شامل زیر سـازی ؛ جدول گذاری: 
سـنگ مالـون : موزائیـک فـرش : درختـکاری و اجـرای فضای سـبز ، تامین برق و روشـنانی 
معابـر و اجـرای آبیاری را با اعتبار 1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طبق شـرایط عمومی پیمان و مشـخصات 

و نظـرات دفتـر فنـی از طریق مناقصه عمومی با شـرایط ذیل واگـذار نماید. 

1- قانـون راجـع بـه منع مداخلـه وزراء و نماینـدگان مجلس و کارمنـدان دولت و 
شـهرداریها در معامـالت دولتـی و کشـوری را  رعایت کند

2- مبلـغ 5% اعتبـار بعنـوان ضمانـت نامه شـرکت در مناقصه به صورت نقـدی یا ضمانت 
نامـه بانکی و یا اسـناد بانکـی خزانه الزامی می باشـد 

٣- پاکـت هـا بـه صـورت جداگانـه الـف، ب و ج بـا الک و مهـر تحویـل دبیرخانـه 
شـهرداری گـردد.

4- قیمـت پیشـنهادی بـرای هـر نـوع عملیـات بـه صـورت جداگانـه و بر حسـب بـرآورد 
پیشـنهادی اعالم گـردد.

 5- به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- مهلت تحویل پیشنهاد ها 1۰ روز  پس از درج این  آگهی می باشد.

 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
8- در صورتـی کـه نفـر اول و دوم برنده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند، سـپرده 

آن بـه نفـع شـهرداری ضبط و با نفر بعـدی قرارداد منعقد می شـود.
9- جهت دریافت اسناد مناقصه و سایر جزئیات به واحد فنی شهرداری مراجعه گردد.

1۰- هزینه درج آگهی  برعهده برنده مناقصه می باشد. 

سایر شرایط:

وحید روشناس شهردار منوجان

آگهی تجدید مناقصه شهرداری منوجان
شـهرداری منوجـان در نظـر دارد به اسـتناد موافقـت نامه شـماره ۷8۳498 - 

9۷/12/29  سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان کرمان نسـبت بـه احداث پل 
مصلـی بـه مبلـغ ۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال طبق شـرایط عمومی پیمـان از طریق مناقصه 

عمومی بـه پیمانکاران واجدالشـرایط واگـذار نماید. 
بنابرایـن از کلیـه پیمانـکاران که دارای رتبـه از معاونت برنامه ریزی اسـتانداری  بوده 

و تجربـه فعالیـت در امـور مذبور را دارا می باشـند، دعـوت بعمل می آید.

1- قانـون راجـع بـه منـع مداخلـه وزرا و نماینـدگان مجلـس و کارمنـدان دولت در 
شـهرداریها و معامـالت دولتـی و کشـوری را  رعایـت نمایند 

 2- مبلـغ 5% اعتبـار بعنـوان ضمانت نامه شـرکت در مناقصه بصورت نقـدی یا ضمانت نامه 
بانکی یا اسـناد بانکـی خزانه الزامی می باشـد 

٣- پاکت ها بصورت جداگانه الف، ب -ج با الک و مهر تحویل دبیرخانه شهرداری گردد.
 4- قیمـت پیشـنهادی بـرای هـر نوع عملیـات پی کنی- سـنگ چینی - بتن ریـزی- قالب 

بنـدی بصـورت تفکیک اعالم می شـود .
5- به اسناد فاقد مدارک کافی و مخدوش ترتیب اثر داده نمی شود.
6- مهلت تحویل پیشنهادات 1۰ روز  پس از درج این آگهی می باشد.

 ۷- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .
8- در صورتـی کـه نفر اول و دوم برنده در مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشـوند، سـپرده آنها 

به نفع شـهرداری ضبـط و با نفر بعدی قـرارداد منعقد میگردد.
 9-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.    

1۰- جهت دریافت اسناد و سایر جزئیات به واحد فنی شهرداری مراجعه نمائید.

وحید روشناس شهردار منوجان


