سرپرست پلیس امنیت عمومی استان:

عکس :باشگاه خبرنگاران

طرح نظارت سالمت محور
در کرمان اجرا میشود
 ۱۰هتل در کرمان گواهی
استانداردکیفیت
دریافتمیکنند
مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی استان گفت ۱۰ :هتل این استان در
بازدید نماینده اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات
گردشگری کشور و اعضا کمیسیون درجه بندی
تاسیسات گردشگری واجد شرایط استاندارد
سازی شناخته شدند که به زودی گواهینامه
استانداردسازی به آنها تحویل داده میشود.
فریدون فعالی با بیان اینکه  ۲۲هتل کرمان
در چرخه استاندارد سازی قرار دارند تصریح
کرد :هتلهای این استان میتوانند پس از ارائه
درخواست و رعایت ضوابط استانداردسازی،
گواهی استاندارد کیفیت و پروانه بهره برداری سه
ساله دریافت کنند.

ما را در تلگرام دنبال کنید

@kaghazevatan
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ســال چهــارم

چهارشــنبه  18تیــر 1399

شــماره پیاپــی 775

دفع زباله بالی جان منوجان شد
* فرمانداری منوجان به موضوع جابهجایی محل دفع زبالههای این شهرستان ورود کرده است
*روشناس شهردار منوجان :پیگیر این موضوع هستیم که تا یک ماه آینده مکان دفع زباله در منوجان تغییر کند

سراسر استان زیر قدمهای
مرگ بار کرونا است
ماسک بزنید
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بنا بر گزارش دانشگاه علوم پزشکی کرمان در 24
ساعت گذشته ،در سراسر استان تعداد موارد بستری
شده به دلیل ابتال به کرونا به  94نفر رسید که در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه های علوم
پزشکی سراسر استان بستری هستند که به تفکیک  38،نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان،
 40نفر دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 7، ،نفر دانشگاه علوم پزشکی سیرجان  1،نفر در حوزه دانشگاه
علوم پزشکی رفسنجان و  8نفر دانشگاه علوم پزشکی بم حضور دارند و همچنین در  24ساعت
گذشته 7فوت شده به دلیل کرونا در استان گزارش شده که  5مورد ان در شهرستان های تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،یکی در شهرستان بم و یکی هم در جیرفت رخ داده است.
ادامه مطلب را در همین صفحه بخوانید

گلوی خشک شده شهر
بیآبی به کرمان رسید
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تلفن همراه دلیل
 ۳۰درصد تصادفات
درون شهری استان

افزایشبیرویهجمعیتدرشهرکمطهریکرمانو
افتفشارآب،موجبقطعیآبلولهکشیوآبرسانی
سیاردراینبخشازشهرشدهومردمخواستاررفعمشکلهستند.مدیرآبوفاضالبشهرستان
کرمان میگوید :مردم باید صرفه جویی را در دستور کار قرار دهند تا همه مردم در سطح شهر
بتوانند از آب استفاده کنند.غالمرضا زین الدینی با اشاره به بارندگیهای اخیر در استان کرمان
گفت :بارندگی در چند ماه نمیتواند خشکسالی که طی ۲۰سال به وجود آمده را جبرانکند.
ادامه مطلب را در صفحه 2بخوانید

رئیس پلیس راهور مرکز استان:
دلیل حدود  ۳۰درصد تصادفات
درون شهری استفاده از تلفن
3
همراه در حین رانندگی است

نزدیک به  33کیلومتر
شبکه جمع آوری
فاضالب در شهر کرمان
اجرا شد
طـی سـه مـاه نخسـت سـال جـاری
نزدیـک بـه  33کیلومتـر شـبکه
فاضلاب در شـهر کرمـان اجـرا شـد.
خبرنگار آبفا کرمان -محمدعلی سـیاهکویی
مجـری پـروژه فاضلاب شـهر کرمـان گفت:
از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان خـرداد ماه
 32کیلومتـر و  937متـر شـبکه فاضلاب در
نقـاط مختلف شـهر کرمان اجرا شـده اسـت.
وی افـزود :ایـن میـزان اجـرای شـبکه در
ماههـای فروردیـن ( 792متـر ،اردیبهشـت
( 11669متـر ) و خـرداد (20476
متـر) در اقطـار ،200،250،315،400
 1200 ،1000و  1400اجـرا شـد.
سـیاهکویی در ادامـه بیـان داشـت:
همچنیـن طـی ایـن مـدت  282فقـره
انشـعاب فاضالب بـه متقاضیـان واگذار شـد.
شـایان ذکر اسـت از ابتـدای سـال  ۹۸ادامه و
تکمیـل عملیـات اجرایی پـروژه فاضلاب به
بخش خصوصـی و گروه مشـارکت به رهبری
شـرکت بوتیـای ایرانیان واگـذار شـده که در
این قالب قـرار اسـت  ۱۴هـزار میلیـارد ریال
سـرمایه گذاری انجـام و حـدود هـزار و ۴۵۰
کیلومتر شـبکه و  ۱۳۵هـزار فقره انشـعاب و
نیز سـه مدول  ۱۸۰هـزار نفری تصفیـه خانه
بـه اجـرا در آید.

عکس  :افکار نیوز

احداث شهرک صنعتی
مجازی در کرمان

استاندار از زمینه سازی برای احداث
شهرک صنعتی مجازی در این استان خبر
داد و افزود :برای تحقق این مهم ابتدا پهنه
زمین و واحدهای صنعتی قابل استقرار در
منطقه مورد نظر مشخص می شود
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قیمــت  500تومــان

کمبود فضای آموزشی و احتمال شیفتبندی مدارس استان
توسعه مراکز درمانی و توانبخشی یکی
از الویت های جمعیت هالل احمر

ذهنی خاطرنشان کرد :این مرکز با
استفاده از پزشکان و دندانپزشکان
با تجربه و متخصص ،خدمات
درمانی مربوط به دهان ،فک و
صورت را به افراد دارای معلولیت
ذهنی ارائه می دهد.

وی تصریح کرد :در بخش بهداشت،
درمان و توانبخشی با استفاده از
ظرفیت های خالی کلینیک و
درمانگاه ها ،شرایطی ایجاد کردیم
که قیمت تمام شده خدمات برای
بیماران کاهش یابد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوب

ت
اول

مناقصه واگذاری امورتاسیسات
بیمارستان سینا زرند

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دکتر اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد با مهندس زنگنه وزیر نفت
دیدار کرد ،در این دیدار برای چندین پروژه عمرانی در جنوب استان از
وزارت نفت درخواست اعتبار شد .این پروژه ها به شرح زیر هستند :احداث انبار سوخت جنوب در
شهرستان عنبرآباد  ،نوسازی و بازسازی ساختمان شرکت نفت جیرفت  ،احداث مجموعه فرهنگی
ورزشی جیرفت،احداث کتابخانه شهرستان عنبراباد ،احداث باند دوم جیرفت فاریاب

شهریه مدارس غیر دولتی کرمان
 ۳۰درصد افزایش مییابد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان:

مدیرعامل جمعیت هالل احمر
استان کرمان در طی بازدید
مدیرکل بهزیستی استان از مرکز
جامع بهداشت ،درمان و توانبخشی
و کلینیک تخصصی دندانپزشکی
هالل احمر کرمان گفت :توسعه
مراکز درمانی و توانبخشی یکی
از الویت های جمعیت هالل احمر
است.
به گزارش روابط عمومی جمعیت
هالل احمر استان کرمان؛ رضا فالح
با اشاره به اینکه سال گذشته روزانه
بیش از  650نفر از خدمات مراکز
درمانی و توانبخشی این جمعیت
بهره مند شدند ،افزود :توسعه مراکز
درمانی و توانبخشی یکی از الویت
های جمعیت هالل احمر است.
وی با اشاره به راه اندازی مرکز
جراحی محدود دندانپزشکی
تحت بیهوشی ویژه افراد معلول
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پروژههای عمرانی جنوب
پیگیری میشوند

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش
استان کرمان از افزایش  ۳۰درصدی شهریه
مدارس غیردولتی کرمان در سال تحصیلی
جدید خبر داد.
علی ضیا در گفتگو با خبرنگار مهر در
خصوص شهریه مدارس (دولتی،
غیردولتی و هیئت امنایی) برای سال
تحصیلی جدید بیان داشت :اخیرا ً مصوب
شده که مدارس غیر دولتی تنها شهریه
ثابت را از دانشآموزان دریافت کنند
و شهریه فوق برنامه (نهار ،استخر،
کالسهای خاص و …) دریافت نشود تا
وضعیت آموزش در سال جاری مشخص
شود.وی با اشاره به دریافت شهریه
ثابت توسط مدارس غیر دولتی افزود:
زمانی که ولی دانشآموز برای ثبت نام
مراجعه میکند در سامانه مشارکتها
وارد میشود که یک تفاهمنامه بین وی و
مدیر مدرسه امضا خواهد شد که مشخص
میکند هزینه شهریه مدرسه چگونه باید
پرداخت شود که در دو نسخه امضا شده و
یک نسخه تحویل ولی دانش آموز میشود
و یک نسخه نزد مدیر مدرسه میماند.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش
استان کرمان گفت :به جز مدارس شاهد،

استعدادهای درخشان و غیر دولتی که در
قبال فعالیتهایی که انجام میدهند یک
شهریه مشخص دارند هیچیک از مدارس
دولتی و هیئت امنایی هزینه ندارند.
ضیا اظهار کرد :امسال مدیرکل آموزش و
پرورش استان مصوب کرده شهریه مدارس
شاهد افزایش نداشته باشد و همان شهریه
سال گذشته از دانش آموزان دریافت
شود اما مدارس غیر دولتی یک افزایش
 ۳۰درصدی شهریه دارند که بر اساس
عملکردشان اعالم شده است.
وی در خصوص دریافت شهریه در مدارس
هیئت امنایی تصریح کرد :امسال در مدارس
هیئت امنایی شهریه نداریم اما بابت فعالیت
فوق برنامه شهریه دریافت خواهد شد که
این هزینه فع ً
ال به واسطه اینکه وضعیت
مدارس مشخص نیست نباید از والدین
دریافت شود.
ضیا گفت :هیچ اجباری برای اولیا نیست
که حتماً این هزینه پرداخت شود برای
اینکه شاید یکی از اولیا دوست داشته باشد
فرزندش در فعالیت فوق برنامه شرکت کنند
و دیگری نخواهد بنابراین هیچ افزایشی
در هزینه مدارس هیئت امنایی نخواهیم
داشت.

صفحه 3را
بخوانید

سراسر استان زیر قدمهای مرگ بار
کرونا است /ماسک بزنید

بنا بر گزارش دانشگاه علوم پزشکی
کرمان در  24ساعت گذشته ،در سراسر
استان تعداد موارد بستری شده به دلیل
ابتال به کرونا به  94نفر رسید که در
بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه
های علوم پزشکی سراسر استان بستری
هستند که به تفکیک  38،نفر در حوزه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان 40 ،نفر
دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 7 ، ،نفر

دانشگاه علوم پزشکی سیرجان  1،نفر در
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان و
 8نفر دانشگاه علوم پزشکی بم حضور
دارند و همچنین در  24ساعت گذشته
7فوت شده به دلیل کرونا در استان
گزارش شده که  5مورد ان در شهرستان
های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،یکی در شهرستان بم و یکی هم
در جیرفت رخ داده است.

