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آگهی مزایده  مرحله دوم
شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در نظر دارد واحدهای بهره برداری خود را از طریق مزایده عمومی  به افراد واجد شرایط 

به صورت اجاره یکساله واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار این آگهی  حداکثر به مدت 72 ساعت جهت رویت و دریافت 
فرم مزایده، به اموراداری هتل جهانگردی کرمان شعبه 1 واقع در بلوار جمهوری اسالمی، نبش چهارراه شفا مراجعه نمایند. 

ضمنًا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ 1400/2/27 در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود. 
1-تمام هزینه های مزایده و کارشناسی بر عهده برنده مزایده است. 

2-در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایین تر باشد  آگهی تجدید خواهد شد. 

نرخ پایه اجاره بهاء طبق نظر کارشناس رسمی نام واحد بهره بردارینام هتلردیف
دادگستری به صورت ماهیانه )ریال(

16/000/000غرفه صنایع دستیهتل جهانگردی کرمان شعبه 1 واقع در چهارراه شفا1

13/000/000غرفه سوغاتهتل جهانگردی کرمان شعبه 1 واقع در چهارراه شفا2

110/000/000شربتخانه و کافی شاپهتل جهانگردی کرمان شعبه 1 واقع در چهارراه شفا3

65/000/000کافی شاپهتل جهانگردی کرمان شعبه 2 واقع در سه راه هوانیروز 4
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان 

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول شماره1400/2957

صفحه 4

آب را 
َهدر ندهیم

شهرداری محی آباد

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
پروژه بازسازی و مرمت حمام قدیمی شهر محی آباد

شهرداری محی آباد در نظر دارد مناقصه عمومی بازسازی و مرمت حمام قدیمی شهر محی آباد به شماره 
200093462000001را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و همزمان به صورت فیزیکی برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها همزمان 
  www.setadiran.ir بصورت فیزیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/2/2 می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 8 روز یکشنبه 1400/2/12 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 روز چهارشنبه 1400/2/22
زمان بازگشتی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه 1400/2/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس محی آباد - 
بلوار فردوس و تلفن : 33782411 -034 و 09133432670

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
مرکز تماس : 41934 – 021  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
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رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان:

اراده اتاق بازرگانی کرمان 
 بر تحقق شعار سال است
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اقتصاد کشاورزی  از نوآوری جا مانده
بررسی فعالیت استارتاپ ها در اقتصاد کشاورزی:

کرمان حتی یک استارت  آپ فروش در حوزه کشاورزی ندارد و فعاالن این عرصه معتقدند 
که هنوز برای این موضوع زود است.

تبدیل جاده مرگ به امید 
در جنوب کرمان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت:روزانه هزار تن سیمان به 
جنوب کرمان بارگیری و توزیع می شود که این میزان سیمان، پاسخگوی نیاز کامل 

جنوب کرمان است.
مسلم مروجی فرد گفت:با پیگیری های صورت گرفته در طول هفته،هر روز هزار تن 

سیمان به جنوب کرمان بارگیری و توزیع می شود.

توزیع روزانه سیمان، پاسخگوی 
نیاز کامل در جنوب کرمان است

محور ارتباطی جیرفت- بلوک -فاریاب در دهه 1۳۶0 با مشخصات 
راه فرعی درجه سه ساخته شده که یکی از شاهراه های حیاتی منطقه 

جنوب کرمان بوده چرا که این محور سبب ارتباط شهرستان جیرفت با شهرستان فاریاب و بخش 
اسماعیلی بوده از این رو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این جاده به دلیل تصادفات زیاد جاده ای و مرگ و میر ناشی از این تصادفات به جاده مرگ مشهور 
شده لذا این تصادفات به دلیل ایمن نبودن این محور رخ داده از این رو این موضوع به عنوان مطالبه 

مردمی در دستور کار قرار گرفت و استارت پیگیری این موضوع زده شد.
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سد قدرونی راور کرمان 
پس از ۱۳ سال وقفه

 به بهره برداری رسید
مدیرعامل آب منطقه ای کرمان با اشاره به اقدامات هشت سال 
گذشته حوزه سد سازی این استان گفت: سد قدرونی راور که 

عملیات اجرایی آن از سال ۸7آغاز شده بود، با ساخت بیش از 50درصد آن در دولت های یازدهم و 
دوازدهم ، پارسال به بهره برداری رسید.علی رشیدی نژاد در گفت و گو  با خبرنگار ایرنا  افزود: این پروژه  
به منظور جلوگیری از سیالب های مخرب ۲ رودخانه هتکن و قدرونیه و تامین آب شهر راور اجرا شده و 
جزو پروژه های مهم حوزه آب استان کرمان بشمار می رود.وی تصریح کرد: از مجموع آب ذخیره شده 
سد قدرونی، سه و نیم میلیون مترمکعب آب برای شهر راور نیاز داریم که 1.۶ میلیون مترمکعب برای 
صنعت اختصاص داده می شود و 1.۲ میلیون مترمکعب نیز برای امور زیست محیطی تنظیم شده است.

ادامه مطلب را در 
صفحه 3 بخوانید 

صفحه2 را 
بخوانید
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مسئوالن کاری کنند فراموش نشویممسئوالن کاری کنند فراموش نشویم
2

 نماینده کارگران زغال سنگ  همزمان با روز کارگر:
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دستگیری ۱۰ نفر از عناصر تکفیری 
و ضد انقالب در کرمان

دادستان کرمان از دستگیری 10نفر از عناصر تکفیری و ضد انقالب طی 
سال گذشته در استان کرمان خبر داد.دادخدا ســاالری اظهار کرد: در 
راستای برقراری امنیت پایدار برای کرمان و با اقدامات اداره کل اطالعات 
استان کرمان و همکاری دستگاه قضائی در سال قبل قریب 10نفر از عناصر 
تکفیری و ضدانقالب در استان کرمان دستگیر شدند.او گفت:این افراد قصد 
انجام اقدامات ضد امنیتی از قبیل اقدامات ایذایی،گروگان گیری،اخاذی، 
ترور و سایر اقدامات ضد امنیتی را داشتند.ساالری بیان کرد: تاکنون هزار 
و ۳00میلیارد ریال از وجوه نقد از قاچاقچیان مواد مخدر در استان کشف و 
توقیف شده است.دادستان کرمان ادامه داد:۳1باب منزل مسکونی،مغازه 
و مقداری سهام و مزرعه و 1۲4دستگاه انواع خودروهای سبک و سنگین 

از قاچاقچیان کشف و توقیف شده است.

دستگیری عامل اصلی سرقت 
مسلحانه از سوپر مارکت قلعه گنج 

فرمانده انتظامی شهرستان قلعه گنج گفت:یکی از سارقانی که از مغازه 
مواد غذایی این شهرستان به صورت مسلحانه به همراه ۲ فرد دیگر سرقت 
کرده بود،شناسایی و دستگیر شد.سرهنگ مرتضی امیرسبتکی افزود:طی 
فروردین ماه امسال در پی وقوع سرقت مسلحانه از مغازه مواد غذایی،ماموران 
انتظامی بالفاصله با بررسی میدانی محل وقوع سرقت سرنخ های از سارقان 
به دســت آوردند.این مقام انتظامی بیان کرد:در همین راســتا ماموران 
پلیس آگاهی و پلیس امنیت عمومی این شهرستان با انجام کار اطالعاتی 
شبانه روزی محل اختفا یکی از سارقین را شناسایی و این فرد را دستگیر 
کردند.سرهنگ امیر سبتکی با اشاره به تحویل متهم به مراجع قضایی 
خاطرنشان کرد:بر اساس اطالعات کسب شده از این متهم،شناسایی و 
دستگیری سایر همدستان وی در دستور کار قرار دارد که در این رابطه از 
شهروندان می خواهیم ضمن توجه به نکات حوزه پیشگیری از سرقت،در 
صورت مشاهده افراد مشکوک و یا هرگونه عمل مجرمانه موضوع را سریع 

به مرکز فوریت های پلیس 110اطالع دهند.

شائبه برخورد سیاسی در انتخابات 
شورا نباید به وجود آید

استاندار کرمان گفت:نباید در برخی شهرستان ها و شهرها در زمینه 
تائید صالحیت داوطلبان انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا شائبه 
برخورد سیاسی و سلیقه ای وجود داشته باشد و انتظار می رود در همه 

جوانب عادالنه برخورد شود.
زینی وند در ستاد انتخابات استان کرمان از روند صالحیت ها،فرآیند انجام 
شده و تعامل ایجاد شده قدردانی کرد و افزود:هیات نظارت به این موضوع 
توجه داشته باشد که استعالم پنجم مالک عمل نیست و قانون،استعالم 

از چهار مرجع را عنوان کرده است.
استاندار کرمان با قدردانی از تعاملی که بین ستاد انتخابات و هیات نظارت 
استان کرمان وجود دارد گفت: شائبه این موضوع برای برخی وجود دارد 
که در تایید صالحیت ها کاندیداها برخورد سلیقه ای و جناحی شده 
که امیدوارم در بازبینی ها عادالنه رفتار و براســاس مستندات قانونی 

عمل شود .
استاندار کرمان با بیان اینکه گرایش سیاسی در کشور ما یک واقعیت 
است و سبب شور و مشارکت انتخاباتی می شود تصریح کرد:اما آنجایی 
که در مواجهه با سوابق یکسان،برخورد مساوی نمی شود و یا در رقابت 
لیستی که باعث مشارکت می شود وقتی کاندیدایی نماند، این شائبه 

تقویت می شود.
زینی وند خاطرنشان کرد:کاندیدهایی که رد صالحیت شدند می توانند 
از این فرصت چهار روزه برای اعتراض استفاده کنند و مستندات قانونی 
ارائه دهند تا شاهد حضور همه سالیق و افراد توانمند در انتخابات باشیم.

