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 نجمه محمودآبادی
خیابانها شلوغ و پیستهای
پیادهروی مملو از مردمی است که
مدعی هستند از خانه ماندن خسته
شدهاند و نیاز به کمی هوای آزاد و کمی
معاشرت دارند .مهمانیها برقرارند .غافل
از اینکه کرونا بیماری ناشناختهای است
بدون درمان .پزشکان نمیخواهند مردم
را بترسانند اما روی رعایت پروتکلهای
بهداشتی پافشاری میکنند .یعنی با زبان
بیزبانی میگویند همهی تالش خود را
بکنید که بیمار نشوید« :چهار تخت توی
بخش  ICUبیمارستان امام رضا هست
که مخصوص بیماران کرونایی است.
این تختها همیشه پر هستند ».این
را سیما عزتآبادی پرستار بخش ICU
بیمارستان امامرضا(ع) سیرجان میگوید.
سیما یک دختر  11ماهه دارد« :با شوهرم
طوری برنامهریزی کردهایم که وقتی من
سرکار هستم او خانه باشد و مواظب
دخترمان ،زمانی هم که او سرکار است
من خانه باشم .برای همین من به جز
موظفیام ،بیشتر شیفتهای عصر و
شب را میروم .برای همین خیلی مواقع
وقتی من دارم وارد خانه میشوم،
همسرم در حال خارج شدن است.
زندگی برای خودمان هم خیلی سخت
شده است .نمیتوانیم جایی برویم .یا
سرکار هستیم یا در خانه تنها ».سیما
ادامه میدهد« :همه عکس لباسهای
ما پرستاران را در بیمارستان دیدهاند.
اما برای هیچکس قابل تصور نیست
که چند ساعت پوشیدن این لباسها و
ماسک و شیلد چقدر طاقتفرسا است.
جدا از شیفتهای کاری خودمان با بیمار
شدن یکی از همکاران ،ما مجبوریم
جای او را هم پر کنیم و ساعات کارمان
بیشتر میشود .با باال رفتن حجم کار،
گاهی حتی نمیتوانیم آب بخوریم .به
سرویس بهداشتی برویم .در پایان شیفت
پرستاران رمقی ندارند دچار سختگی،
ضعف و بیحالی شدهاند و گاهی حتی
قند خونمان هم میافتد ».سیما در
صف مقدم مبارزه با بیماری کرونا است.
 ICUجایی است که بیماران کرونایی
بدحال به آنجا فرستاده میشود و بالطبع
فوتیها هم در آنجا اتفاق میافتند:

روایت پاسارگاد از زندگی سیما عزتآبادی پرستار بخش ICU

گاهی حرفهای مردم اذیتمان میکند
«بیماران کرونایی که
به این بخش میآورند
متاسفانه خیلی بدحال
هستند و متاسفانه
بعضیهایشان را هم از
دست میدهیم و فوت
میکنند .کاش مردم
رعایت میکردند .کاش
مردم مثل همان اوایل
بیشتر در خانه میماندند
و فقط برای انجام
کارهای ضروری از خانه
خارج میشدند .کاش
توی خانههایمان بمانیم
و زنجیره انتقال را قطع
کنیم و دوباره به روزهای
قبل برگردیم .ما داریم
به چشم میبینیم که
تختهای بیمارستان پر
شدهاند و همکارانمان
هم یکی یکی مبتال
میشوند ».سیما ادامه
میدهد« :یک پرستار
باید عالوه بر اینکه قوای
جسمی باالیی داشته
باشد ،از روحیه باالیی
هم برخوردار باشد .سیما عزتآبادی پرستار بخش  / ICUعکس :امین ارجمند | پاسارگاد
باید بتواند از عهدهی
بیمارشان
حال
که
دهیم
ی
م
اطالع
بهشان
بربیاید.
بیمارستان
شیفتهای فشرده
 نیم نگاه
گومیر در بخش خوب نیست .یک زمانی را به خانوادهی
مخصوصا چون مر 
ما اتفاق میافتد خیلی در روح و روان بیمار اختصاص میدهیم تا به دیدن  برای هیچکس قابل تصور نیست که
چند ساعت پوشیدن این لباسها و
پرستاران تاثیر میگذارد .شده من خودم بیمارشان بیایند و اگر چیزی میخواهند
با چشم گریان خانه رفتهام و آن شب برایش بیاورند که بخورد .یا حرفی بزند .ماسک و شیلد چقدر طاقتفرسا است.
جدا از شیفتهای کاری خودمان با بیمار
اصال نتوانستم بخوابم .برعکسش هم بیماران کرونایی که وارد  ICUمیشوند،
شدن یکی از همکاران ،ما مجبوریم جای
هست اگر مریض بهبود یابد ،از صمیم ریهشان درگیر شده و نمیتوانند درست
او را هم پر کنیم
قلب خوشحالیم و تا چند روز انرژی نفس بکشند .نمیتوانند چیزی بخورند.
مثبت داریم ».سیما درباره بیمارانی که از نظر روحی ضعیف شدهاند .آنها هر به این افراد روحیه بدهیم ».سیما از
در آستانه فوت هستند میگوید« :برای لحظه دارند به مرگ فکر میکنند چون بیماری حرف میزند که تا دو سه ساعت
بیماران بدحال که در حال فوت هستند دایم احساس خفگی میکنند و میگویند قبل از فوتش همچنان داشته بهش
با خانواده بیمار تماس میگیریم و داریم میمیریم .ما پرستاران واقعا باید روحیه و امیدواری میداده است« :وقتی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای عملیات بهسازی پارک کتابخانه
مکیآباد واقع در شهرک فدک (نوبت دوم)

