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ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1399 خــرداد   27 سه شــنبه         760 پیاپــی  شــماره  چهــارم           ســال 

دادستان عمومی وانقالب کرمان اعالم کرد:

پیگرد قضائی در انتظارعامالن 
نابسامانی های بازار کشاورزی جنوب
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اداره کل راه آهن کرمان

نوبت دوم آگهی تجدید مزایده عمومی 
شماره 1م-99-57

اداره کل راه آهـن کرمـان در نظـر دارد اجـاره بهـره بـردای از غرفـه فسـت فـود و غذای گـرم داخل ایسـتگاه راه آهن کرمـان را از 
طریـق مزایـده عمومـی و با جزئیـات مندرج در اسـناد مزایده با بهره گیری از سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت )Setadiran.ir( و 

بـا شـماره مزایـده 1م-57-99 به صـورت الکترونیکی واگـذار نماید.
1-زمان انتشار در سایت: 99/3/31 به صورت الکترونیکی برگزار می نماید. 

2-مهلت دریافت اسناد مزایده: شنبه 99/4/7 ساعت 14:00
3-تاریخ بازدید: 99/4/8 

4-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت پنجشنبه 99/4/19 ساعت 13:00
5-زمان بازگشایی شنبه 99/4/21 ساعت 10:00

6-مدت اعتبار ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه قابل تمدید می باشد.
7-ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

7-1: برگـزاری مزایـده صرفـا از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت می باشـد و کلیه مراحل فرایند مزایده شـامل خریـد و دریافت اسـناد مزایده )در 
صـورت وجـود هزینـه مربـوط(، پرداخـت تضمین شـرکت در مزایده )ودیعه( ،ارسـال پیشـنهاد قیمت و اطـاع از وضعیت برنده بـودن مزایده گـران محترم از 

ایـن طریق امـکان پذیر می باشـد. 
ضمنـا می بایسـت اصل اسـناد بارگزاری شـده به صورت مهر شـده به نشـانی کرمـان_ جاده تهـران_اداره کل راه آهن کرمـان_اداره منابع انسـانی و رفاه تحویل 

نموده و رسـید دریافت نماید.
7-2: کلیه اطاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعان عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، برسی و انتخاب می باشد.

7-3: عاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی)توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934

اطاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/ مزایده گر" موجود است.

م الف3024

اداره کل راه آهن کرمان

طرح اقدام ملی مسکن در حاشیۀ شهر اجرا نشود
 بازدید اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل گل گهر از طرح ها و پروژه های منطقه گل گهر

شهردار کرمان تأکید کرد: طرح اقدام 
ملی مسکن نباید در مناطق حاشیۀ شهر 

کرمان اجرا شود.
به گزارش کرمان آن الین، سیدمهران 

عالم زاده با اشاره به نشست شورای 
مسکن استان کرمان، تراکم جمعیتی 
شهر کرمان را ۵۰ نفر در هکتار دانست 
و گفت: تراکم برخی شهرها، چهار برابر 

کرمان است؛ بنابراین، پروژه های مسکن 
نباید در مناطق حاشیۀ شهر اجرا شود؛ 
چراکه خدمت رسانی به این مناطق 
دشوارتر می شود و هزینه های آسفالت 

و انتقال آب و برق و گاز، افزایش می یابد.
وی با تأکید بر این که طرح اقدام ملی 
مسکن، باید در محدودۀ مرکزی شهر 
اجرا شود، گفت: دولت باید زمین های 
خالِی این محدوده را تملک کرده و 
مسکن ملی را در این مناطق اجرا 

کند.
شهردار کرمان افزود: شهر کرمان به 
اندازۀ کافی گسترش یافته و دولت ها در 

سال های گذشته با سیاست های خود، 
شهرک های حاشیه ای ایجاد کرده اند.

عالم زاده ادامه داد: متأسفانه انتخاب این 
مناطق برای مسکن سازی، موجب شده 
برخی پروژه های مسکن، پس از سال ها 

هنوز تکمیل نشده است.
وی تصریح کرد: انتخاب منطقۀ رضوان 
برای اقدام ملی مسکن نیز در ادامۀ همان 

روند گذشته است.

 بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن رسیده است، در 24 ساعت گذشته، 
2۰7 ابتال جدید به کرونا در استان شناسایی شده است، هم چنین براساس 

گزارش علوم پزشکی جیرفت در 24 ساعت گذشته 2۰ بیمار جدید مبتال به کرونا 
بستری شده و بدین ترتیب آمار کل بیماران کرونایی بستری شده در جنوب به 

۱۳۹۶ نفر رسید که از این تعداد ۱۳۱۵ نفر ترخیص شده اند. همچنین  در این 
گزارش خبر از 2 فوت جدید به دلیل کرونا در جنوب آمده است.

امـور  و  روابط عمومـی  گـزارش  بـه 
بین الملـل شـرکت معدنـی و صنعتـی 
گل گهر، اعضا هیئت مدیـره و مدیرعامل 
این شـرکت صبح امـروز ابتدا به شـرکت 
توسـعه آهـن و فـوالد گل گهـر رفتنـد و 
ضمـن بازدیـد از پـروژه احـداث کارخانه 
ذوب و ریختـه گـری در جریـان آخریـن 

 وضعیـت ایـن پـروژه قـرار گرفتنـد.
مدیرعامـل  و  مدیـره  هیئـت  اعضـا 
گل گهـر سـپس بـه شـرکت مجتمـع 
جهـان فـوالد رفتنـد و کارخانـه آهـن 
را  شـرکت  ایـن  ذوب  و  اسـفنجی 
 مـورد بازدیـد و ارزیابـی قـرار دادنـد.
ریلـی در  نتقـال  ا پـروژه  از  بازدیـد 

منطقـه گل گهـر، پـروژه دیگـری بـود 
کـه مـورد بازدیـد اعضـا هیئت مدیـره و 
 مدیرعامـل شـرکت گل گهر قـرار گرفت.

برنامـه پایانـی بازدیدهـای دو روزه اعضا 
هیئـت مدیـره و مدیرعامـل گل گهـر، 
بازدیـد از پیـت معـدن شـماره یـک 

گل گهـر بـود.

شهردار کرمان تأکید کرد:

جدول مزایده
قیمت کل موضوعشماره فراخوانردیف

شرایط )لاير(

12099003501000001
مزایده اسقاط خودروهای سبک 

وسنگین اداره کل راه و شهر سازی 
استان کرمان

هرکیلو 28000 
مراکز دارای مجوز 
اسقاط خودروهای 

سنگین

دریافت اسناد و تحویل پیشنهاد 
ها

محل
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

www.setadiran.ir

طبق اسناد مزایدهمهلت

گشایش پیشنهاد ها
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت محل

www.setadiran.ir

طبق اسناد مزایدهزمان

اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

افزایش نگرانی از کاهش بودجه گرد  وغبار

کروناهمچناندرجنوباستانقربانیمیگیرد

* مدیرکل منابع طبیعی جنوب: در سال گذشته حدود ۵ هزار هکتار نهال کاری  بیابانی در جنوب استان انجام شده که در صورت کاهش بودجه در معرض خطر نابودی قرار می گیرند
 *به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، هنوز بودجه قطعی مبارزه با گرد و غبار تصویب نشده است اما این احتمال وجود دارد که کاهش یابد

وزیر جهاد کشاورزی:

استانکرمانباکمبود
کارگرماهرروبرواست

در شرایطی که استان کرمان به شدت با کمبود کارگر ماهر 
روبه رو است بیش از ۹7 درصد بیکاران باسواد هستند و 

تناسبی بین آموزش و بازار کار در استان نیست. محمدرضا وفایی معاون توسعه مدیریت و منابع 
استانداری کرمان گفت: نظام آموزش عالی استان و نظام آموزش مهارتی در استان باید در این 

رابطه پای کار بیایند و نسبت تقاضای بازار کار و آموزش های خود نیازسنجی کنند.

وزیر جهاد کشاورزی شناسایی زنجیره  ها و حلقه  های 
واسط در بخش کشاورزی را یکی از اقدامات مهم دانست 

و اظهارداشت: وزارت جهاد کشاورزی از این طرح حمایت ویژه می کند و اگر 
سرمایه گذاری در این زمینه باشد از او نیز حمایت می کنیم اگر در جیرفت یک 
زنجیره وجود داشت و کشاورزان یک سردخانه و یا یک واحد فرآوری پیاز داشتند 
می توانستند به جز تولید، سود خود را در این حلقه ها مثالً حلقه فرآوری، انبارداری 

و صادرات نیز ببینند.

رییس آموزش و پرورش جیرفت از پیگیری مسووالن برای 
حل مشکل زمین های فرهنگیان واقع در بخش ساردوئیه 

این شهرستان خبر داد و گفت: مشکل از طریق فرمانداری در حال پیگیری است و 
استعالمات از دستگاه مربوطه گرفته شده و منتظر پاسخ هستیم.

حلمشکلزمینهای
فرهنگیانجیرفتدردستور

کارآموزشوپرورش

 پیگیر ایجاد  زنجیره 
تولید و عرضۀ محصوالت 

کشاورزی جنوب کرمان هستیم
صفحه2را
بخوانید

صفحه3را
بخوانید
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در عزای گوجه...

صابر صفی خانی
یادداشت مهمان

شـنیده ام هر سـاله در بم جشن خرما 
مـی گیرنـد و فرمانـدار دسـتمال در 
دسـت و دسـتی بـه کمـر بـه همـراه 
نه برداشـت  نخـل داران بـه شـکرا
محصول رقـص و پایکوبی مـی کنند.

خانـه ات آباد مـرد که در شـادی نخل 
داران پا بـر زمین میکوبی و دسـتمال 
بـر هـوا مـی اندازی.خـدا عمـرت را 
زیـاد کنـد و چـرخ روزگار همیشـه 
میانـه  چنیـن  مدارت.رقصـی  بـر 
میدانـم آرزوسـت....و مـا در رودبـار 
هـر سـاله عـزای دل گوجـه هایمـان 
را میگیریم.بغض هامـان را در سـینه 
تلمبـار مـی کنیـم و دم نمـی زنیـم و 
صدای تـرک خـوردن غرورمـان را در 
پیش دالل های میدان هیچ مسـوولی 
نمی شنود.شـاید سـکوت ما اعتراضی 
باشـد بـرای نشـنیدن هـا و ندیـدن 
هـای بعضـی....آی چـرخ روزگار وای 
بر تو کـه اینگونـه پاداش عـرق جبین 
و تـاول دسـتمان را مـی دهی.مگر نه 
اینکه امسـال سـال حمایـت از کاالی 
ایرانـی اسـت و مـا کـه مـال همیـن 
آب و خاکیم.گوجـه هامـان درسـت 
اسـت که فرنگی هسـتند ولـی به موال 
قسـم تولید خودمان اسـت...خودمان 
کاشته ایم...قدکشیدنشان را به چشم 
دیـده ایم و حـاال بـرای ثمرشـان باید 
عزا گرفـت. دلمـان خـوش بود کـه با 
تولیـد گوجـه و هندوانـه مـی توانیـم 
کمکی به کشـورمان کنیم.و دلخوش 
از اینکـه فرماندارها و اسـتاندارها بعد 
از یـک روز کاری خسـته کننـده در 
زیـر کولرهـای خـود و تکیه بـر بالش 
عافیـت زده و قاچـی از هندوانه رودبار 
را نـوش جـان بکننـد و جگرهاشـان 
تـازه شـود.دعایش را هـم بـه جـان 
مـا کشـاورزان بکنند.ولـی حـاال مثل 
سـربازها مـی مانیـم کـه هیـچ کـس 
نمـی خواهد بـه حـال و روزمـان فکر 
کنـد و بیچـاره مـن کـه مـادرم مـی 
خواسـت بـا پـول محصـول امسـال 

برایـم زن بگیـرد.
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سهشنبه  27 خرداد 1399 کاغذ جنوبکاغذ استان

آموزشپیشگیریازایجادحریق
ونحوهاطفاءآندرروستاهای

مستعدآتشسوزیراور
بارندگیهای مطلوب و ایجاد پوشــش گیاهی مناسب در شهرستان 
راور در ســال جاری برگزاری دوره های آموزشــی مختص اطفاء 
حریق و خطرات ناشی از آتش سوزی را بویژه در مناطق مستعد این 
شهرستان ضروری نموده است .به گزارش واحد اطالع رسانی اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان راور ، جوکار رئیس اداره منابع 
طبیعی این شهرستان با اعالم  مطلب باال افزود : یک شنبه بیست و 
پنجم خرداد ماه نشستی به همین منظور و با حضور اهالی روستای 
هنک از توابع بخش کوهساران راور در مسجد روستا برگزار گردید 
که در آن پیرامون نحوه  آموزش به   گردشگران طبیعت  و همچنین 
راههای مقابله با آتش در صورت وقوع آتش سوزی نکات الزم گفته  
شد .یادآور میشود از ابتدای سال جاری تا کنون دو مورد آتش سوزی 
در بخش کوهساران این شهرستان به وقوع پیوسته است که با کمک 

اهالی در همان ساعات ابتدایی مهار گردیده است .