ِإ َّنا ّ
ون
اجعُ َ
لله و ِإ ّنا ِإ َلیهِ َر ِ

سرکارخانم
راضیه زنگی آبادی
تسـلیت واژه کوچکـی اسـت در برابـر غـم از
دسـت دادن مادربزرگتان .از خداوند برای شـما
و خانـواده محتـرم صبـر آرزومندیم.
همکاران شما در روزنامه کاغذ وطن

فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای

نوب

تد
وم

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان درنظردارد مناقصه عمومی پروژهای به شرح ذیل را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

صفحه 4

کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تداکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس

 www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورو دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
شماره

به اطالع می رساند:
کلیــه اشــخاصی کــه وســایل آنهــا بواســطه ســدمعبر یــا تخلفــات ســاختمانی از ســال  95توســط

اجرائیــات شــهرداری جمــع آوری گردیــده مــی تواننــد تــا پایــان شــهریور مــاه  99نســبت بــه
بازپــس گیــری وســایل مربــوط اقــدام نماینــد.

آدرس:

.1تحویل وسایل مربوط به پلیس ساختمان شهرداریهای مناطق

.2تحویل وسایل مربوط به سدمعبر،مدیریت پیشگیری و رفع تخلفات شهری

ل
مدرییتارتباطاتوامورنیبا مللشهرداری کرمان

/153ج98/3

/154ج98/3

عنوان

تضمين (لاير)

های راهسازی و مسکن اداره کل راه و

687،000،000

ایاب ذهاب عوامل نظارتی در پروژه
شهرسازی جنوب استان کرمان

پروژه احداث ساختمان تجاری خدماتی
سبزواران

نوع

براورد (ریال)

فهرست بها

بانکی( مطابق

13،737،755،750

بصورت مقطوع

ضمانت نامه

با فرمت ارایه

شده در اسناد)
2،533،000،000

_ اصل فیش

واریز وجه نقد

50،649،505،673

ابنیه ،تاسیسات برقی و
مکانیکی سال  1399و
بخشنامه سرجمع

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1399/04/18می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14روز  1399/04/18تا تاریخ 1399/04/25
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :تا ساعت  14روز سه شنبه تاریخ 1399/05/07
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  8روز چهارشنبه تاریخ 1399/05/08

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکــت هــای الــف :آدرس :جیرفــت-
حدفاصــل ســیلو و پلیــس راه ،بلــوار ورودی شــهرک صنعتــی شــماره  2تلفــن 034-43310516 :و ســایت  www.jkerman.mrud.irو پایــگاه ملــی اطــاع

رســانی مناقصــات کشــور ()http://iets.mporg.ir

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  021-41934و دفتر ثبت نام  88969737و 85192768

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان
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سال چهارم | شماره پیاپی 775
چهارشنبه

 18تیر 1399

پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم

گنبد جبلیه با اعتبار یک
میلیارد تومان بهسازی شد

گلوی خشک شده شهر /بی آبی به کرمان رسید
گزارش
مهر

طرحنظارتسالمتمحور
درکرماناجرامیشود

استاندار:

احداث شهرک صنعتی مجازی در کرمان

اگهی حصروراثت

بـه خواسـته حصروراثـت توضیـح داده

مجـوز  28/1/8859اسـتان کرمـان نـام خانوادگـی از

واقـع در زرنـد بخـش  ۱۳کرمـان کـه سـند

آگهـی موضـوع مـاده 3قانـون و مـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن
برابـررای شـماره98/10/10-139860319079000725هیات اول موضـوع

ووارث حیـن فـوق عبارتنـد از :

جنـوب تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانم صدیقه سـنجری

 53609457247در تاریخ1399/3/8فـوت نمـوده

بـه فاصلـه 15روزآگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به

صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از

تاریـخ انتشـاراولین آگهـی به مـدت دوماه اعتـراض خود را به ایـن اداره
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ،ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نماینـد  .بدیهی

اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکوروعدم وصول اعتـراض طبق مقررا
ت سـند مالکیـت صادر خواهدشـد /.م الـف -905:تاریخ انتشـار نوبت
اول – 99/04/04:تاریـخ انتشـارنوبت دوم 99/04/18:

علی رحمانی خالص  -رئیس ثبت اسناد امالک

اصلـی واقـع در زرنـد بخـش  ۱۳کرمـان کـه سـند مالکیـت آن

بـه

ش

بـه

ش

ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه تصدیق شـده مدعی اسـت که

-4زینـب راونـد فرزنـد حمیـد بـه ش م

سـند مالکیـت المثنـی نمـوده لـذا باسـتناد تبصره یک مـاده ۱۲۰

-5گوهـر بنـی اسـدی فرزنـد تـوکل بـه ش م

منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تا چنانچه کسـی مدعـی انجام

-6امنـه راونـد فرزنـد اسـماعیل بـه ش م

ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی

در روزنامـه کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی میشـود

اسـناد و املاک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را

راونـد

-2مینـا

فرزنـد

حمیـد

مفـروز و مجـزی شـده از پلاک 188اصلـی قطعـه سـه واقـع در رودبار
آقـای عبدالحسـین ،محمدمهدی ومهسـا مهیمـی وخانـم فاطمه بیگ

سیدقاسـم مالـک ششـدانگ پلاک  ۹۰۵فرعـی از

۵۰۵۱

دسـتور دادسـتان زرنـد بـه شـماره نامـه – ۱۳۹۶۰۲۱۰۰۰۸۶۲۹۲۹

5360721508

م 5 3 6 0 3 6 0 6 4 1د ختر متو فـی

مـرادی محرزگردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتـب دردو نوبت

کارگـر محمدآبـادی بـه علـوی فـرد تغییـر یافتـه اسـت) فرزنـد

-1علیرضـا راونـد فرزنـد حمیـد بـه ش م

فرزنـد دادمـراد بشـماره شناسـنامه 8380صـادره ازکهنـوج دریـک باب

جنـوب –بلـوار والیـت –کوچـه والیـت  12خریـداری از مالکیـن رسـمی

بنـد  ۱۳_۸دسـتورالعمل /۵۴ش ثبـت احوال کشـور

در دفتـر  ۱۶۶صفحـه  ۴۶۹بـه شـماره ثبـت  ۲۵۸۱۸و شـماره

م 5 3 6 0 3 4 1 2 3 3د ختر متو فـی

خانـه بـه مسـاحت 308متـر مربـع پلاک 1578فرعـی از -188اصلـی

آگهی فقدان سند مالکیت

-3شـیما

آگهی فقدان سند مالکیت

احتراما در خصوص دادخواست تقدیمی

شـادروان حمیـد راونـد فرزندعزیزبـه شـماره ملـی

سـند رسـمی مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهر رودبـار

شهرک های جدید را نمی دهند و اجرای شهرک
جدید توسط بخش خصوصی نیز متقاضی می
خواهد ،در رابر متقاضی شهرک خصوصی مدت ها
زمینی دریافت کرده بود که اقدام نکرد و باید زمینی
را مشخص کنیم که متقاضی سرگردان نشود.

فدائی گفت :با وجود سالها فعالیت و تالش مسیر و
نحوه همکاری برای برخی دستگاه ها روشن نیست
که علت کندی سرمایه گذاری استان کرمان نیز
همین امر است.
وی اضافه کرد :دستگاه های اجرایی اطالعاتGIS

آقـای سـیدمهدی کارگـر محمدآبـادی (که بـه موجب

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی

قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد

فدائی افزود :در نظر گرفتن مناطق سرمایه گذاری برای مواقعی است که واگذاری در شهرک های صنعتی محقق
نیست و یا به علت شرایط زیست محیطی امکان استقرار در این شهرک ها وجود ندارد.
وی تصریح کرد :شهرک های دولتی مجوز احداث شهرک های جدید را نمی دهند و اجرای شهرک جدید توسط
بخش خصوصی نیز متقاضی می خواهد ،در رابر متقاضی شهرک خصوصی مدت ها زمینی دریافت کرده بود
که اقدام نکرد و باید زمینی را مشخص کنیم که متقاضی سرگردان نشود .فدائی گفت :با وجود سالها فعالیت و
تالش مسیر و نحوه همکاری برای برخی دستگاه ها روشن نیست که علت کندی سرمایه گذاری استان کرمان
نیز همین امر است.

خانـم صدیقـه نکویـی ده چنـاری مالـک

خواهـان گوهـر بنی اسـدی فرزنـد توکل

تکلیـف وضعیـت ثبتـی واراضـی و سـاختمانهای فاقدسـند رسـمی

عکس :ایرنا

ایرنا  -استاندار کرمان از زمینه سازی
گزارش
برای احداث شهرک صنعتی مجازی
در این استان خبر داد و افزود :برای
تحقق این مهم ابتدا پهنه زمین و واحدهای صنعتی
قابل استقرار در منطقه مورد نظر توسط مراجع
مربوطه مشخص خواهد شد.
محمدجواد فدائی روز سه شنبه در نشست پنجره
واحد سرمایه گذاری استان کرمان افزود :این اقدام
فعالیتهای پنجره واحد سرمایه گذاری استان را
به صورت اتوبوسی و به سرعت انجام می دهد که با
اجرای این طرح در صورت مراجعه سرمایه گذاران
زیرساخت ها فراهم و استعالمات انجام شده و
سرمایه گذار معطل زمین نمیماند.
وی با اشاره به اینکه برخی سرمایه گذاران هشت
سال برای دریافت زمین معطل ماندهاند اظهار
داشت :هدف پنجره واحد سرمایه گذاری استان
کرمان کوتاه کردن روند فعالیت است و دستگاه
های استعالم شونده ،تخصصی و تامین کننده
زیرساخت ها در مناطق متناسب بروند و واحدهای
مناسب در این منطقه را مشخص کنند.
استاندار کرمان گفت :گروهی به مسئولیت دفتر
جذب استانداری کرمان و عضویت دستگاه های
منابع طبیعی ،راه و شهرسازی ،صنعت ،معدن و
تجارت ،محیط زیست ،گاز و برق و جهاد کشاورزی
در شهرستان کرمان و بخش های مختلف آن ،با
استفاده از مطالعات منطقه ای و ناحیه ای راه و
شهرسازی و آمایش محل های قابل واگذاری و مورد
تایید این دستگاه ها را مشخص و محیط زیست

واحدهای تایید شده را ظرف  ۲ماه اعالم کنند.
وی بیان داشت :اولویت سرمایه گذاری با شهرک
های صنعتی است و از امکانات شهرک های صنعتی
تا حد امکان استفاده می شود و پس از مراجعه
متقاضی ابتدا از شهرک های صنعتی منطقه و
نزدیک به آن استعالم گرفته می شود زیرا واگذاری
زمین در مناطق دیگر هزینه ها را افزایش می دهد.
فدائی افزود :در نظر گرفتن مناطق سرمایه گذاری
برای مواقعی است که واگذاری در شهرک های
صنعتی محقق نیست و یا به علت شرایط زیست
محیطی امکان استقرار در این شهرک ها وجود
ندارد.
وی تصریح کرد :شهرک های دولتی مجوز احداث

راونـد

5360606584

فرزنـد

حمیـد

دخترمتوفـی

3 1 6 0 2 0 4 3 2 4همسـرمتو فی

5369672377مـادر متوفـی لـذا مراتـب یک نوبت
چنانچه کسـی اعتراض دارد یـا وصیت نامه ازمتوفی
نزد اشـخاص باشـد یک ماه از نشـر آگهی به دادگاه
تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد .

رئیس شوراحل اختالف –حسین کوهستانی
م الف 913:

ششـدانگ پلاک  ۹۰۶فرعـی از  ۵۰۵۱اصلـی
مالکیـت آن در دفتـر  ۱۶۶صفحـه  ۵۸۰بـه شـماره ثبـت

 ۲۵۸۵۵و شـماره چاپـی  ۱۱۴۸۰۸الـف  ۸۵صادر و تسـلیم
گردیـده سـپس برابـر نامـه شـماره135/102/88رئیس

شـعبه  ۱۰۲محاکـم عمومـی زرنـد در قبـال مبلـغ یکصـد و

چاپـی  ۱۱۴۸۰۹الـف  ۸۵صـادر و تسـلیم گردیـده سـپس برابـر

شـصت میلیارد ریال بازداشـت گردیده ،ضمـن ارائه دو برگ

1396/12/13در قبـال مبلـغ یـک میلیارد ریال بازداشـت گردیده،

فـوق بعلـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و درخواسـت سـند

سـند مالکیـت فـوق بعلـت نامعلـوم مفقـود گردیده و درخواسـت

اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت در تاریـخ

معاملـه نسـبت بـه ملـک فوق الذکـر می باشـد که در ایـن اگهی
باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبـت
ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیـت و یا سـند معامله تسـلیم نماید
در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمام مـدت مذکور نسـبت به صدور

سـند مالکیـت المثنـی اقـدام خواهـد شـد .م الـف ۷۴
تاریخ انتشار چهارشنبه 1399/04/18

حسین توحیدی نیا-رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند

استشـهادیه تصدیـق شـده مدعـی اسـت که سـند مالکیت
مالکیـت المثنـی نمـوده لذا باسـتناد تبصـره یک مـاده ۱۲۰
اصالحـی آییـن نامه قانـون ثبت مراتب یک نوبـت در تاریخ

منـدرج در ذیـل آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی مدعی

انجـام معامله نسـبت بـه ملک فـوق الذکر می باشـد که در
ایـن اگهـی ذکـر نگردیـده و یـا مدعـی وجود سـند مالکیت

نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار

اگهـی به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان زرند مراجعه
و اعتـراض خـود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت و یا سـند
معاملـه تسـلیم نمایـد در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام

مـدت مذکور نسـبت بـه صدور سـند مالکیت المثنـی اقدام

خواهـد شـد .م الـف ۷۵

تاریخ انتشار چهارشنبه 1399/04/18

حسین توحیدی نیا -رییس اداره ثبت اسناد وامالک
شهرستان زرند

نوبت اول

خود را در اختیار اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی کرمان قرار دهند که بانک اطالعاتی
جامع ایجاد کند.
استاندار کرمان افزود :بر اساس پاسخ استعالمات
جای جدید برای  ۶واحد در کرمان مشخص شود.
رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
کرمان نیز گفت :ضوابط استقرار را باید در کمیسیون
های مربوطه بررسی کرد و دستگاه ها با کمک
یکدیگر پنجره واحد اتوبوسی را شکل دهند و لکه ها
و مناطقی برای سرمایه گذاری در کرمان مشخص
و انتخاب کنند و پس از آن مطالعات انجام شود.
وی ادامه داد :اکنون مطالعات مدت ها انجام می
شود و با مخالفت دستگاه های استعالم شونده روند
سرمایه گذاری به تاخیر می افتد.

آگهي مزایده فروش

آهن آالت اسقاطي آموزش و پرورش سیرجان
مدیریــت آمــوزش وپــرورش شهرســتان ســیرجان در نظــر دارد فــروش آهــن

آالت اســقاطي خــود رااز طریــق مزایــده عمومــي بــا بهــره گيــري از ســامانه تــدارکات

الكترونيكــي دولــت (  )setadiran.irبــه صــورت الكترونيكــي واگــذار نمایــد.
زمان انتشار در سایت1399/4/18 :

مهلت دریافت اسناد مزایده :از تاریخ درج آگهي تا تاریخ 1399/4/30

نحوه دریافت اسناد مزایده :از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد)

مهلت تکمیل و ارسال اسناد مزایده:حداکثر تا پایان وقت اداري مورخ 1399/4/31

از طریق سامانه ستاد وتحویل پاکات آنها به واحدحقوقي آموزش و پرورش سیرجان.
تاریخ بازگشايي اسناد مزایده:ساعت  ۱۰صبح مورخ  1399/5/1در محل اداره کل

آموزش و پرورش کرمان.

جهت آگاهي از شرايط عمومي وتوضيحات برگزاري و سایر اطالعات مزایده به سامانه

ستاد به نشاني  setadiran.irمراجعه شود.

مدیریت آموزش و پرورش شهرستان سیرجان

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان کرمان
گفت ۱۰ :هتل این اســتان در بازدید نماینده اداره کل نظارت و
ارزیابی خدمات گردشگری کشور و اعضا کمیسیون درجه بندی
تاسیسات گردشگری واجد شرایط استاندارد سازی شناخته شدند
که بزودی گواهینامه استانداردسازی به آنها تحویل داده میشود.
فریدون فعالی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود :درجهبندی
و ارائه گواهی استاندارد کیفیت هتلها ،بر اساس درخواست مدیران
هتلها مبنی بــر درجه بندی هتل و پس از بازدید کارشناســان
وزارت میراث فرهنگی ،گردشــگری و صنایع دستی و اداره کل
استان کرمان انجام میشود.وی با بیان اینکه  ۲۲هتل کرمان در
چرخه استاندارد سازی قرار دارند تصریح کرد :هتلهای این استان
میتوانند پس از ارائه درخواست و رعایت ضوابط استانداردسازی،
گواهی اســتاندارد کیفیت و پروانه بهره برداری سه ساله دریافت
کنند.مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان
کرمان با اشاره به ظرفیت باالی جذب گردشگر در این استان تاکید
کرد :باید عرصههای قابل واگذاری برای ساخت هتل شناسایی و
بعد از آن سرمایهگذار دعوت شود.وی اظهار داشت :در روند اجرای
طرح استانداردسازی واحدهای اقامتی و پذیرایی تمامی امکانات و
تجهیزات کمی و کیفی خدمات با استانداردهای روز جهانی تطبیق
داده شده و به روزرسانی می شود.فعالی افزود :استان کرمان در حال
حاضر دارای  ۲۹هتل و هفت هتل آپارتمان است که به ارائه خدمات
گردشگری در این استان مشغول هستند.استان کرمان با هفت اثر
جهانی ۷۰۰ ،اثر ملی و هزاران جاذبه تاریخی و طبیعی از مقاصد
مهم گردشگری کشور محسوب می شود.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی جنوب کرمان گفت :در سال های اخیر
 ۱۲۱اصله خرما با حمله آفت سوسک سرخرطومی حنایی نابود شدند.
مجید فرخی ،مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی جنوب کرمان در گفت و
گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،گفت :با
حمله آفت سوسک سرخرطومی حنایی در سال های ۹۶تا ۱۲۱،۹۸اصله
درخت خرما در جنوب کرمان ،به شکل کامل از بین رفت.او با بیان اینکه
این آفت سال  ۶۸از طریق پاجوشهای آلود ه از پاکستان و سراوان وارد
ایران شد ،بیان کرد :این آفت از سال  ۹۶در نخلستانهای جنوب کرمان
در شهرستانهای مختلفی؛ چون :منوجان ،جیرفت و قلعه گنج گزارش و
سبب خسارت شده است .فرخی تصریح کرد ۲۹ :هزار هکتار از نخلهای
جنوب کرمان ،پارسال در جریان حمله این آفت سوسکی خطرناک آسیب
دید و ۷۳۶درخت آلوده شناسایی شد.او با اشاره به اینکه پارسال از مجموع
 ۷۳۶درخت آلوده موفق شدیم ۶۱۴ ،درخت را تیمار کرده و به روند عادی
برگردانیم ،تصریح کرد :این آفت بسیار خطرناک عمدتا به محصول خرما
و درختانی که تغذیه خوب و آب خوبی مصرف کرده اند ،حمله میکند.
مدیر حفظ نباتات جهادکشاورزی جنوب کرمان بیان کرد :در حال حاضر
همکاران ما در بخش مبارزه با آفات ،کارهایی از جمله تله گذاری و ردیابی
در نخلستانها را انجام میدهند تا از ورود این آفت به نخلستانها جلوگیری
شود.او اظهار کرد :مبارزه با آفت سرخرطومی حنایی از نوع مبارزه شیمیایی
است و فعال هیچ دستورالعملی برای مبارزه بیولوژیک با این آفت به ما اعالم
نشده است.فرخی از استقرار پستهای قرنطینه و توزیع بروشور برای
اطالع رسانی و معرفی آفت به نخلداران خبر داد و گفت :عالوه بر این از
ورود هر گونه پاجوش ،بدون قرنطینه و بررسی کارشناسان کشاورزی به
استان ممانعت به عمل میآید.آفت سوسک چوبخوار سرخرطومی حنایی
با تخریب آوندهای درخت خرما ،امکان ادامه حیات برای درخت را ناممکن
میکند .در صورتی که این آفت ،سریع شناسایی شود ،امکان اصالح و
بازگشت درخت به چرخه زندگی وجود دارد.

تشدید نظارت بر اجرای
پروتکلهای بهداشتی در استان

آغاز عملیات ماسه آسفالت محور
قلعه گنج _ جاسک

سرپرست پلیس امنیت عمومی استان گفت :پلیس با هماهنگی و
همکاری اداراتی چون صمت ،بهداشت ،اتاق اصناف و اتحادیه های
صنفی نظارت بر اجرای دقیق پروتکل های بهداشــتی در صنوف و
اماکن عمومی این استان را تشدید میکند.به گزارش ایرنا ،سرهنگ
محمود پارسا روز سه شنبه در نشست با رسانه ها در تشریح این خبر
افزود :استفاده اجباری از ماسک و دستکش و رعایت فاصله گذاری
اجتماعی توسط مدیران و صاحبان واحدهای صنفی  ،اماکن عمومی
و مشتریان از موارد طرح ســامت محور و تشدید نظارت بر اماکن
عمومی است.وی اضافه کرد :این تدابیر تنها به منظور حفظ سالمت
افراد جامعه و به منظور قطع زنجیره انتقال و مهار این بیماری مهلک در
نظر گرفته شده و ماموران پلیس امنیت عمومی استان در اداره نظارت
بر اماکن عمومی بر اجرای صحیح آن نظارت دارند.سرهنگ پارسا
گفت :براساس آخرین تدابیر ابالغی ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا،
بازگشایی و فعالیت برخی کسب و کارهای پرخطر و پرریسک مانند
تاالرهای پذیرایی صرفا در شهرهای کم خطر« سفید و زرد» تنها با
 ۵۰درصد ظرفیت  ،قهوه خانه ها در شهرهای کم خطر«سفید و زرد»و
نمایشگاه های تخصصی تنها در صورت دعوت از افراد متخصص و عدم
پذیرش و حضور بازدید کنندگان غیر مرتبط با رعایت کلیه پروتکل
های بهداشــتی و فاصله گذاری اجتماعی مجاز است و بازگشایی و
فعالیت سایر کسب و کارهای پرخطر و پرریسک مانند سالن های
استخر ،سونا ،جکوزی و ماساژ کماکان تا اطالع ثانوی ممنوع است.
سرپرست پلیس امنیت عمومی اســتان کرمان ،فعالیت واحدهای
صنفی آرایشگاه های زنانه و مردانه ،آموزشگاه های رانندگی و باشگاه
های ورزشــی انفرادی و غیر گروهی که ارتباط بین فردی و زیادی
ندارند را مطابق آخرین تصمیمات ســتاد به شرط مراعات الزامات
بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی توسط شاغلین و مراجعین مجاز
دانست و افزود :تمام این تصمیمات از طریق اتاق اصناف و اتحادیه
های صنفی و ماموران نظارت بر اماکن عمومــی رصد و از فعالیت
واحدهای صنفی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند جلوگیری
خواهد شد.سرهنگ پارسا ،خط قرمز پلیس را کماکان عرضه قلیان در
واحدهای صنفی برشمرد و خاطر نشان کرد :برابر دستور دادستانی با
واحدهای متخلف که خط قرمز پلیس را مراعات نکنند برخورد قانونی
صورت می گیرد.وی به متصدیان واحدهای صنفی و مدیران واحدها و
اتحادیه ها و اتاق اصناف نیز متذکر شد :در صورت مشاهده مشتریانی
که موازین بهداشتی به ویژه زدن ماسک را رعایت نکنند از ارائه هر
گونه خدمات به آنان خودداری کنند.

