
@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 اردیبهشــت   15 دوشــنبه         731 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

اعالم وضعیت سفید در برخی شهرها 
به معنای عادی شدن شرایط نیست
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کشاورزی در جنوب
 بازی با آب و آتش

مساجد از امروز در شهرستان های 
با خطر کمتر بازگشایی می شوند

۸۰۰۰ نفر از فرهنگیان استان کرمان 
فاقد مسکن هستند
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از کلنگ 
زنی مسکن فرهنگیان به صورت نمادین در هفته 

جاری خبر داد و گفت: قریب به ۸ هزار نفر از همکاران ما در اســتان کرمان فاقد مسکن 
هستند و این مسئله به جد در دستور کار آموزش و پرورش استان قرار دارد.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان کرمان 
درباره آخرین وضعیت تاالب جازموریان، گفت: 

طبق گفته  مسئوالن آب منطقه ای با بارش های پیوسته و سنگین اخیر درحال حاضر این 
تاالب صددرصد آبگیری شده است و در شرایط مطلوبی قرار دارد. اهمیت جازموریان در 
اکوسیستم منحصر به فرد استان که با محدودیت های منابع آبی روبروست به حدی است 
که خبر آبگیری صددرصدی جازموریان یک تحول جدی در جنوب استان کرمان محسوب 

می شود که می تواند در دراز مدت موجب احیای محیط زیست منطقه شود.

 اســتاندار کرمان: با دســتور ســتاد ملی مســاجد از امــروز در 
شهرســتان های با خطر کمتر بازگشــایی می شــوند. درخصوص 

مدارس نیز تصمیم گرفته شده اســت که از ۲۷ اردیبهشت شروع به کار کنند و ما منتظر 
دستور نهایی هستیم و بسیاری از صنوف که با خطر متوسط هستند نیز می توانند تحت 

شرایطی که به آنها ابالغ می شود، شروع به کار کنند.

آبگیری صد درصدی 
تاالب جازموریان
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افزایش آمار 
مبتالیان به 

کرونا در استان
در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ مورد مبتال به 
کووید۱۹ در استان کرمان شناسایی شده است.
تعداد کل مبتالیان استان به ۷۹۷ نفر رسید.
موارد جدید به تفکیک حوزه دانشگاه های علوم 
پزشکی استان:حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان: ۱۹ نفر،حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان: ۲ نفر، حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
سیرجان: ۳ نفر.از موارد جدید ۱۱ مرد و ۱۳ زن 

گزارش شده است .

بانک اطالعاتی 
نیازمندان کرمان 

تهیه می شود
به گفته مدیرکل کمیته امداد کرمان، 

با هدف متمرکز کردن کمک های 
مؤسسه های خیریه، نرم افزار »رزمایش 

کریمان« راه اندازی شده و به زودی بانک 
اطالعاتی جامعی از نیازمندان 

تهیه می شود

چهار شهرستان 
جنوبی در لیست  

وضعیت سفید استان
بنا بر اعالم ستاد ملی کرونا وضعیت 

شهرستان های بافت، رودبار جنوب، ریگان، 
فاریاب، فهرج، کهنوج، کوهبنان و منوجان، 

سفید اعالم شد

صفحه2 را 
بخوانید 
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بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه 3 بخوانید 

ادامه مطلب را در صفحه2 بخوانید 

بافت فرش تمام ابریشمی
توسط هنرمندان منوجانی

اجرای طرح پایتخت کتاب در کرمان

نرخ میوه در کرمان به صورت آنالین 
نمایش داده می شود

چهار شهرستان جنوبی در لیست  وضعیت سفید استان

تمدید مهلت ارسال فهرست معامالت زمستان98 و بهار 99

به گفته حسن حقانی مدیر معین اقتصاد 
مقاومتی شهرستان منوجان با اشاره به بافت 
فرش ابریشمی در این شهرستان عنوان کرد: 
هنرمندان منوجانی در اقدامی کم نظیر 
موفق به بافت فرش تمام ابریشمی لوکس به 
ابعاد ۱۶۰*۲۳۰ سانتیمتر در این شهرستان 

شدند.
وی خاطرنشان کرد: از مشخصات این 
فرش نفیس می توان به طرح: شیخ صنعان، 
َرجُشمار ۵۰رج )صد جفت(، تمام ابریشم 
)چله و خامه ابریشم(، رنگرزی طبیعی، با 
۱،۶۸۰،۰۰۰ گره اشاره کرد که ۳۰ رنگ در 
آن استفاده شده است و مدت بافت آن، ۱۴ 

ماه به طول انجامید.
حقانی همچنین از بافت فرش دیگری توسط 
هنرمندان منوجانی خبر داد و گفت: فرش 
دیگری با همین مشخصات در حال بافت می 
باشد که بزودی کار بافندگی آن به اتمام می 
رسد.وی در ادامه افزود: این اقدام در راستای 
مسئولیت های اجتماعی معین اقتصادی 
منوجان و باهدف ترویج و توسعه کارآفرینی 

در این شهرستان صورت گرفته است.
الزم بذکر است شرکت سنگ آهن گهرزمین 
بعنوان معین اقتصادی منوجان در بحث 
اشتغال زایی و کارآفرینی این شهرستان نقش 

بسزایی را داشته است.

مدیرکل ارشاد و فرهنگ اسالمی 
استان کرمان گفت: طرح پایتخت 
کتاب با محوریت شهرداری در کرمان 
برگزار و این طرح در شورای فرهنگ 
عمومی استان به تصویب رسیده است.
به گزارش خبرنگار گروه استان های 
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان،  
محمد رضا علیزاده، مدیرکل ارشاد 
و فرهنگ اسالمی استان کرمان با 
بیان اینکه متاسفانه کتاب مظلومیت 
خاص خود در جامعه را دارد و آنچنان 
که باید به این دوست خوب توجه 
نشده است گفت: باید بستری را فراهم 
کرد که مردم بیشتر از کتاب استقبال 
کنند و مورد غفلت قرار نگیرد.او با 
اشاره به اینکه برای ترویج فرهنگ 
کتاب و کتابخوانی از سال گذشته 
اقدامات بسیار خوبی انجام شده و 
اقداماتی هم در حال انجام است 
افزود: وزارت ارشاد در چهار سال 
گذشته یکسری برنامه هایی برای 
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
تدوین کرده که مهمترین آن انتخاب 
و معرفی پایتخت کتاب ایران است که 
هر ساله این طرح اجرایی و در نهایت 
پایتخت کتاب ایران معرفی می شود.
علیزاده از اجرای طرح پایتخت کتاب 
ایران در استان کرمان خبر داد و 
تصریح کرد: در استان کرمان با عنایت 
استاندار کرمان و همچنین نماینده، 
ولی فقیه در استان و امام جمعه 
کرمان که ریاست شورای فرهنگ 
عمومی استان را نیز بر عهده دارند 
طرح کرمان به عنوان پایتخت کتاب 
ایران اجرا می شود.مدیرکل ارشاد و 

فرهنگ اسالمی استان کرمان با بیان 
اینکه این طرح در شورای فرهنگ 
عمومی استان به تصویب رسیده است 
گفت: طرح کرمان به عنوان پایتخت 
کتاب ایران با چشم انداز سال ۱۴۰۰ 
است و با محوریت شهرداری و شورای 
شهر اجرایی می شود.علیزاده بیان 
کرد: طی پارسال نیز در بحث انتخاب 
پایتخت کتاب ایران در کشور وضعیت 
خوبی داشتیم و دو شهر رفسنجان و 
بم با همت شهرداران و مجموعه های 
فرهنگی آن ها به مرحله نهایی راه 
یافتند و از ۱۷۵ شهر شرکت کننده 
در این طرح در جمع پنج شهر نهایی 
بودند که جای تبریک دارد.او با بیان 
اینکه این طرح تا آذر ماه و دی ماه 
ادامه دارد و برای سال آینده پایتخت 
کتاب ایران معرفی خواهد شد گفت: 
عشایر  و  روستا ها  جشنواره های 
دوستدار کتاب ایران نیز یکی دیگر 
از طرح های ترویج کتابخوانی است.

علیزاده با اشاره به اینکه استان کرمان 
سال گذشته مقام اول را از جهت تعداد 
روستا های شرکت کننده در طرح 
جشنواره روستا ها و عشایر دوستدار 
کتاب ایران داشت افزود: یکی دیگر 
از طرح های بسیار خوب در حوزه 
ترویج کتاب و کتابخوانی راه اندازی 
کودک  کتابخوانی  باشگاه های 
است که در استان کرمان به خوبی 
پیگیری شده است.او اظهار داشت: 
پنجشنبه های کتابخوانی نیز طرح 
و ایده استاندار کرمان است که هر 
صبح پنجشنبه در استانداری کرمان 

به مدت نیم ساعت برگزار می شود.

معاون صمت شمال استان کرمان گفت: 
تدبیری اندیشیده شده که به زودی با 
نصب یکسری تابلو در میدان تره بار و 
واحدهای خرده فروش نرخ های به روز 
شده به صورت آنالین نمایش داده شود.

محمد ابوالقاسمی در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار کرد: هر سال در ماه مبارک 
رمضان با اجرای طرح های ویژه و راه 
اندازی گشت هایی بر فعالیت واحدهای 
صنفی استان کرمان نظارت می شود.

وی با اشاره به اینکه این گشت ها با حضور 
بازرسان صمت و همکاری تعزیرات 
حکومتی و اتاق اصناف انجام می شود، 
افزود: گزارشات تخلفات واحدهای صنفی 
به صورت حضوری، تلفنی و کتبی دریافت 
و بررسی می شود.ابوالقاسمی از افزایش 

تقاضای کاالهای اساسی در ایام ماه 
مبارک رمضان خبر داد و عنوان کرد: نرخ 
گذاری میوه در استان کرمان به صورت 
هفتگی انجام و در سامانه ۱۲۴ و سامانه 
صمت این نرخ ها بارگذاری می شود.وی 
با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی ملزم 
به نصب نرخ نامه هستند، گفت: نصب 
نکردن نرخ نامه تخلف به شمار می آید که 
در صورت مشاهده با فرد خاطی برخورد 
می شود.معاون بازرسی و نظارت صمت 
شمال استان کرمان بیان کرد: تدبیری 
اندیشیده شده که در میدان تره بار و 
واحدهای خرده فروش با نصب یکسری 
تابلوها نرخ های به روز شده به صورت 
آنالین نمایش داده شود که به زودی این 

مساله عملیاتی می شود.
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بنا بر اعالم ستاد ملی کرونا ۸ شهرستان استان کرمان 
در وضعیت سفید قرار دارند.

استاندار کرمان در جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا 
گفت: شهرستان های بافت، رودبار جنوب، ریگان، 
فاریاب، فهرج، کهنوج، کوهبنان و منوجان سفید 
اعالم شد.محمدجواد فدایی افزود: دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان در خصوص وضعیت شهرستان بافت 

باید نظر نهایی را اعالم کند.
سفید  مناطق  بهداشت  وزیر  معاون  گفته  به 
شهرستان هایی هستند که یا در کل آن شهرستان 
طی ۱۴ روز گذشته کمتر از یک بستری روزانه 
داشتیم، یا به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 

شهرستان کمتر از یک بستری داشتیم.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان از تمدید مهلت 
ارسال فهرست معامالت فصلی دوره زمستان ۹۸ و 
بهار ۹۹ اشخاص مشمول، به ترتیب تا ۱۵ تیرماه و ۱۵ 

مهرماه سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
کرمان ، محمد سلمانی با اشاره به پیشنهاد دکتر امید 
علی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر تمدید مهلت 

ارسال فهرست معامالت فصلی دوره زمستان ۹۸ و 
بهار ۹۹ اشخاص مشمول، به دلیل شیوع بیماری 
کرونا و ضرورت طرح فاصله گذاری و همچنین لزوم 
حمایت از فعاالن اقتصادی در این شرایط خاص، 
عنوان داشت: پیشنهاد ارائه شده در نهایت مورد 
موافقت دکتر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی قرار گرفت و جهت اجرا به سازمان امور مالیاتی 

کشور ابالغ گردید.

گفتنی است، به موجب مفاد ماده ۱۰ آیین نامه 
اصالحی   ۱۶۹ ماده   ۳ تبصره  موضوع  اجرایی 
مصوب۳۱/۴/۱۳۹۴، اشخاص مشمول ارسال فهرست 
معامالت مکلفند فهرست معامالت خود را در مقاطع 
سه ماهه ) فصلی( تهیه و تا یک ماه و نیم پس از 
پایان هر فصل به صورت الکترونیکی از طریق درگاه 
اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور برای سامانه 

معامالت ارسال نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین )سـهامی عـام( در نطـر دارد جهت تهیـه مواد، پخـت و توزیع 
غذای روزانه برای کارکنان شـرکت سـنگ آهن گهرزمین در محل سـایت سـیرجان از خدمات 
پیمانـکاران ذیصـاح در قالـب مناقصه عمومی اسـتفاده نماید. لذا پیمانـکاران محترم واجد 
صاحیـت ، در صـورت تمایـل میتواننـد جهـت دریافت اسـناد مناقصـه بـه آدرس اینترنتی 

WWW.GOHARZAMIN.COM مراجعـه نمایند.
مهلـت و محـل تحویـل اسـناد: آخریـن مهلـت تحویـل اسـناد حداکثـر تـا سـاعت 14 روز 
چهارشـنبه مورخ 99/2/24 و محل تحویل اسـناد به شـرکت سـنگ آهن گهرزمین به نشـانی 
: تهـران، بلـوار آفریقـا ، بلوار آرش غربی ، پـاک 12 طبقه چهارم دبیرخانه مرکـزی خواهد بود. 

هزینـه چـاپ آگهـی برعهده برنـده مناقصه خواهـد بود.