او با بیان اینکه در حوزه انتخابات استان کمیته فناوری و ارتباطات باید 
فعال تر عمل کند بیان داشت:اصال پذیرفته نیست بیش از ۲00شعبه 
اخذ رأی آفالین باشد و این تعداد زیاد است و حتی یک شعبه هم نباید 

وجود داشته باشد مگر شرایط اضطراری باشد.
اســتاندار کرمان با بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک ربطی به 
اینترنت ندارد زیرا در بستر اپراتورهای داخلی انجام می شود تصریح کرد: 
تمام شعبه های اخذ رای باید پوشش ارتباطی تلفن همراه را داشته باشند 
و مبداء و مقصد شروع رای گیری باید رصد شود و ابتدای شعبه و انتهای 

خط باید آنالین باشند
زینی وند با تاکید بر اینکه تمام پیش بینی ها در حوزه قطع فیبر نوری 
و برق در زمان انتخابات باید اندیشیده شود و هیچ قطعی نباید صورت 
بگیرد تصریح کرد:همه دســتگاه های اجرایی و امکانات دولتی و نظام 
در اختیار انتخابات است و نیاز به دســتور و آئین نامه ندارد و هر کس 

در برگزاری انتخابات کوتاهی کند به دستگاه قضایی معرفی می شود.
او با اشاره به موضوع پشتیبانی انتخابات گفت:چارچوبی برای هزینه های 
انتخابات باید تعریف و عدالت در پرداخت های فرمانداری ها برقرار شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان کرمان با بیان اینکه اراده جدی بخش های 
مختلف این استان و اتاق بازرگانی بر تحقق شعار 
سال است گفت: این شعار، کامل و بر اساس مسائل روز کشور 
انتخاب شده که اجرای آن، بخش مهمی از مسائل و مشکالت 

تولید را رفع می کند.
سید مهدی طبیب زاده در نشست کارگروه تحقق شعار سال در 
محل اتاق بازرگانی کرمان افزود: بهترین پشتیبانی از تولید از نظر 
فعاالن بخش خصوصی رفع موانع است زیرا زمانی که مانع نباشد، 

این بخش با سرعت پیش می رود.
او اظهار داشت:از روزهای نخست سال استاندار کرمان تاکید داشت 
شرایط تحقق این شعار فراهم و اسناد عملکردی هر سه ماه یک بار 

ارائه شود تا نشان دهنده مسیر حرکت باشد.
رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان 
گفت: کارگروه تحقق شعار سال در این استان ذیل شورای 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی شکل گرفته که استاندار 

مسئولیت این کار گروه را به عهده دارد.
او با اشاره به همراهی و پشتیبانی نمایندگان مجلس و مسئوالن 
قضایی استان کرمان از فعاالن اقتصادی تصریح کرد: ما فعاالن 
بخش خصوصی سعی می کنیم با کار کارشناسی و اقدام جدی در 

راستای تحقق شعار سال گام برداریم.
او افزود:از نظر فعاالن بخش خصوصی بهترین پشتیبانی از 
تولید،رفع موانع است و زمانی که مانع نباشد،ما خودمان با سرعت 
پیش می رویم.طبیب زاده عنوان کرد: بخشی از موانع، ذهنی است 
که موجب ایجاد موانع فیزیکی می شود؛روح قوانین مثبت است 
و با انگیزه های مثبت ایجاد می شود اما برداشت ذهن های منفی 

موجب برداشت های ناصحیح و موانع فیزیکی می شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی استان کرمان افزود: 
الزم است مواردی که سازمان ها مجبور به ارجاع به مرکز هستند، 
احصا شود و بتوانیم این مسئله را عملیاتی و اعالم کنیم تا در این 
استان می توانیم پاسخگوی متقاضیان باشیم که قدم بزرگی است.

او افزود: ما در بخش خصوصی و اتاق بازرگانی معتقدیم که می 
توانیم در فضای همدلی و با اراده جدی گام های اساسی در تحقق 

شعار سال برداریم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان بر پرهیز 
از ایجاد محدودیت غیرقانونی در فعالیت های 
انتخاباتی تاکید کرد و گفت: بخش زیادی از 
فعالیت های انتخاباتی بر اساس رویه های متعارف انجام می شود 
و در این راستا به دنبال آن هستیم که از تبلیغات غیرقانونی 
و نامتعارف جلوگیری شود.یداهلل موحد در پنجمین نشست 
ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان کرمان 
با اشاره به تبیین راهبردهای ۳0گانه در راستای برگزاری 
انتخابات1400،افزود:این راهبردها به صورت مکتوب در اختیار 
تمامی اعضای ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی 
قرار گرفته و باید محور تمامی برنامه ها و اقدامات باشد.او با تاکید 
بر این مطلب که ایجاد زمینه مشارکت حداکثری مردم در 
انتخابات از راهبردهای اساسی ستاد پیشگیری و رسیدگی به 
جرایم انتخاباتی به شمار می رود،افزود: برخورد با جرایم انتخاباتی 
باید به نحوی انجام شود که از ایجاد تشویش در اذهان عمومی 
جلوگیری کرده و این اطمینان را به مردم بدهد که این ستاد  با 
دقت نظر و هوشیاری در حوزه مسئولیت های قانونی خود اقدام 
می کند.نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان خاطرنشان 
کرد:رصد دقیق فعالیت هواداران کاندیداهای احتمالی که ممکن 
است در آینده چالش آفرین باشد،در دستور کار قرار دارد و تبلیغات 
انتخاباتی بر اساس قانون و به شکلی منطقی پیش رود.موحد 
گفت:با توجه به شرایط کنونی؛بخش زیادی از تبلیغات کاندیداها 
در فضای سایبری و مجازی انجام می شود و از این رو تخلفات 
انتخاباتی در فضای مجازی نیز افزایش می یابد و کارکرد کمیته 

رصد فضای مجازی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
او گفت:سرعت انتشار مطالب در فضای مجازی و سایبری به نحوی 
است که در بسیاری از موارد فضای مکتوب و فیزیکی جا می مانند 
و این موضوع لزوم نظارت و اقدام به موقع در پیشگیری و برخورد 
با جرایم این حوزه را نشان می دهد.رئیس کل دادگستری استان 
کرمان تصریح کرد:هر اقدامی در حوزه پیشگیری از جرایم 
انتخاباتی در فضای مجازی و حقیقی باید بر اساس راهبرد "اقدام 
به موقع" انجام شود زیرا در غیراینصورت اثرگذاری الزم را به دنبال 

نخواهد داشت.

اراده اتاق بازرگانی کرمان 
بر تحقق شعار سال است

تبلیغات غیرقانونی و نامتعارف 
انتخاباتی ممنوع است

خبر

خبر

خبر

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئین نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی و 
سـاختمان های فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره 140060319005000025مورخ 1400/01/28 
هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند 
رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک شـهداد تصرفات مالکانـه بالمعارض متقاضی 
آقـای مسـعود اسـماعیل بیگـی فرزنـد ماشـالله بشـماره شناسـنامه 21 صـادره از شـهداد در 
ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت 830/64 متر مربع پـاک 1971 فرعی مفـروز و مجزی 
از 362 فرعـی از یـک – اصلـی واقـع در بخـش 25 کرمـان بـه آدرس اندوهجـرد – خیابـان 
مهدیـه خریـداری از مالـک رسـمی مهـدی حـاج حسـینی چتـرود محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد. م/الف145
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/11-  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/25

ابراهیم سیدی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شهداد

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

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319005000822مورخ 
1399/11/17 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان 
هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک شـهداد تصرفـات مالکانه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای نعمـت الـه عرفانیـان فرزند امیر بشـماره شناسـنامه 4 صـادره از 
شـهداد در ششـدانگ یکبابخانـه به مسـاحت 592 متـر مربع پالک 1 فرعـی از 1714 – اصلی 
واقـع در بخـش 23 کرمـان بـه آدرس شـهداد- کوچـه شـهید عبدالهـی خریـداری از مالـک 
رسـمی خـود متقاضـی محـرز گردیده اسـت. لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهـد شـد. م/الف140
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/11-  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/25

ابراهیم سیدی_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان شهداد

آگهی حصر وراثت
آقـای رمضـان رازمنـد فرزندغالمرضـا دارای شناسنامه1578بشـرح 
 1400/02/06 مـورخ   140021920000309269 شـماره  دادخواسـت 
توضیـح داده شـادروان حسـن رازمنـد فرزنـد رمضـان  بشناسـنامه  
وراثـت  و  شـده  فـوت  شـهربندرعباس   1400/01/11در  تاریـخ  در   6080124858

منحصـر حیـن الفـوت وی عبارتنـد/ عبارتسـت از: 
م  1348/06/05ش  ت  1578ت  ش  ش  فرزندغالمرضـا   رازمنـد  1-رمضـان 

) متوفـی  6089709409)پـدر 
2-روزی جـداوی ده نوفرزنـد حسـین ش ش 4960ت ت 1346/06/02ش م 

مرحـوم( 6089619809)مـادر 
3-فاطمه جوازکی پور فرزند پرویزت ت 1382/09/01ش م 3020670705)همسـر 

مرحوم(
 لـذا مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه هـای کثیـر االنتشـار محلـی آگهـی می شـود 
چنانچـه کسـی اعتـراض دارد یـا وصیـت نامـه ای از متوفـی نزد اشـخاصی باشـد 
ظـرف مـدت یـک مـاه از نشـر آگهـی بـه شـورای حـل اختـالف تقدیـم دارد و اال 
گواهـی صـادر خواهـد شـد و وصیـت نامـه ای جز رسـمی و سـری که بعـد از این 

موعـد ابـراز شـود از درجـه اعتبار سـاقط اسـت. 
دفتر شورای حل  اختالف شماره دوم شهرستان منوجان . م الف :4

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای علـی ایـزدی یـزدان آبـادی مالـک ششـدانگ پـالک 291 فرعـی از 1778 اصلـی واقـع در زرنـد 
بخـش 13 کرمـان کـه سـند مالکیـت آن در دفتـر  240 صفحـه 425 بـه شـماره ثبـت 40601 و شـماره 
چاپـی 594771 ب 90 صـادر و تسـلیم گردیـده، ضمـن ارائـه دو برگ استشـهادیه تصدیق شـده مدعی 
اسـت کـه سـند مالکیـت فـوق بعلـت نامعلـوم مفقـود گردیده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی نمـوده لذا باسـتناد 
تبصـره یـک مـاده 120 اصالحـی آییـن نامـه قانـون ثبـت مراتـب یک نوبـت در تاریـخ منـدرج در ذیل آگهی می شـود 
تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک فـوق الذکر می باشـد کـه در ایـن اگهی ذکـر نگردیـده و یا 
مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار اگهـی بـه اداره ثبت اسـناد و 
امـالک شهرسـتان زرنـد مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصل سـند مالکیـت و یا سـند معامله تسـلیم نماید 
در غیـر ایـن صـورت پـس از اتمـام مـدت مذکـور نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت المثنی اقـدام خواهـد شـد. م الف 16

تاریخ انتشار: شنبه مورخه 1400/2/11
یازدهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد شمسی

حسین توحیدی نیا
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان زرند آگهی حصر وراثت

احترامـا در خصـوص دادخواسـت تقدیمـی خواهـان انیـس سـاردوئی بـه خواسـته تحریـر 
ترکـه  توضیـح داده شـادروان          موسـی سـاردوئی بنیـاد فرزنـد محمـد بـه ش ش 
6069561430 در تاریخ1394/04/11درآبسـردوئیه فـوت نمـوده ووارث حیـن فـوق عبارتند از 
:1- انیـس سـاردوئی بنیـاد فرزنـد موسـی2- آمنـه خارائـی  فرزنـد موسـی )فرزنـدان دختـر متوفـی (لذا 
مراتـب یـک نوبـت در روزنامـه کثیر االنتشـار محلـی آگهی میشـود چنانچه نماینـده قانونی انها بسـتانکاران 
ومدیونیـن بـه متوفـی وکسـان دیگری کـه حقی برترکه متوفـی دارنـد در روز 1400/03/10سـاعت 9صبح در 