افتتاح سامانه بیمه حوادث
مشترکان برق

طرح پیشگیری از اعتیاد
در کرمان اجرایی شد

ایرنا  -مرحله دوم طرح پیشگیری اولیه از اعتیاد با رویکرد اجتماع
محور با برگزاری نشستهای توجیهی سرگروه های منتخب و
کارشناسان امور جوانان جمعیت هالل احمر شهرستان های کرمان،
سیرجان و بردسیر در مناطق حاشیهنشین استان کرمان آغاز شد.
این طرح با حضور دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و
مدیران جمعیت هالل احمر در مناطق مختلف استان کرمان اجرایی
شده است .مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان روز سه شنبه
در نشست هماهنگی برای اجرای این طرح گفت :استفاده از ظرفیت
جوانان و خانواده ها برای تاب آوری جامعه در مبارزه با آسیب های
اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.
رضا فالح با اشاره به چرایی ورود جمعیت هالل احمر به بحث آسیب
های اجتماعی عنوان کرد :در پی فرمایشات مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) در خصوص اجرای برنامه های مقابله و کاهش آسیب
های اجتماعی ،جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران نیز در
کنار سایر دستگاه های همکار در زمینه اجرای توانمندسازی و ارتقاء
سالمت گروه های مختلف هدف در این جمعیت؛ با هدف کاهش
نرخ بروز اعتیاد ،اقداماتی موثری در طی سال های گذشته انجام
داده است .وی افزود :مهم ترین موضوع در هالل احمر تالش برای
کاهش آالم بشری است و اعضای جوانان جمعیت هالل احمر در
حوادث و بحران های اجتماعی در قالب برنامه های متنوع در حوزه
پیشگیری از اعتیاد و توانمندسازی جوامع محلی با رویکرد اجتماع
محور فعالیت می کنند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان با اشاره به اینکه به
دنبال کار کیفی و اثربخشی هستیم ،تصریح کرد :در حوزه پیشگیری
اولیه از اعتیاد با رویکرد اجتماع محور در مناطق حاشیه نشین کم
برخوردار در شهرستان های سیرجان ،بردسیر و کرمان از ظرفیت و
استعداد افراد بومی مناطق مورد نظر بهره می گیریم.مرحله نخست
این طرح نیز در شهرستان های رفسنجان ،بم ،سیرجان ،بردسیر و
کرمان توسط سرگروههای طرح پیمان اجرا شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان
کرمان از آغاز عملیات ماسه آسفالت محور قلعه گنج _جاسک با هدف
ارتفای ایمنی این محور و تردد ایمن تر خبر داد.احسان شاهرخی
افزود:محور قلعه گنج به جاسک که ۲۸۰کیلومتر طول دارد یکی از
محورهای پر اهمیت در توسعه شهرستان قلعه گنج و جنوب استان کرمان
است که انجام چندین طرح راهداری برای ارتقای ایمنی در این محور در
دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.وی بیان کرد :این محور ضمن از
بن بست در آوردن شهرستان قلعه گنج جنوب استان کرمان را به سواحل
مکران وصل و زمینه توسعه منطقه را چند برابر خواهد کرد.معاون راهداری
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب استان کرمان با بیان اینکه
انجام اقدامات ایمنی در این محور،تعمیر ابنیه آسیب دیده از سیل و خط
کشی محور از دیگر طرح های راهداری جهت ارتقای ایمنی تردد در این
محور است.شاهرخی گفت:در فاز اول بیش از  ۱۵کیلومتر از محور قلعه
گنج _جاسک عملیات ماسه آسفالت آن انجام خواهد شد

نجمه سعیدی

دبیر تحریریه

عکسهایی از محل دفع زباله در
گزارش شهرستان منوجان به دفتر کاغذ وطن
رسید و ما بر آن داشت تا پیگیر این
معضل شویم ،معضل بهداشتی ای که اهالی این
شهرستان را کالفه کرده است ،به گفته فالحی یکی
از اهالی منوجان این زبالهها مدت ها است که در
نزدیک شهر و کنار جاده ریخته می شوند حتی
گاهی وقتی اتششان می زنند ،ما از داخل شهر
دودشان را می بینیم .اما اکنون نگرانی ما بیشتر به
این خاطر است که اگر این زباله ها به کرونا آلوده
باشند چه به روز اهالی می آید ،او گالیه می کند که
به ما می گویند ،ماسک بزنید اما مسووالن فکری به
حال زبالههای آلوده مراکز بهداشتی که احتماال
کرونایی هم هستند ،نمی کنند .اولین اقدام کاغذ
وطن پیگیری این مساله از طریق شبکه بهداشتی
بود ،دکتر بیانی رییس شبکه بهداشت منوجان در
مورد وضعیت دفع زباله در منوجان گفت :ما درباره
این مشکل چندین بار نامه نگاری کرده ایم و
هشدارهایش را هم به محیط زیست داده ایم اما
مشکل حل نشده است.
درخواست جابهجایی محل دفع زباله
ارسال شده است
به گفته بیانی حل این مشکل به عهده شهرداری
و محیط زیست است .او ادامه داد :برای حل این
مشکل جلسه ای هم گرفتیم و قرار شد محیط
زیست پیگیری و مکانی را مشخص کند تا محل
دفع زباله جابه جا شود .ظاهرا شهر داری مشکلی
برای این موضوع ندارد و حتی گفته است زباله ها
را هم دفن می کند ،اما باید مکان را محیط زیست
تایید کند .دکتر بیانی تاکید کرد :ما هم پیگیر
این موضوع هستیم و تذکرات الزم را داده ایم و
مستندات این نامه نگاری ها هم موجود است.
بیانی گفت :این مشکل چندین سال است که در
منوجان وجود دارد و مدتی پیش هم مردم شکایت
کرده بودند زیرا چند روستا نزدیک این مکان فعلی
دفع زباله وجود دارد.

پیشنهاد مکانی برای دفع زباله به عهده
شهرداری است
جاللی رییس محیط زیست منوجان در مورد
وضعیت مکان دفع زباله این شهرستان به کاغذ
وطن گفت :دو سه نقطه برای دفع زباله پیشنهاد
شده است اما مناسب نبودند و با توجه به پایشهای
شهرداری هنوز مکان مناسبی پیدا نشده است.
جاللی تاکید داشت :باید شهرداری نقطه را پیشنهاد
بدهد ،ما بازدید را انجام دهیم و بعد نتیجه را اعالم
کنیم دو نقطه ای را که پیشنهاد دادند ما بازدید
کردیم ومنتظر ارزیاب هستیم که آوردن ارزیاب
هم به عهده شهرداری است.جاللی در مورد این
ارزیابها گفت :یک شرکت هایی هستند که گرید
زیست محیطی دارند ،یعنی مورد تایید سازمان
محیط زیست هستند که باید مکان پیشنهادی را
ارزیابی و بررسی کنند که با ضوابط محیط زیستی
مغایرت نداشته باشد و بعد آن نقطه را به ما معرفی
کنند .و بعد از معرفی ،ما نتیجه بررسی ها را به
اداره کل ارسال می کنیم تا مجوزش گرفته شود.
جاللی ادامه داد :شهر دار هم برای حل این مشکل
موردی ندارد اما فکر می کنم بابت هزینه ای که
باید بابت مطالعات ارزیاب بدهند ،مقداری دچار
مشکل هستند .رییس محیط زیست منوجان ادامه
داد :پیش از این هم ما بر جابه جایی محل دفع زباله
تاکید داشتیم حتی مقداری هم این محل از جاده
فاصله گرفت اما هنوز هم در مکان مناسبی نیست و
ما پیگیر جابه جایی اش هستیم.
فرمانداری منوجان پیگیر جابهجایی
محل دفع زباله
محمودی فرماندار منوجان هم پیگیر این مشکل
است .او گفت :ما در فرمانداری جلسات زیادی را در
مورد پسماند برگزار کردیم آخرین جلسه دو سه
هفته پیش بود که مسوولین ذی ربط مثل منابع
طبیعی ،محیط زیست و شهرداری را دعوت کردیم
تا این مشکل را حل کنند و قرار شد یک مکانی دور
از آبادی در نظر گرفته شود و مکان دفع زباله را جابه
جا کنند.محمودی یادآور شد :پیش از اینکه من
فرماندار شوم این مشکل وجود داشت و همیشه
در همین مکان که نزدیک محل عبور و مرور است

ایرنا

نوبت دوم

خواهــد کرد .اجــرای این طرح با حــدود ۳۳۵
میلیــارد ریال ســرمایهگذاری انجام شــده که
هزینههای انجام شــده برای این پروژه نســبت
به افزایش توان حاصل شــده کمتر از  ۱۰درصد
هزینه سرمایهگذاری مورد نیاز برای احداث واحد
بخار جدید است و این امر نشــان دهنده توجیه
اقتصادی اجرای این طرحها در نیروگاههاست.
رفــع محدودیت تولیــد واحدها بــه میزان ۲۳
مگاوات ،کاهش مصــرف آب دمین به میزان ۲۰
مترمکعب در ساعت ،کاهش نرخ خروج اضطراری
و افزایــش ضریب آمادگی واحدهــا و همچنین
کاهش میــزان مصرف داخلــی واحدها از جمله
اهداف اجرای پروژه یادشده است.
بهرهبرداری از پروژه تبدیل شــبکه سیمی فشار
ضعیف به کابل خودنگهدار

آگهی تجدید مناقصه

شهرداری ماهان باستناد مجوز شورای محترم اسالمی شهر ماهان به شماره صورتجلسه  6مورخ
99/2/29درنظر دارد پروژه خرید و پخش آسفالت و بخش قیر msمعابر سطح شهر ماهان را از طریق برگزاری
مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واگذار نماید .
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای تایید صالحیت از مراجع ذیصالح دعوت بعمل می آید.