آگهی مناقصه عمومی  
نوبت اول

شرکت سنگ آهن گهر زمین
نوبت اول

نوبت اول

نوبت اول

مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان سینا زرند 
در سال 1399

مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری  تاسیسات شبکه بهداشت 
و بیمارستان خاتم االنبیا)ص( بافت

مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای  بیمارستان سینا 
زرند در سال 1399

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

استاندار:

به گفته رییس جهاد کشاورزی جنوب، قرار است دوشنبه در ستاد تنظیم بازار کشوری موضوع خرید 
حمایتی گوجه و پیاز جنوب تصویب شود 
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افزایش آمار مبتالیان به کرونا 
در استان

آخریـن آمـار از مبتالیـان کرونا در اسـتان کرمان منتشـر شـد.در 
۲۴ سـاعت گذشـته ۲۴ مورد مبتال به کووید۱۹ در اسـتان کرمان 
شناسـایی شـده اسـت.تعداد کل مبتالیـان اسـتان بـه ۷۹۷ نفـر 
رسـید.موارد جدید به تفکیـک حوزه دانشـگاه های علوم پزشـکی 
استان:حوزه دانشـگاه علوم پزشـکی کرمان: ۱۹ نفر،حوزه دانشگاه 
علـوم پزشـکی رفسـنجان: ۲ نفـر، حـوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 
سـیرجان: ۳ نفر.از موارد جدید ۱۱ مرد و ۱۳ زن گزارش شـده است 
.فوتی جدیـد گزارش نشـده و تعـداد فوتی ها همـان ۵۱ نفـر اند.از 
ابتـدای اپیدمی تـا دیـروز ۶۵۶۶ مـورد آزمایـش در اسـتان کرمان 
گرفته شـده اسـت.۷ مورد ترخیص جدید در ۲۴ سـاعت گذشـته 

ثبت شـده اسـت که مجمـوع ترخیصـی ها بـه ۳۶۸ نفر رسـید.

 زکیه سلیمی/ مدیرکل آموزش و 
آموزش و 

پرورش
پرورش استان کرمان از کلنگ زنی 
مسکن فرهنگیان به صورت نمادین 
در هفته جاری خبر داد و گفت: قریب به ۸ هزار نفر 
از همکاران ما در استان کرمان فاقد مسکن هستند 
و این مسئله به جد در دستور کار آموزش و پرورش 
استان قرار دارد.احمد اسکندری نسب امروز 
یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه در نشست خبری به 
مناسبت هفته تکریم مقام معلم افزود: در آموزش و 
پرورش استان کرمان با شعار "تکریم معلم، مدیریت 
منابع و مدرسه پویا" تالش می کنیم و معتقدیم 
معلم مهم ترین رکن نظام تعلیم و تربیت است و 
تکریم شان و منزلت معلم جزو اولویت های ما بوده 
است.او با اشاره به اماکن رفاهی مربوط به فرهنگیان 
در استان کرمان گفت: در اکثر شهرستان ها خانه 
معلم احداث شده است.وی در خصوص اقدامات 
صورت گرفته در حوزه درمان اظهار کرد: در سراسر 
استان به ویژه در شهرستان های بزرگ کلینیک 
برای فرهنگیان احداث شده است.او اضافه کرد: در 
شهر کرمان کلینیک فرهنگیان از مجهزترین 
کلینیک ها در استان است.احمد اسکندری نسب 
گفت: با خرید تجهیزات بخش رادیولوژی و 
سونوگرافی درکلینیک فرهنگیان کرمان راه اندازی 
شد.اسکندری نسب با بیان اینکه قریب به ۸۰ هزار 
نفر همکار بازنشسته و شاغل در استان کرمان داریم، 
گفت: پیگیر راه اندازی بیمارستان فرهنگیان در 
کرمان هستیم تا این مهم در آینده نه چندان دور به 
به  اشاره  با  نسب  برسد.اسکندری  سرانجام 
توانمندسازی معلمان گفت: معلمان باید با آگاهی 
کامل وارد مدارس شوند.او افزود: معلمان برای ورود 
به سال تحصیلی جدید ۷۰۰ ساعت آموزش 
می بینند.وی اضافه کرد: هیچ معلمی نباید بدون 
آموزش الزم به کالس درس ورود کند.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان کرمان افزود: مدرسه 
جایگاه همه آموزش هایی است که هر فرد باید 
ببیند و کانون تربیت محله است و آینده جامعه از 
فعالیت و کار ما در مدرسه رقم می خورد.او افزود: ۴۰ 
میلیون نفر به صورت غیرمستقیم با آموزش و 
پرورش در ارتباطند.او گفت: براساس دستور 

وزارتخانه، حقوق نیروهای مدارس غیردولتی باید 
تا پایان سال تحصیلی پرداخت شود.اسکندری 
نسب اضافه کرد: شهریه سرویس مدارس نیز تا ۵ 
اسفند که مدارس باز بوده پرداخت شود و بعد از آن، 
مبالغ دریافتی باید از سوی مدارس به خانواده ها 

برگشت داده شود.
در تلویزیون ارتباط تعاملی نبود

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان 
این که شیوع کرونا در هیچ کشوری قابل پیش بینی 
نبود گفت: در این شرایط نمی توانستیم آموزش 
دانش آموزان را نادیده بگیریم.او افزود: مشخص 
نبود چه زمان کرونا به اتمام برسد و این وقفه به نظام 
تعلیم ضربه می زد.اسکندری نسب گفت: روزانه ۲۸ 
برنامه از رسانه ملی برای آموزش به دانش آموزان 
پخش می شود.وی اظهار کرد: تلویزیون ارتباط 
تعاملی نبود و برای بهتر شدن آموزش ابتدا ۵ پیام 
رسان داخلی معرفی شد که موفق نبودند.او گفت: 
شبکه دانش آموزی راه اندازی که معلمان با تجربه 
جدید آشنا شدند.وی افزود: معلمان در این ایام 

خوش درخشیدند.
هیچ دانش آموزی رها نشد

اسکندری نسب گفت: قبل از شروع طرح شاد برخی 
از معلمان برای آموز مجازی به دانش آموزان اقدام 
کرده بودند.او افزود: در این ایام هیچ دانش آموزی 
رها نشد.وی درباره وضعیت آموزش دانش آموزان 
روستائی و مناطق دور دست اظهار کرد: به جد 

پیگیر هستیم و با معلمانی که کار آموزش این دانش 
آموزان را دنبال نکرده باشند، برخورد می کنیم 
زیرا نباید دانش آموزی از تحصیل باز بماند.وی 
در خصوص از سرگیری آموزش در برخی مدارس 
گفت: برخی مدارس روستایی که معلم بومی است 

و در وضعیت سفید اند آموزش از سرگرفته شده 
است.احمد اسکندری نسب افزود: معتقدیم هیچ 
چیز جای آموزش چهره به چهره را نمی گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان درباره 
نحوه برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی گفت: 
امتحانات نهایی به صورت حضوری برگزار می 
شود و برای مقاطع دیگر تابع دستورات ستاد ملی 
کرونا هستیم.او افزود: پیش بینی می شود کنکور 
سراسری اوایل مردادماه برگزار شود.وی خاطرنشان 
کرد: ۸۰ درصد سواالت کنکور از محتوای کتاب 

های تدریس شده خواهد بود.

همزمانی تعطیلی مدارس با توزیع شیر
اسکندری نسب با بیان اینکه مشکالت اقتصادی 
در کشور موجب می شود کار ها به موقع انجام 
نشود گفت: زمانی که کرونا مدارس را به تعطیلی 
کشاند شیر توزیع شد.او افزود: در این خصوص 

با ۲ شرکت قرارداد داشتیم که لغو شد.مدیرکل 
آموزش و پرورش استان کرمان در پاسخ به 
سوال مربوط به لباس فرم دانش آموزان در 
سال تحصیلی جدید گفت: با توجه به وضعیت 
اقتصادی در این خصوص تصمیم جدیدی گرفته 
نشده است.او اضافه کرد: در سال جدید لباس فرم 
همان لباس قبلی است.وی هم چنین افزود: در 
خصوص پایه های ورودی هم لباس فرم همان 
که هست در نظر گرفته شده است.اسکندری 
نسب در پاسخ به سوالی مبنی بر تبدیل وضعیت 
نیروهای خدماتی دارای مدرک دانشگاهی به 
کادر آموزشی گفت: تبدیل وضعیت این نیروها 
به لحاظ سازمان امور اداری و استخدامی ممنوع 
است.او افزود: و این افراد صرفا برای کارهای 
خدماتی استخدام شده اند.وی این را هم اضافه 
کرد: جایی که نیاز و نیرویی مازاد باشد، شهر و 
منطقه می تواند نیرو را برای آموزش بگیرند و 
در اداره کل نیز انجام می شود.اسکندری نسب 
درباره مشکالت فرهنگیان و موارد بازداشتی در 
سطح کشور در سال گذشته گفت: در استان 
کرمان تحصنات معلمان موارد کمی بود و مسئله 
خاصی نداشتیم و کار به بازداشت و مسائل دیگر 
کشیده نشد.وی در این نشست تصریح کرد: ۱۰ 
هنرستان کارآفرینی در استان کرمان فعال کرده 
ایم و رتبه نخست را در جذب دانش آموزان در 

رشته های فنی حرفه ای و کار و دانش داریم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان:

8۰۰۰ نفر از فرهنگیان استان کرمان فاقد مسکن هستند
گزارش
کرمان نو

زغالسنگ کرمان وارد بورس می شود
کرمـان - ایرنـا - بـه گفتـه مدیرعامـل صنـدوق بازنشسـتگی 
فوالد کشـور شـرکت سـرمایه گذاری این صنـدوق در ماه های 
آینـده وارد بـازار سـرمایه می شـود و بـه تبـع آن شـرکت های 
تابعـه از جملـه زغالسـنگ کرمـان را وارد بورس خواهـد کرد.

روابط عمومی صندوق بازنشسـتگی فوالد کشـور روز یکشـنبه 
با اعـالم این مطلـب بـه ایرنـا افـزود: رضـا مسـرور مدیرعامل 
ایـن صنـدوق افزایـش بـازده دارایـی هـای صنـدوق فـوالد را 
یکـی از مهمتریـن برنامه هـای صندوق در سـال جهـش تولید 
عنـوان کرده اسـت .مسـرور تاکید کـرده ؛ بـا توجه به بررسـی 
هـای جامعی کـه در شـورای سـرمایه گـذاری صنـدوق فوالد 
انجـام شـد، به ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه ورود هوشـمندانه به 
بازار سـرمایه، مناسـب ترین رویکرد در راسـتای افزایش بازده 
دارایی هـای صنـدوق اسـت.مدیرعامل صندوق بازنشسـتگی 
فـوالد گفت: شـرکت فـوالد تجارت داالهـو به عنوان شـرکت 
سـرمایه گـذاری صنـدوق نسـبت به بورسـی شـدن شـرکت 
هـای تابعـه و سـرمایه گـذاری در بـازه زمانـی تعیین شـده، 
اقـدام می کنـد.وی ادامـه داد: شـرکت های سـنگ آهـن 
مرکزی ایران، زغالسـنگ پـرورده طبس، زغالسـنگ کرمان، 
فوالد آلیـاژی ایـران، فـوالد خراسـان و فـراورده های نسـوز 
آذر در قالـب یـک هلدینگ فـوالد تجـارت داالهـو در بورس 
قـرار میگیرد.به گفته کارشناسـان امر اینک سـه هـزار کارگر 
در معـادن زغالسـنگ فعـال سـه شهرسـتان شـمالی اسـتان 
کرمـان شـامل زرنـد ، راور و کوهبنان مشـغول بکار هسـتند 
که قـرار گرفتـن ایـن معـادن در بـورس میتواند گره گشـای 
بسـیاری از مطالبـات و مشـکالت قدیمـی و حـل نشـده این 

قشـر از زحمتکشـان جامعـه باشـد.

اسـتاندار کرمـان گفـت: بـا دسـتور سـتاد ملـی 
مسـاجد از امروز در شهرسـتان های با خطر کمتر 
بازگشـایی می شـوند.محمدجواد فدایی در سـتاد 
اسـتانی کرونـا در کرمان عنـوان کـرد: همانطـور که اعالم شـد 
نماز جماعـت و جمعه با رعایـت پروتکل های بهداشـتی از امروز 
در مسـاجد شهرسـتان هایی که خطر ابتال در آنها کمتر اسـت، 
برگزار می شـود.وی ادامـه داد: درخصوص مـدارس نیز تصمیم 
گرفته شـده اسـت که از ۲۷ اردیبهشـت شـروع به کار کنند و ما 
منتظر دسـتور نهایـی هسـتیم.فدایی در رابطه بـا چگونگی کار 
اصنـاف گفت: بسـیاری از صنـوف که با خطر متوسـط هسـتند 
نیز می تواننـد تحت شـرایطی که به آنها ابالغ می شـود، شـروع 
به کار کننـد.وی عنوان کـرد: در مورد شهرسـتان هایـی که می 
خواسـتند برای برگزاری جشـنواره هایی برنامه ریزی کنند باید 
گفت که توصیه ما این اسـت، فعـال برنامه ریزی نکننـد، زیرا این 
تعطیلی هـا در حال حاضـر ادامه دارد.اسـتاندار کرمـان در مورد 
اعتراض ادارات مبنی بر اینکه پروتکل در آنها رعایت نمی شـود، 
گفت: مقرر شـده اسـت تا پروتکل بـرای بعضـی از ادارات مجددا 
ارسـال و برخی دیگر هـم که نیاز بـه پروتکل های خاصـی دارند 
ایـن پروتکل تدویـن و به آنهـا نیز ابالغ شـود.فدایی بـه صراحت 
گفت: اگر تشـخیص داده شـود کـه این پروتـکل هـا در اداره ای 
رعایت نمی شـود، مسـوول آن دسـتگاه باید پاسـخگو باشد.وی 
عنوان کرد: اتوبوس ها و ماشـین های کرایه بین شـهری، توسط 
پلیس راه هـا کنترل می شـوند و اگر اضافـه بر پروتـکل، بین راه 
مسافری سـوار کرده باشـند، قطعا با آنها برخورد قاونی می شود 
و مسـافر ها نیز بعد از پیاده شـدن بـا خودروی دیگری به مسـیر 
ادامه خواهنـد داد. اسـتاندار کرمان افـزود: کوچ عشـایران نیز از 
این پـس با کمـک سـپاه و ارتش بـه صـورت مکانیزه انجـام می 
شـود.فدایی در مورد برگـزاری کالس های تقویتـی در منوجان 
گفـت: ایـن کالس هـا بـا رعایـت پروتکل هـا مـی تواننـد ادامه 

پیـدا کنند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور اعالم کرد: زمان برگزاری 
۳ کنکور سال ۹۹ تغییر پیدا می کند.ایرنا گزارش داده؛ فاطمه زرین 
آمیزی گفته است: به منظور رفاه حال داوطلبان کنکورهای سال ۹۹، روز 
گذشته جلسه ای با حضور مسووالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری، همچنین آموزش و پرورش برگزار 
شد.وی افزود: قرار شد زمان برگزاری کنکورهای امسال تغییر کند که 
سازمان سنجش آموزش کشور پیشنهادهای خود را برای سایر زمان های 
برگزاری این سه آزمون به ستاد ملی کرونا ارائه داد.به گفته سخنگوی 
سازمان سنجش، امروز زمان قطعی برگزاری این آزمون ها مشخص می 
شود.قرار بود کنکورهای کارشناسی ارشد در ۲۲ و ۲۳ خردادماه، دکتری 

۹ خردادماه و سراسری ۱۲ و ۱۳ تیرماه امسال برگزار شود.