از  وزیــر جهــاد کشــاورزی 
جهاد

ــازارگاه کشاورزی ــی ســامانه جدید ب رونمای
در دو تــا ســه هفتــه آینــده 
خبــرداد و گفــت: نظــام توزیــع نهاده هــای 
ــدگان  ــت از تولیدکنن ــرای حمای ــاورزی ب کش
ــنبه  ــاوازی روز دوش ــود.کاظم خ ــالح می ش اص
در نشســت خبــری خــود بــه مناســبت 
ــه در  ــاورزی ک ــاد کش ــه جه گرامیداشــت هفت
محــل ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد بــا اشــاره به 
ــا چالش جــدی  ــود ب ــدای ورود خ ــه در ابت اینک
در حــوزه جوجــه یــک روزه روبــرو شــدم، افزود: 
در همــان زمــان بــا تشــکل  هــا و اتحادیــه  های 
طیــور نشســت  هــای کارشناســی برگــزار شــد 
تــا نواقــص ســامانه بــازارگاه مــورد بررســی قرار 
ــی وارد  ــش خصوص ــا بخ ــه ب ــرد و بالفاصل گی
ــدی را تحــت  ــا ســامانه جدی مذاکــره شــدیم ت
ــازارگاه یــک یــا دو طراحــی و  عنــوان ســامانه ب
ــا  ــاوازی ب ــی کنیم.خ ــازارگاه قبل ــن ب جایگزی
بیــان اینکــه برنامــه الگــوی کشــت محصــوالت 
ــت  ــرای کش ــه ب ــده ک ــن ش ــاورزی تدوی کش
ــن  ــت: در ای ــد، گف ــد ش ــالغ خواه ــزه اب پایی
برنامــه تمام مباحــث مربــوط به مصرف ســرانه، 
ــده  ــا دی ــد و عرضــه و تقاض پتانســیل های تولی
شــده کــه در کشــت پاییــزه بــه اســتان ها ابالغ 
ــن  ــزود: بی ــاورزی اف ــاد کش ــود.وزیر جه می ش
چهــار تــا پنــج ســال در معاونــت زراعــی وزارت 
جهــاد کشــاورزی بــر روی تدویــن طــرح الگوی 
کشــت کار شــده بــه طــوری کــه در ایــن طــرح 
ــی کجــا کاشــته  مشــخص شــده چــه محصول
شــود کــه بیشــترین عملکــرد را داشــته باشــد.
وی تصریــح کــرد: در واقع طــرح فنــی در وزارت 
ــی  ــا عملیات ــده ام ــاده ش ــاورزی آم ــاد کش جه
شــدن آن به الزامــات قانونــی نیــاز دارد بنابراین 
ــه اســتانداری  هــا یــک  ــزه ب ــرای کشــت پایی ب
ــه  ــم و در ادام ــی  کنی ــالغ م ــد را اب ــوی تولی الگ
طــرح الگــوی کشــت محصــوالت کشــاورزی را 
ــه  ــه دولــت و ســپس ب تکمیــل و الیحــه آن را ب
ــن  ــاوازی برای ــم کرد.خ ــه خواهی ــس ارای مجل
باور اســت کــه بخــش زیــادی از وزارتخانــه  ها و 
تصمیم گیــران کالن کشــور باید در ایــن زمینه 
ــا طــرح اجرایــی شــود.وزیر  مشــارکت کننــد ت
جهــاد کشــاورزی دربــاره افزایــش قیمــت میوه 

ــت،  ــازار و وزارت صنع ــم ب ــتاد تنظی ــت: س گف
ــت  ــت و قیم ــه قیم ــارت در زمین ــدن و تج مع
گــذاری در ایــن بخــش مســئول هســتند البته 
مــا برنامه هایــی بــرای کمــک بــه ایــن موضــوع 
داریــم کــه یکــی از آنهــا حضــور اســتارتاپ هــا 
در بخــش کشــاورزی اســت.خاوازی اضافه کرد: 
بــرای حضــور اســتارتاپ هــا در بخــش 
کشــاورزی شــهرکی را در نظر گرفتیــم و در این 
زمینــه صنفــی در حــال شــکل گیری اســت که 
ــران  ــورای مدی ــد در ش ــل آن می توان مدیرعام
وزارت جهــاد کشــاورزی حضــور داشــته باشــد.
ــات  وی افــزود: ضمــن اینکــه قــرار اســت امکان
ــات الزم در اختیار این  ــار داری و دیگــر امکان انب
تیــم توزیــع کننــده فنــی و دانــش بنیــان قــرار 
ــا عادالنــه و دالالن  گیــرد تــا سیســتم توزیــع ن

واسطه  ها در این میان حذف شوند.
زنجیرهبخشتولیدتاعرضهاولویت

وزارتجهادکشاورزی
وزیــر جهــاد کشــاورزی شناســایی زنجیــره  هــا 
ــاورزی را  ــش کش ــط در بخ ــای واس ــه  ه و حلق
یکــی از اقدامــات مهــم دانســت و اظهارداشــت: 
وزارت جهــاد کشــاورزی از ایــن طــرح حمایــت 
ــژه می کنــد و اگــر ســرمایه گــذاری در ایــن  وی
زمینــه باشــد از او نیــز حمایــت خواهیــم کــرد.
ــه  ــگاه ب ــان اینکــه در گذشــته ن ــا بی خــاوازی ب

بخــش کشــاورزی صرفــاً نــگاه بــه تولیــد بــوده 
اســت، گفــت: االن چــاره ای نداریــم جــز اینکــه 
ــر  ــره در نظ ــک زنجی ــورت ی ــه ص ــش را ب بخ
بگیریــم.وی بــا اشــاره بــه تولید بیــش از انــدازه 
پیاز در جنــوب کرمان گفــت: پیازکاران امســال 
علیرغــم ابالغیه وزارت جهاد کشــاورزی کشــت 
بســیار زیادی انجــام داده بودنــد چرا کــه منافع 
خــود را در تولیــد پیــاز دیدنــد و ایــن ریســک را 
ــد البتــه شــاید هــر کــس دیگــری  انجــام دادن
ــا  ــرد ام ــل می ک ــکل عم ــن ش ــه ای ــود ب ــم ب ه

ــاد  ــه وزارت جه ــن ابالغی ــه ای ــی ب ــی توجه ب
کشــاورزی مشــکالتی را بــرای آنان ایجــاد کرد.
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: اگــر در جیرفت 
یــک زنجیــره وجــود داشــت و کشــاورزان یــک 
ســردخانه و یــا یــک واحــد فــرآوری پیــاز 
ــود  ــد، س ــز تولی ــه ج ــتند ب ــتند می توانس داش
خــود را در ایــن حلقه هــا مثــاًل حلقــه فــرآوری، 
ــه  ــد.وی ادام ــز ببینن ــادرات نی ــارداری و ص انب
ــره  ــاد زنجی ــتای ایج ــا در راس ــت م داد: سیاس

ــنتی و  ــای س ــا روش ه ــت و ب ــد اس ــای تولی ه
ــال های  ــات در س ــن اتفاق ــی ای ــی فعل معمول
ــه ایجــاد  ــز تکــرار خواهــد شــد، البت ــده نی آین
زنجیــره  تولید تــا عرضــه بایــد از یکــی از بخش 
هــای شــروع شــود بــه طــور مثــال در صنعــت 
مــرغ 4۰ زنجیره تشــکیل شــده اســت.خاوازی 
بــر اجــرای کشــاورزی قــرار دادی تاکیــد کــرد 
ــق  ــی، طب ــبزی و صیف ــش س ــزود: در بخ و اف
ــه  ــانی ک ــام کس ــا تم ــی م ــای ابالغ ــه  ه برنام
می خواهنــد ورود کننــد بایــد قــراردادی عمــل 

ــان  ــا زی ــد ب ــورت تولی ــن ص ــر ای ــد در غی کنن
ــا  ــاورزی ب ــاد کش ــود.وزیر جه ــی ش ــرو م روب
ــاله  در وزارت  ــک س ــدام ی ــه اق ــه برنام ــاره ب اش
ــا اجــرا شــدن ایــن  جهــاد کشــاورزی افــزود: ب
ــور  ــه ط ــد ب ــش تولی ــر از افزای ــه غی ــه ب برنام
معمــول حــدود یــک میلیــون تــن تولیــد 
محصــوالت کشــاورزی افزایــش می یابــد.
ــد  ــالم مانن ــه کــرد: در برخــی اق خــاوازی اضاف
کــره بــه خودکفایــی کامــل خواهیم رســید که 
عالوه بــر صرفه جویــی ارزی ۵۰۰ میلیــون دالر 
ــت:  ــد.وی گف ــد ش ــه خواه ــادرات اضاف ــه ص ب
ــل  ــاخت و ری ــاد زیرس ــال ایج ــه دنب ــون ب اکن
ــت  ــرای دول ــاورزی ب ــش کش ــذاری در بخ گ

ــتیم ــده هس ــای آین ه
حضوراستارتاپهایبخشکشاورزی

برایکمکبهکاهشقیمتمیوه
وزیــر جهــاد کشــاورزی دربــاره افزایــش قیمت 
میــوه گفــت: ســتاد تنظیــم بــازار و وزارت 
ــت  ــه قیم ــارت در زمین ــدن و تج ــت، مع صنع
و قیمــت گــذاری در ایــن بخــش مســئول 
ــک  ــرای کم ــی ب ــا برنامه های ــه م ــتند البت هس
ــا  ــی از آنه ــه یک ــم ک ــوع داری ــن موض ــه ای ب
ــاورزی  ــش کش ــا در بخ ــتارتاپ ه ــور اس حض
اســت.خاوازی اضافــه کــرد: بــرای حضــور 
ــا در بخــش کشــاورزی شــهرکی  ــتارتاپ ه اس
را در نظــر گرفتیــم و در ایــن زمینــه صنفــی در 
حــال شــکل گیــری اســت کــه مدیرعامــل آن 
می توانــد در شــورای مدیــران وزارت جهــاد 

ــد. ــته باش ــور داش ــاورزی حض کش

وزیرجهادکشاورزی:

 پیگیر ایجاد زنجیره تولید و عرضۀ محصوالت کشاورزی 
جنوب کرمان هستیم

گزارش
ایرنا

آیینبزرگداشتروزجهانی
صنایعدستیدرسیرجانبرگزار

میشود
سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان کرمان گفت:»آیین بزرگداشت روز جهانی صنایع 
دستی امروز در شهرستان سیرجان برگزار می شود.«کاظم حسین 
زاده با اشاره به اینکه ساالنه بیش از ۱8 هزار متر گلیم در شهرستان 
سیرجان تولید می شود، اظهار کرد: »صادرات گلیم از استان کرمان 
بیشتر به صورت چمدانی انجام می گیرد که باید با ایجاد زنجیره ارزش، 

شرایط صادرات این محصول را از طریق گمرکات استان فراهم کرد.«
حسین زاده با بیان اینکه شهرستان سیرجان دارای بیش از ۱7 هزار 
بافنده گلیم است،تصریح کرد:»دلیلي که سیرجان نام جهاني را به 
خود اختصاص داده اصالت، تاریخچه و پویایي هنر گلیم بافی این شهر 
است.«او بیان کرد:»برای تکمیل زنجیره تولید گلیم بافی در شهرستان 
نیاز به سرمایه گذاری در خصوص ایجاد کارگاههای تولیدی ریسندگی 
و رنگرزی و همچنین کارگاههای خدمات پس از تولید)شستشو، کز 

دادن، دوگره کردن، دارکشی، چرم زنی و ....( داریم.«
حسین زاده به آیین گرامیداشت روز جهانی صنایع دستی که به 
مناسبت این هفته و تجلیل از پیشکسوتان و فعاالن این حوزه برگزار می 
شود، افزود:»با توجه به اینکه شهر سیرجان در سال ۹۶ به عنوان اولین 
شهر جهانی گلیم در شورای جهانی صنایع دستی به ثبت رسید، هرساله 
در هفته صنایع دستی برنامه های متنوعی در آن برگزار می شود.«او 
به برنامه های این آیین که با همکاری باشگاه فرهنگی و ورزشی گل 
گهر و دبیرخانه شهر جهانی گلیم برگزار می شود، اشاره و خاطرنشان 
کرد:»اهدای پیراهن باشگاه گل گهر به دکتر مونسان وزیر میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی )که عنوان شهر جهانی گلیم بر 
روی آن نقش بسته است(، تجلیل از بافندگان نمونه شهر سیرجان و 
امضای تفاهم نامه همکاری بین باشگاه گل گهر و دبیرخانه شهرجهانی 

گلیم و ... از مهمترین برنامه های آیین مذکور خواهد بود.«

در شرایطی که استان کرمان به شدت با کمبود کارگر 
ماهر روبه رو است بیش از ۹7 درصد بیکاران باسواد 
هستند و تناسبی بین آموزش و بازار کار در استان 
نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، محمدرضا وفایی ظهر در 
جلسه گروه کاری ارتقای آموزش و مهارت استان کرمان با بیان اینکه 
اولویت های بازار کار استان کرمان باید شناسایی شود اظهار داشت: 
آموزش های عالی و آموزش های فنی و حرفه ای و مهارتی باید به 
سمتی برود که بر اساس اولویت های بازار کار انجام شود.وی با اشاره به 
اینکه به عنوان مثال در استان کرمان در حوزه گردشگری نیازمندی 
به آموزش های تخصصی احساس می شود ادامه داد: دغدغه امروز 
خانواده ها و مسئوالن استان کرمان اشتغال است.معاون توسعه مدیریت 
و منابع استانداری کرمان افزود: نظام آموزش عالی استان و نظام آموزش 
مهارتی در استان باید در این رابطه پای کار بیایند و نسبت تقاضای بازار 
کار و آموزش های خود نیازسنجی کنند.محمدرضا جهانگیری مدیرکل 
آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان در این جلسه اظهار داشت: هشت 
برنامه برای سال ۹۹ در راستای ارتقای آموزش و مهارت استان کرمان 
مشخص شده است.وی با بیان اینکه تطابق رشته های تحصیلی با بازار 
کار یک ضرورت است که در نهایت به اشتغال افراد منجر می شود 
افزود: در دنیا کشورهای آلمان و ژاپن از کشورهایی هستند که از این 
موضوع نتایج بسیار خوبی دارند و دانش آموزان از همان دوران تحصیل 
متناسب با بازار کار مهارت های الزم را می بینند.مدیرکل آموزش فنی 
و حرفه ای استان کرمان با اشاره به اینکه حدود یک میلیون و ۳2 هزار 
نفر از جمعیت استان فعال است گفت: این آمار نشان دهنده نسبت 
4۰ درصدی جمعیت فعال نسبت به جمعیت غیرفعال استان کرمان 
است.وی با بیان اینکه بیش از 8۰ درصد جمعیت فعال استان کرمان را 
مردان تشکیل می دهند تصریح کرد: نرخ بیکاری استان کرمان در بین 
فارغ التحصیالن دانشگاهی بیشتر است و بیش از ۹7 درصد بیکاران 
استان کرمان افراد باسواد هستند. زهره جعفرخانی نایب رئیس انجمن 
صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های استان کرمان در این جلسه با 
بیان اینکه در سال ۹8 تعداد بیش از ۱7 هزار و ۶۰۰ نفر به کاریابی های 
استان کرمان مراجعه کرده و متقاضی و جویای کار بودند اظهار داشت: 
متاسفانه افرادی که به کاریابی ها مراجعه کردند متناسب با فرصت های 
شغلی در استان نبوده است.نایب رئیس انجمن صنفی دفاتر مشاوره 
شغلی و کاریابی های استان کرمان با اشاره به اینکه کمبود کارگر ماهر 
در استان کرمان به شدت وجود دارد گفت: در رشته های صنایع، عمران، 
شیمی، فیزیک، زیست، معدن و حقوق بازار کار کرمان اشباع شده و 
کمتر فارغ التحصیالن دانشگاهی این رشته ها جذب بازار کار می شوند.