شرايطمناقصه:
 برآورد اعتبار مبلغ شصت میلیارد ریال (60/000/000/000ریال) و سپرده شرکت در مناقصه مبلغ سه میلیارد ریال(
3/000/000/000ریال) میباشد(.سپرده شرکت در مناقصه
بصورتضمانتنامهبانکییاواریزوجهنقدبحسابشبایبانک
ملی ir 770170000000108113021002بنام شهرداری
ماهانمیباشد).
 دریافت اسناد مناقصه از تاریخ  99/04/14لغایت 99/4/26در ساعات اداری.
 مهلت تحویل پیشنهادات تا آخر وقت اداری.99/4/28-محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی

شهرداریماهانمیباشد.
بازگشایی پاکات مناقصه مورخ 99/4/29در محل دفترشهرداری .
درصورتیکه نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله
خوددارینمایند سپرده شرکتدر مناقصه آنانبه ترتیببانفع
شهرداریضبطمیگردد.
 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزییات مربوط به پیمان در اسناد مناقصهمندرجمیباشد.
هزینهچاپآگهیبعهدهبرندهمناقصهمیباشد.عبدالمهدی رنجبر-شهردار ماهان

مکان دفع زباله های منوجان در نزدیکی شهر است

زبالهها ریخته می شدند ،البته محیط زیست پیگیر
بوده است.اما این بار ما در فرمانداری پیگیری می
کنیم که حتما یک مکانی را دور از محل سکونت
مردم مشخص کنند ،زیرا این حق مردم است و ما
مسوولیم از آن دفاع کنیم .محمودی در ادامه گفت:
البته یک مکان را مشخص کرده اند اما ظاهرا یک
سری مشکالت دارد و مقرر شده که مکان جدیدی
مشخص کنند و منابع طبیعی و شهرداری و محیط
زیست به زودی مشکل را حل می کنند.
کرونا فرایند جابهجایی سایت زباله
را کند کرد
یکی از کسانی که انگار این گره به دستان او باز می
شود شهردار منوجان است ،برای دانستن چرایی حل
نشدن این مشکل با روشناس شهردار منوجان هم
گفتگو کردیم .او گفت :برای این جا به جایی منابع
طبیعی چند مکان را به ما پیشنهاد داد ،زیرا زمین ها
متعلق به منابع طبیعی است .قرار است یک شرکت
مشاوره ای را دعوت کنیم تا ارزیابی کند و تاییدیه
بدهد تا مکان دفع زباله جابه جا شود .روشناس تاکید

دارد :اکنون چند مکان مشخص شده ولی تاییدیه
محیط زیست را ندارند فقط باید این شرکت محیط
زیستی بیاید و بررسی را شروع کند .به گفته روشناس
شهردار منوجان این شرکتها ارزیاب محیط زیستی،
خصوصی هستند که باید از کرمان بیاید و پرداخت
هزینه آن ها هم به عهده شهرداری است .روشناس
دلیل این که چرا حل شدن این موضوع طوالنی شده
است گفت :این مکانها جدیدا حدود یک هفته ای
است که مشخص  .اکنون هم ما از بین چند شرکت
به احتمال زیاد با شرکت مازندران به دلیل مناسب
بودن قیمتش توافق میکنیم تا ارزیابی را شروع کند.
او ادامه داد :ما پیگیر موضوع هستیم ولی یک مقداری
به دلیل بیماری کرونا شرکت ها سخت تر همکاری
می کنند و این موضوع روند را به کندی پیش میبرد.
شهردار منوجان در مورد این موضوع که کی مشکل
حل می شود ،گفت :در تالشیم به زودی مشکل حل
شود حتی اگر شرکت محیط زیستی شفاهی هم
تایید کنند ما مکان را جا به جا می کنیم و تالش می
کنیم که ظرف یک ماه آینده مکان دفع زباله منوجان
را جابه جا کنیم .

پروژه تبدیل شبکه سیمی فشار ضعیف به کابل
خودنگهدار در اســتان خراسان شــمالی امروز
سهشنبه و در دهمین هفته از پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو
کنفرانســی با اعتبار  ۱۲۰میلیارد تومان از محل
منابع ساز و کارها به بهرهبرداری رسید.
اجرای این پروژه که از سال  ۹۷آغاز شده ،برای
 ۳۵۰نفر به صورت غیر مستقیم فرصت اشتغال
ایجاد کرده است.
پروژه مذکور شــامل شــبکهای به طول ۲۳۰۰
کیلومتر است که با اهداف پیشگیری از برقهای
غیرمجاز ،حذف ســرقت شــبکههای مســی،
ایمنسازی شبکههای عمومی برق ،حفظ مبلمان
شــهری و بهبود پروفایل ولتاژ بــه بهرهبرداری
رسید.

پروژههای عمرانی جنوب
پیگیری میشوند
دکتر اعظمی نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد
با مهندس زنگنه وزیر نفت دیدار کرد ،در این
دیدار برای چندین پروژه عمرانی در جنوب
استان از وزارت نفت درخواست اعتبار شد.
این پروژه ها به شرح زیر هستند :احداث
انبار سوخت جنوب در شهرستان عنبرآباد
 ،نوسازی و بازسازی ساختمان شرکت نفت
جیرفت  ،احداث مجموعه فرهنگی ورزشی
جیرفت،احداث کتابخانه شهرستان عنبراباد،
احداث باند دوم جیرفت فاریاب

سرپرست اداره کل غله استان
قاچاق کرمان گفت :امسال مراکز
کلیدی خوبی را شناسایی
کرده و در زمینه قاچاق بهتر از سالهای قبل
بودیم ،ورود کارخانجات هم خیلی موثر بوده
و توانستیم نقاط کلیدی که گندم خارج
میشد از استان و کشاورزان دچار مشکل
بودند ،شناسایی و محصول را خریداری
کنند.به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان،
داریوش ماهری ظهر دیروز در شورای گندم
استان اظهار داشت 14 :مرکز خرید گندم از
کشاورزان در شمال و جنوب استان کرمان
داریم و تا کنون  153هزار تن گندم
خریداری شده که پیشبینیها بر احتمال
افزایش آن تا  165هزار تن است.سرپرست
اداره کل غله استان کرمان عنوان کرد :از
میزان گندم خریداری شده  36هزار تن را
کارخانجات ماکارونی خریداری کردند که
درم بوده است و  4هزار و  230تن هم
گندم ُ
خودمان خریدیم و جمعا  40هزار تن گندم
در م در کرمان خریداری شده است.وی
ُ
تصریح کرد :موجودی قبل گندم استان 51
هزار تن بود که اکثرا وارداتی بوده و  10هزار
تن هم اخیرا از فارس وارد کردیم و جمع
موجودی ما  61هزار تن است و پیشبینی
میشود با توجه به مصرف استان تا اوایل
زمستانی مشکلی نداشته باشیم.ماهری
بیان داشت :ارزش کل خرید گندم استان به
مبلغ  295میلیارد تومان بوده که 290
میلیارد تومان آن یعنی مطالبات کشاورزان
تا  11تیرماه پرداخت شده است.وی در

خصوص جلوگیری از قاچاق گفت :امسال
مراکز کلیدی خوبی را شناسایی کرده و در
زمینه قاچاق بهتر از سالهای قبل بودیم،
ورود کارخانجات هم خیلی موثر بوده و
توانستیم نقاط کلیدی که گندم خارج
میشد از استان و کشاورزان دچار مشکل
بودند ،شناسایی و محصول را خریداری
کنند.سرپرست اداره کل غله استان کرمان
با بیان اینکه در ذخیر هسازی گندم از
استانهای غنی هستیم ،متذکر شد :از کل
گندم خریداری شده در استان کرمان 61
هزار تن شمال استان و  91هزار تن مربوط
به جنوب است.
افزایش قیمت نان نباید در کمیت و
کیفیت آن تأثیری داشته باشد
محمدجواد فدائی استاندار کرمان اظهار
کرد :کارخانجات باید خودشان را با قوانین
جدید تطبیق دهند ،مهم سالمتی مردم

تایید کیفیت آب کهنوج
فرماندار کهنوج با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای رفع
مشکل آب شرب شهر کهنوج اظهار کرد :باتوجه به بهره برداری
خط ۱۷کیلومتریانتقالآببهاینشهرستان،هماکنونشبکه
آب کهنوج بعد از  ۱۵سال از نظر کیفی و کمی دیگر مشکل
خاصی ندارد و DCآب کهنوج بعد از ۱۵سال هم اکنون به زیر
 ۸۰۰رسیده این در حالی است که در گذشته این میزان سختی
آب حدود  ۲۵۰۰بوده است.عیدی با تاکید برآنکه اکنون آب
کهنوج از کیفیت الزم برخوردار است ،تصریح کرد :موضوع افت
فشار در برخی نقاط شهر کهنوج بسیار کم است و این افت فشار
نیزبهدلیلاصالحخطوطانتقالبود لذا مقداری تنظیمات فشار
شبکه به به هم خورده بود که این مشکل افت فشار نهایتا تا پایان
روز آینده حل خواهد شد.

است ،کارخانه همه کارش سودآوری نیست
و باید سالمت مردم را در نظر داشته باشد.وی
تصریح کرد :کارخانجات برای سبوسگیری
باید خود را بهروز کنند و تغییر دهند .تولید
آرد با درصد سبو سگیری ضرری برای
کارخانه ندارد.استاندار کرمان خاطرنشان
کرد :سند امنیت غذایی استان بر مبنای
علمی و کارشناسی نوشته شده و توافق شده،
باید روی آن بایستیم و تغییر ندهیم.وی
عنوان داشت :از سال  ۹۳تغییراتی در قیمت
نان داشتیم و تغییر کنونی کشوری بوده است،
اما به هیچ وجه نباید این افزایش قیمت در
کمیت و کیفیت تاثیری داشته باشد و درصد
سبوسگیری استاندارد نیز باید رعایت شود
که نیازمند کنترل و نظارت دقیق است.
استاندار کرمان تأکید کرد :ما مسئول تحویل
نان سالم و باکیفیت هستیم که باید مد نظر
متولیان امر قرار گیرد.

تلفن همراه دلیل  ۳۰درصد تصادفات
درون شهری استان

مدیـرکل امور عشـایری جنـوب کرمـان از
تیغزنی هـزار و  ۷۰۰کیلومتر راه عشـایری
در هفت شهرسـتان ایـن منطقـه از ابتدای
امسـال تا کنون خبر داد.اسلام شـاهرخی
روز سهشـنبه در گفت و گو بـا خبرنگار ایرنا
افـزود :تیغزنـی راههـای مناطق عشـایری
همچنان در حـال انجام اسـت.وی مجموع
راه های عشـایری هفت شهرسـتان جنوبی
اسـتان کرمان را سـه هـزار و  ۷۰۰کیلومتر
اعلام کـرد و اظهـار داشـت :از آنجـا کـه
راههای عشـایری زیرسـاخت اصولی ندارند
بـا هـر بارندگـی تخریـب میشـوند ،از این
رو بـه طـور مـداوم بـه تیغزنـی نیـاز دارند.
مدیـرکل امـور عشـایری جنـوب کرمـان
تصریح کرد :از ابتدای سـال جـاری تا کنون
چهـار مـورد اصلاح گردنـه خطـر سـاز در
منطقـه جنـوب کرمـان انجـام و موجـب
تردد راحت عشـایران منطقه شـده اسـت.
وی با بیان اینکه اداره کل عشـایری جنوب
اسـتان کرمان  ۱۲هزار خانـوار عشـایر را با
 ۵۴هـزار نفر جمعیـت تحت پوشـش دارد،
بیان داشـت :امسـال در راسـتای حمایت از
جامعه عشـایر در هفت شهرسـتان جنوبی
استان  ۳۰کیلومتر جاده جدید برای عشایر
احداث شد.شـاهرخی بـه بازدیـد از مناطق
عشـایری شهرسـتان عنبرآبـاد اشـاره کرد
و گفـت :بیـش از  ۱۳۰کیلومتـر از راههـای
عشـایری ییالقـات جبالبـارز عنبرآبـاد
اصلاح ،مرمـت و بازگشـایی شـده اسـت.
وی افزود :همچنین  ۲کیلومتر راه عشایری
محـور بنطاغـوک بـه سـرور و گشـکین از
ارتفاعات جبالبارز احداث شد.مدیرکل امور
عشـایری جنوب کرمـان ادامـه داد :بـا این
طـرح  ۳۰۰خانـوار از راه مناسـب بهرهمند
شدند .بیشتر راههای عشـایری قبل از کوچ
عشایر به ارتفاعات جبالبارز بازگشایی شده
که موجب رضایتمندی آنها شـده اسـت.
جنوب کرمان با یک میلیون نفر جمعیت از
هفت شهرستان جیرفت ،عنبرآباد ،کهنوج،
قلعهگنج ،منوجان ،فاریـاب و رودبار جنوب
تشـکیل شـده است.