شـورا بـرای تحریـر ترکـه حاضر شـوند .
رئیس شورای حل اختالف شماره دو .بهروز عربی. م الف :106

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون اگهـی موضـوع  مـاده 3 قانـون تعیین وتکلیـف وضعیت اراضـی وسـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی ومـاده 13اییـن نامـه قانون ثبـت هر یک از پالک هـای ذیل منتشـر ودر موعد 
مقررمـورد واخواهـی قـرار نگرفتـه ونیـاز بـه تحدیـدی حـدود دارند.لـذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـکان  مورخـه 1400/02/05آگهـی تحدید آن باسـتناد تبصره مـاده 13قانون مزبور منتشـر وعملیات 
تحدیـدی آن در محـل شـروع وبعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالکیـن  و مجاورین رقبـه فوق اخطـار میگردد 
کـه در موعـد مقرردرمحـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیات تحدیـد ی با 
معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن اعتراض داشـته باشـد 
طبـق مـاده 20قانـون ثبـت و مـاده 86 اصالحـی پـس از تنظیـم صـورت جلسـه تحدیـدی اعتـراض خود را 
کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم وظرف مـدت 30روزدادخواسـت به مراجع ذیصـالح قضائی تقدیم نمایـد و گواهی 
دادخواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد. وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایـی 

مسـموع نخواهـد بود .
10375فرعـی از 2اصلـی  اقـای حبیـب هللا سررشـته داری  فرزند احمد ششـدانگ یک قطعـه زمین جهت 
تجمیـع بـا پـالک 9389فرعـی از اصلـی مذکور به مسـاحت 32.55متر مربـع واقع در حیدر ابـاد بلوار معلم 

شـهر کهنـوج قطعه یک بخـش 46کرمان .
تاریخ تحدید حدود :ساعت 8صبح روز دوشنبه 1400/03/03 

تاریخ انتشار :شنبه 1400/02/11 
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج.م الف 54

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یـک باب خانه بـه مسـاحت 394.70مترمربـع  دارای پـالک1462- فرعی 
497- اصلـی واقـع در جنـب تکیـه حضـرت رقیـه شـهر قلعـه گنـج  قطعـه چهاربخـش 46 
کرمـان مـورد تقاضـای آقـای یوسـف خارائی فرزند علـی به شـماره ملـی 3150327156نیاز 
بـه تحدید حدود دارد .لذا حسـب درخواسـت کتبی مالـک  مورخ 1400/02/07آگهـی تحدیدحدوداختصاصی 
پالک فوق  منتشـر وعملیات تحدید آن از سـاعت 8صبح روزسـه شـنبه مورخه 1400/03/04در محل شـروع 
وبـه عمـل خواهـد آمـد، لـذا به مالـک ومالکیـن مجاور رقبـه مذبور اخطار میشـود کـه در موعد مقـرر در این 
آگهـی درمحـل وقـوع ملـک حاضـر و چنانچـه کسـی بـر حدود وحقـوق ارتفاقـی آن واخواهی داشـته باشـد 
میتوانـد از تاریـخ تنظیـم صـورت مجلـس تحدیـدی لغایـت 30روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد 
وامـالک کهنـوج تسـلیم تـا به دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیر این صـورت پس از انقضـای مهلت مذکور 

هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت / .تاریخ انتشـار :شـنبه 1400/02/11
اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج . م الف :57

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زرند 

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضـی و سـاختمان های 
فاقد سـند رسـمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتـی و اراضی 
و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 139960319008002665 هیـات دوم  
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک زرنـد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
حجـت سـعیدی رشـک علیـا فرزند سـیف اله به شـماره شناسـنامه 1335 صـادره از زرند در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت  343.20 مترمربع از پـالک 2389 اصلی واقـع در زرند خیابان 
بهشـتی کوچـه 6 خریـداری از مالـک رسـمی خانـم پرویـن طهرانی محـرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15روز آگهی مـی شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهی اسـت در صورت انقضای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. م/الف 8
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/28

 تاریخ انتشار نوبت دوم:  1400/2/11
حسین توحیدی نیا_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پـالک 490 فرعـی از  2286 اصلـی واقـع در اراضـی 
ده شـیخ بخـش 13 کرمـان بنشـانی زرند شـهرک امام سـجاد ع بمسـاحت 276.10 
مترمربـع مـورد تقاضـای آقـای حمید حسـن زاده فرزند علی به اسـتناد رای شـماره 
139960319008000894 هیـات حـل اختـالف ثبت شهرسـتان زرند در مالکیت نامبـرده قرار گرفته 
و آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانون تعییـن تکلیف منتشـر و در موعد 
مقـرر مـورد واخواهـی قرار نگرفته اسـت و نیاز به تحدید حدود دارد لذا حسـب درخواسـت مورخه 
1400/2/28 مالـک بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود آن باسـتناد تبصـره 5 قانـون مزبور منتشـر 
و عملیـات تحدیـد حـدود از سـاعت 8 صبـح روز  دوشـنبه مورخـه 1400/3/3 در محـل شـروع و 
بعمـل خواهـد امـد لذا بدینوسـیله به مالـک یا مالکین امالک مجـاور رقبه مذکور اخطـار می گردد 
در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی در محـل وقـوع ملـک حاضـر و در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین 
عملیـات تحدیـدی بـا معرفـی مالک انجـام و چنانچه کس یا کسـانی بر حدود و حقـوق ارتفاقی 
آن اعتـراض داشـته باشـند طبـق ماده 20 قانـون ثبت حداکثر ظـرف مـدت 30 روز پس از تنظیم 
صورتمجلـس تحدیـدی اعتـراض خود را کتبا به این اداره تسـلیم تا به دادگاه صالحه ارسـال گردد 
ضمنـا معتـرض بایسـتی به اسـتناد مـاده86 اییـن نامه ثبت حداکثـر ظرف مدت یکمـاه پس از 
تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت دادخواسـت الزم جهـت طرح دعـوی به دادگسـتری ارائـه نمایند 

بدیهـی اسـت پـس از مضی مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعایی مسـموع نخواهـد بود.  
 م الف 20

تاریخ انتشار: شنبه مورخه 1400/2/11
حسین توحیدی نیا - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زرند

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک سیرجان 

هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان 
های فاقد سـند رسمی

اگهـی موضـوع مـاده 3 و مـاده 13 آئیـن نامه قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی و 
اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 140060319012000309 
هیـات دوم)کـه در آگهـی قبلـی نـوع ملـک خانه قیـد گردیده اسـت(  موضـوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک سـیرجان تصرفـات مالکانـه بالمعارض متقاضـی آقای 
وحیـد دیانـی یزدی فرزند احمد بشـماره شناسـنامه 14811 صادره از سـیرجان در یک 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت 218/09 متـر مربع پـالک 334 اصلـی واقع در خیابـان ابن 
سـینا بخـش 36 کرمـان خریـداری از مالک رسـمی خانم کاترین محـب زندی محرز 
گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور اطـالع عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه 15روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد. م/الف1004
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/02/11

 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/26
محمد آرمان افشار_ رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

انجمن  اطالع کلیه کارگران ساختمانی عضو  به  بدینوسیله 
هئیت  در  عضویت  به  مایل  ساختمانی که  صنفی کارگران 
مدیره و بازرسی انجمن را دارند، می رساند درخواست کتبی 
خود را به همراه مدارک شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی از 
تاریخ چاپ آگهی به مدت یک هفته به انجمن تحویل نمایند.

رئیس و هئیت مدیره انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی شهرستان زرند

آگهی دعوت
کاندیداهای عضویت 

در هئیت مدیره و بازرسان انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی شهرستان زرند

تبدیل جاده مرگ به امید در جنوب کرمان

 

محور ارتباطی جیرفت- بلوک -فاریاب در دهه 
1۳۶0 با مشخصات راه فرعی درجه سه ساخته شده 
که یکی از شاهراه های حیاتی منطقه جنوب کرمان 
بوده چرا که این محور سبب ارتباط شهرستان 
جیرفت با شهرستان فاریاب و بخش اسماعیلی بوده 

از این رو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این جاده به دلیل تصادفات زیاد جاده ای و مرگ 
و میر ناشی از این تصادفات به جاده مرگ مشهور 
شده لذا این تصادفات به دلیل ایمن نبودن این 
محور رخ داده از این رو این موضوع به عنوان مطالبه 
مردمی در دستور کار قرار گرفت و استارت پیگیری 

این موضوع زده شد.
اداره کل راهداری جنوب کرمان به عنوان متولی این 
موضوع خدمات زیادی را در این جاده انجام داده ولی 
با توجه به کمبود اعتبارات، این محور در گذر زمان 
رشد متوازن را نداشته از این رو ساخت یک جاده 

استاندارد در این محور مطالبه مردمی شده است.
به سراغ متولیان امر در اداره کل راهداری جنوب 
کرمان رفتیم و معاون راهداری به خدمات انجام 
شده در این محور اشاره کرد و از صرف 51 میلیارد 
تومان اعتبار در محور جیرفت - بلوک - فاریاب 

توسط این اداره کل طی چند سال اخیر خبر داد.
شامل  را  اعتبار  میزان  این  رئیسی  مجتبی 
تعریض،ایمن سازی،بهسازی و اجرای باند دوم 
محور جیرفت -بلوک - فاریاب دانست و گفت: 

عملیات بهسازی در ۳0 درصد از طول این محور 
انجام شده است.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب کرمان طول محور جیرفت - بلوک 
- فاریاب را 110 کیلومتر برشمرد و گفت: این محور 
در دهه 1۳۶0 با مشخصات راه فرعی درجه سه 

ساخته شده است.
او ادامه داد: طرح بهسازی، ارتقا و ایمن سازی این 

محور از چند سال گذشته در دستور کار است.
معاون اداره کل راهداری جنوب کرمان ارتقای 
محور جیرفت - بلوک - فاریاب را مطالبه بحق مردم 
دانست و گفت: از تمام توان مجموعه اداره کل برای 

ارتقای ایمنی این محور استفاده می کنیم.
او با بیان اینکه عملیات تعریض ابنیه فنی و تعریض 
محور در طول ۲0 کیلومتر دیگر از محور جیرفت 
-بلوک- فاریاب انجام شده است، گفت: در صورت 
تامین اعتبار الزم بهسازی انجام و عرض این محور 

از  ۶ به 10.5متر ارتقا پیدا می کند.
با توضیحات اداره کل راهداری مشخص شد که 
این محور نیازمند اعتبارات ویژه برای ایمن سازی 
و ۲بانده شدن دارد. با پیگیری های انجام شده 
استانداری کرمان برای ایمن سازی این جاده  ۲0 

میلیارد تومان اعتبار برنامه ریزی کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان در 
سی و ششمین نشست کمیسیون مدیریت اجرایی 
ایمنی حمل و نقل )ایمنی راههای( استان از ایمن 
سازی و نصب عالئم هشدار دهنده و آشکارسازی 

نقاط حادثه خیز محور جیرفت فاریاب توسط 
راهداری جنوب با همکاری پلیس راهور خبر داد.