سـازمان سـیما ،منظـر و فضـای سـبز سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح
مختصـر :عملیـات بهسـازی پـارک کتابخانـه مکیآبـاد واقـع در شـهرک فـدک) بـه شـماره
 2099090549000004را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/06/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  12:00روز پنجشنبه تاریخ 1399/07/03
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  12:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/13
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9:00روز دوشنبه تاریخ 1399/07/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
دعوت به همکاری

کلینیک ساختمانی ایدهال (طراحی داخل)
به تعدادی نصاب کناف و  PVCو شاگرد ساده
نیازمندیم
034 - 42309026- 09135020121
آدرس :خیابان وحید
دعوت به همکاری

از یک نیروی پارکبان جهت کار در پارکینگ
پاساژ مرتضوی دعوت به همکاری میشود
ساعت تماس :صبح  ۱۰الی  ۱۳عصر ۱۷ :الی ۲۱
۰۹۱۳۳۷۹۱۲۳۶
آگهــی تغییــرات شــرکت شــایان عمــران پارســیان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  2306و شناســه ملــی  10860551341بــه
اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1399/05/04تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد:
کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهـدآور شــرکت از قبیل چک ،ســفته،
بــروات ،عقــود اســامی بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیره و
ســایر نامههــای اداری بــا امضــای مدیرعامــل یــا رییــس هیئتمدیــره
همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()975530