مصرفروزانه
 ۱۲۰۰مگاواتیبرق
درجنوبکرمان

استانکرماندرمسیرجلوگیری
از قاچاق گندم

گزارش

ایرنا -وزیــر نیــرو در دهمین هفتــه از پویش
#هرهفته_الف_ب_ایران سامانه بیمه حوادث
مشترکان برق شرکت توانیر را افتتاح کرد.
سامانه مذکور شامل ســامانه اطالعرسانی تحت
وب است که راهاندازی آن از سال  ۹۸آغاز و ۳۰۰
میلیون تومان برای آن هزینه شده است.
گردش مالی خســارت بیمه در ســال ۸۴ ،۹۸
میلیارد تومان و در سال  ۹۹حدود  ۱۰۰میلیارد
تومان بوده است و شرکت توانیر ،برق منطقهای
و توزیع برق و شــرکت بیمه به صورت متمرکز
فرآیند را رصد میکنند.
پروژه با اهداف دسترسی آسان و شفاف مردم برای
اعالم خسارتهای ناشی از حوادث داخل منزل،
اعالم کد رهگیری به مردم و نظارت بر اجرای روند
پرداخت خسارت از طریق شرکت بیمه مربوطه
اجرا شــده که با این اقدام دیگر نیــاز به مراجعه
حضوری مردم نیســت و پرداخت خسارتها به
مردم افزایش مییابد.
پروژه رفع محدودیتهای تولید نیروگاه
نکا به بهرهبرداری رسید
وزیر نیــرو امروز همچنین همزمــان با دهمین
هفته از پویش #هرهفته_الف_ب_ایران ،پروژه
رفع محدودیتهای تولید نیروگاه نکا در اســتان
مازندران را با اعتباری بالغ بر  ۳۳۵میلیارد ریال
از طریق ویدئو کنفرانس به بهرهبرداری رساند.
اجرای این پروژه در نیروگاه نکا که با هدف رفع
محدودیت تولید واحدها بــه میزان  ۲۳مگاوات
انجام شــده ،زمینه اشــتغال  ۱۰۰نفر را فراهم

هزارو ۷۰۰کیلومترراه
عشایریدرجنوبکرمان
تیغزنیشد

* فرمانداری منوجان به موضوع جابهجایی محل دفع زبالههای این شهرستان ورود کرده است
*روشناس شهردار منوجان :پیگیر این موضوع هستیم که تا یک ماه آینده مکان دفع زباله در منوجان تغییر کند
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اداره کل ثبت اسناد وامالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک رودبارجنوب

کمبود شدید آب داریم؛ مردم صرفه
جویی کنند
مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمان در گفتگو
با مهر میگوید :مردم باید صرفه جویی را در
دستور کار قرار دهند تا همه مردم در سطح
شهر بتوانند از آب استفاده کنند.غالمرضا زین
الدینی با اشاره به بارندگیهای اخیر در استان
کرمان گفت :بارندگی در چند ماه نمیتواند
خشکسالی که طی  ۲۰سال به وجود آمده را
جبران کند .در سال جاری شهر با کمبود هزار
لیتر آب در ثانیه مواجه است و این رقم نسبت به

سال گذشته افزایش قابل توجه دارد.وی تصریح
کرد :متأسفانه در شهر شاهد انشعابات غیر
مجاز به خصوص در مناطق حاشیهای هستیم
همچنین تعداد قابل توجهی مخزن و پمپ در
شهر نصب شده و همین مساله موجب افت فشار
آب شده است.وی با اشاره به خشکسالی و کم
آبی در شهر کرمان گفت :تنها راه همکاری مردم
با یکدیگر است و این کار فقط با صرفه جویی و
خروج پمپهای آب انجام میشود.
افزایش جمعیت و کاهش منابع آبی
در شهرها
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان
در گفتگو با مهر میگوید :انشعابات زیاد غیر
مجاز در شهرکهای اطراف شهر کرمان وجود
دارد که مشکالت را افزایش داده است در
شهرک مطهری هم استفاده بیش از حد از
پمپ آب و مخازن متعدد بر مشکالت افزوده
است.طاهری افزود :در حال حاضر در سه شهر
کرمان ،رفسنجان و زرند با مشکل تأمین آب
مواجه هستیم و در هر سه شهر شاهد افزایش
جمعیت و افزایش مصرف آب هستیم که بر
مشکل افزوده است.وی بیان کرد :نسبت به
سال گذشته تعداد چا ههای تأمین آب شهر
کرمان افزایش یافته است اما در مقابل رشد
مصرف آب بیشتر بوده است.وی با اشاره به
کمبود هزار لیتر آب در ثانیه در کرمان گفت:
در این شرایط مردم باید همکاری کنند و
با مصرف کمتر زمینه را برای استفاده سایر
همشهریان فراهم کنند.

مرگ بیش از  120نخل جنوب
با حمله سرخرطومیها

دفع زباله بالی جان منوجان شد
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سـرهنگ محمـود پارسـا ،سرپرسـت پلیـس
خبر
امنیـت عمومی اسـتان کرمـان گفت :بـا توجه
آخریـن تدابیـر سـتاد ملـی مبـارزه بـا بیماری
کرونـا و بـا هـدف تغییـر رویکـرد پلیـس در امـر نظـارت بر
اماکـن عمومـی و صنـوف از نظـارت انتظامـی بـه اجـرای
نظـارت سلامت محـور ،ایـن نظار تهـا بـا هماهنگـی و
همـکاری اداراتی ،همچـون صمت و بهداشـت ،اتـاق اصناف
و اتحادیههـای صنفـی بـا هـدف نظـارت بـر اجـرای دقیـق
پروتکلهـای بهداشـتی در صنـوف و اماکن عمومی تشـدید
میشـود.
او اسـتفاده اجبـاری از ماسـک و دسـتکش ،رعایـت فاصلـه
گـذاری اجتماعـی از سـوی مدیـران و صاحبـان واحدهـای
صنفی ،اماکن عمومـی و مشـتریان را از موارد طرح سلامت
محور و تشـدید نظـارت بر اماکـن عمومـی ذکر کـرد و بیان
داشـت :این تدابیر تنها به منظور حفظ سلامت افراد جامعه
و به منظور قطـع زنجیـره انتقال و مهـار این بیمـاری مهلک
در نظـر گرفته شـده و مامـوران مـا در اداره نظارت بـر اماکن
عمومی بـر اجـرای صحیـح آن نظـارت دارند.
سـرهنگ پارسـا تصریـح کـرد :پیـرو آخریـن تدابیـر ابالغی
سـتاد ملـی مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا ،بازگشـایی و فعالیت
برخـی از کسـب و کا رهـای پرخطـر و پرریسـک ،ماننـد
تاالرهـای پذیرایـی صرفـا در شـهرهای کـم خطـر؛ یعنـی
سـفید و زرد ،تنهـا بـا  ۵۰درصـد ظرفیـت ،قهـوه خانههـا
در شـهرهای کـم خطـر سـفید و زرد و نمایشـگا ههای
تخصصی تنهـا در صـورت دعـوت از افـراد متخصـص و نبود
پذیرش و حضور بازدیدکننـدگان غیرمرتبط بـا رعایت کلیه
پروتکلهـای بهداشـتی و فاصلـه گـذاری اجتماعـی مجـاز
است و بازگشـایی و فعالیت سـایر کسـب و کارهای پرخطر و
پرریسـک مانند سـالنهای اسـتخر ،سـونا ،جکوزی و ماساژ
فعلا ممنـوع اسـت.
او فعالیـت واحدهـای صنفـی آرایشـگاههای زنانـه و مردانه،
آموزشـگاههای رانندگـی و باشـگاههای ورزشـی انفـرادی و
غیرگروهی که ارتبـاط بین فردی زیـادی ندارنـد را مطابق با
آخرین تصمیمات سـتاد به شـرط مراعات الزامات بهداشتی
و فاصله گذاری اجتماعی از سـوی شـاغالن و مراجعان مجاز
دانسـت و افزود :تمام ایـن تصمیمـات از طریق اتـاق اصناف
و اتحادیههـای صنفـی و مامـوران نظـارت بر اماکـن عمومی
رصد و از فعالـت واحدهای صنفی که پروتکلهای بهداشـتی
را رعایـت نکننـد ،جلوگیـری به عمـل میآید.
سـرهنگ پارسـا خط قرمز پلیس را همچنان عرضه قلیان در
واحدهای صنفی برشـمرد و گفت :برابر دسـتور دادسـتانی با
واحدهـای متخلفی که خـط قرمز پلیـس را مراعـات نکنند،
برخـورد قانونی صـورت میگیرد.
او بـه متصدیـان واحدهـای صنفـی و مدیـران واحدهـا و
اتحادیههـا و اتـاق اصنـاف نیز توصیـه کـرد :از ارائـه هرگونه
خدمـات به مشـتریانی کـه موازیـن بهداشـتی به ویـژه زدن
ماسـک را رعایـت نمـی کننـد ،خـودداری کنند.

چون انشعا بهای غیر مجاز در شهر کهای
حاشیهای وجود دارد و یا پمپهای آب غیر
مجاز باعث بروز این مشکل شده است ،چرا
برای رفع این مشکالت اقدام نمیشود؛ در
حال حاضر به گفته مسئوالن شهروندانی که
قانون مدار هستند آب ندارند و کسانی که از
مخازن بزرگ و پمپ استفاده میکنند که به
گفته مدیران شهر غیر قانونی است آب دارند!

مدیر آب و فاضالب شهرستان کرمان در گفتگو با مهر میگوید :مردم باید صرفه جویی را در دستور کار قرار
دهند تا همه مردم در سطح شهر بتوانند از آب استفاده کنند.غالمرضا زین الدینی با اشاره به بارندگیهای
اخیر در استان کرمان گفت :بارندگی در چند ماه نمیتواند خشکسالی که طی  ۲۰سال به وجود آمده را
جبران کند .در سال جاری شــهر با کمبود هزار لیتر آب در ثانیه مواجه است و این رقم نسبت به سال
گذشته افزایش قابل توجه دارد .وی تصریح کرد :متأسفانه در شهر شاهد انشعابات غیر مجاز به خصوص
در مناطق حاشیهای هستیم همچنین تعداد قابل توجهی مخزن و پمپ در شهر نصب شده و همین مساله
موجب افت فشار آب شده است.