 بنا بر آمارهای غیررسمی که به کاغذ وطن رسیده است، در 24 ساعت 
گذشته، 2۰7 ابتال جدید به کرونا در استان شناسایی شده است، هم 
چنین براساس گزارش علوم پزشکی جیرفت در 24 ساعت گذشته 2۰ 
بیمار جدید مبتال به کرونا بستری شده و بدین ترتیب آمار کل بیماران 
کرونایی بستری شده در جنوب به ۱۳۹۶ نفر رسید که از این تعداد 
۱۳۱۵ نفر ترخیص شده اند. همچنین  در این گزارش خبر از 2 فوت 

جدید به دلیل کرونا در جنوب آمده است.

استانکرمانباکمبودکارگر
ماهرروبرواست

کروناهمچناندرجنوباستان
قربانیمیگیرد

خبر

خبرخبرخبر

رییـس آمـوزش و پـرورش جیرفـت از 
پیگیـری مسـووالن بـرای حـل مشـکل 
زمین هـای فرهنگیـان واقـع در بخـش 
سـاردوئیه ایـن شهرسـتان خبـر داد.
در  دوشـنبه  روز  سـنجری  مهـران 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنا واگـذاری 
زمین هـای منطقـه سـربیژن سـاردوئیه 
حضـور  علـت  را   ۹4 تابسـتان  در 
فرهنگیـان در اداره آمـوزش و پـرورش 
عنوان کـرد و گفت: حـل این مشـکل از 
طریـق فرمانـداری و دیگر دسـتگاه های 
مربـوط در حـال پیگیـری اسـت.وی بـا 
بیـان اینکـه تغییـر کاربـری زمین هـای 
سـربیژن سـاردوئیه فرهنگیـان مصوبـه 
شـورای آمـوزش و پـرورش را گذرانـده 
اسـت، تصریـح کـرد: اسـتعالمات از 
دسـتگاه مربوطه گرفتـه شـده و منتظر 
پاسخ هسـتیم. رییس آموزش و پرورش 
جیرفـت ادامـه داد: طـی 2 ماه گذشـته 
ایـن موضـوع در شـورای آمـوزش و 
پـرورش مطـرح شـد کـه نظـر فرماندار 
و رییـس شـورای آمـوزش و پـرورش 
بـر حـل مشـکل ایـن زمین هـا اسـت.
وی از برگـزاری سـه نشسـت بـرای رفع 
مشـکل زمین هـای سـربیژن سـاردوئیه 
فرهنگیـان خبـر داد و افـزود: امیدواریم 
هـر چـه سـریع تر ایـن مشـکل برطرف 
شـود.تعدادی از فرهنگیـان جیرفتـی 
صبـح امـروز بـا حضـور در اداره آموزش 
و پـرورش این شهرسـتان خواهـان حل 
مشـکل زمین هـای سـربیژن سـاردوئیه 
فرهنگیـان شدند.سـربیژن، روسـتایی 
سردسـیر در ۵۵ کیلومتری شـمال شهر 
جیرفـت و ۱۶2 کیلومتـری جنـوب 
کرمـان و از توابـع بخـش سـاردوئیه 
است.شهرسـتان جیرفـت بـا ۳۱۶ هـزار 
نفـر جمعیـت از پنـج بخـش مرکـزی، 
اسـماعیلی، سـاردوئیه، جبالبـارز و 
اسـفندقه تشـکیل شـده و در فاصلـه 
2۳۰ کیلومتـری جنـوب کرمـان واقـع 

شـده اسـت.

پروازهایفرودگاه
جیرفتازسرگرفته

میشود
مدیر فرودگاه جیرفت از برقراری مجدد 
پروازهای این فرودگاه پس از ۶۰ روز 
وقفه خبر داد.حامد رئیسی روز دوشنبه 
در گفت و گو با خبرنگار ایرنا روزهای 
پروازی فرودگاه جیرفت را دوشنبه و 
پنجشنبه هر هفته اعالم کرد و گفت: 
این پروازها در مسیر تهران _جیرفت 
شد.فرودگاه  راه اندازی  بلعکس  و 
جیرفت که هفت شهرستان جیرفت، 
عنبرآباد، فاریاب، رودبار جنوب،  کهنوج، 
قلعه گنج و منوجان را تحت پوشش دارد 
در شهریور ماه ۱۳۹۳ پس از هفت سال 
وقفه به دلیل توسعه عوامل پروازی 
توسط وزیر کشور مورد بهره برداری 
بلیط  اکنون  گرفت.هم  قرار  مجدد 
هواپیما از مبدا جیرفت به تهران با 
قیمت ۵7۹ هزار تومان و از مبدا تهران به 
جیرفت با قیمت ۶۱4 هزار و 7۰۰ تومان 
برای روز پنجشنبه 2۹ خردادماه جاری 
به صورت اینترنتی قابل رزرو است.وقفه 
۶۰ روزه در پروازهای این شهرستان 
برای جلوگیری از شیوع کرونا و شکستن 
زنجیری انتقال این ویروس رقم خورده 
است.شیوع ویروس کرونا اواخر دسامبر 
گذشته از چین آغاز شد و تاکنون بیش از 
هفت میلیون نفر در کشورهای مختلف 
دنیا به این ویروس مبتال شده اند و تعداد 
زیادی نیز جان خود را از دست داده اند.
از این تعداد، حدود ۱8۰ هزار نفر مربوط 
به ایران است که البته حدود 8۰ درصد 
آنها بهبود یافته اند.شهرستان جیرفت 
در 2۳8 کیلومتری جنوب استان کرمان 

واقع شده است.

۱7 ژوئن مصادف با 28 خرداد ماه روز 
جهانی بیابان زدایی است، ایران مانند گزارش

سایر نقاط  دنیا در معرض بیابان زایی قرار 
دارد و برای جلوگیری از این اتفاق هر ساله طرح ها و 
برنامه های ویژه ای در نظر گرفته می شود که اگر به 
درستی و به اندازه اجرا نشوند همه نقاط کشور را درگیر 
گرفتاری های بزرگی کرده که یکی از آن ها افزایش گرد 
و غبار است، به طور کلی در بیابان زدایی تالش برای 
جلوگیری از بیابانی شدن زمین هایی است که در معرض 
بیابانی شدن قرار دارند. ادارات منابع طبیعی در سراسر 
کشور ارگان هایی هستند که یکی از اصلی ترین 
وظایفشان بیابان زدایی است ، با توجه به اینکه جنوب 
کرمان نیز مانند سایر نقاط استان در معرض بیابانی 
شدن قرار دارد، برای بررسی وضعیت بیابان زدایی در 
جنوب با مدیرکل منابع طبیعی جنوب صحبت کردیم. 
احمدی مدیر کل منابع طبیعی جنوب در مورد 
فعالیت های بیابان زدایی در منطقه گفت: منابع طبیعی 
جنوب، در سال ۹8 چند هزار هکتار نهال کاری بیابانی 
داشته است که این میزان نهال کاری اقدامی بی سابقه 
بوده که  ناشی از اعتبارات  خوبی بود که برای مبارزه با 
ریزگردها در سال گذشته اختصاص یافت، که البته به 
کل کشور تزریق شد و بالطبع به منابع طبیعی ها هم که 
درگیر بحث بیابان زدایی هستند هم تزریق شد، در سال 
گذشته، ۱۰۰ میلیون یورو برای بحث مبارزه با ریزگرد 
برای کل کشور در نظر گرفته شده بود که متاسفانه 
امسال این رقم 2۰ میلیون یورو ، یعنی یک پنجم شده 
است.  احمدی با اشاره به این نکته که نهال کاری یکی از 
مهم ترین فعالیت ها در راستای مبارزه با بیابان زایی 
است، گفت: ما  با اعتبارات سال گذشته نهال کاری 
گسترده ای در هر هفت شهرستان جنوبی انجام دادیم 
و مراقبت و آبیاری  از آن ها  در حال انجام است. 
فعالیت های بیولوژیک ماندگار ترین کار در این زمینه 

هستند.
رودبارجنوبوقلعهگنجکانونهایاصلی

بیابانزاییجنوب
مدیر کل منابع طبیعی جنوب ادامه داد: عالوه بر 
نهال کاری،۱۰۰ کیلومتر هم تله رسوب گیر در منطقه و 
به خصوص در شهرستان رودبارجنوب انجام شده است. 
همچنین  طرح های متعدد بادشکن بیولوژیک در اطراف 

مزارع هم در این راستا انجام شده و نهال رایگان در 
اختیار کشاورزان قرار گرفته که در هر هفت شهرستان 
جنوبی انجام شده است. احمدی مالچ پاشی را نیز از 
طرح های مبارزه با  بیابان زایی معرفی کرد و گفت: در 
سال گذشته برای مالچ پاشی نیز از محل اعتبارات ملی 
استفاده شد و در سطح بیش از ۶۰۰ هکتار از کانون های 
بحرانی فرسایش  بادی منطقه و روی تپه های ماسه ای  
انجام شده است .مدیرکل منابع طبیعی جنوب یاد آور 
شد:  ما مالچ پاشی را همراه نهال کاری انجام داده ایم، 
اینطور که  بعد از کاشت نهال روی تپه ماسه، مالچ پاشی 
می شود، تا  طول عمر مالچ، نهال های کاشته شده هم 
استقرار پیدا کرده و با این عمل،  تپه ماسه ای تثبیت 
شود. احمدی در مورد نوع نهال های کاشته شده در 
طرح بیابان زدایی گفت:  نهال ها  که در این طرح کاشته 
شده است نهال های  مخصوص مناطق بیابانی است 
مثل کهور و کنار که قدرت استقرار در بیابان دارند و به 
طور کلی گونه هایی باید استفاده شود که در سخت ترین 
شرایط هم  بتوانند تحمل کنند، کانون بحرانی فرسایش 
بادی ما تپه های ماسه ای  فعالی هستند و سالیانه در 
حال حرکت هستند و این  موضوع  اجازه  استقرار را به 
هر گونه گیاهی نمی دهد، باید گونه مقاومی  انتخاب 
شود که نیاز آبی آن کم و سریع رشد باشند و در کوتاه 
ترین زمان ممکن  مستقر شود و عمال جلوی حرکت تپه 
های ماسه ای را بگیرد. به گفته احمدی کانون اصلی  
بیابان زایی در جنوب استان شهرستان های رودبار 
جنوب و قلعه گنج است که امسال پروژه مالچ پاشی را 

در قلعه گنج انجام شده است.
طرحهاینهالکارینیازمندمراقبت3تا5

ساله
احمدی گفت: ما با اعتبارات سال گذشته  بیش از 42۰۰ 
هکتار در مناطق بیابانی جنوب نهال کاری انجام داده 
ایم که بین ۳ تا ۵ سال نیاز به مراقبت و آبیاری دارد، اگر 
اعتبار کاهش پیدا کند این طرح ها به خطر می افتد.ما 
این نگرانی ها را به استاندار، محیط زیست و سازمان 
جنگل ها و هم اعالم کردیم این طرح بزرگی در  مبارزه 
با بیابان زایی است و باید حفظ شود. مدیر کل منابع 
طبیعی جنوب در انتهای صحبت هایش گفت:  به نظر 
من واژه بیابان زدایی، واژه درستی نیست به نظر عبارت 
درست »مبارزه با بیابان زایی« است  یعنی آن جایی که  
خود اکوسیستم بیابان است، باید حفظ شده و از ظرفیت 
آن استفاده شود  و  برای منطقه ای که به سمت بیابانی 
شدن می رود باید فکری کرد. احمدی تاکید کرد: در 

بحث بیابانی شدن، شرایط در کرمان مانند جاهای دیگر 
کشور است پدیده  بیابانی شدن حتی با در نظر گرفتن 
تاثیرات فعالیت های انسانی متاثر از تغییرات اقلیمی 
است  در کرمان فعالیت  انسانی طوری نیست که سرعت 

بیابانی شدن را از بیابان زدایی بیشتر کرده باشد.
افزایشدستگاههایسنجشمیزانگردوغبار

دراستان
مدیر کل حفاظت محیط زیست کرمان در رابطه با 
کم شدن  اعتبار  جدید تخصیص یافته به استان برای 
مبارزه با ریز گردها به کاغذ وطن گفت:  هنوز بودجه  
این زمینه تصویب و بسته نشده است. ممکن است 
امسال بودجه کاهش پیدا کند اما دلیلش این نیست 
که توجه ای اتفاق  نیفتاده،  دلیل آن درگیری  کشور با 
تحریم و مشکالت است و نمی توان پیش داوری کرد 
اما اگر بودجه ای به این منظور اختصاص یابد  ما جز 
استان هایی هستیم که اعتبار خوبی می گیریم. در 
سال گذشته صد میلیون یورو به این منظور به استان 
اختصاص پیدا کرد، ابتدا سهم استان ۵۰ میلیارد 
تومان  اعالم شد که بعد از رایزنی ها افزایش پیدا کرد. 
البته این تصمیم قبل از  این گرفته شده بود که  نتیجه 
طرح مطالعات محیط زیست منتشر  و مشخص شود 
که کرمان غبار خیز ترین استان کشور است.   به گفته 
شاکری هرسال قسمت عمده بودجه مبارزه با گرد و 

غبار به سمت خوزستان می رود.  شاکری گفت: مبلغی 
که به استان کرمان رسید حدود 72 میلیارد تومان بود 
که ۳۵ میلیون تومان به منابع طبیعی شمال وحدود 
28میلیون به منابع طبیعی جنوب اختصاص یافت.
البته چون بودجه به یورو تعیین شده بود با افزایش  
قیمت یورو اعتبار نیز افزایش پیدا کرد و و اعتبار کرمان 
به باالی صد میلیارد تومان  رسید که تا شهریور ماه 
هزینه کرد ها  از همان بودجه است.  مدیر کل حفاظت 
از محیط زیست استان، یادآور شد: این افزایش بودجه 
باعث شد  که ما ۳ دستگاه  تشخیص گرد و غبار برای 
استان تهیه کنیم  یکی برای راور یکی برای انار و یکی 
هم قرار است جانمایی شود.ما در همه شهرستان 
ایستگاه سنجش  گرد و غبار نداریم  و این یک نقطه 
ضعف است مثال ما امسال در انار و رفسنجان آلودگی 
داشتیم اما نتوانستیم  تعطیل کنیم چون عدد و رقم 
نداشتیم.  به گفته شاکری، اکنون 7 ایستگاه  سنجش 
گرد و غبار  در استان است، 2 تا درکرمان، یکی در زرند، 
یکی در ریگان، یکی در بم ، یکی در فهرج و یکی هم 
در کهنوج. اگر برای انار و راور هم تهیه شود،  برای 
رفسنجان هم مس سرچشمه و برای سیرجان هم 
گلگهر  تهیه کند، می توانیم اشراف کامل و اطالعات 
دقیق داشته باشیم  و برای گرفتن اعتبارات به حقی که 

باید به  استان کرمان داده شود، استفاده کنیم.