مساجد از امروز در شهرستان های
 با خطر کمتر بازگشایی می شوند

زمان برگزاری 3 کنکور ۹۹
 باز هم تغییر کرد

خبر

خبرخبرخبر

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: 
در ستاد استانی مقابله با کرونا وضعیت برخی 
شهرستانهای استان سفید اعالم شد. اعالم 
وضعیت سفید در شهرها نباید به معنای 
عادی شدن شرایط باشد و وضعیت سفید یا 
زرد به رفتار ویروس در محیط بیرون بستگی 
دارد. دکتر شفیعی؛ سخنگوی ستاد کرونا 
اختالف آمار ستاد و نرم افزار ماسک را توضیح 
داد،مهدی شفیعی در پاسخ به این سؤال 
»کرمان نو« که چرا بر اساس اپلیکیشن 
ماسک در برخی از شهرستان های استان 
موارد ابتال به کرونا وجود دارد اما در آمار 
دانشگاه های علوم پزشکی استان نیامده اند، 
گفت: آماری که توسط دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان اعالم می شود بر اساس آزمایش هایی 
است که در استان کرمان انجام شده.وی افزود: 
مواردی که در برنامه ماسک آمده اما توسط ما 
اعالم نشده است، مربوط به کسانی می شود 
که ساکن استان کرمان هستند ولی به دالیل 
مختلف به استان دیگری رفته اند و در واقع در 
آنجا شناسایی شده اند.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان ادامه داد: همچنین آمار 
وزارتخانه به صورت تجمیعی است و آنها بر 
اساس آدرس محل سکونت در اپلیکیشن 
ماسک موارد ابتال را منتشر می کنند.وی 
عنوان کرد: به همین دالیل ممکن است این 
آمار با مواردی که ما اعالم می کنیم مغایرت 
پیدا کند، زیرا آنها موارد خارج از استان رو هم 
پوشش می دهند.شفیعی در خصوص اینکه 
گاهی آمارها از دانشگاه های علوم پزشکی 
سطح استان زودتر اعالم می شود، گفت: چون 
آزمایشگاه جدید در شهرستان ها راه اندازی 
شده، ممکن است آنها جواب ها را زودتر از 
اینکه به دست ما برسد اعالم کنند.وی افزود: 
جواب آزمایش ها ممکن است بین ساعت ۱۹ 
و ۲۰ آماده و اعالم شود که ما روز بعد در آمار 
تجمیعی لحاظ می کنیم.سخنگوی دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان عنوان کرد: ما باید تعداد 
مبتالیان قطعی را هر روز تا ساعت ۹ صبح به 
وزارتخانه اعالم کنیم و بعد از اینکه آنها ساعت 
۱۴ بعد از ظهر آمار را منتشر کردند و نرم افراز 
هم بروز رسانی شد، ما نیز آن را مالک قرار 

می دهیم و به اطالع عموم می رسانیم.

ادارات دستورالعمل های 
بهداشتی کرونا را به خوبی 

رعایت نمی کنند
کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  رئیس 
گفت: ادارات در رعایت دستورالعمل های 
نمی کنند.به  عمل  خوب  بهداشتی 
گزارش ایسنا کرمان، دکتر حمیدرضا 
 ۱۴ یکشنبه  امروز  رشیدی نژاد، 
اردیبهشت ماه در جلسه ستاد کرونا 
استان کرمان اظهار کرد: »با رعایت 
پروتکل های بهداشتی توسط مردم، 
کرمان در بین استان های خوب از لحاظ 
شیوع کروناست و به گونه ای عمل شد 
که مانند شهرهای دیگر »پیک بحران 
شیوع کرونا« را در استان کرمان نداشتیم.

وی افزود: »تا نهم اردیبهشت ماه، روند 
ثبات را در شیوع کرونا در استان کرمان 
داشتیم و تعداد بیماران بستری بدحال 
روزانه در استان کم است که نشان 
می دهد پیک بیماری را در استان پشت 
سر گذاشته ایم که خیلی هم روند بدی 
نداشت. رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرمان با بیان اینکه حداکثر بستری در 
تخت های ویژه در استان تاکنون بیش 
از ۲۰ درصد و در تخت های عادی بیش 
از ۱۵ درصد نبوده است، ادامه داد: به 
میزان کاسته شدن از بیماران بستری در 
تخت های بیمارستانی، به تعداد بیماران 
مبتال به ویروس به صورت سرپایی 
افزوده می شد.رشیدی نژاد اظهار کرد: 
اصناف خوب عمل کردند اما ادارات در 
رعایت پروتکل های بهداشتی خوب عمل 
نمی کنند.وی اضافه کرد: باید خوشه های 
مبتالیان به ویروس را شناسایی و از 
گسترش آن در سطح جامعه جلوگیری 

کنیم.

جنوب استان کرمان یکی از قطب های 
تامین محصوالت کشاورزی کشور است گزارش

و سالیانه بیش از ۵ میلیون تن انواع 
محصوالت کشاورزی را روانه بازار کشور و دنیا می کند، 
شغل بسیاری از اهالی جنوب، کشاورزی است و قوت 
خود را از دامن زمین بر می چینند،  اما همین کشاورزان 
در بسیاری از مواقع نتیجه تالش و هزینه خود را دریافت 
نمی کنند ،کشاورزی برای جنوبیان انگار بازی آب و 
آتش است، ممکن است تو چیزی بکاری و سبز هم 
شود، کیفیتش هم خوب باشد اما کسی برای خرید  پیدا 
نشود، شاید تو محصول را با تمام تالش و وجودت به ثمر 
برسانی اما دالالن مفت آن را طلب کنند و تو از ترس 
اینکه زحمت ماه ها تالشت را از دست بدهی،به اجبار 
بفروشی اما در این بازار آشفته، حضور مسووالن و نهاد 
های متولی می تواند، بسیار تاثیرگذار باشد. تا شاید 
اندکی از ظلمی که گاه از سوی زمین وگاه از آسمان و 
امسال از سوی کرونا بر کشاورزان تحمیل می شود را 
کم کند، کرونا عالوه بر سالمتی، کشاورزی استان را هم 
به خطر انداخته است. گاهی آنچنان طاقت کشاورز 
طاق شده که راضی می شود محصولش را به کف 
خیابان ها بریزد و گاهی از اعتراض جاده ای را می بندند 
به امید اینکه دیده شوند وکسی باری از مشکالتش را 
کم کند. در مورد مشکالت پیش آمده زنجیر وار 
محصوالت کشاورزی در جنوب استان به خصوص 
محصول پیاز با مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب گفت 
وگو کردیم .برخوری در این باره گفت: هم اکنون در 
جنوب کرمان در ۲ محصول مشکل وجود دارد  و عرضه 
درآن ها بیشتر از تقاضا است، یکی پیاز و دیگری گوجه 
است، در مورد محصول پیاز از ۱۵ اسفند  که در ستاد  
تنظیم بازار  تعرفه ۱۰ هزار تومانی  صادرات برای این 
محصول مشخص شد، جلوی صادرات این محصول 
گرفته شد، یعنی از ۱۵ اسفند تا ابتدای اردیبهشت بابت 
صادر کردن هر کیلو پیاز ۱۰ هزار تومان باید پرداخت 
شود. بعد هم که تعرفه برداشته شد، کشاورز احساس 
کرد، امکان دارد بازار بهتر شود و پیاز را برداشت نکرد و 
پیاز درشت شده و فروشش سخت تر شد.  برخوری در 
ادامه یادآور شد: متقاضی پیاز درشت، معموال رستوران 
ها و مراکز تهیه غذا است که به دلیل شیوع کرونا  بازار 

پیاز این دسته از مشتریان را از دست داده است و از 
طرفی هم  کرونا روند صادرات را کند کرده و در بسیاری 
موارد صادرات متوقف شده ، در حال حاضر کامیون 
محصول کشاورزی باید چند روز در صف بازرسی 
بهداشتی برای کرونا باشد که عالوه بر کرایه بیشتری که 
به فروشنده تحمیل می شود، محصول کشاورزی هم 
خراب شده از بین می روند و این خراب شدن محصول 

در گوجه فرنگی هم وجود دارد.  
تصمیم های گذشته ستاد تنظیم بازار 

مشکل ساز شد
مدیر کل جهاد کشاورزی جنوب تاکید کرد: به نظر 
من یکی از اشتباهات و دالیل بروز مشکالت فروان 
برای بخش کشاورزی سپرده شدن ستاد تنظیم بازار 
به وزارت صنعت ، معدن و تجارت بود، من پیش از این 
باید وزارت  جهاد را که با مشکالت آشنا بود برای امری 
قانع می کردم، اکنون باید وزارت خانه ای راکه آشنایی 
با شرایط ندارد، قانع کنم. در بحث صادرات پیاز هم آن 
تصمیم اشتباه در ستاد ، صادرات را  متوقف کرد  و پیاز 
زمانی که باید صادر می شد ، نشد.  اگر همان موقع به 
جای ۱۰ هزار تومان، ۳ هزار تومان  تعیین می کردند 
این مشکالت پیش نمی آمد که  این امر از بی تدبیری 
رخ داده است.  برخوری در ادامه یادآور شد، ما به دنبال 
خرید حمایتی از کشاورزان هستیم و۱۶۰۰ تومان 
قیمت را برای  پیاز، و برای گوجه فرنگی ۱۳۲۵ تومان 
مشخص کردیم و قرار است وزیر جهاد در هیات دولت 
موضوع خرید حمایتی را مطرح کند،  و در صورتی که 
مصوب شود مباشر انجام کار، تعاون روستایی است. 
به گفته برخوردی از سوی ستاد تنظیم بازار خرید 
تضمینی پیاز هر کیلو ۴۰۰ تومان  مطرح شده  و جهاد 
موافقت نکرده است و در مورد گوجه هم خرید تضمینی 
وجود ندارد وقرار است دوشنبه کار گروه تنظیم بازار 

کشوری خرید حمایتی را مصوب کند. 
منطقه آزاد راه حل مشکالت 

کشاورزی جنوب
برخوری معتقد است تبدیل شدن جنوب کرمان به 
عنوان  یک منطقه آزاد کشاورزی  راه حل مشکالت 
کشاورزی این بخش است.او در این باره گفت: من 
معتقدم به دلیل اینکه اکثر نهاد های کشاورزی که  در 
جنوب استان مصرف می شود،عمدا خارجی هستند  

و هم  تعدادی از محصوالت ما ، صادراتی هستند 
بهتر است که کل جنوب به عنوان یک منطقه آزاد 
کشاورزی  شود و شرکت های خارجی  تولید کنند نهاد 
ها، آزاد باشند  که در منطقه ما دفتر  داشته باشند و از 
طرفی محدودیت های صادرات شامل حال محصوالت  
جنوب نشوند وکل منطقه  مستقیم روبروی خریدار و 

فروشنده باشد.
خرید حمایتی محصوالت کشاورزی جنوب

مروجی رییس سازمان صمت  هم در مورد مشکالت 
کشاورزی کاغذ وطن گفت: ما در ستاد تنظیم بازار، 
پیگیر خرید تضمینی  و حمایتی بودیم و  دو مصوب 
هم داشتیم یکی اینکه تعاون روستای شمال استان،  
اقدام به خرید محصوالت جنوب کند و به عنوان عرضه 
مستقیم در استان توزیع کند  و مصوب دیگر هم این 
که تعاون روستایی کشور از کشاورز خرید حمایتی 
تضمینی کند و محصوالت در استان های دیگر توزیع 
شود.مروجی یادآور شد: اکنون هم خرید توسط تعاون 
روستایی کشور در حال انجام است ولی  این خرید 
توافقی و بر اساس قیمت بازار است ما به دنبال خرید 
حمایتی و تضمینی محصوالت جنوب هستیم . محمد 
ارزنده  یکی از کشاورزان جنوبی در مورد قیمت پیاز به 

مهر گفت: سال های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ کشاورزان جنوب 
کرمان با افت جدی در زمینه قیمت پیاز مواجه شدند 
و در نهایت مجبور شدند زمین های خود را بدون اینکه 
محصول را برداشت کنند شخم بزند.وی تصریح کرد: 
سال گذشته اما دولت تعرفه های صادراتی را حذف 
کرد و کشاورزان با افزایش قیمت مواجه شدند به 
همین دلیل تعداد قابل توجهی از مردم برای کشت 
پیاز در سال جاری ترغیب شدند اما در سال جاری با 
افت قیمت، محصول روی دست مردم مانده است.وی 
گفت: هزینه کشت پیاز در هر هکتار بسیار بیشتر از 
سایر محصوالت است که هزینه خرید بذر بخش عمده 
را تکمیل می دهد بسیاری از کشاورزان با وام و قرض 
از دیگران اقدام به کشت محصول کرده اند و اگر چاره 
اندیشی نشود مردم با مشکل جدی مواجه خواهند 
شد.اسماعیل شعبانی نیز خبرنگار مهر گفت: دالالن 
قیمت های بسیار پایین و زیر هزار تومان پیشنهاد 
می دهند و برخی از کشاورزان هم برای اینکه بتوانند 
بخشی از قرض هایشان را بدهند محصول را می فروشند 
و برخی هم ترجیح می دهند محصول را برداشت نکنند 
و زمین ها را شخم بزنند.وی افزود: مردم در زمان 
برداشت محصول خیار و گوجه به شدت ضرر کرده اند و 

حاال نوبت پیاز و سیب زمینی است.