پر جمعیت شهر این روزها خواستار رسیدگی
فوری به مشکل موجود هستند و حسن کریمی
راد یکی از مغازه داران شهرک مطهری میگوید:
وقتی این شهرک ساخته شد حدود هزار نفر
جمعیت داشت و اما جمعیت کنونی شهرک از
ده هزار نفر هم فراتر میرود در این شرایط باید
زیر ساختها هم بهبود یابد و توزیع متوازن آب
در شهر بنا به جمعیت هر منطقه اجرا شود.
چرا مسئوالن انشعابهای غیر مجاز را
جمع نمیکنند
وی میگوید :برخی از مسئوالن میگویند

 ۱۰هتل در کرمان گواهی
استاندارد کیفیت دریافت
میکنند
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افزایش بی رویه جمعیت در
آبفا
شهرک مطهری کرمان و افت
فشار آب ،موجب قطعی آب لوله
کشی و آبرسانی سیار در این بخش از شهر شده
و مردم خواستار رفع مشکل در اسرع وقت
هستند.شهرک مطهری در غرب شهر کرمان
قرار گرفته و یکی از مهمترین مراکز جمعیتی در
این شهر محسوب میشود.این شهرک چند
دهه قبل برای اسکان سر ریز جمعیتی کرمان
شکل گرفت و رفته رفته برجمعیت آن افزوده
شد و هم اکنون با هزاران نفر جمعیت یکی از
مهمترین سکونتگا ههای اصلی شهر کرمان
محسوب میشود اما در حالی که در سال جاری
کرمان شاهد افزایش بارندگی بود ،اهالی این
شهرک با بی آبی تأمل برانگیز مواجه شدهاند.
طی چهار روز اخیر بسیاری از مردم این شهرک
با قطع آب لوله کشی مواجه شد هاند و در
شرایطی که کرونا شیوع دارد و شستشوی
دست و صورت و رعایت بهداشت فردی از
اهمیت باالیی برخوردار است ،شهروندان
کرمانی در این شهرک در گرمای بسیار شدید،
برای دریافت آب باید در صفهای تانکرهای
سیار صف بکشند .لیال قاسمی نژاد در گفتگو با
مهر میگوید :طی سا لهای گذشته شاهد
آبرسانی سیار به روستاهای اطراف بودیم و در
برخی از روزهای سال در یکی دو شهر استان
کرمان نیز آبرسانی سیار به صورت مقطعی انجام
میشد اما چهار روز است مردم در شهر کرمان
هم با بی آبی مواجه شدهاند و کسی نیز پاسخگو
نیست ،متأسفانه مسئوالن به جای حل مشکل،
مردم را مقصر مشکل کنونی میدانند .و
تلفنهای ضروری قطعی آب هم اشغال است.
وی افزود :این شهرک با امکانات مناسب برای
ساکنان ابتدایی آن احداث شده است اما در
سا لهای اخیر شاهد ساخت و سازهای قابل
توجه در قالب انبوه سازی بود هایم و تراکم
جمعیتی باالیی را شاهد هستیم و حاال زیر
ساختها جوابگوی این جمعیت نیست.
آیا مسئوالن در خانههایشان پمپ
آب ندارند؟
وی بیان کرد :مسئوالن میگویند مردم در
شهرک مطهری از پمپ استفاده میکنند و
همین مساله موجب قطعی آب شده است اما
سوال ما از مسئوالن این است که اگر پمپ

آب وصل نکنیم امکان تأمین آب هست؟ آیا
مسئوالن در خانه هاشان پمپ آب ندارند؟
در هیچیک از محلههای کرمان فشار آب
آنقدر زیاد نیست که حتی در زمستان
بتوان بدون پمپ آب مورد نیاز یک خانه را
تأمین کرد.محمد ابراهیمی نیز یکی دیگر از
ساکنان شهرک است که میگوید :حتی در
واحدهای ویالیی و غیر طبقاتی نیز آبی برای
استفاده وجود ندارد در شرایط کرونایی برای
شستشوی دستها هم مجبوریم از آب معدنی
استفاده کنیم چون جرأت حضور در صفهای
آب سیار را نداریم و اطمینانی هم به سالمت
این آب نیست.
مردم در شرایط سخت اقتصادی باید
آب بخرند
وی گفت :مردم در شرایط سخت اقتصادی
مجبورند هر روز بخش قابل توجهی از درآمد
خود را صرف خرید آب معدنی کنند و یا از
مناطق دیگر شهر ظروف خود را آب و به شهرک
مطهری منتقل کنند.این شهروند کرمانی نیز
با گالیه از مسئوالن گفت :به جای حل مشکل
مردم و آینده نگری مشکالت را گردن مردم
نیندازید و برای خدمات رسانی به مردم تالش
کنید .هیچ چیز سختتر از آن نیست که هم
بی آبی بکشیم و هم بگویند مشکل از خودتان
است.مردم شهرک مطهری و سایر شهرکهای
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پیامــک شــما را دربــاره این صفحه مــی خوانیم
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شهرداری پروژه بهسازی محوطه گنبد جبلیه طی آیینی و
در دومین هفته از پویش افتتاح با شعار هر هفته
یک افتتاح شهرداری کرمان با اعتبار یک میلیارد
تومان به بهرهبرداری رسید.شهردار کرمان ،شامگاه دوشنبه در
آیین افتتاح این طرح که با حضور رییس و جمعی از اعضای
شورای اسالمی شهر و مدیران شهری در محوطه گنبد جبلیه
برگزار شد ،گفت :محوطه گنبد جبلیه ،به مساحت پنج هزار
مترمربع و با انجام اقداماتی از جمله کفسازی ،کاشت گلو گیاه و
باغچه ،احداث آبنما و نورپردازی زیبا و در خور این بنای تاریخی،
بهسازی شده است.سیدمهران عالمزاده بیان کرد :بهسازی طرح
های میراث فرهنگی در حوزه شهری کرمان به عنوان یکی از
اولویت های کاری در جهت عمران شهری قرار دارد .سرپرست
شهرداری منطقه یک کرمان نیز در حاشیه بهرهبرداری از این
پروژهبااشارهبهاینکهبهسازیمحوطهگنبدجبلیهازسهماهپایانی
سال گذشته آغاز شد ،افزود :عالوه بر نصب پایهچراغ و تأمین
روشنایی محوطه گنبد ،ساختمان گنبد جبلیه نیز بهطور کامل
توسط شهرداری منطقه یک نورپردازی شده است.محمدحسین
مؤمنی یادآور شد :در بهسازی محوطه گنبد جبلیه ،اقدامات الزم
جهت مناسبسازی فضا برای افراد دارای معلولیت نیز انجام شده
ِ
ساخت بوستان
است.وی همچنین با اشاره به پیشرفت مطلوب
ِ
ساخت این بوستان نیز رو به پایان
بلداالمین خاطرنشان کرد:
است و بهزودی به بهرهبرداری خواهد رسید.بوستان بلداالمین نیز
بهزودی در قالب پویش«افتتاح» و با شعار«هر هفته یک افتتاح»
به بهرهبرداری خواهد رسید.هفته گذشته نیز بوستان سراج و
پروژه بهسازی میدان رسالت بهعنوان نخستین طرح در پویش
افتتاح با شعار«هر هفته یک افتتاح» به بهرهبرداری رسید.گنبد
جبلیه،درمنتهیالیهشرقیکرماندرنزدیکی ۲قبرستانصاحب
الزمان و سید حسین ،گنبد بزرگ و عجیبی از سنگ و گچ بنا شده
که دست تطاول روزگار در تخریب آن کوتاه آمدهاست .این گنبد
هشت ضلعی که به گنبد گبری نیز شهرت دارد تماماً از سنگ و با
قدمت دوره ساسانیان این روزها کاربری موزه سنگ دارد.

و سـاختمانهای فاقد سند رسمی

کاغذ استان

10003432117834

کاغذ جنوب

10003432117834

سال چهارم | شماره پیاپی 775
چهارشنبه  18تیر 1399

رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان گفت :دلیل حدود  ۳۰درصد
تصادفات درون شهری استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است.
سرهنگ مسعود محسنی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمان ،با بیان
اینکه پلیس طرحهای ویژهای برای پیشگیری و برخورد از جرائم راهنمایی
و رانندگی در استان کرمان اجرا کرده اظهار داشت :در حال حاضر طرح
انضباط ترافیکی در سطح شهر کرمان در حال اجرا است و یکی از تخلفاتی
که به طور جدی با آن برخورد میشود استفاده از تلفن همراه در زمان
رانندگی است.وی با اشاره به اینکه یکی از شایعترین علل تصادفات عدم
توجه راننده وسیله نقلیه به جلو محسوب میشود که فاکتورهای متعددی
باعث حواس پرتی و کاهش تمرکز رانندگان حین رانندگی میشود افزود:
یکی از دالیل عمده تصادفات استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی است.

مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع
برق جنوب استان کرمان گفت:
روزانه بین هزار و  ۲۰۰تا هزار و ۳۰۰
مگاوات برق در شرکت توزیع برق
جنوب کرمان مصرف میشود.عباس
دریجانی ،مدیر دیسپاچینگ شرکت
توزیع برق جنوب استان کرمان در
گفت و گو با خبرنگار گروه استان های
باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ،با
اعالم اینکه روزانه به صورت متغیر
حداکثر بین هزار و  ۲۰۰تا هزار و
 ۳۰۰مگاوات برق در شهرستا نهایی
که زیر نظر شرکت توزیع برق جنوب
استان قرار دارند ،مصرف داریم ،گفت:
بیشترین مصرف در شرکت توزیع
برق جنوب مربوط به شهرستا نهای
جنوبی استان به دلیل شرایط گرما
و استفاده از وسایل سرمایشی در
فصل بهار ،تابستان و بخشی از فصل
پاییز است.او افزود :در بین هفت
شهرستان جنوبی ،شهرستا نهای
جیرفت ،کهنوج و عنبرآباد بیشترین
مصرف برق را دارند.دریجانی با اشاره
به اینکه در شرکت توزیع برق جنوب،
سرمایه گذاری خیلی خوبی صورت
گرفته است ،بیان کرد :شرایط ما
نسبت به استا نهای هم جوار خیلی
بهتر است.او اظهار کرد :ما تمام تالش
خود را میکنیم که خاموشی نداشته
باشیم و اگر بر اثر حوادث ،خاموشی به
وجود بیاید به کمک شهرستا نهای
معین سریعا تالش میکنیم ،این
خاموشی رفع شود.دریجانی با اعالم
اینکه پراکندگی مناطق در شرکت
توزیع برق جنوب استان زیاد است،
گفت :تمام روستاها کد دار و قابل
سکونت را برق دار کرده ایم.مدیر
دیسپاچینگ شرکت توزیع برق
جنوب استان کرمان افزود :به زودی
پست برق  ۴۰۰کیلو ولتی در جنوب
استان به بهره برداری میرسد که
کمک بزرگی به پایداری شبکه برق
در این مناطق است.او بیان کرد :از
مشترکان میخواهیم در زمان پیک
مصرف برق ،با ما همکاری کنند و از
وسایل پرمصرف برقی و غیرضروری
در ساعت پیک مصرف ،خودداری
کنند و امیدواریم با مدیریت مصرف،
تابستان بدون خاموشی یا حداقل
خاموشی کمی پشت سر بگذاریم.

موسیقی

دیالوگ

فیلم روسری آبی

بی نام

رسول رحمانی (عزت ا… انتظامی) :رسول رحمانی امروز مرد… اینکه اینجا
ایستاده ،می خواد با نوبر کردانی ،دختر غربتی پاپتی ،بمونه تا بمیره…
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فیلم

آلبوم محسن چاوشی به نام«بی نام» این آلبوم به اسم قمارباز هم معروف است

التاری /فیلمی به کارگردانی محمدحســین مهدویان ،نویســندگی ابراهیم امینی و
محمدحسین مهدویان و به تهیهکنندگی سید محمود رضوی محصول سال ۱۳۹۶است.
این فیلم به سبک اجتماعی-عاشقانه (درام-رمانتیک) و در فضای حماسی و تلخ است.

شــماره پیاپــی 775

پیش چاپ و چاپ :مهدوی()03432134838
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  ،10نبش شرقی 2

عکس نوشت

کافه کتاب

نشانی جیرفت :خیابان مسجد جامع کوچه بنبست نرسیده بیمه مرکزی ایران

وقتی که برگ ها عالمت را روی خاک
های دیوار غربال می کردم
گفتی بیا مرا ببر
من پا نداشتم

اولین ساختمان ،سمت چپ طبقه اول

۰۳۴ -۴۳۲۱۳۶۸۴-۸۵
جیرفت09131488684 :
تلفنخانه کرمان034-32487477 :

سامانه ی پیامکی 10003432117834 :نمابر021-89776547 :

ایمیل تحریریه:
kaghazevatan@gmail.com

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

مدیر اجرایی :حمید باقری

یزاده
روابط عمومی :شکوفه نب 

مدیر داخلی :سمیه خدیشی

عکس :یاسر خدیشی

دبیرتحریریه :نجمه سعیدی

جامعه :راضیه زنگیآبادی

گرافیک :فاطمه خواجویی

توزیع :اصغر صانعی

صفحه آرایی :ندا صفاریان
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نیست .