در ادامه ذبیح اهلل اعظمی نماینده مردم جیرفت 
و عنبرآباد در مجلس شورای اسالمی با پیگیری 
ها مستمر از طریق وزرات راه زمینه سفر معاون 
راهداری را فراهم کرد که در بازدید مشکالت محور 

از نزدیک بررسی و تصمیمات الزم اتخاذ شد.
معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور در بازدید از جاده مرگ از پیش بینی 
تامین اعتبار الزم برای بهسازی و ایمن سازی محور 

جیرفت - بلوک - فاریاب خبر داد.
رضا اکبری بیان اینکه یکی از وظایف و فعالیت های 
مهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای رفع 
نقاط حادثه خیز در سطح کشور است، ایمن سازی 
و تعریض محور جیرفت -بلوک -فاریاب در جیرفت 

را یکی از این طرح های مهم برشمرد.
او اظهار داشت: بعد از انجام  اقدامات بهسازی و 
تعریض در این محور باید با یک برنامه مشخص کار 
آرام سازی در مناطق مسکونی این محور توسط 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب 
استان کرمان انجام شود که بتوانیم ایمنی را در این 

محور افزایش دهیم.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی هم از پیگیری جذب اعتبار احداث باند دوم 
محور جیرفت - بلوک - فاریاب از طریق سازمان 

برنامه و بودجه کشور خبر داد.
 اعظمی گفت: برنامه ریزی برای رفع مشکل این 

محور با مشارکت متخصصان حوزه راه و راهداری 
انجام شد.

او برنامه ریزی مشکالت فعلی محور جیرفت- بلوک 
- فاریاب را در سه فاز اعالم کرد و افزود: فاز نخست 
شامل زیرسازی و آماده کردن آسفالت است که تا 
خرداد ماه سال جاری تکمیل و هرچه سریع تر 

آسفالت می شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای 
اسالمی تصریح کرد: فاز دوم احداث باند دوم محور 
جیرفت به فاریاب شامل پل های نیمه تمام است 
و زمانبندی ۶ تا 9 ماه برای رفع این مشکل توسط 
سازمان راهداری جنوب کرمان در نظر گرفته 

شده است.
او به فاز سوم برنامه رفع مشکل محور جیرفت 
- بلوک - فاریاب اشاره کرد و این فار را شامل 
1۳ کیلومتر برشمرد و افزود: در این قسمت هیچ 
فعالیتی انجام نشده از این رو انجام فعالیت های 
عمرانی در این محور طبق زمانبندی تا پایان سال و 

بخشی در سال آینده انجام می شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد افزود: در سفر 
معاون سازمان راهداری کشور از نزدیک نقطه به 
نقطه مناطق پرخطر محور جیرفت - بلوک - فاریاب 

بازدید و دستورات الزم را صادر کرد.
اعظمی با اشاره به پیگیری مصوبات این سفر تا به 
نتیجه رسیدن هر فاز گفت: ایمن شدن این مسیر 
پرتردد خواسته بحق مردم است لذا پیگیر رفع این 

مشکل هستیم.

نماینده کارگران زغال سنگ در آستانه روز جهانی 
»کارگر« با اشاره به روی زمین ماندن قول استاندار 
کرمان برای بازدید از معادن زغال  سنگ گفت: 
مسئوالن کمک کنند ما معدن کاران جزو فراموش 

شدگان نباشیم و از این فراموشی درآییم.
اردیبهشت سال قبل بود که جمع کثیری از 
کارگران شرکت زغال سنگ به دنبال مشکالت و 
خواسته های خود قریب به ۲هفته داخل این شرکت 

تحصن کردند.
تحصنی که سر و صدای زیادی پا کرد، به تغییر 
مدیرعامل ختم شد و در نهایت با قول مسئوالن برای 
حل مشکالت به پایان رسید. حاال پس از گذشت 

یکسال و در آستانه روز جهانی کارگر به سراغ 
کارگران رفتیم تا از وضعیت آن ها مطلع شویم.

یداهلل زمانی یکی از نمایندگان کارگران زغالسنگ 
می گوید: برخی مشکالت به صورت قطره چکانی 
حل شدند که بابت آن تشکر هم می کنیم؛ اما 
توقع کارگران چیز دیگری است؛ کارگر توقع دارد 

زندگی اش بچرخد.
او ادامه می دهد که در بحث دائم شدن قراردادها 
که به دیوان عدالت اداری شکایت شده هنوز 
جوابی نیامده است :» بر اساس رای دیوان عدالت 
اداری کارگران باید کارگر خود شرکت شوند اما 
این موضوع در بروکراسی اداری مانده و کارگران 

بسیاری منتظر آن هستند.«
این کارگر معدن گفت: ما کارگران معدن در بدترین 
شرایط کاری کار می کنیم، کاری داریم که هر کسی 

قدرت ورود به آن را ندارد؛ کار می کنیم و اعتراضی 
هم نداریم ما حداقل توقعی که ما این است که 

مشکالتمان حل شود.
او ادامه داد: از مسئوالن می خواهیم شغل سخت 
و زیان آور معدن را از سایر مشاغل سخت جدا 
کنند؛چون که معدن کاری یک سر و گردن از همه 

مشاغل سخت تراست.
او به بیماری های ناشی از شغل اشاره کرد و گفت: 
کارگران معدن به دلیل شرایط شغلی خاص نمی 

توانند شغل دوم برای خود تهیه کنند.
اجرای امنیت شغلی یکی دیگر از خواسته های 
این کارگر معدن بود :» ضریب شغلی از طریق 
نمایندگان در حال پیگیری است اما روند آن 
کند است و دولت باید در این جریان کمک 

کند.«
قول بازدید استاندار روی زمین ماند

نماینده کارگران افزود:از استاندار کرمان که پیش از 
این در سفر به شهرستان راور قول حضور در معادن 
را  داده بود، دعوت می کنیم به معادن بیاید و برای 

رفع مشکالت کمک کند.
زمانی گفت: خواسته کل کارگران ایران داشتن 

امنیت شغلی با اجرای ماده 7 قانون کار است. 
خواستار قرارداد  هایی هستیم که آیتم هایی مرتبط 

با هر شغل در آن گنجانده شود.
او با اشاره به عدم اجرای قوانین تصویب شده 
مجلس و دولت گفت: مسئوالن کمک کنند ما 
معدن کاران جزو فراموش شدگان نباشیم و از این 

فراموشی در آییم.
مدیر کار کرمان: انجام قرارداد دائم از اختیار 

استان خارج است
اسماعیلی مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی 
کرمان می گوید: طرح طبقه بندی مشاغل کارگران 
زغال سنگ پیگیری و اجرا شده البته نواقصی دارد 

که در حال پیگیری برای رفع آن هستیم.
او ادامه داد: کارگران به دنبال قرارداد دولتی 
هستند که این عمال از اختیارات ما خارج است، 
خود کارگران از طریق راه های قانونی به دنبال 

موضوع هستند.
اسماعیلی در خصوص ضریب شغلی کارگران 
گفت: درخواست کارگران مبنی بر افزایش ضریب 
شغلی از 1.5 به ۲ نیز نیاز به قانون مجلس دارد و در 

اختیارات استان نیست.

ایرنا

گزارش

 حمزه سلامنی

گزارش

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای جنوب کرمان طول محور جیرفت - 
بلوک - فاریاب را ۱۱۰ کیلومتر برشمرد و گفت: 
این محور در دهه ۱3۶۰ با مشخصات راه فرعی 
درجه سه ساخته شده است. او ارتقای محور 
جیرفت - بلوک - فاریاب را مطالبه بحق مردم 
دانست و گفت: از تمام توان مجموعه اداره کل 
برای ارتقای ایمنی این محور استفاده می کنیم.او 
با بیان اینکه عملیات تعریض ابنیه فنی و تعریض 
محور در طول 2۰ کیلومتر دیگر از محور جیرفت 
-بلوک- فاریاب انجام شده است، گفت: در 
صورت تامین اعتبار الزم بهسازی انجام و عرض 
این محور از  ۶ به ۱۰.۵متر ارتقا پیدا می کند.

رنا
: ای

س
عک

عزم جدی مسئوالن محلی و کشوری برای رفع مشکل جاده جیرفت - بلوک - فاریاب سبب شد 
تا جاده مرگ از اذهان کم کم زدوده و جاده امید و زندگی جایگزین شود.

نماینده کارگران زغال سنگ:

مسئوالن کاری کنند فراموش نشویم
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در جریان فروش ۲00 میلیون دالر از منابع صندوق توســعه ملــی و اختصاص آن به بازار 
سرمایه،  بانک مرکزی تاکید کرده که »اقدام به چاپ پول در این رابطه نخواهد کرد«، بنابراین 
اگر بانک روی حرف خود ایستاده و با ورود منابع صندوق اقدام به فروش کند، در این حالت 
تبدیل به ریال به صورت تدریجی بوده و طبیعتا تزریق به بورس هم به همین ترتیب صورت 

خواهد گرفت نه یکجا. 
اخیرا طی جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و همچنین جلسه ای با مجلس، تصمیماتی 
در رابطه با حمایت از بازار سرمایه اخذ شد که از جمله آن فروش ۲00 میلیون دالر از منابع 

صندوق توسعه ملی با موافقت بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
پیش از این قرار بود طبق قانون سال 1۳94 از منابع ریالی صندوق توسعه ملی یک درصد به 
صندوق تثبیت بازار سهام اختصاص پیدا کند که در سال گذشته نیز مورد توافق قرار گرفت 
و الزم االجرا شد اما درنهایت به نتیجه مناسبی نرسید و میزان حداقلی از آن تخصیص پیدا 
کرد تا اینکه با تصمیم اخیر قرار شده مابقی این یک درصد با فروش ۲00 میلیون دالری یعنی 

اختصاص منابع ارزی  صندوق توسعه ملی تسویه شود.

بورس برای 2۰۰ میلیون دالر صبر کند 
نماینده مردم شهرسـتان های شـرق اسـتان کرمان در مجلس گفت: با راه اندازی پسـت 
فوق توزیع برق ریـگان افت ولتاژ برق دو شهرسـتان ریـگان و فهرج مرتفع خواهد شـد.