کشاورزی در جنوب؛ بازی با آب و آتش
به گفته رییس جهاد کشاورزی جنوب، قرار است دوشنبه در ستاد تنظیم بازار کشوری موضوع خرید حمایتی گوجه و پیاز جنوب تصویب شود 

  نجمه سعیدی
دبیر تحریریه

ایرنا - حضور معلم عشایری با 
رعایت پروتکل های بهداشتی گزارش

در کالس درس به دلتنگی بچه 
هایی که نه شبکه شاد داشتند و نه گوشی که 
بتوانند آموزش های خود را کامل داشته 
باشند خاتمه داد و دل های آنها را با جلوه 

ایثارگری ، گرم آموزش کرد.
محمد شهابی معلم عشایری منطقه بافت 
استان کرمان گفت: ۲۶ سال سابقه تدریس در 
مقطع ابتدایی مدارس چند پایه ی اسفندقه 
جیرفت و بافت استان کرمان را دارم طی این 
مدت پس از شیوع کرونا در ایران اولین بار بود 
که دوری از بچه ها را تجربه میکردم و واقعا 
نگران آن ها بودم.وی با بیان اینکه در دامنه ی 
کوه سیاهکوه مشرف به صوغان در فاصله ی 
۳۱۰ کیلومتری جنوب غرب کرمان زندگی 
می کنم،  افزود: بعد از تعطیالت و ۱۴ روز 
قرنطینه شدن در خانه آموزش کالس درس 
را به صورت حضوری با رعایت تمام پروتکل 
های بهداشتی شروع کردیم.شهابی در ادامه 
افزود: در مدرسه ۲۲ نفر دانش آموز داریم که 
۹ نفر از آن ها پسر و ۱۳ نفر دختر هستند که 
از این تعداد یک چهارم آن ها در اسفندماه از 
طریق گوشی آموزش های الزم را کسب می 
کردند و اما سه چهارم دیگر گوشی همراهی 
که بتوان با آن ها ارتباط برقرار کرد نداشتند 
که تنها با تماس تلفنی و رساندن  بسته های 
آموزشی به بچه ها  تکالیف آن ها را پیگیری 
می کردیم.این معلم عشایری تصریح کرد: 
بعد از تعطیالت سال جاری به دلیل اینکه 
۱۵ درصد کتاب ها تدریس نشده بود و برخی 

از دانش آموزان یا نت و یا گوشی نداشتند و 
یا اصال سواد رسانه ای نداشتند بنابراین  با 
درخواست اولیا  و دانش آموزان و رضایت 
کتبی آن ها در اقدامی خودجوش با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی کالس های درس 
را به صورت حضوری با تخته سفید و ماژیک 
به صورت تک نفری و خانوادگی یا آموزش 
خانه به خانه شروع کردیم و دروس در فاصله 
ی دو متری با صدای بلند آموزش داده می 
شد.وی همچنین گفت: روزی یک ساعت تنها 
برای رفع اشکال عمومی و مسائل پیشگیری از 
شیوع ویروس کرونا اختصاص دادیم و دانش 
آموزان نیز در کالس با دستکش و تخته پاک 
کن و ماژیک مخصوص به خود و اسپری ضد 
عفونی کننده به فاصله دو متر در کالس حاضر 
می شدند.شهابی با تاکید بر اینکه فضای 
مجازی و یا همان شبکه شاد هیچ وقت نمی 
تواند خالء معلم را پر کند گفت: بچه ها خیلی 
خوشحال و ذوق زده بودند که دوباره توانسته 
بودیم آموزش را به صورت عادی شروع کنیم.

وی از عشایر به عنوان خانواده بزرگش یاد کرد 
و گفت: دانش آموزان به اندازه خانواده برای 
من مهم هستند و آموزش به آن ها مهم تر 
است آنقدر مهم که بعد از ۱۴ روز قرنطینه 
شدن در خانه و مطمئن شدن از صحت و 
سالمت خود ۱۶۰ کیلومتر از خانواده دور 
شدم  تا بتوانم به  بچه های معصوم را از انتظار 
به در آرم و با آن ها دروس را کار کنم تا عقب 
نیافتند.این معلم عشایری دانش آموزان 
عشایر را با هوش باال دانست و گفت: اگر 
تنها بتوان امکانات و تجهیزات این مناطق را 
حداقل برای آموزش در اختیار این بچه ها 
بگذارند مطمئنا قدر خواهند دانست و تک 

تک آن ها باعث افتخار ملت خواهند بود.
وی تدریس را در این شرایط بسیار سخت 
عنوان کرد و گفت: کسی که صبر و حوصله، 
دلسوزی و مهربانی نداشته باشد نمی تواند 
بر این شرایط فائق آید و موفق نخواهد 
شد و باید برای آموزش هرگونه سختی را 

تحمل کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان 
گفت: اهمیت تاالب جازموریان در اکوسیستم 
منحصر به فرد منطقه به حدی است که خبر آبگیری 
صد درصدی این تاالب تحولی جدی در جنوب 
کرمان محسوب می شود که می تواند در دراز مدت 
موجب احیای دوباره محیط زیست منطقه شود.

مرجان شاکری در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
آخرین وضعیت تاالب جازموریان، اظهار داشت: 
طبق گفته  مسئوالن آب منطقه ای با بارش های 
پیوسته و سنگین اخیر درحال حاضر این تاالب 
صددرصد آبگیری شده است و در شرایط مطلوبی 
قرار دارد.وی افزود: اهمیت جازموریان در اکوسیستم 
منحصر به فرد استان کرمان که با محدودیت های 
منابع آبی روبروست به حدی است که خبر آبگیری 
صددرصدی جازموریان یک تحول جدی در جنوب 
استان کرمان محسوب می شود که می تواند در دراز 
مدت موجب احیای محیط زیست منطقه شود.

شاکری ادامه داد: این تاالب در حوزه مشترک ۲ 
استان کرمان و سیستان و بلوچستان قرار دارد که ۵۲ 
درصد این تاالب در کرمان و ۴۸ در استان سیستان 
و بلوچستان قرار دارد. این تاالب در زمان های 
قدیم از سرشاخه های هلیل رود و بمپور تغذیه 
می کرد و قطعا با ایجاد سازه های هیدرولیکی مثل 
سد جیرفت در باال دست تاثیرات زیادی بر روی 
خشکسالی تاالب جازموریان طی سال های گذشته 
داشت.مدیرکل حفاظت محیط زیست کرمان: این 
تاالب در زمان های قدیم از سرشاخه های هلیل 
رود و بمپور تغذیه می  کرد و قطعا با ایجاد سازه های 
هیدرولیکی مثل سد جیرفت در باال دست تاثیرات 

زیادی بر روی خشکسالی تاالب طی سال های 
گذشته داشت.وی افزود: ۹۱ مسیل آب در استان 
کرمان وارد تاالب جازموریان می شوند که با توجه 
به خشکسالی های متوالی ۲ دهه اخیر قطعا تاثیرات 
زیادی در خشکسالی منطقه داشته است. عالوه بر 
این موضوع وجود چاه های مجاز و غیر مجاز مربوط به 
کشاورزی نیز در کم آبی تاالب بی تاثیر نبوده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان عنوان 
کرد: مردم بومی ساکن اطراف تاالب جازموریان برای 
معیشت و مصارف کشاورزی از آب تاالب استفاده می 
کنند و اگر قرار باشد زمانی از این اقدام آنها جلوگیری 
شود حتما باید جایگزین معیشتی برای این مردم 
در نظر گرفته شود که البته در کرمان این طرح 
تهیه شده و در دست بررسی است.وی ادامه داد: 
تاالب جازموریان مانند یک اسفنج عمل می کند 
و می تواند در احیا آب های زیر زمینی منطقه 
و پوشش گیاهی تأثیر قابل توجه داشته باشد. 
طی سال های گذشته بر اثر خشکسالی های 
بوجود آمده و شدت باالی تبخیر آب تاالب دیگر 

آبی در تاالب وجود نداشت اما خوشبختانه با 
بارندگی هایی که طی ۲ سال اخیر صورت گرفته 
ورودی آب خوبی به تاالب داشتیم. سال گذشته 
۸۰ درصد تاالب آبگیری شد و امسال نیز صد در 
صد آبگیری شد و امیدوارم این تداوم بارش ها 
ادامه داشته باشد چرا که این موضوع باعث زنده 
نگه داشتن تاالب و حیات دوباره ای در این حوزه 
می شود. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان 
کرمان ادامه داد: جازموریان پس از خشک شدن 
به دلیل وجود رسوب های سیالبی در منطقه به 
کانون گرد و غبار تبدیل و موجب انتشار ریزگردها 
و آلودگی هوا می شد. سیالب حجم زیادی گل 
و الی و رسوبات با خود همراه می آورد و همین 
رسوبات در تابستان به گرد و غبار تبدیل می شوند 
در این خصوص مطالعات جدی در حال انجام 
است و اعداد و ارقام به زودی اعالم می شود.

وی گفت: این تاالب جایگاه پرندگان مهاجر و 
همچنین پرندگان بومی از جمله آهو بره، تیهو 

و قرقره است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

آبگیری صد درصدی تاالب جازموریان
پایان دلتنگی دانش آموزان فاقد شبکه 

شاد در کرمان

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، شرایط کرونایی را 
فرصتی مناسب برای گسترش دادرسی  الکترونیک دانست و گفت: اگر 
دادرسی الکترونیک بر مبنای قانون آیین دادرسی الکترونیک شکل گیرد 
می تواند تاثیر زیادی در روند شفاف سازی و اعتمادسازی عمومی داشته 
باشد.یحیی  کمالی پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با 
یادآوری کلید خوردن فرآیند الکترونیکی شدن دادرسی ها در دادگستری 
تهران، گفت: دادرسی الکترونیک موجب کاهش اطاله دادرسی شده و به 
شفافیت رسیدگی در محاکم کمک می کند.نایب رئیس کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس شورای اسالمی شرایط کرونایی را زمان و فرصتی مناسب 
برای گسترش و توسعه دادرسی  الکترونیک دانست و افزود: کلید خوردن 
فرآیند الکترونیکی شدن دادرسی ها رویکرد مثبتی در دستگاه قضا بوده و 
قابل تحسین است.وی ادامه داد: اگر دادرسی الکترونیک به نحو احسن 
مورد توجه واقع شود و بر مبنای قانون آیین دادرسی الکترونیک شکل گیرد 
می تواند تاثیر زیادی در روند شفاف سازی و اعتمادسازی عمومی و همچنین 
سالمت رفتاری و عملکردی قضات و کارکنان داشته باشد.نماینده مردم 
جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی یادآور شد: مدت ها است 
در کشور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه اندازی شده و بخشی از امور 
قضایی توسط این دفاتر انجام می شود البته منظور از دادرسی الکترونیک 
این است که رسیدگی های دادگستری و دادسراها به صورت الکترونیکی 
انجام شود یعنی جلسات دادگاه به صورت الکترونیک برگزار و نتیجه آن در 
سیستم سامانه دادگستری ثبت و ضبط می شود که به هیچ وجه قابل تغییر و 
دخل و تصرف نیست.کمالی پور یادآور شد: اگر سیستم دادرسی الکترونیک 
به معنای واقعی راه اندازی شود در روند رسیدگی به پرونده ها بسیار موثر 
خواهد بود؛ این مهم در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته اما اجرا 
نشده البته قوانین و دستورالعمل های زیادی داریم که از گردونه خارج شدند 
و اجرای آنها مورد غفلت واقع شده یا ناقص اجرا شده اند.قانون آیین دادرسی 
کیفری دارای ۷۲ آیین نامه بود که بخش زیادی از آنها تصویب نشد و 
دادرسی الکترونیک هم یکی از مصوبات این قانون است که تاکنون عملیاتی 
نشده البته مجلس در حوزه نظارت ضعیف عمل کرده و تعامل مناسبی هم 
تاکنون میان دستگاه قضا و مجلس برای اعمال نظارت وجود نداشته است.