افزایش نگرانی از کاهش بودجه گرد  وغبار
* مدیرکل منابع طبیعی جنوب: در سال گذشته حدود ۵ هزار هکتار نهال کاری  بیابانی در جنوب استان انجام شده که در صورت کاهش بودجه در معرض خطر نابودی قرار می گیرند

 *به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، هنوز بودجه قطعی مبارزه با گرد و غبار تصویب نشده است اما این احتمال وجود دارد که کاهش یابد
نجمهسعیدی

دبیر تحریریه

دادستان مرکز استان کرمان 
گفت: عامالن نابسامانی های بازار گزارش

کشاورزی در جنوب استان 
کرمان تحت پیگرد قضائی قرار گرفته اند.به 
گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی 
دادگستری کرمان، دادخدا ساالری در خصوص 
نابسامانی های به وجود آمده در بازار کشاورزی 
جنوب استان کرمان گفت: متأسفانه برخی 
دستگاه هایی که محور و متولی کار تولید هستند 
از رونق تولید فقط شعار آن را می دهند همان 
گونه که از اقتصاد مقاومتی فقط شعار آن را سر 
داده اند.ساالری ضمن گالیه جدی از وضع تعرفه 
غیر کارشناسی بر محصوالت جالیزی، افزود: 
وضع این تعرفه ها فساد پذیری باالیی داشته، 
صادرکننده را برای صادرات این محصوالت بی 
انگیزه کرده و فرصت فوق العاده موجود در 
بازارهای منطقه با ارز آوری بسیار باال را تبدیل به 
چالش ورشکستی و بدهکاری کشاورزی و تولید 
کننده داخلی و بی انگیزه شدن آنها در امر تولید 
می کند.وی بیان کرد: مدیران و تصمیم 
گیرندگانی که باعث این آشفتگی و هدر رفت 
منابع کشور شده اند، از باب قصور در انجام 
وظایف و خدای ناخواسته از باب تعمد یا سو 
استفاده در هر سطحی که قرار دارند مورد سوال 
و جواب مدعی العموم و عندالقتضاء پیگیرد 
قضائی قرار خواهند گرفت.مدعی العموم در 
استان کرمان با اشاره به این مطلب که این مطلب 
که پیمان سپاری ارزی در جالیز فساد پذیر باید با 
سایر کاالهای صادراتی متفاوت باشد، اظهار کرد: 
بدیهی است تصمیم گیری بر خالف این 
بدیهیات قابل تأمل است.ساالری اظهار داشت: 
طبیعی است وقتی به صادرکننده اعالم می شود 

که برای محصول فساد پذیری مانند پیاز باید 
کیلویی ۱۰ هزار تومان تعرفه صادرات بپردازد از 
قبل هم برای محصولی که معلوم نیست به 
سالمت به بازار مصرف خود در کشور مصرف 
کننده برسد یا به واسطه ضعف سیستم حمل و 
نقل و دیپلماسی اقتصادی ضعیف پشت مرزها 
فاسد شود، اضافه شدن پیمان سپاری ارزی دیگر 
انگیزه ای برای صادرات باقی نخواهد گذاشت و 
اصاًل کنار گذاشتن این مؤلفه ها یعنی بحث 
صادرات باید متوقف و تعطیل شود.وی گفت: 
متأسفانه باید بگوییم برخی مسئوالن اتفاقاً 
تأثیرگذار معنی طرح استمرار را به خوبی درک 
نکرده و مطلع نیستند که تفاوت هزینه تولید و 
میزان تولید در گلخانه و مزرعه، بازاریابی و 
صادرات محاسبات خاص خود را می طلبد.

دادستان عمومی و انقالب کرمان افزود: در حالی 
که مسئوالن متولی در حوزه وزارت کشاورزی و 
صمت و سایر سازمان های ذیربط به جای 
پاسخگویی و چاره اندیشی به دنبال متقاعد 
کردن دستگاه قضائی برای برخورد با کشاورز 

معترض رفته اند، سپاه پاسداران با درایت و 
برنامه ریزی فرماندهی سپاه ثاراهلل استان 
علیرغم مواجه نبودن با تکلیف قانونی با دو برابر 
قیمت پیشنهادی شبکه داللی، پیاز را از 
کشاورزان جنوب استان خریداری و با قیمت 
خرید بین مردم توزیع کرده است که این اقدام 
با روحیه انقالبی گری و جهادی فرماندهی سپاه 
ثاراهلل باعث خروج کشاورزان از بن بست و 
جبران قصور و مسامحه مسئوالن ذیربط شده 
است.ساالری افزود: متأسفانه مسئوالن تصمیم 
گیر و تصمیم ساز بازار را از جیب کشاورز، تولید 
کننده و صادرکننده بی دفاع و ورشکسته 
تنظیم می کنند در حالی که همان طوری که 
برای تهیه اقالم اساسی کشور از جمله برخی 
محصوالت کشاورزی از طریق واردات یارانه 
اختصاص داده می شود حق آن است که دولت 
نیز از باب حمایت از تولیدات داخلی در سال 
جهش تولید در قالب بسته های حمایتی مانع 
از ورشکستگی و بیکاری هزاران کشاورز و 

تولید کننده شود.

پیگرد قضائی در انتظارعامالن نابسامانی های 
بازار کشاورزی جنوب

کمتر از 1۰ درصد طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش عملیاتی شده است

ایرنا - مدیر جهاد کشاورزی منوجان از خسارت ۱۰ میلیارد ریالی 
تگرگ به باغ ها و مزارع کشاورزی بخش آسیمون این شهرستان 

خبر داد.
کوروش میجانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار 
داشت: بارش باران و تگرگ به بیش از 72 هکتار از باغ ها و مزارع 

این شهرستان خسارت سنگینی وارد کرد.
وی با بیان اینکه بیشترین میزان خسارت به درختان نخل بوده، 
افزود: درختان پرتقال، انبه، لیمو ترش، لیمو شیرین و برخی مزارع 

دچار خسارت شدند.
مدیر جهاد کشاورزی منوجان تاریخ وقوع تگرک را در بخش 
آسیمون شهرستان منوجان 2۱ خرداد ماه اعالم کرد و گفت: 

کارشناسان، تا کنون در حال برآورد خسارت و جمع بندی بودند.
وی ادامه داد: پس از بررسی کامل کارشناسان جهاد کشاورزی 
و جمع بندی آمار، رقم نهایی اعالم و پیگیر اعتبار برای جبران 

خسارت ها هستیم.
میجانی بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ بیمه بین کشاورزان و 
دامداران تاکید کرد و افزود: بیمه در چنین حوادثی می تواند کمک 

موثری به مال باختگان کند.
شهرستان منوجان با وسعتی معادل هفت هزار و ۵۰۰ کیلومتر 
در فاصله 4۳۰ کیلومتری جنوب کرمان واقع شده است. این 
شهرستان از جنوب و غرب با شهرستان های رودان استان هرمزگان 

و از شمال و شرق با شهرستان کهنوج همسایه است.

تگرگ۱۰میلیاردریالخسارت
بهکشاورزانمنوجانواردکرد

حلمشکلزمینهای
فرهنگیانجیرفتدردستور

کارآموزشوپرورش

درسال98چندینطرحدرراستایبیابانزداییدرجنوبانجامشدهاست

وزیرجهادکشاورزیگفت:اگردرجیرفتیکزنجیرهوجودداشتوکشاورزانیکسردخانهویایک
واحدفرآوریپیازداشتندمیتوانستندبهجزتولید،ســودخودرادراینحلقههامثاًلحلقهفرآوری،
انبارداریوصادراتنیزببینند.ویادامهداد:سیاســتمادرراستایایجادزنجیرههایتولیداستوبا
روشهایسنتیومعمولیفعلیایناتفاقاتدرسالهایآیندهنیزتکرارخواهدشد،البتهایجادزنجیره
تولیدتاعرضهبایدازیکیازبخشهایشروعشودبهطورمثالدرصنعتمرغ۴۰زنجیرهتشکیلشده
است.خاوازیبراجرایکشاورزیقراردادیتاکیدکردوافزود:دربخشسبزیوصیفی،طبقبرنامههای
ابالغیماتمامکسانیکهمیخواهندورودکنندبایدقراردادیعملکننددرغیراینصورتتولیدبازیان

روبرومیشود.
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گلباف 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی-
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139860319062000763 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک گلباف 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم اکرم غامی فرزند غامحسین بشماره شناسنامه 6273 صادره 
از گلباف در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 787/90 مترمربع پاک 2فرعی از 898-اصلی مفروز 
و مجزی شده از پاک 898- اصلی واقع در گلباف درخیابان ولیعصر کوچه شماره 8شهید علی احمدی 
خریداری از مالک رسمی آقای نعمت اله پور وفایی گوکی محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا 

ت سند مالکیت صادر خواهدشد . م الف 255
 تاریخ انتشار نوبت اول:99/3/12 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/3/27

محمد مقصودی -رئیس ثبت اسناد و امالک گلباف

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139860319014005367-98/12/18هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای عنایت اله تلبا فرزند عبداله بشماره شناسنامه 
3صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 251متر مربع پاک - فرعی از572- اصلی 
مفروز و مجزی شده از پاک - فرعی از 572 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی صاحب اباد  جیرفت  
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای منصور احمدی محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:85-   تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014000349-99/02/22هیات دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای محسن رئیسی فرزند درویش بشماره 
شناسنامه 256صادره ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 210متر مربع پاک - فرعی 
از609- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک - فرعی از 609 -اصلی قطعه پنج واقع دراراضی حنطه 
ساردوئیه جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اکبر عادلی محرزگردیده است.لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض 
طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:76-   تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27 – تاریخ 

انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک جیرفت  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319014000432-99/02/27هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم تهمینه فهیمی  فرزند ابراهیم بشماره 
شناسنامه 779صادره ازدرب بهشت در ششدانگ یک باب خانه وباغچه به مساحت 1354/60متر مربع 
پاک - فرعی از1204- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 1فرعی از 1204-اصلی قطعه 6 واقع دراراضی 
گربه دلفارد  جیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای حبیب اله ناصری وکرامت دیو دل 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دوماه 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 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر خواهدشد ./م الف:84-   تاریخ انتشار نوبت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصاحی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره139960319014000419- اصاحی  برابررای  رسمی 

99/02/25هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای جعفر 
حیدر پور فرزند غامرضا بشماره شناسنامه 475صادره ازکهنوج در 
یک باب مغازه به مساحت 113/54متر مربع پاک 784فرعی 
از345- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک - فرعی از 345-
بلوک جیرفت  بخش 45کرمان  اصلی قطعه دو واقع دراراضی 
ابوالقاسم هرندی محرزگردیده  آقای  مالک رسمی  از  خریداری 
است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشارآگهی به مدت 
یکماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:77-  تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27 
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصاحی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره139960319014000271- اصاحی   برابررای  رسمی 

99/02/15هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای امین 
اله امیری حسن آباد  فرزند حاتم بشماره شناسنامه 141صادره از 
درششدانگ باغ نخیاتی به مساحت 62111/33متر مربع پاک 
6فرعی از361- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک - فرعی از 
بخش  جیرفت   داروئیه  دراراضی  واقع  دو  قطعه  361-اصلی 
45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای اکبرشفیعی محرزگردیده 
است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دریک نوبت آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشارآگهی به مدت 
یکماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:79-  تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  هیات موضوع 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصاحی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون 
فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین 
شماره139860319014004549- اصاحی   برابررای  رسمی 

98/10/28هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ثبتی  مستقردرواحد  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
29صادره  شناسنامه  بشماره  ابراهیم  بشکارفرزند  عصمت  خانم 
از جیرفت درششدانگ یک باب خانه  به مساحت 220متر مربع 
پاک  از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از565-  پاک 185فرعی 
بهجرد جیرفت   دراراضی  واقع  دو  از 565-اصلی قطعه  - فرعی 
بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای درویش دهقان 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دریک نوبت 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشارآگهی به 
مدت یکماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 

خواهدشد ./م الف:96-   تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
 118 پاک  وباغچه  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
بمساحت 144/25مترمربع  اصلی  از 1204-  فرعی 
دراراضی  :واقع  آدرس  و  بخش34کرمان  در  واقع 
با  بهروز  صدیقه  خانم  تقاضای  مورد  جیرفت  دلفارد  گربه 
بشما جیرفت  ثبت  اختاف  حل  محترم  هیات  رای  ستناد 

ره139860319014002456-98/06/31 درمالکیت نامبرده قرارگرفته 
وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده13- آیین نامه قانون ثبت 
منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید 
حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 2888-99/03/11مالک 
بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره ماده 13قانون 
مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 8صبح روزدوشنبه 
مورخ 99/04/30شروع وبعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین 
در  مقرر  موعد  در  میگردد که  اخطار  مزبور  رقبه  مجاور  اماک 
این اعان به محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه 
مجاورین عملیات تحدید ی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
باشد  داشته  اعتراض  آن  ارتفاقی  وحقوق  حدود  بر  مجاورین  از 
بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصاحی پس از تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز به این 
اداره اعام ودادخواست به مراجع ذیصاح قضائی تقدیم و گواهی 
دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت یاد شده 
هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود./. م الف:102- تاریخ انتشار 

:99/03/27-روز : سه شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
چون ششدانگ یکباب ساختمان خانه بهداشت پاک 
288 فرعی از 18- اصلی بمساحت 950/82مترمربع 
واقع در بخش45کرمان و آدرس :واقع دراراضی میانده 
بنمایندگی  ایران  جیرفت مورد تقاضای دولت جمهوری اسامی 
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت  با ستناد رای هیات محترم حل 
اختاف ثبت جیرفت بشماره98/08/26-139860319014003490 
درمالکیت نامبرده قرارگرفته وآگهی موضوع ماده 3قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده13- آیین نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی 
قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 
2411-99/02/30مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد 
تبصره ماده 13قانون مزبورمنتشر و عملیات تحدید ی آن از ساعت 
لذا  آمد  خواهد  وبعمل  مورخ 99/04/28شروع  روزشنبه  8صبح 
به مالک یا مالکین اماک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در 
موعد مقرر در این اعان به محل 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 بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصاحی پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 30روز 
به این اداره اعام ودادخواست به مراجع ذیصاح قضائی تقدیم و 
گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت مهلت 
یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود./. م الف:- - تاریخ 