رای افراز
نظــر بــه اینکــه آقایــان فــرجاهلل امانــی لــری و عبدالرضــا بیگلــری تقاضای افراز ســهم مشــاع
خــود از پــاک  6518اصلــی بخــش  37را نمودهانــد کــه برابــر گــزارش نماینــده ثبــت ســند
مالکیت ســه هزار ســهم مشــاع از  156میلیون ســهم ششــدانگ پالک  6518اصلی بخش
 37کرمــان بــه نــام شــرکت زنبــورداران شــهد تولیــد ســیرجان صــادر و تســلیم گردیــده و
ســپس میــزان  900ســهم از ســه هــزار ســهم بــه آقــای فــرجاهلل امانــی لــری و 2100
ســهم از ســه هــزار ســهم بــه آقــای عبدالرضــا بیگلــری منتقــل گردیــده و بــه لحــاظ عــدم
دسترســی بــه ســایر مالکیــن مشــاع آگهــی دعــوت بــه افــراز در روزنامــه ســایه مشــهد در
وقــت مقــرر نماینــده و نقشـهبردار بــه محــل مراجعه و با ترســیم نقشــه تصرفــات مراتب از
جهــاد کشــاورزی از اداره راه و شهرســازی ســیرجان اســتعالم و پــس از اخــذ مجــوز بالمانــع
بــودن صورتجلســه افــراز طــی نامــه وارده شــماره  1399/05/28-9393تنظیــم کــه پالک
 7900فرعــی از  6518را صــادر بــه مســاحت  900متــر مربــع در ســهم فرجالــه امانــی لــری
و ششــدانگ پــاک  8016فرعــی  6518اصلــی بــه مســاحت  2100متــر مربــع در ســهم
عبدالرضــا بیگلــری قــرار گرفتــه اســت .لــذا بــا توجــه بــه مراتــب فــوق رای بــر افــراز ســهام
مشــاع بــه شــرح صورتجلســه افــراز به پیوســت صــادر و اعالم مـیدارد کــه در مهلــت ده روز
پــس از ابــاغ یــا انتشــار در روزنامــه قابل اعتــراض و رســیدگی در دادگاه حقوقی میباشــد.
 752م.الــف تاریــخ انتشــار 1399/06/31 :محمــد آرمانپــور -رییــس اداره ثبــت اســناد و
امالک شهرســتان ســیرجان
صورتجلسه افراز قسمتی از پالک  6518اصلی بخش  37کرمان
حســب دســتور ذیــل نامــه وارده بــه شــماره  98/4/24 – 8030مبنــی بــر افراز قســمتی از
پــاک  6518اصلــی بخــش  37کرمان اینجانبان مهدی پورجهانشــاهی و فرهــاد محمودآبادی
نماینــده و نقش ـهبردار ثبــت ســیرجان بــه اتفــاق مالکیــن پــاک فوقالذکــر از محــل ملــک
مــورد نظــر بازدیــد بــه عمــل آورده مشــخص شــد ســند مالکیــت ســه هــزار ســهم مشــاع از
 156میلیــون ســهم ششــدانگ اراضــی پــاک  6518اصلــی بخــش  37کرمــان ذیــل ثبــت
 17822صفحــه  81دفتــر  90بــه نــام شــرکت زنبــورداران شــهد تولیــد ســیرجان صــادر
و تســلیم گردیــده اســت ســپس حســب خالصــه ســند رســمی شــماره 97/9/13 – 8675
دفترخانــه  216ســیرجان مقــدار  900ســهم مشــاع از ســه هــزار ســهم مشــاع بــه آقــای
فــرجاهلل امانــی لــری و  2100ســهم از ســه هــزار ســهم مشــاع بــه آقــای عبدالرضــا بیگلــری
انتقــال گردیــده اســت .مالکیــن قصــد افــراز ســهام خــود را نمودهانــد کــه برابــر گــزارش
وارده بــه شــماره  97/12/9 – 27142وضعیــت کامــل ثبتــی پــاک فوقالذکــر تنظیــم
گردیــده اســت و مالکیــن اعــام نمودهانــد هیچگونــه آدرســی از مالکیــن پــاک فوقالذکــر
در دســترس نیســت و طبــق قانــون افــراز یــک نوبــت در روزنامــه ســایه بــه شــماره 1713

هم مریض را از دست دادیم من خیلی
گریه کردم ».سیما ادامه میدهد« :وقتی
اکسیژن خون بیماران کرونایی به زیر 70
یا  60میرسد ،اینها به دستگاه وصل
میشوند و دستگاه هم تنفس مصنوعی
بهشان میدهد و آنها دیگر خواب هستند
و در نهایت فوت میشوند .بیمار در
خواب است و چیزی حس نمیکند».
سیما از سختیهای کار پرستاران میگوید
و اینکه بیماران و همراهان ،آنها را درک
نمیکنند« :مریضهای کرونایی خیلی
استرس و نگرانی دارند .پرستار باید خیلی

خونسرد باشد تا بتواند
این بیماران را آرام کند.
بعضیهایشان آنقدر
عصبانی هستند که این
حجم عصبانیت را سر
پرستار خالی میکنند ،در
حالی که پرستاران از دل
و جان مایه میگذارند.
بعضیها واقعا در
برخورد با پرستاران
بیانصافی میکنند.
گاهی حرفهای مردم
هم اذیتمان میکند.
میگویند وظیفهشان
است ،پولش را میگیرند
ولی خدا میداند حقوق
ما نصف سختی کاری که
انجام میدهیم ،نیست».
سیما میافزاید« :بیماری
داشتیم که در خانه
داروهایش را مصرف
نکرده بود و بدحال شده
بود و بعد از مراجعه به
بیمارستان فوت شد.
همراهانشان شکایت
داشتند که پرستار به
اندازه کافی به بیمارشان
توجه و مراقبت نکرده
است .گاهی نادیده گرفتن تمام تالشی
که برای نجات بیماران انجام میدهیم
خیلی آزاردهنده است ».این پرستار
میگوید« :کل پرستاران این دلهره با
آنهاست که مبادا ناقل بیماری باشند و
به همسران ،فرزندان و پدر و مادرشان
منتقل کنند .این استرس همیشه با
ما هست .در بدو ورود لباسهایمان
را از باقی لباسها جدا میگذاریم.
جدا میشوییم .حمام میکنیم و بعد
تازه وارد خانه میشویم ».سیما عاشق
شغلش است« :من واقعا شغل پرستاری