گزارش
ایلنا

توسعه دادرسی الکترونیک 
در اعتمادسازی عمومی موثر است  

اعالم وضعیت سفید در 
برخی شهرها به معنای 

عادی شدن شرایط نیست

کرونا به کشاورزی جنوب زیان وارد کرده است

اسکندری نسب گفت: قبل از شروع طرح شاد برخی از معلمان برای آموز مجازی به دانش آموزان اقدام 
کرده بودند.او افزود: در این ایام هیچ دانش آموزی رها نشــد.وی درباره وضعیت آموزش دانش آموزان 
روستائی و مناطق دور دست اظهار کرد: به جد پیگیر هستیم و با معلمانی که کار آموزش این دانش آموزان 
را دنبال نکرده باشــند، برخورد می کنیم زیرا نباید دانش آموزی از تحصیل باز بماند.وی در خصوص از 
سرگیری آموزش در برخی مدارس گفت: برخی مدارس روستایی که معلم بومی است و در وضعیت سفید 
اند آموزش از سرگرفته شده است.احمد اسکندری نسب افزود: معتقدیم هیچ چیز جای آموزش چهره 

به چهره را نمی گیرد.
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
دارای  مساحت 43932/5مترمربع   به  مزروعی  زمین  قطعه  یک  چون ششدانگ 
پالک1410- فرعی از 497- اصلی واقع در شهرقلعه گنج  قطعه چهاربخش 46 کرمان 
مورد تقاضای آقای بهزاد بهرامی مقدم  فرزند عوض به شناسنامه شماره 3150279501نیاز 
به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/02آگهی تحدیدحدوداختصاصی 
پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخه 1399/03/21در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر 
در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته 
باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور 

هرگونه ادعایی مسموع نیست .تاریخ انتشار :دوشنبه 139/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج-م الف :3394

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین جهت تجمیع با پالک9098 فرعی از 2اصلی به مساحت 
75/67داری پالک 10030فرعی از 2-اصلی واقع درشهر کهنوج قطعه یک بخش 46 
کرمان مورد تقاضای کلثوم دیناری کهنوج  فرزند عباس به شناسنامه شماره 400نیاز به 
تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/07آگهی تحدیدحدوداختصاصی 
پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخه 1399/03/13در محل 
شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر 
در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته 
باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور 

هرگونه ادعایی مسموع نیست .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج-م الف :3413

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه دارای پالک10094فرعی از2- اصلی مفروز 
ومجزی شده از پالک 2فرعی از 2-اصلی به مساحت 249/02مترمربع 
واقع درکهنوج حیدر اباد پشت اداره برق قطعه یک بخش 46 کرمان 
ثبت  در  مستقر  139860319002002364-1398/07/28هیات  شماره  رای  باستناد 
کهنوج در مالکیت آقای بهرام شیروانی  فرزند علی قرار گرفته و اگهی نوبتی قانون 
ثبت اسناد منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود 
دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/11آگهی تحدیدحدود ان باستناد 
تبصره ماده 13قانون مزبور  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه 
مورخه 1399/03/11در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالکین و مجاورین 
رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرردرمحل وقوع ملک حاضر در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین 
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 
86 اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی 
دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه 

ادعایی مسموع نخواهد بود .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج .م الف :3424

آگهی تحدید حدود اختصاصی
دارای  خانه   باب  یک  ششدانگ  چون 
پالک10064فرعی از 2- اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک 2فرعی از 2-اصلی به مساحت 
307/20مترمربع واقع در کهنوج حیدر اباد  قطعه یک بخش 
-139860319002002502 شماره  رای  باستناد  کرمان   46
1398/08/12هیات مستقر در ثبت کهنوج در مالکیت آقای 
سعید رستمی نسب  فرزند اسفندیار قرار گرفته و اگهی نوبتی 
قانون ثبت اسناد منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار 
نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی 
مالک  مورخ 99/02/06آگهی تحدیدحدود ان باستناد تبصره 
ماده 13قانون مزبور  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 
وبه  مورخه 1399/03/11در محل شروع  روزیکشنبه  8صبح 

عمل خواهد آمد، لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار 
میگردد که در موعد مقرردرمحل وقوع ملک حاضر در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86 
اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را 
کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع 
ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه 
را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده 
هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .تاریخ انتشار :دوشنبه 

1399/02/15
اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان 
کهنوج .م الف :3405

آگهی تحدید حدود اختصاصی
دارای  خانه   باب  یک  ششدانگ  چون 
مفروز  اصلی   -497 از  پالک1417فرعی 
از 497- از پالک 13فرعی  ومجزی شده 
اباد  نورک  در  واقع  315/06مترمربع  مساحت  به  اصلی 
قلعه گنج  قطعه چهاربخش 46 کرمان باستناد رای شماره 
13986031900203031-1398/09/17هیات مستقر در ثبت 
کهنوج در مالکیت آقای خدامرادخارائی  فرزند بختیارقرار 
گرفته و موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13ایین نامه قانون  
منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به 
مالک   کتبی  درخواست  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید 
مورخ 99/02/04آگهی تحدیدحدود ان باستناد تبصره ماده 
13قانون مزبور  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح 

روزیک شنبه مورخه 1399/04/01در محل شروع وبه عمل 
اخطار  فوق  رقبه  مجاورین  و  مالکین  به  لذا  آمد،  خواهد 
میگردد که در موعد مقرردرمحل وقوع ملک حاضر در صورت 
عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک 
انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی 
آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86 
اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود 
را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به 
مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست 
مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت 
یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .تاریخ انتشار 

:دوشنبه 1399/02/15
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان 
کهنوج .م الف :3403

آگهی فقدان سند مالکیت
اسمانی کردستانی   بحر  رقیه  خانم  چون 
از  فرعی   354 پالک  ششدانگ  مالک 
برگ  دو  ارائه  با  بخش45کرمان  در  واقع  573-اصلی 
شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند 
ثبت7038صفحه  ذیل  قبال  که  اخیرالذکر  پالک  مالکیت 
وتسلیم شده  صادر  جیرفت  محلی  امالک  دفتر47   86
است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای 
بنا  لذا  نموده  را  فوق  پالک  المثنی  مالکیت  صدورسند 
ماده  یک  دستورتبصره  وبرحسب  نامبرده  درخواست  به 
آگهی  نوبت  یک  در  مراتب  ثبت  قانون   – نامه  120آیین 

انجام  مدعی  اشخاصی  یا  شخص  چنانچه  تا  میگردد 
معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل سند مالکیت 
مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک 
نوبت است (ظرف مدت 10روز مراتب را با ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک 
از  پس  است  بدیهی  نمایند  اعالم  جیرفت  شهرستان 
انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از 
اداره وفق ضوابط و  هیچکس مسموع نخواهد بود واین 
مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک 

اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد اماک جیرفت م الف :26

آگهی تحدید حدود اختصاصی
اصلی  از497-  دارای پالک1420فرعی  مغازه   باب  چون ششدانگ یک 
مساحت  به  497-اصلی  از  13فرعی  پالک  از  شده  ومجزی  مفروز 
29/79مترمربع واقع درشهر قلعه گنج خیابان شهید جالل انیس قطعه چهار 
بخش 46 کرمان باستناد رای شماره 139860319002004656-1398/12/05هیات مستقر 
در ثبت کهنوج در مالکیت آقای ابراهیم مرادی گچگ  فرزند تراب قرار گرفته و اگهی 
نوبتی قانون ثبت اسناد منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید 
حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/06آگهی تحدیدحدود ان 
باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه 
مورخه 1399/04/01در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالکین و مجاورین رقبه 
فوق اخطار میگردد که در موعد مقرردرمحل وقوع ملک حاضر در صورت عدم مراجعه 
مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86 اصالحی 
پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 
30روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به 
این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود 

.تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج .م الف :3409

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه به مساحت 753/88متر مربع داری پالک38- فرعی 
از 495-اصلی واقع درشهرقلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان مورد تقاضای میثم 
دستجردی  فرزند عباس به شناسنامه شماره 3150061555نیاز به تحدید حدود دارد 
.لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/11آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر 
وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخه 1399/04/07در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع 
ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا 
به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع 

نیست .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج-م الف :3426

آگهی فقدان سند مالکیت
چون اقای رحیم مسلمی مهنی  مالک ششدانگ پالک 4093 فرعی از 706-اصلی واقع 
در بخش45کرمان با ارائه دو برگ شهادت شهود تصدیق شده ادعا واعالم نموده اصل سند 
مالکیت پالک اخیرالذکر که قبال ذیل ثبت صفحه 226دفتر240 امالک محلی جیرفت صادر وتسلیم شده 
است بعلت جابجای مفقود گردیده واز این اداره تقاضای صدورسند مالکیت المثنی پالک فوق را نموده لذا 
بنا به درخواست نامبرده وبرحسب دستورتبصره یک ماده 120آیین نامه – قانون ثبت مراتب در یک نوبت 
آگهی میگردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم ویا وجود اصل 
سند مالکیت مورد ادعا نزد خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی )یک نوبت است (ظرف مدت 10روز مراتب 
را با ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا به اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جیرفت اعالم نمایند 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر در آگهی )10روز(هیچگونه ادعایی از هیچکس مسموع نخواهد 
بود واین اداره وفق ضوابط و مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک اقدام خواهد نمود .
جواد فاریابی -رئیس ثبت اسناد اماک جیرفت م الف :27

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک 

سیرجان 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده 3 قانون 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اول  هیات   139860319012003355 شماره  رای  برابر   
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک سیرجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
 5 شناسنامه  بشماره  محمد  فرزند  بلوردی  مهدی  آقای 
صادره از سیرجان در یک باب خانه به مساحت 295/48 
متر مربع پالک 291 اصلی واقع در بلورد بخش 39 کرمان 
خریداری از مالک رسمی آقای محمد عسکری نسب محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
اعتراضی داشته  به صدور سند مالکیت متقاضی  نسبت 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/1/31
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/2/15

محمد آرمان پور- رئیس ثبت اسناد و اماک- م الف701

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر 
رای شماره 139360319012013322هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک سیرجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی وحیدی قهستانی فرزند علی بشماره شناسنامه 
مساحت  به  خانه  باب  یک  در  سیرجان  از  912صادره 
آباده  در  واقع  اصلی   629 پالک  1468/53مترمربع  
بخش 36 کرمان خریداری از مالک رسمی اقای رضا 
رفعتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در 
مالکیت  سند  صدور  به  نسبت  اشخاص  که  صورتی 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی  نمایند.  تقدیم 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 
صادر خواهد شد. م/الف 702-تاریخ انتشار نوبت اول: 

1399/1/31-تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15
محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت 

ملک سیرجان 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای 
قانون  اول موضوع  شماره 139760319012001456هیات 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غضنفر سلیمی 
پور فرزند اصغر بشماره شناسنامه 2صادره از بافت در یک 
قطعه باغ به مساحت 36954/75 متر مربع 4233اصلی 
واقع در محمدآباد مقدس بخش 36کرمان خریداری از 
مالک رسمی خانم سلطنت آزاد محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م/الف 703
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/1/31
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/2/15

محمد آرمان پور رئیس ثبت اسناد و اماک

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک زرند 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
اگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960319008000141 هیات 
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک زرند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
امین دولت فرزند حمید به شماره شناسنامه 3080040708 
در یک باب خانه به مساحت 236/03مترمربع از پالک 
2389 اصلی واقع در زرند خیابان پوریای ولی خریداری 
از مالک رسمی خانم طیبه ذکائی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. م/الف 21-تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه 1399/2/15

 تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1399/2/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک 
شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کرمان
اداره ثبت اسناد واماک حوزه ثبت 

ملک زرند 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی-اگهی موضوع ماده 3 
و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیات   139960319008000102
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زرند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم عصمت رحمانی هنجروئی 
فرزند حسین به شماره شناسنامه 2 در یک باب خانه به 
مساحت 309 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 115 
فرعی از 2368 اصلی واقع در زرند خیابان انقالب کوچه 4 
خریداری از مالک رسمی آقای اکبر رهنما محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. م/الف 26-تاریخ انتشار نوبت اول:دوشنبه1399/2/15

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1399/2/29
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و اماک 
شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
پالک  از  مفروز  خانه  باب  یک  ششدانگ  چون 
 3 اسدآبادی کوچه  خیابان  در  واقع  5233اصلی 
بخش 130/80 کرمان به مساحت مترمربع مورد تقاضای آقای 
امین خسروی زرندی بشناسنامه شماره 3080127250 صادره از 
زرند فرزند خداداد به استناد رای شماره 139860319008002480_ 
1398/11/21هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت 
نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی 
قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
آن  حدود  تحدید  آگهی  بدینوسیله  مالک   1399/2/13 مورخه 
باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از 
ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخه 1399/3/6در محل شروع و 
بعمل خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور 
رقبه مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل 
وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود 
و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت 
حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
گردد ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 ایین نامه ثبت 
حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
نمایند  ارائه  دادگستری  به  دعوی  طرح  جهت  الزم  دادخواست 
بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 
نخواهد بود. م الف 20-تاریخ انتشار:  دوشنبه مورخه 1399/2/15

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و اماک 
شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
فرعی  پالک 126  خانه  باب  یک  چون ششدانگ 
بخش  وحید  بلوار  خانوک  در  واقع  432اصلی  از 
13 کرمان به مساحت365/73  مترمربع مورد تقاضای خانم 
زرند  از  صادره   52 شماره  بشناسنامه  خانوکی  مهدوی  زهرا 
 -139860319008001988 شماره  رای  استناد  به  مهدی  فرزند 
1398/9/28هیات حل اختالف ثبت شهرستان زرند در مالکیت 
نامبرده قرار گرفته و آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین 
نامه قانون تعیین تکلیف منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی 
قرار نگرفته است و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست 
مورخه 1399/2/9مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن باستناد 
تبصره 5 قانون مزبور منتشر و عملیات تحدید حدود از ساعت 
8 صبح روز سه شنبه مورخه 1399/3/6در محل شروع و بعمل 
خواهد امد لذا بدینوسیله به مالک یا مالکین امالک مجاور رقبه 
مذکور اخطار می گردد در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کس یا کسانی بر حدود و حقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشند طبق ماده 20 قانون ثبت حداکثر 
ظرف مدت 30 روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض 
خود را کتبا به این اداره تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال گردد 
ضمنا معترض بایستی به استناد ماده86 ایین نامه ثبت حداکثر 
ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست 
الزم جهت طرح دعوی به دادگستری ارائه نمایند بدیهی است 
پس از مضی مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد 