انتشار :99/03/27-روز : سه شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی  
سردسیری  وباغچه  خانه  یکباب  ششدانگ  چون 
پاک 1 فرعی از 819- اصلی بمساحت 567مترمربع 
دراراضی  :واقع  آدرس  و  بخش34کرمان  در  واقع 
احمد شجاع  اقای  تقاضای  مورد  ابراهیم ساردوئیه جیرفت  باغ 
الدینی با ستناد رای هیات محترم حل اختاف ثبت جیرفت بش

نامبرده  درمالکیت  ماره97/10/26-139760319014005835 
وضعیت  تکلیف  تعیین  ماده 3قانون  موضوع  وآگهی  قرارگرفته 
آیین  ماده13-  و  رسمی  سند  فاقد  وساختمانهای  اراضی  ثبتی 
نامه قانون ثبت منتشر ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته 
ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست مورخه 13787-

98/09/09مالک بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن با ستناد تبصره 
ساعت  از  آن  ی  تحدید  عملیات  و  مزبورمنتشر  13قانون  ماده 
8صبح روزیکشنبه مورخ 99/04/22شروع وبعمل خواهد آمد لذا 
به مالک یا مالکین اماک مجاور رقبه مزبور اخطار میگردد که در 
موعد مقرر در این اعان به محل 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 بر طبق ماده 20قانون ثبت و ماده 86- اصاحی پس 
از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا ظرف مدت 
30روز به این اداره اعام ودادخواست به مراجع ذیصاح قضائی 
تقدیم و گواهی دادخواست به این اداره ارائه نماید وپس از گذشت 
مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.  تاریخ انتشار 

:99/03/27-روز : سه شنبه 
جواد فاریابی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک جیرفت

آگهی تحدید حدود 
اختصاصی  

حدود  تحدید  اینکه  به  نظر 
وزمین   وباغ  خانه  یکباب 
بمساحت  اصلی  از1245-  1فرعی  پاک 
گنگا  دراراضی  واقع  مترمربع   7621/11
بخش34 کرمان  جیرفت  دلفارد  مروئیه 
کورکی  عطایی  مرتضی  اقای  ثبت  مورد 
به عدم  نظر  تحديد حدود خارج شده  از 
امکان تحدید بر طبق تبصره الحاقی ذیل 
ماده 15 قانون ثبت حسب تقاضای وارده 
 / مورخ 99/03/24مالك  بشماره 3356 
احدی از مالکین تحدید حدوداختصاصی 
پاک فوق از ساعت 8 صبح روز سه شنبه 
مورخ 99/04/31در محل وقوع ملک شروع 
و انجام خواهد گرفت به موجب این آگهی 
به مالکین اماک مجاور اخطار میشود که 
ملک  ارتفاقی  حقوق  و  بر حدود  چنانچه 
از  توانند  می  دارند  واخواهی  آگهي  مورد 
حدود  تحدید  صورتجلسه  تنظیم  تاریخ 
لغایت 30 روز واخواهی خود را به این اداره 
تسلیم دارند تا طبق مقررات اقدام گردد.
تاریخ انتشار :99/03/27 – روز: سه شنبه 

جواد فاریابی –رئیس اداره ثبت اسناد 
وامالک شهرستان جیرفت – م الف :104

اگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(  
اگهـی مزایـده امـوال غیر منقول موضـوع پرونده اجرایی کاسـه 9700010به طرفیت خانـم فاطمه پایدار 
علیـه اقـای خدامراد پسـنده با توجه به اینکه سـند مالکیت ششـدانگ یکباب مغازه بمسـاحت 21متر 
مربـع تحـت پـاک 81فرعی از 49اصلـی واقع در بخش 45به نشـانی عنبر اباد چهار راه مسـجد جامع 
ابتـدای خیابـان مطهـری بنـام خدامـراد پسـنده صـادر وتسـلیم گردیـده کـه به دلیل عـدم ایفـای تعهـدات بدهکار 
بموجـب پرونـده اجرایـی کاسـه فـوق پـس از اجـرای تشـریفات قانونی بمرحلـه رسـیده ودر مرحلـه ارزیابی ملک 
مذکـور بـا تمامـی منصوبـات ومتعلقات ومسـتحدثات واین مشـخصات که عبارتنـد از یک دهنه مغازه به مسـاحت 

21متر مربع که توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری بمبلغ1،300،000،000ریال ارزشـگذاری شـده .
لـذا بـه اطـاع خریـداران ومتقاضیان میرسـاند جهـت بازدید ملک مـورد مزاید میتوانند به نشـانی عنبرابـاد عنبر اباد 
چهـار راه مسـجد جامـع ابتـدای خیابـان مطهـری مراجعـه وپـس از اطـاع کامـل از کم وکیـف ان از سـاعت 9 الی 
12روز یکشـنبه مورخ 1399/04/21در اداره ثبت اسـناد واماک شهرسـتان عنبراباد واقع در بلوار شـهید بهشـتی جنب 

شـهرداری در جلسـه مزایده شـرکت نمایید .
شروط ملک مورد مزایده 

1-قیمـت پایـه جهـت انجـام مزایـده بـه قیمـت کارشناسـی بمبلـغ 1،300،000،000ریـال شـروع وبـه باالتریـن قیمت 
پیشـنهادی متقاضیـان بـه صـورت نقـدی فروخته میشـود 

2-بدهـی هـای مربـوط بـه اب ،بـرق،گاز اعـم از حق انشـعاب ویا حق اشـتراک ومصـرف در صورتی که مـورد مزایده 
دارای انهـا باشـد ونیـز بدهـی هـای مالیاتـی وعوارض شـهرداری وکلیه حقـوق دولتی وغیره تـا تاریخ مزایـده اعم از 
اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یا نشـده باشـد به عهـده برنده مزایده اسـت ونیـز در صـورت وجود مـازاد وجوه 
پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد ونیم عشـر وحـق مزایده 

نقدا وصـول میگردد.
3-چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گردد،مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت وهمـان مکان برگزار 

خواهد شـد .
4-خریـداران جهـت کسـب اطاع بیشـتر میتوانند در وقت اداری از سـاعت 7:30الی 14بـه اداره ثبت عنبر اباد جنب 

شـهرداری یا با شـماره تلفن 03443294808تماس حاصل نمایند .09140532475. 
اداره ثبت اسناد عنبراباد 

آگهی حصر وراثت- قلعه گنج   
3150304350بشرح  شناسنامه  دارای  نادر  فرزند  زاده  موریان  پرویز  اقای 
شادروان  داده  توضیح   99/3/11 9909983888100151مورخ  شماره  دادخواست 
اقای نادر موریان زاده فرزند هاشم بشناسنامه1036در تاریخ---- در شهرقلعه گنج 

چاه رضا فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند/ عبارتست از: 
1-پرویزموریان زاده به شماره ملی 3150304350  فرزند متوفی 
2-بهروزموریان زاده به شماره ملی 3150304369  فرزند متوفی

3-پروین موریان زاده به شماره ملی 3150304342فرزند متوفی
4-پری خاتون جعفری به شماره ملی 5369561702  همسرمتوفی .لذا مراتب یک نوبت در 
روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای 
از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل اختاف تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.
 رئیس شورای حل اختالف شماره شهرستان قلعه گنج .علیرضا مومنی  

آگهی حصر وراثت  
احتراما در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان احمد شمبوئی رودباری  فرزند 
حسین به خواسته حصروراثت توضیح داده شادروان عبدالحسین شمبوئی فرزند 
احمد به ش ش 3030043381 در تاریخ 1398/04/10دررودبارفوت نموده ووارث 

حین فوق عبارتند از :
1-سکینه پای بست فرزند علی )مادر متوفی(             

2-احمد شمبوئی رودباری فرزند حسین )پدر متوفی (
لذا مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
وصیت نامه ازمتوفی نزد اشخاص باشد یک ماه از نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی  –م الف :898

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  آگهی موضوع ماده3 
فاقدسند رسمی  واراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
اول  شماره139960319014000431-99/02/27هیات  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای جهانگیر امیری فرزند 
عباس بشماره شناسنامه 655صادره ازجیرفت در ششدانگ یک 
باب خانه  به مساحت 225متر مربع پاک - فرعی از675- 
از 675 -اصلی  از پاک - فرعی  اصلی مفروز و مجزی شده 
بخش  جیرفت   ساردوئیه  سرخوئیه  دراراضی  واقع  پنج  قطعه 
34کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید اسداله حسینی 
هنزائی محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو 
اشخاص  صورتی که  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
اعتراض  دوماه  به مدت  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می 
مدت  ظرف  رسید،  اخذ  از  پس  و  تسلیم  اداره  این  به  را  خود 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
مدت  انقضای  صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی 
مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت صادر 
خواهدشد ./م الف:74-  تاریخ انتشار نوبت اول:99/03/27 – 

تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  آگهی موضوع ماده3 
فاقدسند رسمی  واراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
دوم  شماره139960319014222304-99/02/20هیات  برابررای 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای مسعود ناجی راینی 
در  ازجیرفت  بشماره شناسنامه 1388صادره  قاسم   فرزند  پور 
مساحت  به  طبقه   تجاری سه  ساختمان  باب  یک  ششدانگ 
44/30متر مربع پاک - فرعی از575- اصلی مفروز و مجزی 
شده از پاک 14 فرعی از 575 -اصلی قطعه دو واقع درقلعه 
مالک رسمی  از  جمشید جیرفت  بخش 45کرمان خریداری 
خانم پروین السادات موسوی پورمحرزگردیده است.لذا به منظور 
به فاصله 15روزآگهی می شود  نوبت  اطاع عموم مراتب دردو 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه 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 
اعتراض طبق مقررا ت سند  انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:86-   ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  آگهی موضوع ماده3 
فاقدسند رسمی  واراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
شماره139860319014005377-98/12/17هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ثبت  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  ساختمانهای 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم شرین 
151صادره  شناسنامه  بشماره  علی  فرزند  کردستانی   دولت 
ازجیرفت در ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 253متر مربع 
پاک  از  و مجزی شده  مفروز  اصلی  از574-  فرعی   - پاک 
70فرعی از 574 -اصلی قطعه دو واقع دراراضی جیرفت  بخش 
بهزادی  پور  از مالک رسمی خانم عصمت  45کرمان خریداری 
محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت 
در صورتی که اشخاص نسبت  فاصله 15روزآگهی می شود  به 
می  باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  سند  صدور  به 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
قضایی  مراجع  به  را  خود  اعتراض،دادخواست  تسلیم  تاریخ  از 
تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 
خواهدشد  صادر  مالکیت  سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول 
تاریخ   – اول:99/03/27  نوبت  انتشار  تاریخ  الف:83-    ./م 

انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره139860319014004045-98/09/24هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک 
سکینه خواجه فرزند لطف هللا  بشماره شناسنامه 1049صادره 
مساحت  به  وباغچه  خانه  باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت 
و  مفروز  اصلی  از510-  فرعی   - پاک  مربع  634/21متر 
واقع  دو  قطعه  -اصلی   510 از  فرعی   - پاک  از  مجزی شده 
دراراضی سرونی  جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک 
منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  خشایی  بختیار  آقای  رسمی 
اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:82-    ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره139960319014000421-99/02/25هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک جیرفت  تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی اقای مراد 
199صادره  شناسنامه  بشماره  شمسعلی  فرزند  پور  کریمی 
به مساحت 334متر  باب خانه   در ششدانگ یک  ازجیرفت 
از  و مجزی شده  اصلی مفروز  از574-  مربع پاک - فرعی 
دراراضی کهور  واقع  دو  از 574 -اصلی قطعه  پاک 65فرعی 
کاغ  جیرفت  بخش 45کرمان خریداری از مالک رسمی آقای 
سید اکبر حسینی  محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم 
صورتی  در  شود  می  15روزآگهی  فاصله  به  نوبت  دردو  مراتب 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
مدت  به  آگهی  انتشاراولین  تاریخ  از  توانند  می  باشند  داشته 
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود 
صورت  در  است  بدیهی   . نمایند  تقدیم  قضایی  مراجع  به  را 
انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:92-   ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی 
شماره139960319014000361-99/02/23هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
اقای  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک 
سید علی حسینی کهنوج فرزند سید رحیم بشماره شناسنامه 
مساحت  به  خانه   باب  یک  ششدانگ  در  ازجیرفت  6صادره 
و  مفروز  اصلی  از549-  فرعی   - پاک  مربع  268/95متر 
مجزی شده از پاک29 فرعی از 549 -اصلی قطعه دو واقع 
مالک  از  دراراضی کلرود جیرفت  بخش 45کرمان خریداری 
منظور  به  است.لذا  محرزگردیده  نادری  جواد  آقای  رسمی 
اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:90-   ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
 جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  هیات 
ماده3  موضوع  رسمی-آگهی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی 
وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه  13آئین  ماده  و  قانون 
برابررای  رسمی  فاقدسند  ساختمانهای  و  واراضی  ثبتی 
موضوع  دوم  شماره139860319014005220-98/12/03هیات 
فاقد  و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون 
سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک جیرفت  تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضی اقای یداله کریمی سلطان آباد  فرزند 
اله  بشماره شناسنامه 292صادره ازجیرفت در ششدانگ  سیف 
یک باب خانه مشتمل بر باغچه به مساحت 1255/90متر مربع 
پاک - فرعی از70- اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 6فرعی 
زمین کشتخوان سفلی  دراراضی  واقع  یک  قطعه  -اصلی   70 از 
سنگدان اسفندقه جیرفت  بخش 44کرمان خریداری از مالک 
به  است.لذا  محرزگردیده  اسکندری گدار  صمدهللا  آقای  رسمی 
به فاصله 15روزآگهی می  نوبت  منظور اطاع عموم مراتب دردو 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
انتشاراولین آگهی به  تاریخ  از  توانند  اعتراضی داشته باشند می 
اخذ  از  اداره تسلیم و پس  این  به  را  اعتراض خود  مدت دوماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست  رسید، ظرف مدت یک ماه 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 
سند  ت  مقررا  طبق  اعتراض  وصول  مذکوروعدم  مدت  انقضای 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:94-   ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک -

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک 

جیرفت  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
تعیین  قانون  نامه  ماده 13آئین  و  قانون  آگهی موضوع ماده3 
فاقدسند رسمی  واراضی و ساختمانهای  ثبتی  تکلیف وضعیت 
شماره139860319014001073-98/03/12هیات  برابررای 
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم 
ثبت  ثبتی حوزه  فاقد سند رسمی مستقردرواحد  ساختمانهای 
خانم  متقاضی  بامعارض  مالکانه  تصرفات  جیرفت   ملک 
25صادره  شناسنامه  مرادبشماره  فرزند  گراغانی  سعیدی  ندا 
ازجبالبارزدریک  ششدانگ یک باب خانه  به مساحت 450متر 
از  شده  مجزی  و  مفروز  اصلی  از25-  فرعی   59 پاک  مربع 
پاک 53 فرعی از 25 -اصلی قطعه یک واقع دراراضی گراغان 
جبالبارزجیرفت  بخش 34کرمان خریداری از مالک رسمی از 
سهام مجهول پاک فوق الذکر محرزگردیده است.لذا به منظور 
به فاصله 15روزآگهی می شود  نوبت  اطاع عموم مراتب دردو 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به 
مدت دوماه 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 
اعتراض طبق مقررا ت سند  انقضای مدت مذکوروعدم وصول 
نوبت  انتشار  تاریخ  الف:101-   ./م  خواهدشد  صادر  مالکیت 

اول:99/03/27 – تاریخ انتشارنوبت دوم :99/04/10
جواد فاریابی  - رئیس ثبت اسناد امالک 

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک شهداد 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقدسند رسمی برابررای شماره139960319005000052 مورخ 1399/02/16هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک شهداد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای امیر حمله ور فرزند علی بشماره شناسنامه 
69930صادره از مشهد در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 1050مترمربع 1592فرعی مفروز و مجزی ار 
666فرعی از 47- اصلی واقع در بخش 26 کرمان به آدرس سیرچ خیابان انقاب خریداری از مالک 
رسمی آقای ابوتراب مظفری  محرزگردیده است.لذا به منظور اطاع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 
15روزآگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 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 مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررا ت سند مالکیت 

صادر خواهدشد . م الف 342
 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/3/27 -تاریخ انتشارنوبت دوم :99/4/11

ابراهیم سیدی رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون ششدانگ خانه خشتی پاک 52 فرعی از 10 اصلی بخش 4 کرمان به مساحت 
271/95  مترمربع واقع در کرمان بلوار امام حسن مجتبی )ع( کوچه شماره 25 بعد از 
چهار کوچه قطعه پنجم مورد تقاضای اقای حمیدرضا عباس زاده یک نوبت از تحدید حدود 
خارج گردیده ونیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا 
حسب درخواست مالک وارده بشماره 1101/2040- 99/3/21 بدینوسیله آگهی تحدید حدود آن منتشر 
و عمليات تحديدی آن از ساعت 8 صبح روز 99/4/22در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک 
)مالکین اماک مجاور( رقبه مزبور اخطار میگردد که در موعد مقرر در این اعان در محل وقوع ملک 
حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی بر 
حدود وحقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعام نمایند و ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
اعام اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم 
دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده و ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواست از سوی معترض توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد 

یافت و هیچگونه ادعائی مسموع نخواهد بود. /پ.  تاریخ انتشار : سه شنبه 99/3/27
عیسی حافظی فر -رئیس ثبت اسناد و اماک منطقه 1 کرمان 

از طرف،مصیب افشار منش- م الف 345

به گـزارش روابـط عمومـی سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
جنوب کرمـان، جلسـه رفع موانـع تولیـد واحدهـای صنعتی و 
معدنی جنـوب کرمـان با حضـور مهنـدس مروجی فـرد رئیس 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمـان، مهنـدس 
مهـدوی نیـا مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب 
اسـتان کرمان و سـرمایه گذار کارخانه مس واقع در سـاردوئیه 
در محـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق جنـوب اسـتان برگـزار 
شـد.رئیس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت جنـوب کرمان 
در خصـوص ایـن جلسـه گفت: ایـن جلسـه جهت حل مشـکل 
تامیـن برق طرح هـای صنایع معدنـی جنوب از جملـه کارخانه 
های صنایـع معدنی واقع در سـاردوئیه و رمشـک تشـکیل و در 
ایـن خصـوص گفتگـو و تصمیـم گیـری شـد.مهندس مروجی 
فـرد افـزود: همچنیـن مقـرر شـد مدیرعامـل و معاون شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق جنـوب بـرای بررسـی و حـل مشـکالت تا 

اواخـر هفتـه در منطقـه جنـوب حضـور یابند.

برگزاریجلسهرفعموانعتولید
برایحلمشکالتتامینبرق

واحدهایصنعتیومعدنیجنوب

آئین   ۱۳ ماده  و  قانون   ۳ ماده  موضوع  آگهی   ((
و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  نامه 

ساختمان های فاقد سند رسمی (( 
امالکی  که  وسیله   بدین  مذکور  مواد  اجرای   در 
قانون  موضوع  اختالف   حل  هیأت های   آراء  برابر 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  ناحیه یک  
کرمان  تقاضای ثبت آن ها پذیرفته و ادامه عملیات 
ثبتی آن ها مطابق قانون مذکور تجویز گردیده است، 
به ترتیب شماره پالک فرعی از اصلی  و بخش محل  
وقوع  ملک و مشخصات مالک یا مالکین ) متقاضیان 
ثبت ( واقع در بخش های  )۱-4-8(  ثبتی شهرستان 
کرمان  به شرح ذیل آگهی  می شود تا  در صورتی که  
شخص  یا اشخاصی  نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند بتوانند 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 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. شایان ذکر است صدور و 
مانع  مذکور  قانون  اساس  بر  مالکیت  سند  تسلیم 

مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش۱

کرمان
۱ فرعی از ۵7۶ اصلی - خانم عشرت شمس الدینی 
از  صادره  شماره ۱۱۹۱  شناسنامه  به  احمد  فرزند 
بردسیر در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱7۱/8۹ 
سادات خوشرو  خیابان  کرمان  آدرس  به  مربع  متر 
کوچه سادات ۶ خریداری از محل مالکیت محمد و 

فاطمه بقولی - ردیف  ۱۰۹2
۱۶۵8۰ فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از ۱2۶ 
نخعی  محمدرضا  آقای   - اصلی   477۶ از  فرعی 
به شناسنامه شماره 4  سرودانی فرزند غالمحسین 
صادره از زرند در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۱7۰/27 متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله 
خامنه ای کوچه 2۹ کوچه علی ابن ابی طالب آخر 
کوچه سمت چپ خریداری از محل مالکیت سید 

جالل عمرانی - ردیف  ۰۹42

از ۳۱  شده  مجزی  اصلی  از 477۶  فرعی   ۱۶۵8۱
فرعی از 477۶ اصلی - آقای اکبر علیزاده ده میالنی 
فرزند علی به شناسنامه شماره ۵ صادره از زرند در 
ششدانگ یکباب خانه به مساحت 27۹/۵۳ متر مربع 
به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا کوچه ۱۳ خریداری 

از محل مالکیت شاهپور کیانیان - ردیف  ۰۹4۳
۱۶۵۹۵ فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 227 
فرعی از 477۶ اصلی - خانم ام البنین رشیدی کوه 
بنانی فرزند مهدی به شناسنامه شماره 4۳ صادره 
مساحت  به  خانه  یکباب  در ششدانگ  کوهبنان  از 
۱۳7/۰۵ متر مربع به آدرس کرمان بزرگراه امام رضا 
انتهای کوچه ۳ فرعی سمت راست خریداری از محل 
مالکیت سید نصراله عمرانی فرزند سید عباس - ردیف  

۰۹۳۱
۱۶۶72 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از ۱۱۹ 
فرعی از 477۶ اصلی - خانم زهرا جباری شاهزاده 
محمدی فرزند عباس به شناسنامه شماره 2 صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱7۶ متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای خیابان 
امام سجاد کوچه 2۱ خریداری از محل مالکیت محمد 

رشید فرخی - ردیف  ۱28۶
از ۳۳  شده  مجزی  اصلی  از 477۶  فرعی   ۱۶8۶۵
فرزند  آقازاده  آقای مهدی   - اصلی  از 477۶  فرعی 
غالمحسین به شناسنامه شماره ۶۰۱ صادره از کرمان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۶۵/۳۰ متر 
مربع به آدرس کرمان بلوار آیت اله خامنه ای کوچه 
2۹ امام سجاد ۱7 روبروی تیربرق دهم خریداری از 

محل مالکیت شاپور کیانیان - ردیف  ۱۱۳۹
۱۶87۱ فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 227 
فرعی از 477۶ اصلی - آقای فرهاد عبداللهی مزارعی 
 2۹8۰۰۶۵4۹8 شماره  شناسنامه  به  عباس  فرزند 
صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
امام رضا  بلوار  به آدرس کرمان  ۱4۱/2۵ متر مربع 
- امام رضا ۳ کوچه ۱۱ خریداری از محل مالکیت 

سیدنصراله عمرانی - ردیف  ۱4۳۰
۱۶87۶ فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 2۰۳ 
فرعی از 477۶ اصلی - خانم طیبه جهانشاهی کوه 
جفتانی فرزند ماشااهلل به شناسنامه شماره 2 صادره از 
شهداد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 227/۵۰ 

متر مربع به آدرس کرمان بلوار امام رضا کوچه ۱۱ 
سمت چپ وسط کوچه خریداری از محل مالکیت رضا 

رشید فرخی - ردیف  ۱۳7۶
۱۶882 فرعی از 477۶ اصلی مجزی شده از 227 
زاده  میرزائی  آقای حسن   - اصلی  از 477۶  فرعی 
کوهپایه فرزند علی به شناسنامه شماره ۱ صادره از 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱72/7۰ 
متر مربع به آدرس کرمان بلوار امام رضا کوچه ۳ فرعی 
۹ خریداری از محل مالکیت سید نصراله و سید عباس 
و سید سلیمان و سید جالل همگی عمرانی - ردیف  

۱۳8۹
444۶ فرعی از 48۰۹ اصلی - آقای روح اله بذرکار 
از  به شناسنامه شماره ۱22۱ صادره  فرزند محمد 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 27۱ متر 
مربع به آدرس کرمان خیابان سده کوچه 2۵ شمالی 
2 سمت چپ بن بست اول خریداری از محل مالکیت 

کیاندخت کیانیان - ردیف  ۰48۳
۳۰4۰ فرعی از ۵2۰۹ اصلی - آقای علی حسینی 
بیدوئی فرزند حسین به شناسنامه شماره ۵ صادره 
از کرمان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی به مساحت 2۰۰ متر مربع که موازی ۳۵ متر 
بوقف  متعلق  تقاضا  مورد  عرصه  از ششدانگ  مربع 
می باشد به آدرس کرمان بزرگراه آیت اله خامنه ای 
از محل  کوچه ۳۰ سمت چپ درب 2۶ خریداری 

مالکیت محمدمهدی ساالرکالنتری - ردیف  ۱۰۵4
امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش۴

کرمان
8۳4 فرعی از 2 اصلی - آقای عبدالرضا خدادادپور 
از  به شناسنامه شماره ۹۳4 صادره  ماشاءاله  فرزند 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 4۶7/۶۰ 
متر مربع که موازی 248/4۱ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم 2۰ متری 
مطهری چهارراه اول سمت راست خریداری از محل 

مالکیت علی سبزه مو - ردیف  ۱۵۳۵
8۳۵ فرعی از 2 اصلی - خانم بهجت شیخ شعاعی 
 ۱۹ شماره  شناسنامه  به  احمد  فرزند  اختیارآبادی 
صادره از کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 
۱4۹ متر مربع که موازی 7۹/۱۶ متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار 
دارد به آدرس کرمان شرف آباد بلوار قائم  کوچه 4۶ 
خریداری از محل مالکیت حسن ایرانمنش و حسن 
ردیف    - بختیاری  سهراب  و  نوذری  بهرام  و  بالنده 

۰۹78

8۳8 فرعی از 2 اصلی - آقای علی پورابولی فرزند 
غالمرضا به شناسنامه شماره ۹88 صادره از کرمان در 
ششدانگ یکباب انبار )سوله( به مساحت ۳۹4/2۰ متر 
مربع که موازی 2۰۹/42 متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان شرف آباد خیابان 2۰ متری مطهری بعد 
از چهارراه اول قطعه دوم سمت چپ خریداری از محل 

مالکیت سهراب بختیاری - ردیف  ۱۳۱4
احمدی  اکبر  علی  آقای   - اصلی  از 2  فرعی   84۰
افزادی فرزند حسن به شناسنامه شماره ۵ صادره از 
کوهبنان در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه 
موازی  که  مربع  متر   ۱۹۶/۳۰ مساحت  به  فوقانی 
تقاضا  از ششدانگ عرصه مورد  ۱۰4/۳۰ متر مربع 
متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس 
کرمان شرف آباد انتهای کوچه ۱8 خریداری از محل 

مالکیت احمد سبزه مو - ردیف  ۱۱4۹
84۱ فرعی از 2 اصلی - آقای عباس خوشحالی فرزند 
غالمعلی به شناسنامه شماره ۱88 صادره از رفسنجان 
در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 4۱۰/7۰ متر 
مربع که موازی 2۱8/۱8 متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به 
آدرس کرمان شرف آباد آخر  کوچه ۳۱ سمت راست 
خریداری از محل مالکیت ماشااله رستمی - ردیف  

۰7۳۰
۵۵4۰ فرعی از ۵ اصلی - خانم فرح ناز گلستانی نیا 
فرزند احمد به شناسنامه شماره 8۳2 صادره از کرمان 
به مساحت 78/8۵  در ششدانگ یکباب ساختمان 
متر مربع به آدرس کرمان جاده تهران کوچه شهید 
صدوقی ۹ خریداری از محل مالکیت محمدحسین 

نظریان - ردیف  ۰۹77
۱۰۳۳۶ فرعی از ۶ اصلی - آقای حسن خوش باطن 
فرزند براتعلی به شناسنامه شماره ۱۱۳ صادره از میمه 
در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقات فوقانی 
به مساحت ۵۶۵ متر مربع به آدرس کرمان خیابان 
امام جمعه کوچه 2۱ ساختمان سوم سمت راست 
خریداری از محل مالکیت فاطمه آیت الهی موسوی 

- ردیف  ۱248
۵8۰8 فرعی از ۱۰ اصلی - آقای هادی ذهاب ناظوری 
از  صادره  شماره ۵۰7  شناسنامه  به  حسین  فرزند 
کرمان در ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱7۰ متر 
مربع که موازی 2۹/۳۵ متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان بلوار امام حسن کوچه 2۳ خریداری 
از محل مالکیت حسن ذهاب ناظوری - ردیف  ۱۱44