کمبود فضای آموزشی و احتمال
شیفتبندی مدارس استان

عقایدیکدلقک
کتاب عقاید یک دلقک ،تالیف هاینریش بل ،روایت زندگی
«هانس شنیر» ،فردی از یک خانواده متمول با طرز فکری
منحصر است .هانس خانه پدری را به خاطر تفاوت در نوع
نگرش به زندگی و مذهب ترک گفته و به عنوان یک دلقک
مشغول به کار است.
شنیر که به نظر خود از بیماری افسردگی ،سردرد ،تنبلی و تک
همسری رنج میبرد تنها قادر است در کنار یک نفر آرامش یابد
و نه هیچکس یا بهتر بگویم ،هیچ زن دیگری«.ماری»؛ دختری
است کاتولیک و بسیار مذهبی که علیرغم احساس گناه ،شش
ن که با او ازدواج نماید.
سال با«هانس» زندگی میکند بدون ای 
از نظر دلقک ،ازدواج روی کاغذ امری است واهی و دین همچون
سایر عقاید ،مسألهای شخصی بوده که اجازه دخالت و ورود به
حریم افراد را ندارد.
«هانس» اعتقادی غیر از اعتقاد حاکم را در پیش گرفته و این
سبب میشود نه او جامعه را بپذیرد و نه جامعه او را .در واقع
داستان کتاب از آن جا آغاز میشود که«ماری» تحملش تمام
شده و دلقک را بدون هیچ توافق یا گفتگویی رها کرده و با شخص
دیگری به صورت رسمی ازدواج میکند«.هانس» هم که به
نظرش معنا و مفهوم ازدواج ،با ه م بودن و چیزی فراتر از ثبت در
یک برگه بلکه یک نوع تعهد قلبی است«،ماری» را به خیانت و
زنا متهم کرده ،دچار افسردگی شده و به قولی ادبی«عقده دل
میگشاید» و به نوعی با خواننده درد دل مینماید.

عکس :یاسر خدیشی

اتفاق
 ۵۵درصد کودکان کار و خیابان غیرایرانی هستند.

آوای محلی

تامین اعتبار جذب  ۳۰۰۰نیرو برای بیمارستانها

در توییتر چه میگویند؟

قلعه اردشیر کرمان/

عکس :ایرنا

جاذبه
قلعه اردشیر از دو قسمت تشکیل شده است،
یک بخش آن بر روی تپه است که همان قلعه
کوه است و بخش دیگر بر روی یک تپهی کوتاهتر قرار گرفته است که به نام
قلعهی دختر ،یا آتشکده آناهیتا معروف است.

روی دنیا سو ِز نیله
یَواری
ِ

معــاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان گفــت :پیــش
بینــی میشــود در ســال تحصیلــی آینــده بیــش از  ۶۱هــزار و  ۵۰۰نوآمــوز کالس
اولــی در مدارس ایــن اســتان ثبت نــام کنند.عبــاس ضیا روز ســه شــنبه در گفــت و با
خبرنــگار ایرنــا با اشــاره بــه اینکــه ثبت نــام دانش آمــوزان پیــش دبســتان و پایــه اول
از اول خــرداد ســال جــاری در اســتان کرمــان آغــاز شــده اســت افــزود :پیــش بینــی
مــی شــود امســال  ۵۰هــزار نوآمــور در مقطــع پیــش دبســتانی در ایــن اســتان ثبــت
نــام کنــد.وی تاکیــد کــرد :متولدیــن نیمــه دوم و اول  ۹۳در پایــه اول و متولدین نیمه
دوم  ۹۳و نیمــه اول  ۹۴در مقطــع پیــش دبســتانی نــام نویســی مــی شــوند.معاون
آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه تشــکیل
جلســه ســتاد ثبــت نــام آمــوزش و پــرورش تصریــح کــرد :در ایــن ســتاد بــر رعایــت
پروتــکل هــای بهداشــتی در زمــان نــام نویســی دانــش آمــوزان در مــدارس تاکیــد
شــده اســت.معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا
بیــان اینکه برخــی مــدارس اســتان کرمــان فراینــد نــام نویســی دانــش آمــوزان را به
صــورت اینترنتــی انجام مــی دهنــد اظهــار داشــت :در ســتاد ثبت نــام دانــش آموزان
در زمینــه مقــدار شــهریه مــدارس غیردولتــی تصمیماتــی اتخــاذ و قــرار شــد ایــن
مــدارس فقــط شــهریه ثابــت را از والدیــن دانــش آمــوزان بگیرنــد و هزینــه کالس
هــای فــوق برنامــه بــا توجــه بــه مشــخص نبــودن شــرایط ســال تحصیلــی آینــده به
دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا فعــا اخــذ نشــود.وی ادامــه داد :مــدارس هیــات امنای
نیــز فعــا شــهریه ای بــه منظــور ثبــت نــام دریافــت نمــی کننــد و اگــر جلســه اولیــا
و مربیــان برگــزار شــود هزینــه ســال قبــل بــدون افزایــش اخــذ مــی شــود.ضیا تاکید
کــرد :در زمینــه فــرم مــدارس نیــز تاکیــد بــر اســتفاده از فــرم ســال گذشــته اســت و
فقــط دانــش آمــوزان ورودی هــر مقطــع بایــد فــرم مدرســه را تهیــه کننــد.وی گفت:
اولیــا دانــش آمــوزان در پایــه هــای ورودی بــرای ثبــت نــام بــه مــدارس مراجعــه
کننــد و نیــازی بــه مراجعــه والدیــن ســایر مقاطــع نیســت.معاون آمــوزش ابتدایــی
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه کمبود فضــای آموزشــی در
کرمــان تصریــح کــرد :برخــی مــدارس بــه دلیــل کمبــود فضــای مــورد نیــاز شــیفت
بنــدی مــی شــود.وی گفــت :مــدارس شــیفت بنــدی شــده در ناحیه یــک آمــوزش و
پــرورش کرمــان بیشــتر اســت و اگــر امســال نیــز نتوانیــم فضــای مــورد نیــاز را اضافه
کنیــم مجبــور مــی شــویم برخــی مــدارس را شــیفت بنــدی کنیم.ضیــا بــا بیــان
اینکــه ثبــت نــام مــدارس در مقطــع متوســطه اول از یــک تیرمــاه آغــاز شــده اســت
افــزود :اولویــت اول ثبــت نــام دانــش آمــوزان در کروکــی مرتبــط اســت.وی ادامــه
داد :نزدیــک بــودن محــل کار کارکنــان دولــت نیــز بــه مــدارس و فرهنگیــان نیــز
یــک شــرط ثبــت نــام در مــدارس اســت.معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل آمــوزش و
پــرورش اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه در مقطــع متوســطه مناطــق برخــوردار
ایــن اســتان مدرســه نمونــه وجــود نــدارد بیــان کــرد :در دور متوســطه دوم مــدارس
نمونــه فعــال هســتند و بــر اســاس آزمونــی کــه  ۲۰تیرمــاه برگــزار مــی شــود دانــش
آمــوزان را پذیــرش مــی کننــد .وی بــه برگــزاری آزمــون مــدارس تیزهوشــان در ۲۷
تیــر ســال جــاری اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :مــدارس تیزهوشــان در تمــام مقاطع
فعــال هســتند.ضیا افــزود :امســال بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا نوآمــوزان پیــش
دبســتان از مهــر بــه بعــد ســنجش مــی شــوند و در ایــن مقطــع فقــط کالس اولــی ها
مــورد ســنجش قــرار مــی گیرنــد.وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی دانــش آمخــوزان
بــدو ورود بــه دبســتان ســال گذشــته قبــل از ورود به پیش دبســتانی ســنجش شــده
اند گفــت :ســال جــاری فقــط  ۳۰هــزار نوآمــوز در کرمان ســنجش مــی شــوند.وی با
بیــان اینکــه طبــق روال ســال هــای گذشــته هــر پایــگاه ســنجش روزانــه  ۴۰نوآموز
بــدو ورود بــه دبســتان را ســنجش مــی کــرد گفــت :امســال طبــق تصمیــم ســتاد
پیشــگیری از شــیوع کرونــا هــر ســتاد  ۲۰نوآمــوز را روزانــه ســنجش مــی کنــد.وی با
تاکیــد بــر اینکــه ثبــت نــام در مــدارس دولتــی و غیردولتــی نبایــد بــر اســاس معدل
و آزمــون انجــام شــود تاکیــد کــرد :افــراد در صــورت مشــاهده تخلــف مراتــب را بــا
شــماره تمــاس ۳۲۲۲۶۳۱۵بــه کمیتــه نظــارت آمــوزش و پــرورش کرمــان اطــاع
دهنــد.وی همچنیــن از والدیــن خواســت گذرانــدن دوره رســمی پیــش دبســتانی را
بــرای فرزنــدان خــود جــدی بگیرنــد.

آدرس سایتهای کالهبردار را گزارش دهید.

ب ُخ ِ
لک آسمون َمهتُو دَخیله
َ
تپیده ُغرصه ای مابین سینَم
که ای بخت ب َ ُدم ُکفل وکِلیلِه

شاعر  :مهدی جاللی

هم ْیشه ور َردت خی سر ایهتُم
ادُنستُم َشری ،پی شر ایهتُم
اگفتت که َسر کوچه نیامی
ولی مو تا ل َ ِو سردر ایهتُم

شاعر  :منصور رئیسی

حکّاکی

صنایع
ایجاد طرح و نقش بر روی فلزات ،کاشی،
چوب و موارد دیگر است .این کار با ایجاد
برجستگی و فرورفتگی با کمک ابزار فلزی که میتواند مغار پیچ گوشتی یا
چاقو نیز باشد ،انجام میشود.

خزون گِفته ا ِتی فصل خیارون
و دید هم ندارن خوه برارون
الهی ِچ ّر بده مسئول بی فکر
به آه سینه سو ِز نیمه کارون

شاعر  :فرخ فتحی رئیسی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

نوبت اول

مناقصه واگذاری امورتاسیسات بیمارستان سینا زرند

دستگاه مناقصه گزار

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

موضوع مناقصه

امور تاسیسات بیمارستان سینا زرند

براورد یکساله (ریال)

( 6/681/128/736شش میلیارد و ششصد و هشتادو یک میلیون و
یکصد و بیست و هشت هزارو هفتصد سی و شش ریال)

الف) سامانه تدارکات

دریافت اسناد:

تضمین شرکت در مزایده (ریال)

(334/056/437سیصد و سی چهار میلیون و پنجاه و شش هزار و
چهارصد و سی و هفت ریال)

www.setadiran.ir

الکترونیکی دولت

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت  14:30روز چهارشنبه مورخ

دریافت اسناد

1399/04/25

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها درسامانه ستاد ایران

تا ساعت  14:30روز دوشنبه مورخ 1399/05/06

بازگشاییپیشنهادها

از ساعت 12روز سه شنبه مورخ 1399/05/07

شماره مناقصه 42/7/5/99

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

ضمنا جلسه توجیهی درساعت  10:00روزدوشنبه مورخ  1399/04/30درمحل زرند -خیابان دکترچمران بیمارستان سینا دفترمدیریت بیمارستان برگزارخواهد 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).

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شناسه اگهی 907144

سالگشت

در سال گذشته در چنین روزی کاغذ وطن

از اعتبار ویژهای که به منابع
طبیعی جنوب اختصاص یافت نوشت.