حجت االسـالم موسـی غضنفرآبادی در حاشـیه بازدید از پسـت فوق توزیع بـرق ریگان 
در گفت وگـو بـا خبرنـگار فـارس اظهـار داشـت: 99 درصـد کارهای پسـت فـوق توزیع 
ریگان انجام شـده اسـت که بـه زودی شـاهد افتتـاح آن خواهیم بـود و با راه انـدازی این 
پسـت فوق در تابسـتان امسـال خاموشـی و رفع افت ولتـاژ در ایـن مناطق گرمسـیری 

نخواهیم داشـت.
نماینده مـردم شهرسـتان های شـرق اسـتان کرمـان در مجلـس با اشـاره بـه اعتبارات 
تخصیـص یافته در این پسـت ابراز کـرد: تمام لـوازم و امکانـات این مرکز سـاخت داخل 
اسـت و تفکر و تـالش مهندسـین ایرانی در این پسـت فوق توزیع به ثمر نشسـته اسـت.
غضنفرآبـادی در ادامه با اشـاره به تعرفه های سـنگین برق در مناطق گرمسـیری شـرق 
اسـتان ابـراز کـرد: مـردم در ایـن زمینـه نگرانی هایـی دارند کـه به جـد پیگیـر کاهش 

تعرفه هـای بـرق در ایـن مناطق هسـتیم.

لزوم کاهش تعرفه های برق در شرق کرمان

خبرخبر

رییس اتحادیه سراسری باغداران کشور با 
بیان اینکه برخــی دالالن با تصور افزایش 
قیمت میوه پس از تعطیالت عید از عرضه 
میوه خودداری کردند، گفت: واسطه ها به 
امید افزایش قیمت سیب درختی و پرتقال 
و کسب سود بیشــتر از عرضه این میوه ها 
در شــب عید و تعطیالت نوروز خودداری 
کردند که باعث فاســد شــدن آنها شد.» 
کمال یدالهی«  در گفــت و گو با خبرنگار 
اقتصادی ایرنا درباره علل فســاد ســیب 
درختی و پرتقال، افــزود: کاهش مصرف 
سیب درختی و پرتقال به دلیل تغییر فصل 
و ورود میــوه های نوبرانــه، کاهش قدرت 
خرید مردم، کاهش مصرف در ماه مبارک 
رمضان، شیوع کرونا و تعطیلی اکثر اصناف 
رخ داده اســت.رییس اتحادیه سراســری 
باغداران کشور اظهارداشت:  اکنون سیب 
و پرتقال در دست تولید کننده نیست بلکه 
این محصوالت توسط واسطه ها و دالالن در 
فصل برداشت به امید طمع گران فروشی 
در عید و ایــام نوروز خریداری شــده بود.

وی تصریح کرد: اکنون زمان مصرف سیب 
درختی گذشته است زیرا این محصول در 
مهرماه وارد سردخانه ها شده و اکنون ۸ تا 
9 ماه از زمان مصرفش گذشته و به خودی 
خود دیگر کیفیت مطلوبی ندارد و حتی اگر  
در بهترین ســردخانه ها  نگهداری شود از 
کیفیت آن کاسته می شود.یداللهی گفت: 
ما بارها قبل از عید اعالم کردیم که تمامی 
تولیدکنندگان و واســطه گران میوه را به 
بازار عرضه کنند زیرا کشش بازار بعد از عید 
پایین است، اما این گروه تصور می کردند 
که بعد از عید هم شاهد افزایش قیمت ها 
خواهند بود.وی افزود: بــا وجود نگهداری 
میوه و فســاد محصول و از بیــن رفتن آن 
حاضر نیستند میوه را با قیمت مناسب به 

دست مردم برسانند.
رییس اتحادیه باغداران نیز بر این باور است 
که صادرات زمــان دارد و هر میوه ای را در 
هر زمان و فصلی نمی توان صادر کرد زیرا 
مشــتری ندارد بنابراین محصول باید در 
فصل و موقع مشــخصی صادر شود تا بازار 

خود را ازدست ندهد.

نماینده مردم کرمــان گفت: حبس تملک 
معادن در استان کرمان یک چالش اساسی 
است، این معادن باید به اهلش واگذار و به نفع 

مردم استان بهره برداری شود.
به گــزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، 
محمدرضا پورابراهیمی در شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان کرمان که 
با حضور زینی وند اســتاندار کرمان برگزار 
شد با بیان اینکه مشــکالت فضای کسب و 
کار استان کرمان شناســایی و اولویت های 
استانی در بهبود فضای کسب و کار مشخص 
شده است اظهار داشــت: بنگاه هایی که زیر 
۳0 درصد ظرفیت کار می کنند عمالً  هزینه 
فرصت برای کشور ایجاد می کنند.وی با بیان 
اینکه لیست طرح های نیمه تمام استان کرمان 
باید تهیه و مشکالت آنها پیگیری شود گفت: 
آمار مشــخصی از طرح های راکد و متوقف، 
نیمه تعطیل و دارای مجوز در استان کرمان 
وجود ندارد.نماینده مــردم کرمان و راور در 
مجلس شورای اســالمی افزود: صدا و سیما 
خدمات اتاق بازرگانی استان را که بسیاری 
از این خدمات عمومی اســت رسانه ای کند 
تا مردم از این خدمات آگاهی داشته باشند.
وی با بیان اینکه در حــال اصالح قانون اتاق 
بازرگانی کشور در مجلس هستیم و در این 
طرح جایگاه بخش خصوصی کشور ارتقا پیدا 
می کند ادامه داد: برخی از خالهای جدی ما 
در حوزه اقتصادی بخش بازرگانی و تجارت 
است.پورابراهیمی با اشاره به اینکه وضعیت 
عرضه محصوالت مناسب نیست و هدر رفت 
محصوالت کشــاورزی اتالف منابع کشور 
است تصریح کرد: جهش تولید همیشه خوب 
نیست و در شرایطی که امکان صادرات وجود 
ندارد و محصوالت تولید شده هم بیش از نیاز 
کشور است باید از تولید بیش از حد جلوگیری 

شود تا اتالف منابع نداشته باشیم.
وی با بیــان اینکه از صــادرات محصوالت 
کشــاورزی باید حمایت شــده و کارگروه 
ویژه صادرات در استان تشکیل شود گفت: 
سیاســت های ارزی باعث مشکالت زیادی 
شدند و یک تصمیم اشتباه واحدهای تولیدی 
ما را متوقف کرده است.نماینده مردم کرمان 
و راور در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
اینکه حبس تملک معادن در استان کرمان 
یک چالش اساسی است بیان کرد: بعضی ها 
از خالء آیین نامه ای سوءاســتفاده کرده و 
دوباره در مزایده ها شــرکت کردند و معادن 
را در اختیار گرفتند.وی با بیان اینکه معادن 
در استان کرمان باید به اهلش واگذار شده و 
از این معادن به نفع مردم استان بهره برداری 
شود ادامه داد: حبس معادن به هیچ وجه قابل 
قبول نیست و افرادی که معادن را در اختیار 

دارند باید معادن را فعال کنند.

مدیرعامل آب منطقه ای کرمان با اشاره به اقدامات هشت سال گذشته 
حوزه سد سازی این استان گفت: سد قدرونی راور که عملیات اجرایی آن از 
سال ۸7آغاز شده بود، با ساخت بیش از 50درصد آن در دولت های یازدهم 

و دوازدهم ، پارسال به بهره برداری رسید.
علی رشیدی نژاد در گفت و گو  با خبرنگار ایرنا  افزود: این پروژه  به منظور 
جلوگیری از سیالب های مخرب ۲ رودخانه هتکن و قدرونیه و تامین آب 
شهر راور اجرا شده و جزو پروژه های مهم حوزه آب استان کرمان بشمار 
می رود.وی تصریح کرد: از مجموع آب ذخیره شده سد قدرونی، سه و نیم 
میلیون مترمکعب آب برای شهر راور نیاز داریم که 1.۶ میلیون مترمکعب 
برای صنعت اختصاص داده می شود و 1.۲ میلیون مترمکعب نیز برای 
امور زیست محیطی تنظیم شده است.مدیرعامل آب منطقه ای استان 
کرمان اظهار داشت: شبکه تصفیه خانه و انتقال این سد نیز جزو برنامه 
های در دست اقدام وزارت نیرو است که با اتمام آن این منطقه نیاز آبی 
خود را تقریبا برطرف می کند.راور در فاصله 140 کیلومتری شمال مرکز 
استان کرمان و در حاشیه کویر لوت واقع شده است که بحران خشکسالی 
و کم آبی فشار فزاینده ای بر این شهرستان و توابع آن وارد کرده به طوری 
که تامین نیاز آبی آن در اولویت قرار دارد.ساخت سد قدرونی در 50 
کیلومتری این شهرستان به عنوان منبع مهم ذخیره و تامین آب بویژه در 
بخش آشامیدنی پس از 1۳ سال در دولت تدبیر و امید تکمیل شد تا منبع 
مطمئنی برای آب منطقه باشد.عملیات آبگیری سد قدرونی راور با حجم 
مخزن 44 میلیون مترمکعب و با اعتباری بالغ بر 97 میلیارد تومان با حضور 

وزیر نیرو 17 شهریور 99 به بهره برداری رسید.

سد قدرونی راور کرمان پس از ۱3 
سال وقفه به بهره برداری رسید

فاسد شدن ذخایر 
سیب و پرتقال به علت 

طمع کاری دالالن

نماینده مردم کرمان:  
معادن استان کرمان باید 

به اهلش واگذار شود

به گزارش روابط عمومی علوم پزشکی کرمان،دکتر مهدی شفیعی، 
سخنگوی این دانشگاه عصر جمعه 10اردیبهشت ماه با بیان اینکه طی 
۲4 ساعت گذشته، ۸۶بیمار جدید کرونا در بیمارستان های استان بستری 
شده اند، گفت: »54نفر از آن ها از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی کرمان )شامل 
راور، رابر، بافت، بردسیر، کوهبنان، کرمان، شهربابک، زرند، ارزوئیه(،۶نفر 
حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،۲۲نفر حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
جیرفت و ۳نفر از بستری شدگان از حوزه  دانشگاه علوم پزشکی بم هستند«.

او با بیان این که یک نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان بستری 
جدید گزارش شده است، افزود: »در حال حاضر، 540بیمار کرونا در 

بیمارستان های استان بستری هستند«.
شفیعی ادامه داد:»۲۸5نفر از بیماران بستری در حوزه  علوم پزشکی کرمان، 
49نفر حوزه  علوم پزشکی رفسنجان، 7۸نفر حوزه  جنوب، ۸نفر در حوزه  
دانشگاه علوم پزشکی بم و 1۲0 نفر از حوزه  دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

بستری هستند و خدمات بیمارستانی به آن ها ارائه می شود«.
او اظهار کرد: »از ابتدای اپیدمی تاکنون 19هزار و 0۶۲ نفر در استان، 

به دلیل ابتال به کرونا بستری شده اند«.
مدیر گروه مبارزه با بیماری های واگیردار دانشگاه علوم  پزشکی کرمان 
سپس اظهار کرد: »متاسفانه در ۲4 ساعت گذشته، 4مورد فوتی به دلیل 
ابتال به ویروس کرونا گزارش شده که ۳ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان و یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است«.  
به گفته  شفیعی، از ابتدای اپیدمی کرونا در استان تاکنون، ۲7۲۳نفر به 

ـ 19 جان خود را از دست داده اند. دلیل ابتال به کووید 

محمدی گفت: برداشت گل گاوزبان از سطح ۸ هکتار مزارع گیاهان دارویی 
شهرستان زرند آغاز شده است و تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد.رضا محمدی، 
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرند گفت: برداشت گل گاوزبان از سطح  ۸ 
هکتار از مزارع گیاهان دارویی شهرستان زرند از چند روز گذشته آغاز شده 
است. او افزود: در شهرستان زرند، 100 خانوار فعال در کشت و برداشت 
این گیاه، ساالنه 5 هزار  و ۶00 کیلوگرم محصول از مزارع گیاهان دارویی 

شهرستان برداشت می کنند. 
 محمدی بیان کرد: دهستان جرجافک با بیشترین سطح زیر کشت از جمله 
مناطق تولیدی این محصول در شهرستان زرند محسوب می شود.  او افزود: 

برداشت گل گاوزبان تا اواخر خردادماه ادامه دارد. 