عراقی  فاطمه  خانم   - اصلی   ۱۳ از  فرعی   ۳۹۹2
زاده فرزند محمد به شناسنامه شماره ۹7۰7 صادره 
از تهران در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی به مساحت 2۰۶ متر مربع که موازی ۵۱/۵ متر 
مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس کرمان بلوار جمهوری 
خیابان شیروانی کوچه ۱8 مقابل کوچه کشوری ۶ 
خریداری از محل مالکیت غالمحسین ایالقی - ردیف  

۰78۶
۳۹۹7 فرعی از ۱۳ اصلی - آقای رضا ابراهیمی فرزند 
در  رابر  از  صادره  شماره 7۳۳  شناسنامه  به  حیدر 
ششدانگ زمین نیمه محصور جهت الحاق به پالک 
به مساحت ۳۰/8۹ متر  اصلی  از ۱۳  ۱۶28 فرعی 
مربع که موازی 7/72 متر مربع از ششدانگ عرصه 
مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد 
به آدرس کرمان بلوار جمهوری کوچه ۵۵ نبش غربی 

۵ - ردیف  ۱۵84
آقای محسن کاشانی   - اصلی  از ۱۵  فرعی   742۵
صادره   ۱۶۹ شماره  شناسنامه  به  ماشاءاهلل  فرزند 
از بافت در ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر طبقه 
فوقانی به مساحت 27۵ متر مربع به آدرس کرمان 
شهرک الغدیر بلوار غدیر ۱ شقایق 7 آخر کوچه سمت 
راست خریداری از محل مالکیت حاج مختار و محمد 

ایرانمنش - ردیف  ۰7۱۱
امالکتقاضایثبتشدهواقعدربخش8

کرمان
۱4۵8 فرعی از ۱ اصلی مجزی شده از 848 فرعی 
از ۱ اصلی - خانم پروین وزیری نسب فرزند اکبر به 
شناسنامه شماره ۵۱ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 28۶/۵۵ متر مربع به آدرس 
کوچه  جنوبی  ضلع  ولیعصر  خیابان  چترود  کرمان 
سهیلی  علیه  مالکیت  محل  از  خریداری  بهداری 

ابراهیمی - ردیف  ۰88۳
۱4۶۰ فرعی از ۱ اصلی مجزی شده از 88۱ فرعی از 
۱ اصلی - خانم زهرا جعفری چترودی فرزند عباس 
به شناسنامه شماره ۹ صادره از کرمان در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 2۹۳/۳ متر مربع به آدرس 
از محل  امام حسن خریداری  کرمان چترود کوچه 

مالکیت رضا سلطانی - ردیف  ۱2۶2
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه ۹۹/۰۳/27

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه ۹۹/۰4/۱۰
رییس اداره ثبت اسناد وامالک  ناحیه یک شهرستان 

کرمان
عیسی حافظی فر- م الف۳۵۵

آگهی مرحله سوم سال 1399) منطقه یک کرمان (
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان

اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک شهرستان كرمان
هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی حصر وراثت 
احتراما در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان محمد زینلی شه بابا  به خواسته حصروراثت 
توضیح داده شادروان علی زینلی شه بابا فرزند دادخدا به ش ش 5369660689 در تاریخ 
1356/12/05درجدول نوفوت نموده ووارث حین فوق عبارتند از :1-سهراب زینلی شه بابا 
فرزند علی  2-محمد زینلی شه بابا فرزند علی  3- اسحاق زینلی شه بابا فرزند علی )فرزندان پسر 
متوفی( 4-   زهره زینلی شه بابا فرزند علی  5- کلثوم زینلی شه بابا فرزند علی  6- فاطمه زینلی شه بابا 
فرزند علی )فرزندان دختر متوفی( 7- نبات زینلی شه بابا فرزند یاغی )همسر دائمی متوفی( لذا مراتب 
یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار محلی آگهی میشود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ازمتوفی 

نزد اشخاص باشد یک ماه از نشر آگهی به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .
 رئیس شوراحل اختالف شماره دو –بهروز عربی  –م الف :899

عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

نوبت دوم
آگهی مناقصه

شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسامی شهر ماهان به شماره صور تجلسه 
6 مورخ 99/2/29 در نظر دارد پروژه خرید و پخش آسفالت و پخش قیر ms  معابر سطح 
شهر ماهان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واگذار نماید لذا از کلیه 

شرکتهای واجد شرایط و دارای تایید صاحیت از مراجع ذیصاح ، دعوت بعمل می آید .

شرایط مناقصه:
-براورد اعتبار مبلغ شصت میلیارد ریال )60/000/000/000( و سپرده شرکت در مناقصه مبلغ سه میلیارد 
ریال )3/000/000/000( می باشد.)سپرده شرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه 

نقد بحساب شبای بانک ملی ir 770170000000108113021002 بنام شهرداری ماهان میباشد.( 
دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/3/24 لغایت 99/4/3 در ساعات اداری .

- مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری 99/4/5.
- محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری ماهان میباشد. 

- بازگشایی پاکات مزایده مورخ 99/4/7در محل دفتر شهرداری . 
-درصورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در 

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

-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به پیمان در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
- هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد

نماینـده مـردم کرمـان در مجلس 
شـورای اسـالمی عـدم بـاور بـه 
بنیادیـن  تحـول  اجـرای سـند 
آمـوزش و پـرورش را از دالیـل 
عقب ماندگـی ایـن طـرح دانسـت 
و گفت: دولت باید پاسـخگو باشـد.
محمدمهـدی زاهـدی در گفت وگو 
بـا خبرنـگار تسـنیم در کرمـان، 
بـا اشـاره بـه لـزوم اجـرا، تسـریع 
و عملیاتـی کـردن سـند تحـول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش اظهار 
داشـت: منابع انسـانی آینده کشور 
در دامـن آمـوزش و پـرورش رشـد 
می کننـد و اگـر پـرورش درسـتی 
اتفـاق نیفتـد معلـوم نیسـت کـه 
آینـده کشـور چـه اتفاقاتـی رقـم 
خواهد خورد.وی با یـادآوری اینکه 

مهرمـاه سـال ۹۰ بـود کـه طـرح 
تحـول بنیادیـن آمـوزش و پرورش 
تصویب شـد و از زمـان ابـالغ آن 8 
سـال می گذرد افـزود: مقـام معظم 
رهبـری در سـال ۹7 از روند اجرای 
این طرح گالیـه داشـته و فرمودند 
کـه کمتـر از ۱۰ درصـد عملیاتـی 
شـده اسـت.نماینده مـردم کرمان 
و راور در مجلـس شـورای اسـالمی 
با ابـراز تاسـف از اینکه در دو سـال 
گذشـته نه تنها این طرح پیشرفتی 
نداشـته کـه حتـی می تـوان گفت 
عقب گـرد هـم داشـته اسـت ادامه 
داد: جـای ایـن سـوال باقـی اسـت 
کـه دولـت در تمامـی این سـال ها 
چـه کرده اسـت.وی بـا بیـان اینکه 
تمامـی وزرای آمـوزش و پـرورش 

کـه در ایـن سـال ها معرفی شـدند 
از عملیاتـی کـردن طـرح تحـول 
پـرورش  و  آمـوزش  بنیادیـن 
می گوینـد امـا در عمـل اتفاقـی 
نمی افتـد گفـت: متاسـفانه تعـداد 
زیـادی از وزرای آمـوزش و پرورش 
در سـال های گذشـته از بدنـه و 
خانواده آمـوزش و پـرورش نبودند.
زاهـدی با اشـاره بـه اینکـه وزیر در 
دسـتگاه خـودش نقـش کلیـدی و 
اساسـی دارد تصریـح کـرد: وزیـر 
اگـر بـاوری به یـک موضوع داشـته 
باشـد آن را پیگیـری می کنـد و بـه 
این جهـت تاکید مـن بر این اسـت 
که وزارت آموزش و پـرورش باید به 
آموزش و پرورشـی ها سـپرده شود.

وی عـدم بـاور مسـئوالن آمـوزش 

و پـرورش بـه اجـرای طـرح تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش را از 
دالیـل عقب ماندگـی این طـرح در 
کشـور دانسـت و افـزود: عملیاتـی 
شـدن ایـن طـرح نیـاز به تشـکیل 
کارگروهی متشـکل از بدنه آموزش 
و پـرورش و دو نفـر از شـورای عالی 
انقـالب فرهنگی و مجلس شـورای 
اسالمی و کمیسـیون آموزش دارد.
رئیـس سـابق کمیسـیون آموزش 
مجلـس شـورای اسـالمی بـا بیان 
اینکـه ایـن کارگـروه بایـد قـدرت 
سـوال از وزیـر را داشـته و بـر روند 
اجرایـی شـدن ایـن سـند نظـارت 
داشـته باشـد گفـت: تنهـا در ایـن 
صـورت اسـت کـه دیگر تسـامحی 

اتفـاق نمی افتـد.



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

اولین ساختمان، سمت چپ طبقه اول

جیرفت: 09131488684     43213684-85- 034
تلفنخانه کرمان: 034-32487477

ایمیل تحریریه: 
kaghazevatan@gmail.com

ایمیل سازمان آگهی ها: 
kaghazevatan.adv@gmail.com 

مدیر اجرایی: حمید باقری 
مدیر داخلی: سمیه خدیشی
دبیرتحریریه: نجمه سعیدی

گرافیک: فاطمه خواجویی
صفحه آرایی: ندا صفاریان  

روابط عمومی: شکوفه نبی زاده
عکس: یاسر خدیشی

جامعه:  راضیه زنگی آبادی
توزیع: اصغر صانعی

نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست . 

760 پیاپــی  شــماره  چهــارم     ســال       1399 خــرداد   27 سه شــنبه   

پیش چاپ و چاپ: مهدوی)03432134838(

سامانه ی پیامکی: 10003432117834  نمابر: 021-89776547

به مناسبت هفته جهاد کشاورزی آقای دکتر آئین رئیس مرکز تحقیقات و آموزش 
کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، فعالیتها و دستاوردهای پژوهشی 

و آموزشی این مرکز در سال 1398 را تشریح نمودند:

و  هـــا  لیـــت  لف(-فعا ا جهاد
ــاخص کشاورزی ــای شـ ــتاورد هـ دسـ

مرکز در سال 98 
1(بیـــش از 97 درصـــد بـــذر محصـــوالت 
ـــارج  ـــور از خ ـــاز کش ـــورد نی ـــه ای م گلخان
مـــی شـــود. هـــم اکنـــون یکـــی از 
ـــا در  ـــه ه ـــای گلخان ـــش ه ـــن چال مهمتری
ـــام  ـــد. انج ـــی باش ـــذر م ـــن ب ـــور تامی کش
ــوالت  ــذر محصـ ــه بـ ــات در زمینـ تحقیقـ
گلخانـــه ای بســـیار ســـخت، پـــر هزینـــه 
و امـــا بســـیار ارزشـــمند اســـت. مرکـــز 
تحقیقـــات و آمـــوزش کشـــاورزی 
جنـــوب کرمـــان در زمینـــه تحقیقـــات 
ـــه ای جـــزو مراکـــز  ـــذر محصـــوالت گلخان ب
پیشـــرو در کشـــور مـــی باشـــد. ایـــن مرکـــز 
هـــم اکنـــون یـــک پـــروژه مســـتقل بـــه 
ــص  ــای خالـ ــن هـ ــاد الیـ ــور ایجـ منظـ
فلفـــل گلخانـــه ای و یـــک پـــروژه ملـــی 
)مشـــترک بـــا موسســـه تحقیقـــات 
علـــوم باغبانـــی کشـــور( بـــرای ایجـــاد 
ــه  ــی گلخانـ ــه فرنگـ ــای گوجـ ــن هـ الیـ
ــه  ــن برنامـ ــرا دارد. ایـ ــت اجـ ای در دسـ
ــال در  ــورت دو نســـل در سـ ــه صـ ــا بـ هـ
جیرفـــت و اســـفندقه در حـــال اجـــرا 

ــند. ــی باشـ مـ
2(معرفـــی الیـــن امیـــد بخـــش کنجـــد 
JL16   کـــه گـــزارش معرفـــی رقـــم آن در 
ـــوده و انشـــا هللا در ســـال 99  حـــال داوری ب

معرفـــی خواهـــد شـــد.
3(تهیـــه آزمایشـــگاهی و دســـتیابی بـــه 
فرموالســـیون اولیـــه ترکیـــب بیولوژیـــک 
ــاری  ــرل بیمـ ــرای کنتـ ــیلوگارد" بـ "باسـ

پوســـیدگی طوقـــه و ریشـــه خیـــار 
ـــوه  ـــر انب ـــرورش و تکثی ـــی پ ـــش فن 4(دان
 Nesidiocoris tenuis   ســـن شـــکارگر

ــه  ــد گوجـ ــرل بیـ ــت کنتـ جهـ
فرنگـــی و ســـفید بالـــک هـــا 

در گلخانـــه هـــا 
ــالم  ــول  سـ ــد محصـ 5(تولیـ
بـــا گواهـــی ســـامت GAP از 

ــیب  ــه سـ ــتاندارد در زمینـ ــازمان اسـ سـ
ــی  زمینـ

ــه  ــی عارضـ ــت در بررسـ ــوکال پوینـ 6(فـ
زوال مرکبـــات جنـــوب کشـــور )بازدیـــد-
نمونـــه برداری-بررســـی آزمایشـــگاهی-
تهیـــه و ارائـــه گزارش-تدویـــن و هماهنگـــی 
طـــرح جامـــع و انتشـــار دســـتور العمـــل 
فنـــی ملـــی مدیریـــت زوال مرکبـــات( 

ـــم  ـــای الی ـــپ ه ـــیون ژنوتی ـــه کلکس 7(تهی
ـــپ  ـــه ژنوتی ـــتیابی ب ـــه و دس ـــون منطق و لم
ـــاوم  ـــام مق ـــد ارق ـــرای تولی ـــد ب ـــای کاندی ه

ـــاروک ـــاری ج ـــه بیم ب
ــای  ــپ هـ ــیون ژنوتیـ ــل کلکسـ 8(تکمیـ
ـــم  ـــی رق ـــور معرف ـــه منظ ـــور  ب ـــای کش حن