بود. م الف 25-تاریخ انتشار:  دوشنبه مورخه 1399/2/15
حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد و اماک 
شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل بر زمین مزروعی وموتور پمپ به مساحت 
46006/58مترمربع  دارای پالک40- فرعی از 495- اصلی واقع در شهرقلعه گنج قطعه 
چهار بخش 46 کرمان مورد تقاضای آقای عوض احمدی کهنعلی فرزند عبدالغزیز به 
شناسنامه شماره 929نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/06آگهی 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزپنج شنبه مورخه 
1399/03/08در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود 
که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن 
واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از 

انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج-م الف :3404

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه  دارای پالک1419فرعی 
از 497- اصلی مفروز ومجزی شده از پالک 13فرعی 
در  واقع  492مترمربع  مساحت  به  از 497-اصلی 
نورک اباد قلعه گنج  قطعه چهاربخش 46 کرمان باستناد رای 
شماره 13986031900203019-1398/09/16هیات مستقر در ثبت 
درویش  فرزند  محمد کهوری  دوست  آقای  مالکیت  در  کهنوج 
قرار گرفته و موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13ایین نامه قانون  منتشر 
ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود 
.لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/04آگهی  دارد 
منتشر  مزبور   13قانون  ماده  تبصره  باستناد  ان  تحدیدحدود 
مورخه  شنبه  روزیک  8صبح  ساعت  از  آن  تحدید  وعملیات 
1399/04/01در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالکین 
و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرردرمحل وقوع 
ملک حاضر در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با 
معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86 
اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا 
به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح 
قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه 
نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 
.م الف :3402

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک با ب خانه به مساحت 405/42 
دارای پالک1458 فرعی از 157- اصلی واقع درشهر 
فاریاب قطعه دوبخش 46 کرمان مورد تقاضای علی 
تاجیک  فرزند عباس به شناسنامه شماره 333نیاز به تحدید حدود 
.لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/07آگهی  دارد 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن 
از ساعت 8صبح روزشنبه مورخه 1399/03/10در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار 
میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر 
و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد 
لغایت 30روز  تنظیم صورت مجلس تحدیدی  تاریخ  از  میتواند 
واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به 
انقضای  از  این صورت پس  غیر  ،در  ارسال شود  دادگاه صالحه 
مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست .تاریخ انتشار :دوشنبه 

1399/02/15-م الف :3414
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 63/91متر 
مربع داری پالک1418- فرعی از 497-اصلی واقع 
درشهرقلعه گنج قطعه چهار بخش 46 کرمان مورد 
شناسنامه  به  مراد  فرزند  نصیر  چاه  محمد کریمدادی  تقاضای 
شماره 893نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی 
مالک  مورخ 99/02/09آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  
مورخه  روزشنبه  8صبح  ساعت  از  آن  تحدید  وعملیات  منتشر 
1399/04/07در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک 
ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این 
آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق 
ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد 
وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این 
صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست 

.تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15-م الف :3419
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون اگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13ایین نامه قانون  ثبت 
هر یک از پالک های ذیل واقع در شهرستان قلعه گنج قطعه 
نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  ودر  منتشر  46کرمان  چهاربخش 
مورخه  مالکان   درخواست کتبی  دارند.لذا حسب  تحدیدی حدود  به  ونیاز 
منتشر  مزبور  13قانون  ماده  تبصره  باستناد  آن  تحدید  1399/02/03آگهی 
وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخه 1399/03/21در محل 
شروع وبعمل خواهد آمد. لذا به مالکین  و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد 
که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین 
عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود 
وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86 
اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و 
گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
مغازه   باب  یک  ششدانگ  اقا  بدیل  فرزند  چمنی   علی  اقای  1416فرعی 
مساحت28/55متر مربع واقع در نورک اباد قلعه گنج مجزی شده از پالک 

13فرعی از 497-اصلی   
1414فرعی اقای منصور چهر ازاد  فرزند محمدرضا  ششدانگ یک باب مغازه 
مشتمل بر دوطبقه فوقانی به مساحت102متر مربع واقع در نورک اباد قلعه گنج 
بعد از اداره راه نبش میدان مجزی شده از پالک 5فرعی از 497-اصلی  - 

تاریخ انتشار : دوشنبه 1399/02/15
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 
.م الف :3398

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون اگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13ایین نامه قانون  ثبت 
هر یک از پالک های ذیل واقع در شهرکهنوج قطعه یک بخش 
46کرمان همگی مفروز ومجزی شده از پالک 44- اصلی منتشر ودر موعد 
دارند.لذا حسب  حدود  تحدیدی  به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر 
درخواست کتبی مالکان  مورخه 1399/02/07آگهی تحدید آن باستناد تبصره 
ماده 13قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزسه شنبه 
و  مالکین   به  لذا  آمد.  وبعمل خواهد  مورخه 1399/03/13در محل شروع 
مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر 
و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام 
و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد 
از تنظیم صورت جلسه  طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس 
تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست 
به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این 
اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود .
164فرعی خانم پروین امیری کهنوج فرزند عیسی ششدانگ یک باب خانه 

به  مساحت950/81مترمربع .
165فرعی خانم مهدیه امیری کهنوج فرزند عیسی ششدانگ یک باب خانه به  

مساحت949/28مترمربع .
- تاریخ انتشار : دوشنبه 1399/02/15

اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 
م الف :3415

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل 
پالک  دارای  برقی   پمپ  وموتور  نخیالت  بر 
از  شده  ومجزی  مفروز  اصلی   -72 از  40فرعی 
155574مترمربع  مساحت  به  72-اصلی  از  15فرعی  پالک 
واقع در کهنوج سیر اباد  قطعه یک بخش 46 کرمان باستناد 
139860319002004491-1398/11/27هیات  شماره  رای 
طراده   میرانی  رضا  آقای  مالکیت  در  ثبت کهنوج  در  مستقر 
اسناد  ثبت  قانون  نوبتی  اگهی  و  گرفته  قرار  غالمرضا  فرزند 
به  ونیاز  نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  ودر  منتشر 
.لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ  تحدید حدود دارد 
99/02/06آگهی تحدیدحدود ان باستناد تبصره ماده 13قانون 
مزبور  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه 
آمد،  خواهد  عمل  وبه  شروع  محل  1399/04/02در  مورخه 
در  میگردد که  اخطار  فوق  رقبه  مجاورین  و  مالکین  به  لذا 
مراجعه  عدم  در صورت  ملک حاضر  وقوع  مقرردرمحل  موعد 
مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
از  پس  اصالحی   86 ماده  و  ثبت  20قانون  ماده  طبق  باشد 
این  به  را کتبا  خود  اعتراض  تحدیدی  جلسه  صورت  تنظیم 
مراجع ذیصالح  به  30روزدادخواست  اعالم وظرف مدت  اداره 
قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره 
ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی 

مسموع نخواهد بود .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج 
.م الف :3406

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی مشتمل بر مرکبات به مساحت 45000مترمربع  
دارای پالک6- فرعی از 1652- اصلی واقع در تم سیاهو شهر منوجان قطعه پنج بخش 
به شناسنامه  علی  پورفرزند مرحوم  بخشنده  آقای محمد  تقاضای  مورد  46 کرمان 
مورخ 99/02/06آگهی  مالک   درخواست کتبی  .لذا حسب  دارد  تحدید حدود  به  شماره 940نیاز 
تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روز شنبه مورخه 
1399/04/07در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود 
که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن 
واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را 
به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از 

انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج-م الف :3410

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه به مساحت 696/3مترمربع  دارای پالک10063 فرعی از 
2- اصلی واقع درحیدر اباد  شهر کهنوج قطعه یک بخش 46 کرمان مورد تقاضای زینب 
قربانی زاده پلگ اباد فرزند عیسی به شناسنامه شماره 3150113865نیاز به تحدید 
حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/07آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک 
فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه مورخه 1399/03/11در محل شروع وبه 
عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی 
درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از 
تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج 
تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی 

مسموع نیست .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج-م الف :3416

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 296/44مترمربع  دارای پالک370- 
کرمان   46 چهاربخش  قطعه  گنج   شهرقلعه  در  واقع  اصلی   -496 از  فرعی 
شماره  شناسنامه  به  اسالم   فرزند  مطلق  ساالری  فریبا  خانم  تقاضای  مورد 
99/02/07آگهی  مورخ  مالک   درخواست کتبی  حسب  .لذا  دارد  حدود  تحدید  به  336نیاز 
روزیکشنبه  از ساعت 8صبح  آن  تحدید  وعملیات  منتشر  فوق   پالک  تحدیدحدوداختصاصی 
رقبه  مجاور  ومالکین  مالک  به  لذا  آمد،  خواهد  عمل  وبه  1399/04/01در محل شروع  مورخه 
مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر 
حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه 
نیست  ادعایی مسموع  انقضای مهلت مذکور هرگونه  از  این صورت پس  ،در غیر  ارسال شود 

.تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج-م الف :3412

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 60482مترمربع  دارای پالک121- 
فرعی از 164- اصلی واقع در شهرفاریاب قطعه دوبخش 46 کرمان مورد تقاضای آقای 
محمد امین دادورفرزند غالمرضا به شناسنامه شماره 3150279501نیاز به تحدید حدود 
دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/02آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  
منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزچهارشنبه مورخه 1399/03/10در محل شروع وبه عمل 
خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل 
وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم 
تا به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع 

نیست .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج-م الف :3396

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به مساحت 712/31مترمربع  دارای پالک1440-  چون ششدانگ یک قطعه زمین 
فرعی از 157- اصلی واقع درشهرفاریاب قطعه دوبخش 46 کرمان مورد تقاضای بانک 
کشاورزی شعبه فاریاب  به شناسه ملی 10100830184نیاز به تحدید حدود دارد .لذا 
حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 99/02/06آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر 
وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزشنبه مورخه 1399/03/10در محل شروع وبه عمل خواهد 
آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع 
ملک حاضر و چنانچه کسی بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا 
به دادگاه صالحه ارسال شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع 

نیست .تاریخ انتشار :دوشنبه 1399/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج-م الف :3407

آگهی تحدید حدود اختصاصی
مساحت  به  نخیالت  بر  مشتمل  مزروعی  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  چون 
واقع در شهرکهنوج  از 86- اصلی  دارای پالک873- فرعی  29085/43مترمربع  
قطعه یک بخش 46 کرمان مورد تقاضای آقای چراغ دستکردی زه فرزند عبدی 
به شناسنامه شماره 833نیاز به تحدید حدود دارد .لذا حسب درخواست کتبی مالک  مورخ 
99/02/06آگهی تحدیدحدوداختصاصی پالک فوق  منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح 
روزیکشنبه مورخه 1399/03/11در محل شروع وبه عمل خواهد آمد، لذا به مالک ومالکین مجاور 
رقبه مذبور اخطار میشود که در موعد مقرر در این آگهی درمحل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسی 
بر حدود وحقوق ارتفاقی آن واخواهی داشته باشد میتواند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی 
لغایت 30روز واخواهی خود را به اداره ثبت اسناد وامالک کهنوج تسلیم تا به دادگاه صالحه ارسال 
شود ،در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مذکور هرگونه ادعایی مسموع نیست .تاریخ انتشار 

:دوشنبه 1399/02/15
اصغر ناروئی –رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج-م الف :3408

یحیی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شرایط کرونا کارگران 
روز مزد به لحاظ اقتصادی دچار مشکالت فراوانی شده اند به همین دلیل 
به دنبال شناسایی این افراد به منظور یاری رساندن به آنها در استان کرمان 
هستیم.وی با اشاره به اینکه سال هاست که وحدت رویه و هماهنگی بین 
دستگاه های مرتبط با خیریه ها و مراکز نیکوکاری وجود ندارد، افزود: در 
استان کرمان با حمایت استاندار و امام جمعه نرم افزار »رزمایش کریمان« 
راه اندازی شده است.صادقی افزود: قرار است تمامی دستگاه های مرتبط 
با خیریه ها و مراکز نیکوکاری نظیر هالل احمر، اوقاف، بسیج، بنیاد 
مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام )ره( و… 
اطالعات نیازمندان غیر مددجوی کمیته امداد و بهزیستی را در این سامانه 
ثبت کنند.وی ادامه داد: از این طریق بانک اطالعاتی جامعی از نیازمندانی 
که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیستند ایجاد می شود که نیازهای 

افراد هم در سامانه مشخص شده است.