8۶ بستری جدید و 4 فوتی 
در شبانه روز گذشته

چیدن گل گاوزبان از 8 هکتار مزارع 
گیاهان دارویی در زرند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون اگهـی موضـوع  مـاده 3 قانـون تعییـن وتکلیـف وضعیـت اراضـی 
وسـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی ومـاده 13اییـن نامـه قانون ثبـت هر یک 
از پـالک هـای ذیـل منتشـر ودر موعد مقررمـورد واخواهی قـرار نگرفته ونیاز 
بـه تحدیـدی حـدود دارند.لذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـکان  مورخـه 1400/02/05آگهی 
تحدیـد آن باسـتناد تبصـره مـاده 13قانـون مزبـور منتشـر وعملیـات تحدیـدی آن در محل 
شـروع وبعمـل خواهـد آمـد. لـذا بـه مالکیـن  و مجاورین رقبـه فوق اخطـار میگـردد که در 
موعـد مقرردرمحـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت عـدم مراجعه مجاوریـن عملیات تحدید 
ی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاوریـن بـر حـدود وحقـوق ارتفاقـی آن 
اعتـراض داشـته باشـد طبق مـاده 20قانون ثبت و مـاده 86 اصالحی پـس از تنظیم صورت 
جلسـه تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا به ایـن اداره اعالم وظـرف مدت 30روزدادخواسـت 
بـه مراجـع ذیصـالح قضائـی تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت مربوطـه را بـه ایـن اداره 

ارائـه نمایـد. وپـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهـد بود .
1514فرعـی از 157اصلـی  خانـم ترزبـان  فرزنـد حسـن ششـدانگ سـه بـاب خانـه بـه 

فاریـاب قطعـه دوبخـش 46کرمـان . واقـع درشـهر  مسـاحت3981.96متر مربـع 
ساعت 8صبح روز دوشنبه 1400/03/10 

378فرعـی از 496اصلـی خانـم طاهـره اوریـا فرزنـد ابراهیـم ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بـه مسـاحت243.91متر مربـع واقـع در حسـین ابـاد شـهرقلعه گنـج قطعـه چهـار بخـش 

46کرمـان . 
ساعت 8صبح روز سه شنبه مورخ 1400/03/04

تاریخ انتشار :شنبه 1400/02/11 
اصغـر نارویـی - رئیـس اداره ثبـت اسـناد وامـالک شهرسـتان کهنـوج از طـرف هوشـنگ 
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
بـه  خانـه  بـاب  یـک  چـون ششـدانگ 
دارای  410.66مترمربـع   مسـاحت 
اصلـی   -496 از  فرعـی  پـالک386- 
قطعـه  گنـج  قلعـه  شـهر  ابـاد  حسـین  در  واقـع 
چهاربخـش 46 کرمـان مـورد تقاضـای آقـای محمـد 
یونـس آسـاگلمرادی  فرزنـد مـراد بـه شـماره ملـی 
3161057041نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا حسـب 
درخواسـت کتبـی مالـک  مورخـه 1400/02/08آگهـی 
تحدیدحدوداختصاصـی پـالک فوق  منتشـر وعملیات 
تحدیـد آن از سـاعت 8صبـح روزسـه شـنبه مورخـه 
1400/03/04در محـل شـروع وبـه عمـل خواهـد آمـد، 
لـذا بـه مالـک ومالکیـن مجـاور رقبـه مذبـور اخطـار 
میشـود کـه در موعـد مقـرر در ایـن آگهـی درمحـل 
وقـوع ملـک حاضـر و چنانچه کسـی بر حـدود وحقوق 
ارتفاقـی آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریخ 
30روز  لغایـت  تحدیـدی  مجلـس  صـورت  تنظیـم 
واخواهـی خـود را بـه اداره ثبت اسـناد وامـالک کهنوج 
تسـلیم تـا بـه دادگاه صالحه ارسـال شـود ،در غیر این 
صـورت پـس از انقضای مهلـت مذکور هرگونـه ادعایی 
1400/02/11 انتشـار :شـنبه  .تاریـخ   / نیسـت  مسـموع 
 اصغـر نارویـی - رئیـس اداره ثبـت اسـناد وامـالک 

شهرسـتان کهنـوج . م الـف :58

 کرمان حتی یک استارت  آپ فروش در حوزه کشاورزی ندارد و فعاالن این عرصه معتقدند که هنوز برای این موضوع زود است.

بررسی فعالیت استارتاپ ها در اقتصاد کشاورزی:

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بازار مسکن در کل کشور 
دچار رکود شده اما علت رشد قیمت ماه های اخیر در تهران 
این است که پس از ثبات ارز و سکه، مقداری سرمایه از این 

حوزه ها وارد بازار مسکن پایتخت شد.
محمود محمودزاده اظهار کرد: از نظر فرهنگی و اقتصادی، 
مسکن در کشور ما به عنوان یک کاالی سرمایه ای محسوب 
می شود و هر چقدر هم که تولید داشته باشیم این نگاه 
سرمایه ای وجود دارد. تالطمات بازارهای موازی نیز بر 
قیمت مسکن تاثیر می گذارد. بنابراین باید ضمن انجام 
ساخت وساز، از ابزارهای دیگر مثل مالیات خانه های خالی 

نیز استفاده کرد.
وی افزود: با وجود آمار افزایش قیمت مسکن شهر تهران در 
ماه های اخیر، بازار مسکن سایر مناطق کشور در رکود قرار 
دارد و رشد قابل مالحظه قیمت دیده نمی شود. دلیل رشد 
قیمت در تهران نیز سرریز سرمایه هایی است که از بازارهای 

طال، ارز و بورس به بخش مسکن می آید.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه یکی از اهداف راه اندازی سامانه امالک و اسکان، 
کنترل سوداگری در بازار مسکن است تاکید کرد: وقتی 
تالطم بازارهای دیگر فروکش می کند، افراد برای ذخیره 
سرمایه خود به بازار مسکن می آیند؛ زیرا مطمئن تر از دیگر 
بازارهاست. بعد که بازارهای رقیب شروع به حرکت کردند 

این افراد از حوزه مسکن خارج می شوند.
محمودزاده گفت: آمار بانک مرکزی نشان می دهد در چند 
ماه اخیر میزان سپرده گذاری در بانکها افزایش یافته است. 
وقتی بازارهای ارز،  سکه و امثالهم به آرامش می رسند 
بخشی از پول این بازارها، خارج و در بانکها سپرده گذاری 

می شود یا به بازارهای با ثبات تر مثل مسکن می آید.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: آمار به روز از میانگین 
قیمت مسکن کل کشور آماده شده و به زودی ارائه خواهد 
شد. از این پس نیز تالش می کنیم هر ماه متوسط قیمت 

استان ها و کل کشور را اعالم کنیم.

شمار جمعیت آپارتمان نشین شهرها در حالی رو 
به افزایش است که متاسفانه هنوز هم بسیاری از 
آپارتمان نشینان، با شرایط سکونت در آپارتمان 
سازگاری ندارند و اجبار در پذیرش این نوع سکونت 
مغایر با فرهنگ و نگرش جامعه سنتی و نا آشنا 
به قوانین و فرهنگ آپارتمان نشینی محیط های 

آپارتمانی را به فضایی تنش زا تبدیل کرده است.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا محمدی، مدرس 
دانشگاه و حقوقدان در این باره معتقد است: قوانین 
کم و بی اطالعی مردم از این قوانین اختالفات زیادی 

بین همسایگان را رقم می زند.
وی با بیان اینکه تا قبل از سال ۱۳۴۳ قانونی در 
رابطه با آپارتمان ها وجود نداشت، گفت: تا آن زمان 
اساسا مسئله آپارتمان نشینی خیلی ظهور و بروز 
نکرده بود و بیشتر مردم در خانه های تک واحدی 
زیست می کردند. اما امروز خانواده ها در واحدهای 

کوچک آپارتمانی با یکدیگر زندگی می کنند. این 
مسئله ممکن است عامل بروز اختالفاتی شود و 
در نتیجه قانون برای رفع این اختالفات احتمالی 
قوانینی را در رابطه با آپارتمان نشینی وضع کرده 

است.
وی با بیان اینکه قانون آپارتمان نشینی از سال 
۱۳۴۲ تاکنون بارها اصالح شده است، اظهار کرد: 
آخرین اصالح قانون آپارتمان نشینی مربوط به 
سال ۱۳۷۶ است و هم اکنون نیز در حال اصالح و 
تغییراتی در این قانون هستیم که البته هنوز مصوب 

نشده است.
این حقوقدان، حجم قوانین و مقررات مربوط به 
آپارتمان نشینی را بسیار کم عنوان و بیان کرد: با 
وجود آنکه قوانین مربوط به این حوزه چند صفحه 
بیشتر نیست اما بیشتر مردم در این زمینه بی اطالع 
هستند و در نتیجه اختالفات زیادی بین همسایگان 

یک ساختمان دیده می شود. از سوی دیگر قوانین 
نیز به روز رسانی نشده اند و به همین جهت از نظر 

قانونی نیز دچار مشکل هستیم.
وی با اشاره به تفکیک آپارتمان به عمومی و 
خصوصی توسط قانونگذار گفت: قسمت های 
مشترک مانند راه پله ها، پشت بام ها و حیات برای 
همه ساکنین آپارتمان قابل استفاده است و فرد یا 
افرادی نمی توانند آن را به صورت اختصاصی مورد 

استفاده قرار دهند.
این مدرس دانشگاه که در یک برنامه رادیو صحبت 
می کرد، درباره اینکه آیا مرجع خاصی برای 
رسیدگی به اختالفات آپارتمان نشینی وجود دارد یا 
خیر، اظهار کرد: دادگاه خاص و ویژه برای رسیدگی 
به این اختالفات وجود ندارد و دادگاه های عمومی و 
شوراهای حل اختالف به مشکالت آپارتمان نشینی 

رسیدگی می کنند.