ــاری   تجـ
9(شناســـایی ژنوتیـــپ هـــای برتـــر 
گـــردوی منطقـــه و ایجـــاد نهالســـتان 
ـــر  ـــای برت ـــپ ه ـــا ژنوتی ـــردو ب ـــدی گ پیون
ـــور  ـــج در کش ـــاری رای ـــام تج ـــه و  ارق منطق
10(معرفـــی ارقـــام ســـازگار گیاهـــان 
ــوا  ــه کینـ ــه از جملـ ــرای منطقـ ــد بـ جدیـ
کا(،  )ارقـــام Q26 ;Q12  و تیتیـــکا
زعفـــران، گـــوار، چغنـــدر علوفـــه ای و 

ســـورگوم
11(مشـــارکت در آزادســـازی و معرفـــی 
ارقـــام جدیـــد محصـــوالت زراعـــی از 
جملـــه ارقـــام بادمجـــان بیتـــا، آذیـــن و 

ــردار  ــم سـ ــد رقـ ــان و کنجـ درخشـ
12(معرفـــی و توصیـــه ارقـــام جدیـــد 
ســـیب زمینـــی )کولومبـــا، ســـیلوانا، 

ــام  ــا(  در نظـ ــاوا و جورجینـ ــر، اتـ چلنجـ
ـــه  ـــتانه منطق ـــزه و زمس ـــت پایی ـــای کاش ه

13(معرفی اسفناج رقم ورامین 88
ــه ای  ــل گلخانـ ــام فلفـ ــی ارقـ 14(معرفـ

)نرویـــن، فرانســـیکا و لومـــوس(
15(معرفـــی و توصیـــه روش آبیـــاری 
قطـــره ای زیـــر ســـطحی بـــرای باغـــات 
مرکبـــات منطقـــه کـــه می توانـــد ســـبب 
کاهـــش  10 درصـــدی مصـــرف آب و 
افزایـــش 29 درصـــدی کارآئـــی مصـــرف 
ــود. ــه شـ ــات منطقـ ــات مرکبـ آب در باغـ
16(تعییـــن میـــزان آب مصرفـــی و 
کارآئـــی مصـــرف آب گلخانـــه هـــای 
جنـــوب کرمـــان: براســـاس انـــدازه 
گیـــری هـــای میدانـــی، میانگیـــن 
ـــرف  ـــی مص ـــی و کارآئ ـــزان آب مصرف می
در گلخانـــه هـــای جنـــوب کرمـــان 
بـــه ترتیـــب 11240 متـــر مکعـــب در 
هـــر هکتـــار و10/93کیلـــو گـــرم بـــر 
مترمکعـــب بـــرآورد گردیـــده اســـت 
)محصـــوالت مـــورد بررســـی خیـــار، 
ــان و  ــل، بادمجـ ــی،  فلفـ ــه فرنگـ گوجـ
ــا  تـــوت فرنگـــی بودنـــد(. در بیـــن آنهـ
ــترین و  ــا 17/9بیشـ ــی بـ ــه فرنگـ گوجـ
ـــزان  ـــن می ـــی با2/74کمتری ـــوت فرنگ ت

کارآئـــی مصـــرف آب را داشـــتند
17(معرفـــی و توصیـــه مالـــچ پلیمـــر 
زیســـتی بـــر پایـــه ذرت در کشـــت هـــای 
ـــرد  ـــه کارب ـــه ب ـــا توج ـــه: ب ـــزی منطق جالی
ــتیکی در  ــای پاسـ ــچ هـ ــترده مالـ گسـ

ــت  ــرات زیسـ ــان و مخاطـ ــوب کرمـ جنـ
ــا  ــا، ایـــن نـــوع مالـــچ هـ محیطـــی آنهـ
مـــی تواننـــد جایگزیـــن مناســـبی بـــرای 
مالـــچ هـــای پاســـتیکی در منطقـــه 

شـــوند.
ـــن  ـــی آبگرمک ـــل از ارزیاب ـــج حاص 18(نتای
خورشـــیدی در گرمایـــش گلخانـــه هـــای 
جنـــوب اســـتان کرمـــان نشـــان داد کـــه 
ـــی  ـــازه زمان ـــامانه در ب ـــن س ـــتفاده از ای اس
ـــی و  ـــر فن ـــاه از منظ ـــن م ـــا بهم ـــر آذر ت اواخ

اقتصـــادی کارائـــی الزم را دارد.
ــام  ــاخص انجـ ــای شـ ــر کارهـ 19(از دیگـ
شـــده مـــی تـــوان بـــه تعییـــن تناســـب 
اقلیمـــی بـــرای توســـعه گلخانـــه هـــا در  
جنـــوب اســـتان کرمـــان اشـــاره نمـــود.

ــای  ــتاورد هـ ــن دسـ ــاخص تریـ ب( شـ
ــه  ــه بـ ــر کـ ــال اخیـ ــه در دو سـ ــز کـ مرکـ

ــت ــه اسـ ــال یافتـ ــرا انتقـ ــه اجـ عرصـ
1(معرفـــی و ترویـــج ارقـــام اصـــاح 
ـــم  ـــل، رق ـــم هلی ـــه رق ـــد از جمل ـــده کنج ش
ـــش JL16  در  ـــد بخ ـــن امی ـــکوفا و الی ناش
منطقـــه همـــراه بـــه توصیـــه هـــای بـــه 
زراعـــی. کشـــاورزان از ارقـــام مذکـــور بـــه 
ــیار  ــتقبال بسـ ــل و JL16 اسـ ــژه هلیـ ویـ
خوبـــی را نشـــان داده انـــد و چنانچـــه 
ــه انـــدازه کافـــی در  ــام بـ بـــذر ایـــن ارقـ
ــا 70  ــد تـ ــی تواننـ ــد مـ ــترس باشـ دسـ
ــه را  ــت منطقـ ــر کشـ ــطح زیـ ــد سـ درصـ

ــد. ــش دهنـ پوشـ
2(معرفـــی و تولیـــد نهـــال ســـالم و 

ــین  ــرش پرشـ ــو تـ ــده لیمـ ــی شـ گواهـ
ــیا  ــون، والنسـ ژنوتیـــپ بیـــرس، ورنالمـ
ــی  ــم، نارنگـ ــروت فلیـ ــپ فـ رود رد، گریـ
یاشـــار، پرتقـــال اســـپرینگ، پرتقـــال 
ـــا و  ـــه ولکامریان ـــر روی پای ـــاول ب نیوهـــال ن
ـــفندقه  ـــتگاه اس ـــتان ایس ـــج در نهالس نارن
در شـــرایط گلخانـــه و کامـــا ایزولـــه. 
ایـــن برنامـــه باعـــث شـــده اســـت 
ــق  ــداران مناطـ ــام باغـ ــروزه تمـ ــه امـ کـ
ــرم  ــان  و جهـ ــوب کرمـ ــه ای جنـ کوهپایـ
در اســـتان فـــارس از پایـــه ولکامریانـــا و 
ارقـــام توصیـــه شـــده، اســـتفاده نماینـــد 
و همچنیـــن ارقـــام جدیـــد مرکبـــات 
در کمتریـــن زمـــان پـــس از بررســـی 
ـــه  ـــز،  ب ـــط مرک ـــی توس ـــازگاری و معرف س

ــند.  ــداران برسـ ــت باغـ دسـ
3(توصیـــه فواصـــل نـــوار تیـــپ 60 
ــدود 5000  ــرف حـ ــا مصـ ــانتیمتر و بـ سـ
مترمکعـــب آب و فاصلـــه کاشـــت 20 
ســـانتی متـــر )مصـــرف 160 کیلوگرم بـــذر در 
ـــه  ـــی ک ـــدم. در حال ـــت گن ـــار(  در زراع هکت
نتایـــج ارزیابـــی هـــای میدانـــی انجـــام 
شـــده در خصـــوص ارزیابـــی تعییـــن 
میـــزان آب مصرفـــی در شـــرایط زارعیـــن 
ـــه 8500  ـــه در منطق ـــت ک ـــن اس ـــر ای بیانگ
ـــذر در  ـــرم ب ـــب آب  و  220 کیلوگ ـــر مکع مت

هکتـــار مصـــرف مـــی شـــود(. 
  ج( فعالیتهای آموزشی و ترویجی:

ـــرای دوره  ـــا اج ـــرداران ب ـــره ب ـــوزش به • آم
هـــا و کارگاه هـــای آموزشـــی تخصصـــی 

کشـــاورزی در پهنـــه هـــای تولیـــدی: 
38388  نفـــر روز

• آموزش زنان روستایی: 140 نفر روز
•  مهـــارت افزایـــی ســـربازان:33480 

نفـــر روز
ــان و  ــت کارکنـ ــن خدمـ ــوزش ضمـ •  آمـ

ــر روز  ــه: 5815 نفـ ــن پهنـ مروجیـ
ــارت  ــنجش مهـ ــون سـ ــزاری آزمـ •  برگـ
)بزرگســـاالن( بـــرای تعـــداد  675  نفـــر 
ـــزی،  ـــان جالی ـــته گیاه ـــب  در 4 رش داوطل
ــه  ــیری و نیمـ ــان گرمسـ ــرورش گیاهـ پـ
ـــر و  ـــی و تعمی ـــان داروی ـــیری، گیاه گرمس

نگهـــداری تراکتـــور
ـــوزان تحـــت پوشـــش  ـــش آم ـــداد دان •  تع
مرکـــز و نظـــارت آمـــوزش و پـــرورش 
اســـتان 269 نفـــر در قالـــب آمـــوزش 
ـــطه  ـــع متوس ـــتا در مقط ـــوار روس ـــای ج ه
)کاردانـــش( در رشـــته هـــای  پـــرورش 
گیاهـــان جالیـــزی و ســـبزی -  تعمیـــر 
و نگهـــداری تراکتـــور در شهرســـتانهای 
رودبـــار جنـــوب، فاریـــاب، قلعـــه گنـــج، 

ــرج ــگان و فهـ ریـ
ـــا  ـــه ه ـــال یافت ـــه انتق ـــخنرانی در هفت •  س
ــاورزان  ــرا و کشـ ــان اجـ ــرای کارشناسـ بـ

پیشـــرو: 6 مـــورد
•  همـــکاری بـــا مدیریـــت ترویـــج 
ــاد  ــاورزی در ایجـ ــاد کشـ ــازمان جهـ سـ
ســـایت هـــای الگویـــی و کانـــون هـــای 

یادگیـــری: 24 مـــورد
•  همـــکاری بـــا مدیریـــت ترویـــج 

ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی در برگـــزاری 
روز مزرعـــه: 26 نفـــر روز

•  همـــکاری در آمـــوزش مروجـــان و 
کارشناســـان پهنـــه: 11 نفـــر روز

ـــن از  ـــان معی ـــای محقق ـــداد بازدیده •  تع
ـــه:  ـــطح منطق ـــدی در س ـــای تولی ـــه ه پهن

75 مـــورد 
•  چـــاپ و انتشـــار 6 عنـــوان نشـــریه 
ـــت  ـــارکت مدیری ـــا مش ـــد ب ـــی جدی ترویج
هماهنگـــی ترویـــج ســـازمان جهـــاد 
کشـــاورزی تحـــت عناویـــن: زراعـــت 
بـــادام زمینـــی، مدیریـــت علـــف هـــای 
هـــرز کنجـــد ، بیمـــاری پوســـیدگی 
ـــه  ـــار گلخان فوزاریومـــی ســـاقه و ریشـــه خی
ای و مدیریـــت کنتـــرل آن، آشـــنایی بـــا 
مراحـــل کاشـــت، برداشـــت و داشـــت 
ـــت  ـــز، مدیری ـــت گل جالی ـــران، مدیری زعف
تغذیـــه و مصـــرف  کـــود در باغـــات 

ــان  ــتان کرمـ ــوب اسـ ــات جنـ مرکبـ
•  انتشـــار  دوره 2  شـــامل دو شـــماره  
ـــه ای )  ـــه ترویجـــی ســـبزیجات گلخان مجل
ـــه هـــای  ـــن یافت ـــه آخری ـــن مجل ـــی(: ای مل
تحقیقاتـــی کشـــور در زمینـــه ســـبزیجات 
ــاده  ــی سـ ــان علمـ ــا زبـ ــه ای را بـ گلخانـ
ــرو و  ــاورزان پیشـ ــتفاده کشـ ــرای اسـ بـ

مروجیـــن  منتشـــر مـــی نمایـــد                                           
•  چـــاپ مجـــدد دو عنـــوان بروشـــور 
ـــوه  ـــس می ـــن: مگ ـــت عناوی ـــی  تح ترویج

ــزا  ــه ای، زراعـــت کلـ مدیترانـ
•  اجـــرای برنامـــه هـــای رادیویـــی  و 

تلویزیونـــی تخصصـــی: 15 مـــورد
د( مهمتریـــن فعالیـــت هـــای انجـــام 
ــای  ــته هـ ــد هسـ ــه تولیـ ــده در زمینـ شـ

ــال: ــذر و نهـ ــه بـ اولیـ
ــام  ــی ارقـ ــدم پرورشـ ــذر گنـ ــد بـ •  تولیـ
ــار    ــطح 20 هکتـ ــدم در سـ ــف گنـ مختلـ
ـــگان  ـــام دل ـــزا ارق ـــادری کل ـــذر م ـــد ب •  تولی

ـــن  ـــزان 7/5 ت ـــه می ـــار ب و صف
•  تکثیـــر مینـــی تیوبـــر کلـــون هـــای 
پیشـــرفته ســـیب زمینـــی در گلخانـــه  
•  تولیـــد بـــذر مـــادری کنجـــد ارقـــام 
هلیـــل و شـــوین و الیـــن در دســـت 
معرفـــی JL16  در ســـطح 2 هکتـــار

ـــال شناســـه دار  ـــه نه ـــد 40 هـــزار اصل •  تولی
ـــات ـــام تجـــاری مرکب و گواهـــی شـــده ارق

•  نظـــارت، کنتـــرل و گواهـــی مـــزارع 
ــات  ــدم در طبقـ ــام گنـ ــذر ارقـ ــد بـ تولیـ
ـــده   ـــی ش ـــادری و گواه ـــی 2 و3، م پرورش

در ســـطح  2361 هکتـــار 
ـــه  ـــذری در طبق ـــدم ب ـــد گن •  نظـــارت برخری

ـــن ـــزان 91 ت ـــه می پرورشـــی ب
ـــه   ـــذری در طبق ـــدم ب ـــد گن •  نظـــارت برخری

ـــن ـــزان 753 ت ـــه می ـــادری ب م
ـــه  ـــذری در طبق ـــدم ب ـــد گن •  نظـــارت برخری

ـــن ـــزان 6458 ت ـــه می گواهـــی شـــده ب
•  نظـــارت، کنتـــرل و گواهـــی نهـــال 
مرکبـــات بـــه میـــزان 60000 هـــزار اصلـــه

اطالع رسانی