بانک اطالعاتی نیازمندان کرمان 
تهیه می شود

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهي   ((
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 

ساختمانهاي فاقد سند رسمي (( 
در اجرای  مواد مذکور بدینوسیله  امالکی  که برابر 
قانون تعیین  اراء هیاتهای  حل اختالف  موضوع 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي  ناحیه  دو شهرستان 
کرمان  تقاضای ثبت انها پذیرفته و ادامه عملیات 
ثبتی انها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است  
بخش  و  اصلی   از  فرعی  پالک  شماره  ترتیب  به 
یا مالکین  محل  وقوع  ملک و مشخصات مالک 
) متقاضیان ثبت ( واقعدر بخشهای  )۲و۳(  ثبتی 
شهرستان کرمان  بشرح ذیل اگهی  میشود تا  در 
صورتي که  شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضیان اعتراضي داشته باشند بتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.شایان 
ذکر است صدور و تسلیم سند مالکیت بر اساس 

قانون مذکور مانع 
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2 کرمان

شده  مجزی  اصلی   ۳۹۶۸ از   فرعی    ۱۳۹۴۰
اقای سید  از  ۳۹۶۸  اصلی  -   از  ۷۹۳  فرعی 
علی میر تاج الدینی گوکی  فرزند  سید حسین  به 
شناسنامه شماره ۲۱۰  صادره از گلباف نسبت به 
دو دانگ مشاع از ششدانگ و خانم طاهره میر تاج 
الدینی فرزند سید حسن به شناسنامه ۶۳ صادره 
از گلباف نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ  
یکباب ساختمان  به  مساحت ۲۵۵/۲۱ متر مربع  
به ادرس کرمان  سراسیاب خیابان صیاد شیرازی 
خیابان امام سجاد  سمت راست بن بست اخر درب 

۴  ردیف ۶۱۶۲
۵۸۷۰  فرعی از  ۳۹۸۲ اصلی مجزی شده از  ۸۹  
فرعی از  ۳۹۸۲  اصلی  -  اقای محمود شهریاری 

جوپاری  فرزند  شکراهلل  به شناسنامه شماره ۵۷  
به   خانه  یکباب  ششدانگ   در  کرمان   از  صادره 
مساحت ۱۵۱/۶ متر مربع  به ادرس کرمان خیابان 
سرباز کوچه ۲۰غربی ۵ کوچه الله خریداری از محل 

مالکیت ارسطو نفیسی  - ردیف  ۱۱۶۸
۵۹۵۰  فرعی از  ۳۹۸۲ اصلی مجزی شده از  ۲۰  
فرعی از  ۳۹۸۲  اصلی  -  خانم سمانه اعتمادی 
فرزند  علی  به شناسنامه شماره ۶۶  صادره از گلباف  
در ششدانگ  یکباب خانه مشتمل برطبقه فوقانی به  
مساحت ۹۹/۵ متر مربع  به ادرس کرمان خیابان 
مالکیت  محل  از  خریداری   ۱۷ کوچه  اسدابادی 

شهریار فرهمند  - ردیف  ۱۲۸۹
۵۹۵۳  فرعی از  ۳۹۸۲ اصلی مجزی شده از  ۱۱۳  
اقای سید عبدالرضا    - اصلی   از  ۳۹۸۲   فرعی 
هاشمی زاده فرزند  سید محمد  به شناسنامه شماره 
ششدانگ   در  کرمان   از  صادره    ۲۹۸۰۶۰۸۹۶۳
یکباب مغازه تجاری نمایشگاه اتومبیل به  مساحت 
۱۰۸ متر مربع  به ادرس کرمان خیابان شهاب بلوار 
ساوه نرسیده به ساوه ۵ سمت راست خریداری از 
محل مالکیت عبداهلل عدل اسفندیاری  - ردیف  ۶۶۹

امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 3 کرمان
۲۱۳۸۰  فرعی از  ۱۷۸۳ اصلی  -  اقای محمد 
علی رستمی زاده   فرزند اسداهلل  صادره از کرمان به 
شناسنامه شماره  ۵۳۴  در ششدانگ  یکباب  خانه 
دوبلکس مشتمل بر طبقه فوقانی   به مساحت ۲۵۰  
متر مربع با قید به اینکه موازی  ۹۰/۳۵ متر مربع از 
ششدانگ  عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف  میباشد  
به ادرس کرمان خیابان جهاد خیابان یاسین کوچه 
۴   خریداری از محل مالکیت سید کاظم طباطبایی  

-  ردیف ۵۲۹
۲۱۳۹۲  فرعی از  ۱۷۸۳ اصلی  -  اقای محمد 
محسن بیگی طغرالجردی  فرزند حسین صادره از 
زرند به شناسه شماره  ۲۶۹  در ششدانگ  یکباب  
خانه  به مساحت ۱۹۵/۳  متر مربع با قید به اینکه 
موازی  ۷۰/۵۸ متر مربع از ششدانگ  عرصه مورد 
تقاضا متعلق بوقف  میباشد  به ادرس کرمان خیابان 
جهاد کوچه۶۶غربی۱ بعد از چهار کوچه  خریداری از 
محل مالکیت ماشااهلل ثمره هدایت زاده  - ردیف۵۳۷

۲۹۱  فرعی از  ۲۷۸۵  اصلی-  خانم فاطمه بلوچ   

فرزند  محمد به  شناسنامه شماره  ۱۳۷۷  صادره 
از کرمان  در ششدانگ  یکباب خانه به مساحت 
اباد  شرف  کرمان  ادرس  به  مربع   متر    ۱۷۷/۳۲
کوچه۳۱ خریداری از محل مالکیت  محمد ایرانمنش  

-ردیف ۱۲۸۲
علی  اقای  اصلی-     ۲۷۸۷ از   فرعی    ۲۴۰۰۱
توکلی گوکی    فرزند  عباس به  شناسنامه شماره  
از کرمان   در ششدانگ   ۲۹۸۰۲۵۰۱۸۱  صادره 
یکباب  خانه به مساحت ۴۱/۱۸  متر مربع  به ادرس 
محل  از  خریداری  کوچه۱۴  رسالت  بلوار  کرمان 

مالکیت  محمود پورزاده حسینی   -ردیف ۱۰۵۱
۲۴۰۴۰  فرعی از  ۲۷۸۷  اصلی-  اقای همت رضایی 
زاده    فرزند  جان اهلل به  شناسنامه شماره  ۸۰۷  
صادره از جیرفت   در ششدانگ  یکباب  خانه به 
مساحت ۱۶۵/۲  متر مربع  به ادرس کرمان خیابان 
شیخ احمد کافی جنوبی کوچه۴ خریداری از محل 

مالکیت  حسین بانک توکلی   -ردیف ۱۸۱
۲۸۹۳  فرعی از  ۲۹۴۲  اصلی-  اقای محسن زندی  
فرزند  ماشااهلل به  شناسنامه شماره  ۸۹  صادره از 
کرمان  در ششدانگ  یکباب  خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی  به مساحت ۳۷۲/۸  متر مربع  به ادرس 
 ۶۹ کوچه  جنوبی  میرزااقاخان  خیابان   کرمان  
خریداری از محل مالکیت  یحیی هدایت  -ردیف 

۳۳۴
امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش 2۸ کرمان

افضلی  اصلی-  خانم گلنسا  از ۱۱۰۷   فرعی   ۲
به شناسنامه شماره   فرزند  حسن رضا   گروه   
۱۳۴۱  صادره از راین در ششدانگ  یکباب خانه 
به مساحت ۲۳۳/۷۱ متر مربع  به ادرس کرمان 
راین  خیابان طالقانی کوچه شهید قریه میرزایی  
ابراهیمی  پور  مالکیت صغری  از محل  خریداری 

-  ردیف  ۲۲۶۲
۸۸ فرعی از ۱۲۸۶  اصلی-  اقای عباس میرزایی   
فرزند  ابراهیم  به شناسنامه شماره  ۲  صادره از راین 
در ششدانگ  یکباب خانه و باغ به مساحت ۲۶۱۹/۲ 
متر مربع  به ادرس کرمان راین  بلوار معلم کوچه ۱۰  
خریداری از محل مالکیت هیات مصادره اموال امان 

اهلل عامری -  ردیف  ۳۸۷
تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه۱۳۹۹/۰۲/۰۱

تاریخ انتشار نوبت دوم  دوشنبه۱۳۹۹/۰۲/۱۵
محمود مهدی زاده 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو 
شهرستان کرمان  - م الف 27

آگهی مرحله یکم  سال 1399) منطقه دو کرمان (

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه دو شهرستان كرمان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  اگهی  چون 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13ایین نامه 
از پالک های ذیل واقع در شهرستان  قانون  ثبت هر یک 
از  شده  ومجزی  مفروز  همگی  46کرمان  بخش  پنج  قطعه  منوجان  
نگرفته  قرار  واخواهی  مورد  مقرر  موعد  ودر  منتشر  اصلی   -1040 پالک 
ونیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا حسب درخواست کتبی مالکان  مورخه 
1399/02/02آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشر 
وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه مورخه 1399/03/25در 
فوق  رقبه  و مجاورین  مالکین   به  لذا  آمد.  وبعمل خواهد  محل شروع 
اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
چنانچه  و  انجام  مالک  معرفی  با  تحدید ی  عملیات  مجاورین  مراجعه 
باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  مجاورین  از  کسی 
صورت  تنظیم  از  پس  اصالحی   86 ماده  و  ثبت  20قانون  ماده  طبق 
مدت  وظرف  اعالم  اداره  این  به  را کتبا  خود  اعتراض  تحدیدی  جلسه 
گواهی  و  نماید  تقدیم  قضائی  ذیصالح  مراجع  به  30روزدادخواست 
دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد 

شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
15فرعی خانم گوهر خیر خواه   موازی 21/56سهم مشاع از 96سهم ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی  مساحت48499/42متر مربع واقع در بر میان 

غدیر پورمنوجان  
از 96سهم  مشاع  موازی 26/35سهم  خواه    خیر  فریبرز  اقای  15فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مساحت48499/42متر مربع واقع در 

بر میان غدیر پورمنوجان  
از 96سهم  مشاع  موازی 21/56سهم  خواه    خیر  محمود  اقای  15فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مساحت48499/42متر مربع واقع در 

بر میان غدیر پورمنوجان  
96سهم  از  مشاع  موازی 26/35سهم  خواه    خیر  فرامرز  اقای  15فرعی 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  مساحت48499/42متر مربع واقع در 

بر میان غدیر پورمنوجان  
وباغ    خانه  باب  یک  درششدانگ  جداوی  حسین  اقای  14فرعی 
مساحت9604/68متر مربع واقع در بر میان غدیر پورمنوجان  - تاریخ انتشار 

: دوشنبه 1399/02/15
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج .
م الف :3397

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون اگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13ایین نامه قانون  ثبت هر یک از پالک های ذیل واقع در شهرستان 
منوجان قطعه پنج بخش 46کرمان همگی مفروز ومجزی شده از پالک یک فرعی 
از 835- اصلی منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا 
حسب درخواست کتبی مالکان  مورخه 1399/02/11آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون 
مزبور منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 8صبح روزیکشنبه مورخه 1399/03/25در محل شروع 
وبعمل خواهد آمد. لذا به مالکین  و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع 
ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 
86 اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 
30روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره 

ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود .
47فرعی اقای ایوب پوزاد فرزند شهدوست ششدانگ یک باب خانه به  مساحت937/39مترمربع در 
قلعه منوجان نرسیده به اتشنشانی.48فرعی اقای ایوب پوزاد فرزند شهدوست ششدانگ یک قطعه 

باغ به  مساحت33349مترمربع در قلعه منوجان.- تاریخ انتشار : دوشنبه 1399/02/15
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج .م الف :3427

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون اگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13ایین نامه قانون  ثبت هر یک از پالک های ذیل واقع در شهرفاریاب 
قطعه دو بخش 46کرمان همگی مفروز ومجزی شده از پالک 157- اصلی منتشر ودر موعد مقرر 
مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدیدی حدود دارند.لذا حسب درخواست کتبی مالکان  مورخه 
1399/02/07آگهی تحدید آن باستناد تبصره ماده 13قانون مزبور منتشر وعملیات تحدید آن از ساعت 
8صبح روزیکشنبه مورخه 1399/03/10در محل شروع وبعمل خواهد آمد. لذا به مالکین  و مجاورین رقبه 
فوق اخطار میگردد که در موعد مقررمحل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات 
تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود وحقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته 
باشد طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86 اصالحی پس از تنظیم صورت جلسه تحدیدی اعتراض خود 
را کتبا به این اداره اعالم وظرف مدت 30روزدادخواست به مراجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید و گواهی 
دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. وپس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 
نخواهد بود .1476فرعی خانم ایران تاجیک فرزند عباس ششدانگ یک باب مغازه مشتمل بر طبقه 
فوقانی  به  مساحت50مترمربع .1477فرعی اقای غالمعلی تاجیک  فرزند عباس ششدانگ یک باب 
مغازه به  مساحت55مترمربع .1478فرعی اقای غالمعلی تاجیک  فرزند عباس ششدانگ یک باب خانه 

به  مساحت721/70مترمربع - تاریخ انتشار : دوشنبه 1399/02/15 .م الف :3411
 اصغر نارویی -رئیس اداره ثبت اسناد واماک شهرستان کهنوج

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

آگهی مزایده زمین
شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ماهان به شماره صورتجلسه 

21 مورخ 98/9/3 ، در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 29 قطعه زمین واقع در هفت باغ شهرک 
آبشار طالیی از زمینهای متعلق به شهرداری از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید :

-دریافت اسناد مزایده از تاریخ 99/2/20 لغایت 99/2/30 در ساعات اداری
-مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/3/1

-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری میباشد. 
-بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/3/3 در محل دفتر شهرداری 

-در صورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده 
شرکت در مزایده آنان

به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد .
- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

- سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد .
- شرایط فروش بصورت نقد میباشد. 

-کلیه هزینه های متعلقه اعم از درج اگهی - کارشناسی - نقل وانتقاالت دفاتر رسمی و 
بعهده برنده مزایده میباشد.