بازار مسکن در کل کشور  راکد   است ریشه یایی مشکالت آپارتمان نشینی 

هر
س: م

عک

منصور امیرمداح، مدیر شرکت فناوری 
پدیدار در خصوص تجربه خود برای ایجاد یک 
استارتاپ  حوزه فروش در کشاورزی می گوید: 
»بن مایه موفقیت این طرح الگوی کشت است 
که متاسفانه سازمان جهاد کشاورزی راغب به 
همکاری و قرار دادن اطالعات نیست.«
او در خصوص طرحش به »کاغذ وطن« می گوید: 
»هدف این بود که با برقراری ارتباط با کشاورزان 
هم محصولشان را بفروشیم وهم در مراحل بعدی 
دانش و نهاده های تولید کشاورزی« مشابه این 
طرح در مشهد با طرح کشمون شروع به کار کرد. 
استارتاپی که چندان هم با ارتباطی با الگوی 
کشت نداشت. »کشمون« با زعفران کارش را 
آغاز کرد اما حاال حوزه فعالیتش را به روغن 
زیتون و خرما و برنج هم رسانده است.

 

نقش نـوآوری و مدیریـت در کشـاورزی کرمان گم 
شـده اسـت . سال هاسـت کـه تـا فصـل برداشـت 
ز محصـول یـک  می شـود حجـم گسـترده ای ا
بـاره وارد بـازار می شـود و قیمـت در سـرازیری 
می افتـد. یک بـار سـیب زمینـی، بـار دیگـر پیاز و 
گوجـه و حتـی محصوالتی همچـون خرما. سـوال 
اینجاسـت کـه در چنیـن فضایی کـه مـا همچنان 
یم و تاجـران  لگـوی کشـت ا درگیـر نداشـتن ا
دسـت بـه گریبـان قوانیـن خلـع السـاعه ای مثـل 
قیمـت دسـتوری و ممنوعیـت صـادرات ، امـکان 

فعالیت هـای اسـتارتاپ ی وجـود دارد؟
 بـه گفتـه کیقبـاد، کیکاووسـی، دبیـر سـابق  
کارگـروه رویدادهـای شـتاب اسـتان،  مـا در حوزه 
کشـاورزی باالی ۳0 اسـتارتاپ  فعـال داریم.عمده 
این اسـتارت آپ ها امـا در بخـش تولیـد و نوآوری 
فعال هسـتند تـا فـروش و بازاریابـی محصـول. به 
عبارت دیگـر تنها   سـه اسـتارتاپ فعـال در بخش 
فروش داریم کـه عمده آن هـم در محصول پسـته 

شـکل گرفته اسـت.
فرهنگ استارت آپ کشاورزی شکل نگرفته

محدودیـت اسـتارت آپ هـا در بخـش فـروش، 
 موضوعی اسـت که از دیـد کیکاووسـی علت اصلی  
آن شـکل نگرفتـه دغدغـه در ایـن امـر اسـت. او 
بـه »کاغـذ وطـن« می گوید:»هنـوز فرهنـگ ایـن 
موضـوع جا نیفتـاده و کسـی جرات نـدارد که خود 
را رودر روی دالالن قـرار دهد.« او معتقد اسـت که 
برای شـروع این امر ابتدا الزم اسـت تا شـتابدهنده 
مرتبـط با ایـن امـر شـکل گیرنـد همانطـور که در 
رفسـنجان شـتاب دهنـده کایـت  شـکل گرفـت. 
شـتابدهنده ای که زمینه ای شـد برای شکل گیری 
شـرکت های دانـش بنیـان و اسـتارتآپ هایی در 
مقولـه تولیـد کودهـا و بذرهـای جدیـد مرتبـط 
بـا پسـته و حتـی فـروش و بازاریابـی جهانـی این 

محصـول.
او البتـه ایـن موضـوع را هـم اضافـه می کنـد کـه 
صاحبـان ایـده در بخـش کشـاورزی بـه راحتـی 
بخش آی تـی امکان مجـوز گرفتـن ندارنـد. دلیل 

این امر هـم گرفتـن مجـوزات الزم از غـذا و دارو و 
صنعـت و معـدن اسـت.

استارتاپ ها در بخش تولید 
بهتر از فروش عمل کردند

 محمدرضـا سـپهوند، رئیس پـارک علـم و فناوری 
کرمـان امـا فعالیت محـدود اسـتارتاپ ها در بخش 
کشـاورزی را در دو مقولـه خالصـه مـی کنـد. اول 
نداشـتن اعتماد در بخش کشـاورزان و دوم ترجیح 

مردم بـه خریـد محصوالت بـه طـور حضوری.
 او بـه »کاغـذ وطـن« می گویـد:  »نـه اینکـه مـا 
اسـتارت آپ های مرتبط بـا توزیع و فروش نداشـته 
باشـیم اما واقعیـت این اسـت که اسـتارت آپ های 

کرمـان در حـوزه تولیـد بهتـر عمـل کردند.«
منصور امیرمـداح، مدیر شـرکت فنـاوری پدیدار 
یجـاد یـک  در خصـوص تجربـه خـود بـرای ا
اسـتارتاپ  حوزه فـروش در کشـاورزی می گوید: 
»بـن مایـه موفقیـت ایـن طـرح الگـوی کشـت 
اسـت کـه متاسـفانه سـازمان جهـاد کشـاورزی 
ر دادن اطالعـات  غـب بـه همـکاری و قـرا را

» . نیسـت
و در خصـوص طرحـش بـه »کاغـذ وطـن«  ا
می گویـد: »هـدف این بـود که بـا برقـراری ارتباط 
بـا کشـاورزان هـم محصولشـان را بفروشـیم وهـم 
در مراحـل بعـدی دانـش و نهـاده هـای تولیـد 
کشـاورزی« مشـابه ایـن طـرح در مشـهد بـا طرح 
کشـمون شـروع بـه کار کـرد. اسـتارتاپی کـه 
چندان هـم بـا ارتباطی بـا الگوی کشـت نداشـت. 
»کشـمون« با زعفـران کارش را آغاز کـرد اما حاال 
حـوزه فعالیتـش را به روغـن زیتون و خرمـا و برنج 

هـم رسـانده اسـت.
نباید لی لی به الالی استارتاپ  ها گذاشت

محمد قائم پنـاه، بنیانگذار »کشـمون« امـا معتقد 
اسـت کـه هیـچ محدودیتـی بـرای فعالیت هـای 
اسـتارتاپی در کشـور وجـود نـدارد و اصـوال نبایـد 
خیلـی لـی لـی بـه الالی فعـاالن بخـش خصوصی 

گذاشـت.
قائـم پنـاه البتـه معتقـد اسـت کـه چنـدان هـم 
نبایـد امیـدی به حـل مشـکالت بخش کشـاورزی 
بـا فعالیت هـای اسـتارتآپی داشـت. بـه گفتـه او 

سـهم تجـارت آنالیـن از کل تجـارت ایـران حدود 
۲ درصـد اسـت.

تا فروش را تضمین نکنیم حرف از الگوی 
کشت خنده دار است

از نگاه او تـا قبـل از تضمین فروش حـرف از الگوی 
کشـت زدن بیفایـده اسـت. قائـم پنـاه می گوید:» 
وقتـی می تواینـم بـه کشـاورز الگوی کشـت دهیم 
کـه کشـاورز بدانـد کـه اگـر آن محصـول را تولید 
کند کسـی هسـت کـه آن را بخـرد و بـرای همین 

هـم باید از سـمت فـروش وارد شـد.«
 بـه گفتـه او کشـمون برخـالف دیجیـکاال و سـایر 
پلتفرم هـا بـه کشـاورز تضمیـن فـروش می دهد و 
کشـاورز می داند کـه محصول اش ظرف یک تا سـه 

مـاه در »کشـمون« به فـروش می رسـد.
حتی یک درصد بازار را نداریم

و مشـکالت کشـاورزان در دو مقولـه  ز نـگاه ا ا
متناسـب نبـودن بـا نیـاز بـازار و اقلیـم منطقـه 
اسـت. بنیانگـذار »کشـمون« کـه فعالیتـش را بـا 
زعفران آغـاز کـرده بود حـاال چند ماهی اسـت که 
بـازارش را به سـمت برنـج و روغـن زیتون و سـایر 
محصـوالت رفتـه اسـت. او در خصـوص علـت این 
تغییر رویـه می گوید:» نسـل جدید دیگـر تقاضای 
چندانی بـرای خریـد زعفران نـدارد و تقاضـا برای 

ایـن محصـول پاییـن آمده اسـت.«
با وجـود ایـن تغییر رویـه و فعالیـت چند سـاله در 
حوزه زعفـران اما خـود او نیز به این موضـوع تاکید 
دارد که سهم »کشـمون« از بازار زعفران و برنج در 

حد یک صـدم درصد اسـت.
اقتصاد کشاورزی درستی نداریم

فرشـید گلزاده، کارآفریـن و فعال اقتصادی کشـور 
معتقـد اسـت کـه بـه طـور کلـی اسـتارتاپ های 
مرتبط با کشـاورزی نسـبت به الباقی اسـتارتاپ  ها 
ضعیـف عمـل کرده اند. او علـت اصلی ایـن موضوع 
ممنوعیت هایـش  و  دولتـی  هـای  دخالـت  را 

نـد. می دا
قتصـاد کشـاورزی مـا بـه   گلـزاده می گوید:»ا
درسـتی شـکل نگرفتـه و سیاسـت های  دولتـی 
که سـعی کـرده همیشـه کنتـرل قیمـت  را  انجام 
دهـد و یـا در بخـش صـادرات ممنوعیت بگـذارد، 

ایـن اقتصـاد را دچـار مشـکل کـرده و نگذاشـته تا 
فنـاوری و  نـوآوری در ایـن عرصـه ایجـاد شـود.«

امکان الگوبرداری
 از سایر کشورها میسر نیست

او حتـی معتقد اسـت که با وجـود نظـام حکمرانی 
متفـاوت در ایران حتـی امکان الگوبرداری از سـایر 

کشـورها نیز میسـر نیست.
اگـر چـه او منتقـد دخالت هـای دولـت اسـت امـا 
راهـکار را در خـروج یکبـاره دولـت هـم نمی بیند. 
گلـزاده در ایـن بـاره می گوید:»دولـت بایـد با یک 
نقشـه راه ظـرف 5 سـال از این حـوزه خارج شـود 
و اجازه سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی را بدهد 
چـرا که بـا دخالت هـا هرگونـه سـرمایه گـذاری را 

بـاال توجیـه می کنـد.
قبل از استارتاپ  بخش خصوصی، وارد شود

، پیـش زمینـه موفقیـت  یـن کارفرمـا ز نـگاه ا ا
اسـتارتاپ های کشـاورزی، ورود بخـش خصوصی 
اسـت. بـه گونـه ای کـه قبـل از شـکل گیری هـر 
گونـه اسـتارتاپی بایـد بخـش خصوصـی سـرمایه 
گذاری هـای را در ایـن عرصـه انجـام دهـد و بعـد 
اسـتارتاپ های مرتبـط بـا آن شـکل گیـرد. بخش 
خصوصـی کـه مـی توانـد در قالـب قراردادهـای 
یـک فروشـگاه زنجیـره ای باشـد و یـا یـک پایانـه 

صادراتـی .
استارتاپ  راه حل مشکالت کشاورزی نیست

جاویـد مومنـی، مدیـر فنـی پلتفـرم نـوآوری 
مشـکالت  کـه  اسـت  معتقـد  مـا  ا  » »هـم آوا
کشـاورزی با اسـتارت اپ حـل نمی شـود و نیازمند 
سـازمان های SME اسـت. SME  مخفـف عبارت 
Small & Medium Enterprises اسـت و در 
برگیرنـده کلیـه بنگاههـای کوچـک و متوسـط 
اعـم از بنگاه هـای صنعتـی، خدماتـی، بازرگانـی 
و کشـاورزی اسـت کـه باعـث اشـتغالزایی، توزیع 

ثـروت و توسـعه مناطـق حاشـیه ای شـود.
او معتقـد اسـت کـه هنـوز بـرای ورود نـوآوری به 
بخش کشـاورزی راه زیـادی در پیش اسـت و قبل 
از آن سـازمان هایی چون وزارت جهاد کشـاورزی،  
صنعـت و معـدن و شـهرک های صنعتـی بایـد در 

ایـن زمینـه اقداماتـی انجـام دهند.

اقتصاد کشاورزی از نوآوری جا مانده

مرضیه قاضی زاده
 گزارش
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زنی در کابین ۱۰
پرفروش ترین کتاب »نیویورک تایمز« و »یو.اس.ای.

تودی« برگزیده لیست تابستانه آمازون پیشنهاد شده 
توسط اوپرا وینفری این کتاب که یادآور آثار آگاتا 
کریستی است، سفر تفریحی یک خبرنگار زن به نام لو 
بلک الک را روایت می کند. او قرار است با یک کشتی 
لوکس سفر تفریحی یک هفته ای داشته باشد، اما این 
کشتی تنها چند کابین دارد که هر کدام آبستن حوادثی 

بسیار شگفت انگیز و گاه غیرقابل باور است...
 در قسمتی از کتاب میخوانییم: سر جایم خشکم زده 
بود و بدن گرم دالیال که نفس نفس می زد را در بغل 
گرفته بودم و سعی می کردم بشنوم. هیچ. و بعد یکهو 
خیالم راحت شد. حتماً ِدالیال زیر تختم قایم شده بود و 
وقتی به خانه آمدم در اتاق را به رویش بسته بودم. یادم 
نمی آمد که در را بسته باشم، اما ممکن بود وقتی به خانه 
آمده بودم ناخودآگاه این کار را کرده باشم. راستش چیز 
زیادی از ایستگاه مترو به بعد یادم نمی آمد. در راه خانه 
که بودم سردردم شروع شده بود و حاال که از وحشتم 
کم می شد، احساس می کردم از پایین جمجمه ام از سر 

گرفته می شود. 

 frozen /  یخ زده    
اوالف: آب شدن برای بعضی آدم ها ، ارزشش رو داره    

دیالوگ
 )LEM( در پادکست لِم

در این پادکست راجع به توانایی های کوچک اما کاربردی صحبت می شود که با دانستن 
آنها می توانیم کیفیت کار و زندگی خود را بهبود دهیم. 

پادکست
فیلم فرزند چهارم/ به کارگردانی وحید موساییان، روایت زن سوپراستاری است که بنا 
بر دغدغه های شخصی و انسان دوستانه خود به عکاسی روی آورده و برای پیگیری همین  

دغدغه ها، قصد سفر به سومالی را دارد که  در این راه با چالش هایی روبرو می شود. 

فیلم

- مادر
بین من و این پرنده کوچک
تو کدام شان را می خواهی؟

- پیداست پسرم
گرسنه ایم و این پرنده ببین چه آوازی 

می خواند.
 

از شمس لنگرودی

عکس :  محمد نظری
رد صالحیت 22۶ نفر از داوطلبان 

انتخابات شوراهای شهر استان کرمان

توزیع روزانه سیمان، پاسخگوی 
نیاز کامل در جنوب کرمان است

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای استان کرمان گفت: صالحیت 15۸0 نفر از داوطلبان 
انتخابات شورای شهر استان کرمان مورد تایید اولیه هیئت نظارت قرار گرفته و ۲۲۶ نفر رد صالحیت 
شدند.محمدرضا حسنی سعدی در جلسه ستاد انتخابات استان کرمان اظهار کرد: از ۲05۶ نفر 
داوطلبین شرکت در انتخابات شوراهای شهر استان کرمان 9۸ نفر انصراف دادند و صالحیت 10۸۲ 
نفر در هیئت های اجرایی تائید و صالحیت 15۶ نفر در این هیئت ها رد شده است.او افزود: همچنین 
صالحیت 15۸0 نفر از داوطلبان انتخابات شورای شهر استان کرمان مورد تایید اولیه هیئت نظارت 
قرار گرفته و ۲۲۶ نفر رد صالحیت شدند.حسنی سعدی تصریح کرد:برگه های شکایت و مستندات 
در اختیار داوطلبانی که رد صالحیت شده اند، قرار گرفته و مطمئن هستم با اغماض و گرایش 
مشارکت حداکثری رسیدگی به اعتراضات صورت می گیرد.دکتر محمدصادق بصیری معاون 
سیاسی امنیتی استاندار کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد: مراتب تایید یا رد صالحیت داوطلبان 
شرکت در انتخابات شورای شهر استان تا روز گذشته اعالم شده و از امروز تا 1۲ اردیبهشت فرصت 
اعتراض وجود دارد.او با اشاره به اینکه تا ۳1 اردیبهشت ماه جاری فرصت رسیدگی به صالحیت 
نامزدهای انتخابات شوراهای روستایی است، افزود: قرار بود برگزاری انتخابات در شهر کرمان به 
صورت الکترونیک باشد که متاسفانه لغو شده است.همچنین علیار اسکندری نسب دبیر ستاد 
انتخابات استان کرمان نیز در این جلسه اظهار کرد:جمع ثبت نام کنندگان برای نامزدی در انتخابات 
شورای شهر استان کرمان نسبت به دوره قبل هشت درصد کاهش داشته است.او افزود: در شوراهای 
روستایی استان تعداد کرسی ها 9 درصد نسبت به دوره قبل افزایش و جمع ثبت نام شوندگان 11 
درصد رشد داشته است.حبیب اهلل خنجری مدیرکل حراست استانداری کرمان نیز در این جلسه 
خطاب به دست اندرکاران امر انتخابات گفت: به هیچ عنوان نباید تلفنی اطالعات به فردی بدهید و 

ارائه اطالعات انتخاباتی صرفا باید به صورت مکتوب اعالم شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت:روزانه هزار تن سیمان به جنوب کرمان 
بارگیری و توزیع می شود که این میزان سیمان، پاسخگوی نیاز کامل جنوب کرمان است.

مسلم مروجی فرد گفت:با پیگیری های صورت گرفته در طول هفته،هر روز هزار تن سیمان به جنوب 
کرمان بارگیری و توزیع می شود.

او افزود:در روز های پنج شنبه و جمعه نیز تولید کامل دو کارخانه سیمان در کرمان،جمعا به میزان 
۳هزار و ۶00 تن برای توزیع در جنوب کرمان اختصاص یافته است.

مروجی فرد تصریح کرد: این میزان سیمان، پاسخگوی نیاز کامل جنوب کرمان است و در این موضوع 
جای نگرانی وجود ندارد.

او افزود:الزم است،عامالن توزیع سیمان در شهرستان ها با معاونت بازرگانی ستاد سازمان و ادارات 
صنعت،معدن و تجارت و در بخشداری ها نیز با ادارات شهرستان مربوطه و بخشداری ها هماهنگی 

الزم را داشته باشند.
مروجی فرد گفت:در مدت یک هفته اخیر که طرح تامین و توزیع سیمان در جنوب کرمان آغاز 

شده،گزارش هایی از تخلفات برخی توزیع کنندگان دریافت شده که با متخلفان برخورد شد.
او تصریح کرد:با تامین های اخیر،کمبود سیمان به هیچ وجه در منطقه وجود ندارد و با هر گونه تخلف 

احتمالی برخورد قاطع خواهد شد.
رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت جنوب کرمان گفت:از مردم خواهشمندیم برای حفظ حقوق 
خود و سایر مصرف کنندگان، هر گونه تخلف را از طریق تماس با سامانه ۱۲۴ یا سامانه اینترنتی به 
آدرس ir.۱۲۴.www یا با مراجعه حضوری به حوزه بازرسی سازمان صمت جنوب کرمان اطالع 

دهند.

عکس نوشت کافه کتاب

اتفاق

برج افزاد کوهبندان
در روستایی به همین نام قرار دارد و از آثار تاریخی 

استان کرمان به شمار می رود. برج افزاد روی بلندی 
قرار گرفته و 5 طبقه و 10 متر ارتفاع دارد.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان 
اینکه رسانه ای اخالق مدار است که منافع خود را را 
بر منافع مردم ارجح نداند، بر امانت داری اطالعات 

به عنوان ویژگی مشروعیت بخش رسانه ها تاکید کرد.

جاذبه

خبر

از ســوی معاونت فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، فراخوان سومین نمایشگاه ملی مد، 
لباس و صنایع دستی، ویژه توانمندی های دانشجویان 

دختر منتشر شد. 

جنگل هیرکانی مازندران با گذشــت ۲ ســال از ثبت 
جهانی هنــوز هیچ اعتباری بــرای حفاظت، مراقبت و 

نگهداری دریافت نکرده است.

مدیرعامل موسسه هنرمندان پیشکسوت از رایزنی این 
مجموعه با ستاد ملی مقابله با کرونا برای در اولویت قرار 
گرفتن هنرمندان پیشکسوت باالی ۶0 سال در زمینه 

واکسیناسیون کرونا خبر داد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 021-41934 
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز شنبه مورخ 1400/02/11   می باشد .

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان در نظر دارد دو مورد پروژه ، بشرح ذیل در  سال1400 را به صورت  مناقصه عمومی یک مرحله ای 
، با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( برگزار نماید لذا کلیه متقاضیان محترم می توانند جهت 
اطالع از شرایط و مشخصات موضوع مناقصه به وبگاه سامانه یاد شده به نشانی www.setadiran.irمراجعه و نسبت به ارائه پیشنهاد خود اقدام نمایند.

- کلیه مراحل فرایند مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد 
شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
ضمنا" ارایه  پروانه اشتغال صادره از سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی در کنار سایر مدارک مربوطه هنگام عقد قرارداد برای برنده مناقصه 

ضروری می باشد.

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان کرمان 

آگهی مناقصه عمومی

م الف ۵۰۶۱

نوبت اول شماره1400/2957

موضوع مناقصهردیف 
پروژه احداث بادشکن غیر زنده به طول  60 کیلومتر  در شهرستان نرماشیر) تجدید مناقصه (1
پروژه احداث بادشکن غیر زنده به طول  60 کیلومتر در بخش شهداد شهرستان کرمان2