نوبت اول
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ریشه های آسمان
رمان مذکور در محیط آفریقا جریان دارد . مورل مرد زیبا و 
غمگینی است که مدتی در اردوگاه های کار اجباری آلمان ها 
سختی زیادی کشیده است او تنهاست بسیار تنها و اکنون در 
آفریقا به سر می برد . هدف او حمایت از فیل هاست و دست 
به قیام می زند و به یک یاغی مشهور در جهان تبدیل می شود . 
عده ای می گویند او بیزار از انسانهاست ، عده ای می گویند او به 
دنبال استقال افریقاست، اما مورل می گوید برای من تنها نجات 
فیل ها مطرح می باشد .در این میان افراد زیادی به او می پیوندند 
انسان های بی کس و تنها ، تبهکاران فراری ، طرفداران طبیعت 
، آنارشیست ها ، هر کس با ایده خاص خود به دور او جمع می 
شود و ما از طریق این جمع با جبهه گیری های مختلف اروپاییان 
و مسلمانان و اعراب ودر آفریقا اشنا می شویم .حس تنهایی را 
خیلی قشنگ نشون می ده ، اینکه یک نفر تا چه حد می تونه 
تنها و داغ دیده باشه ، اما در کل به نظرم کتاب متوسطی بود 
خیلی کشش داده بود در حالی که جذابیت آن چنانی نداشت . 
اگه حجمش نصف این مقدار بود و موجزتر صحبت می کرد به 
نظرم خیلی خیلی بهتر می شد چون مضمون و روایتش جوری 
بود که سخت می شد عنصر هیجان را بهش اضافه نمود .رومن 
گاری در سال ۱۹۵۶ به خاطر این رمان جایزه گنکور را برد . یک 
نکته جالبی هم وجود داره که دونستنش خالی از لطف نیست 
:جایزه ادبی گنکور، قدیمی ترین و معروف ترین جایزه ادبی فرانسه 
است و به اثری اهدا می شود که در آن اصالت ادبی و تالش های 
نوجویانه در شکل و محتوا دیده شود. این جایزه به دنبال وصیت 
»ادموند دو گنکور« )۱۸۹۶ - ۱۸۲۲( نویسنده و مورخ فرانسوی 
برای یادبود برادرش "ژول" بنا نه نهاده شد. یکی از مهمترین 
ویژگی های این جایزه، این است که هر کس فقط یک بار در طول 
فعالیت ادبی خود امکان دریافت آن را دارد. در این میان »رومن 

گری« یک استثناست.

 زندگی  زیبا است/الیسئو:»شــما خدمت می کنید، اما خدمتکار نیســتید. 
خدمت کردن بزرگ ترین هنره. خداوند اولین خدمتکار بود. خداوند به بشــر 

خدمت کرد، اما او خدمتکاِر بشر نیست.«

دیالوگ
التاری/ فیلمی به کارگردانی محمدحسین مهدویان، نویســندگی ابراهیم امینی و 
محمدحسین مهدویان و به تهیه کنندگی سید محمود رضوی محصول سال ۱۳۹۶ است. 

این فیلم به سبک اجتماعی-عاشقانه )درام-رمانتیک( و در فضای حماسی و تلخ است.

فیلم
منچ بازي/بازی ساده، ســرگرم کننده و گروهی »منچ« ۹۸ ساله شد. ۹۸ سال 
پیش، یعنی در سال ۱۹۱۴ میالدی، یکی از اهالی شهر مونیخ آلمان به نام یوزف 

فریدریش اشمیت، نوعی بازی دسته جمعی اختراع کرد.

بازی 

گاهی برای ابرهای رفته دلتنگم
هرچند می دانم

یک گوشهء این شهر، یا آن شهر
دارند می بارند

ـ ابر است و باریدنـ 
هرچند می دانم

این آسمانـ  هرجا که می بینیـ 
                          همین رنگ است

اما کویر من
گاهی برای ابرهای رفته دلتنگ است.

سیدعلی میرافضلی

عکس:  محمد خضری مقدم
تخریب مجدد جادۀ شهداد ـ نهبندان دور از انتظار نیست
واکنش غیراصولی به سیالب های مکرر 

در جادۀ شهدادـ  نهبندان
ـ نهبندان حاال تبدیل به یک مسئله در استان کرمان شده است. مسئله ای که به نظر هم  جاده ی شهداد 
نمی رسد چندان آن را جدی گرفته و به دنبال حل آن باشند. جاده  ای که در یک سال گذشته، سیل، 
دو بار، بخشی آن از را با خود برده است. واکنش به این خرابی سیل اما این بوده است: »شن ریزی و 
بازگشایی همان جاده آن هم در مسیر سیل.«به گزارش فردای کرمان/ حدود سه هفته پیش، سیل 
ویرانگری که در شهداد راه افتاد، بخشی از این جاده را با خود برد. سال گذشته نیز این اتفاق افتاده و تا 
مهرماه رفت وآمد در این مسیر مختل شده بود. آن زمان و در پی تخریب بخشی از جاده، درخواست های 
زیادی مطرح می شد که این مسیر که جاده ی چندان استانداردی هم نیست و به گفته ی مقامات با 
اهداف امنیتی ساخته شده بوده نه ترانزیتی؛ بازگشایی شود. جذابیت این مسیر، به میان بر بودن آن 
است به گونه ای که گفته  می شود کوتاه ترین مسیر بین شهداد و نهبندان است. سال گذشته، بعد از 
حدود هفت، هشت ماه که این راه مسدود بود، سرانجام، بخش های تخریب شده ی جاده را شن ریزی 
و راهی را برای آمد و رفت، باز کردند. همان زمان اما، هشدارهایی داده می شد مبنی بر اینکه اگر مجدد 
سیالبی به راه بیفتد این جاده را با خود خواهد برد. از جمله معاون عمرانی استاندار کرمان، آبان ماه ۹۸ 
در نشست ستاد مدیریت بحران گفت: »جاده ی شهداد - نهبندان همچنان متاثر از سیالب گشته است 
و تردد از آن امکان پذیر نیست ضمن اینکه این مسیر، از ابتدا نیز به منظور دسترسی به کویر به لحاظ 
امنیتی ایجاد شده و مسیر تردد عموم نبوده است«. با این وجود، تصمیم ترمیم جاده بر جابه جایی آن 
چربید. جابه جایی این جاده از خواسته های پایگاه جهانی لوت هم هست. چرا که وجود این مسیر در 
عرصه ی این بیابان جهانی در زمان ثبت جهانی هم چالش هایی ایجاد کرده بود. با این وجود، اواخر 
سال گذشته، شن ریزی و بازگشایی مجدد جاده انجام گرفت. دو هفته پیش، سیل دوباره همان اتفاق 
پارسال را در جاده ی شهدادـ  نهبندان تکرار کرد؛ اگرچه این بار، حجم تخریب به گستردگی دفعه ی 
قبل نبوده است. سال گذشته ۳۵ کیلومتر از جاده، زیر آب رفت و به دلیل جنس خاک آنجا، باتالقی 
ایجاد کرد که تا ماه ها کسی نمی توانست آنجا برود. امسال اما، بخشی از جاده را که آب برد، به گفته ی 
مدیر پایگاه جهانی لوت، اکنون بازگشایی شده است. اما آیا قرار است هربار همین کار تکرار شود؟ جاده  
را ترمیم کنند، دوباره سیل بیاید و آن را ببرد؟معین افضلی، مدیر پایگاه جهانی لوت از دست اندرکاران 
می خواهد تا برای این مسیر فکری اساسی بکنند. او می گوید که تکرار سیل و تخریب مجدد این مسیر، 
اصال دور از انتظار نیست. او یادآور می شود که این مسیر، اصال جاده ای استاندارد نیست، بلکه یک مسیر 
دسترسی است اما در جایی ساخته شده که هربار سیالب وارد این محدوده شود آن را با خود خواهد 
برد. او نگران تاثیری است که خبر تخریب جاده بر وجهه ی لوت می گذارد و می گوید که درست نیست 
هربار به گردشگران و تورها و آژانس های کشور خبر تخریب جاده در لوت را برسانیم چون حس ناامنی 
ایجاد می کند و از طرفی، این پیام را به آن ها می دهد که راهی برای دسترسی به لوت وجود ندارد یا راه 
استانداردی وجود ندارد.او تاکید می کند که یک بار برای همیشه، مطالعاتی قوی در این باره صورت گیرد 
و تکلیف جاده مشخص شود. افضلی از پیگیری هایی می گوید که سال گذشته در این باره انجام داده اند 
و به عنوان پایگاه جهانی لوت، اعالم آمادگی کرده اند که هم پایگاه ملی و هم استانی حاضرند برای انجام 
مطالعات و یافتن مسیر بهتری مشاوره های الزم را ارائه کنند اما به این مکاتبه توجهی نشده است.تیرماه 
سال گذشته، دکتر مقصودی، رئیس پایگاه جهانی لوت درباره ی این جاده به فردای کرمان گفت: »برای 
بازسازی این مسیر، نمی توان در عرصه ی این اثر جهانی، جاده را گسترش داد یا مسیر را تغییر داد چرا 
که در یک عرصه ی جهانی، هر گونه تغییر و برداشت خاک و رسوب باید تحت نظر باشد. حتی زمانی 
که می خواستیم لوت را ثبت جهانی کنیم یکی از ایراداتی که گرفته می شد این بود چرا این جاده از 
وسط عرصه ی بیابان عبور کرده که آن زمان، ما با ذکر دالیلی از جمله نیاز گردشگران به دسترسی این 
مسئله را توجیه کردیم اما اکنون هرگونه تغییری با هماهنگی پایگاه و مدیریت همه ی دستگاه هایی که 
نقش دارند باید در این اثر صورت گیرد.«وی آبان ماه همان سال، در گفت وگوی دیگری با فردای کرمان، 
هشدار مجدد درباره ی ممنوعیت ساخت جاده در عرصه ی لوت را تکرار کرد و گفت: »در عرصه و حریم 
بیابان لوت نمی توانند جاده بسازند یا گسترش دهند. ما نقشه ی حریم و عرصه را هم داریم که در سایت 
بیابان لوت در دسترس است و هرکس خواست می توانیم در اختیارش قرار دهیم. امکان ساخت جاده 
جدید در عرصه و حریم بیابان وجود ندارد اما همین جاده ی فعلی را می توانند ترمیم کنند«. مقصودی 
افزود: »اگر در همین محدوده ی کلوت ها بخواهند جاده احداث کنند همین مشکالت دوباره به وجود 
خواهد آمد. پیشنهاد ما این است که در باالدست گندم بریان و خارج از عرصه وحریم و در دشت سر این 
مسیر را ایجاد کنند تا مشکالت کم تر شود. در این صورت، چند پل هم نیاز دارند چون آنجا، رودخانه 
مقداری عمیق تر است. اما مسیر بهتری خواهد بود و مشکالت فعلی تکرار نمی شود.«معاون عمرانی 
استاندار کرمان اما تصریح کرده که جابه جایی جاده هزینه ی باالیی نیاز دارد.افضلی، مدیر پایگاه لوت 
در کرمان می گوید اگر در استان، یک بار برای همیشه این اعتبار را تامین کنیم و کاری اساسی برای 
برقراری ارتباط بین شهداد و نهبندان انجام دهیم بهتر از آن است تا هربار که سیل آمد، مسیر مسدود 

و کاری انجام شود که موقت است.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

دریاچه مخرگه
یکی از بکرترین مناطقی که هنوز به دست انسان تخریب 
نشده و زیبایی خود را حفظ کرده است، دریاچه ای در ۳۲ 
کیلومتری شهر بابک کرمان است که شاید با دیدن آن 
باورتان نشود که چنین آیینه ی طبیعی در ایران قرار دارد.

صنایع سفالگری
ُسفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته 
شده از این طریق سفال می گویند. از مشهورترین 
سفالینه ها می توان به کوزه و پیاله سفالین اشاره کرد. پیش 

از رواج شیشه سفالینه ها رایج ترین مظروفات بشر بودند.

جاذبه

صنایع

آوریل سیاه؛ وقتی که جهان در نفت غرق شد. فراخوان تقدیر از کادر درمانی با دیوارنگاری شهری گذار از فاصله گذاری به بازگشایی هوشمند

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
مناقصه واگذاری امور نگهداری و راهبری  تاسیسات شبکه بهداشت و بیمارستان خاتم االنبیا)ص( بافتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه 4/31/2/99دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

امور نگهداری و راهبری  تاسیسات شبکه بهداشت و بیمارستان خاتم موضوع مناقصه 
االنبیا)ص( بافت

دریافت اسناد: 
الف( سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب(پایگاه ملی مناقصات  
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

3/954/084/516برآورد یکساله )ریال(
197/704/226تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز پنج شنبه مورخ 99/2/18دریافت اسناد 
آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه 

تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 99/2/30ستاد ایران

از ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 99/2/31بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 99/2/22 در محل شبکه بهداشت و درمان شهرستان بافت برگزار خواهد شد.
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای  بیمارستان سینا زرند در سال 1399دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 
شماره مناقصه 7/31/2/99دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

دریافت اسناد: امور تهیه، طبخ و توزیع غذای  بیمارستان سینا زرندموضوع مناقصه 
الف( سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب(پایگاه ملی مناقصات  
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

14/140/548/550برآورد یکساله )ریال(

707/027/428تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 روز شنبه مورخ99/2/20دریافت اسناد 

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه 
تا ساعت 14:30 روز سه شنبه مورخ 99/2/30ستاد ایران

از ساعت 12:00 روز چهارشنبه مورخ 99/2/31بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 99/2/23 در محل زرندخیابان شهید دکتر چمران بیمارستان سینا...دفتر مدیر بیمارستان  برگزار خواهد شد. 

محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(

مناقصه واگذاری امور نگهبانی بیمارستان سینا زرند در سال 1399دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 

شماره مناقصه 6/30/2/99دانشگاه علوم پزشکی کرمان دستگاه مناقصه گزار

امور نگهبانی بیمارستان سینا زرندموضوع مناقصه 
دریافت اسناد: 

الف( سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت 
www.setadiran.ir

ب(پایگاه ملی مناقصات  
http://iets.mporg.ir
)صرفا جهت مشاهده(

7/318/606/776برآورد یکساله )ریال(
365/930/339تضمین شرکت در مناقصه )ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30 دریافت اسناد 
روز پنج شنبه مورخ 99/2/18

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها در سامانه 
تا ساعت 14:30 روز دو شنبه مورخ 99/2/29ستاد ایران

از ساعت 12:00 روز سه شنبه مورخ 99/2/30بازگشایی پیشنهادها

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 99/2/23 در محل خیابان دکتر چمران بیمارستان سینا زرند برگزار خواهد شد. 
محل تسلیم فقط پاکت الف)تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان- ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

)هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.(
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