را دوست دارم وگرنه مثل خیلیهای دیگر
در این روزهای کرونایی از این شغل
انصراف میدادم .واقعا دلم میخواهد
دستی از بیمار بگیرم و به همنوع خودم
کمک کنم .البته کمکهای بیدریغ
همسرم هم خیلی به من کمک کرده
است که در این شغل باقی بماند .اگر
درک او نبود و اگر از حمایتش بینصیب
بودم ،هرگز نمیتوانستم آنطور که دلم
میخواهد به بیمارانم خدمت کنم و در
این شغل باقی بمانم .حاال که فرصتش
پیش آمده میخواهم از همسرم تشکر
کنم».
او میگوید« :مسئولین باید توجه
بیشتری نه تنها به پرستاران بلکه همهی
پرسنل بیمارستان اعم از بهیاران و بخش
خدمات و غیره داشته باشند .قشر پرستار
خیلی مظلوم واقع شده است .امیدوارم
به این قشر توجه ویژه صورت بگیرد.
وعده وعید زیاد است اما عمال کاری
صورت نمیگیرد .همین االن حدود 8
ماهه معوقه داریم ».سیما از خاطرات
این روزهایش تعریف میکند .میخندد
و میگوید« :من رفتم آرایشگاه .خانم
آرایشگر میگفت سری قبل که داشتی
میگفتی پرستار هستی و درباره وضعیت
کروناییها صحبت میکردی ،مشتریام
رفته بود و محله را پخش کرده بود یک
پرستاری که در بخش کرونای بیمارستان
کار میکند مشتری فالن آرایشگاه
بوده .میگفت من تا یک ماه مشتری
نداشتم .یک بار هم دخترم را برده بودم
توی خیابان و داشتم حوالی خانه قدم
میزدیم .مادری با دختر کوچکش آمده
بودند کنار ما و دخترانمان داشتند با
هم بازی میکردند .از من پرسید چه
کارهای؟ من جواب دادم پرستارم .تا
فهمید پرستارم ،بچهاش را بغل کرد و
رفت .بدون خداحافظی ».سیما با همهی
بیمهریها و با همهی سختیهای کارش
در این روزها و با همهی ترسهایش
همچنان در صف مقدم این جنگ تالش
میکند تا بیمارانش بهبود یابند و به خانه
باز گردند .کاش ما هم با رعایت کردن،
با دورهم جمع نشدن ،با مسافرت نرفتن
قدردان زحمات کادر پزشکی و پرستاری
شهرمان بودیم.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید
یک دستگاه غلطک دو چرخ آهنی (نوبت دوم)

شـهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دستگاه غلطک
دو چـرخ آهنـی) بـه شـماره  2099005674000063را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران
و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرسwww.setadiran.ir :
انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/06/24میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/07/02
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/07/12
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

روز دوشــنبه مــورخ  1398/1/26چــاپ گردیــده اســت کــه در مهلــت قانونــی در روزنامــه
فوقالذکــر در مورخــه  98/2/3راس ســاعت  10صبــح روز سهشــنبه تعییــن گردیــده بــود
در محــل حاضــر گردیــده ولــی هیــچ یــک از افــراد مالکین مشــاع در محل حضور نداشــتهاند.
لــذا نقشــه مربوطــه توســط نقشـهبردار ثبــت برداشــت و تصرفــات نامبــردگان بــه میــزان
ســهام مالکیــن را برداشــت نمــوده کــه برابــر نامــه شــماره /98/11014/2316ص –
 1398/4/1از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرســتان ســیرجان اســتعالم که جواب آن
مبنــی بــر اینکــه امــور مربــوط بــه واگــذاری و تحویــل تحــول پروندههــای مربوطــه بــا معاونت
جهــاد کشــاورزی میباشــد بــا جهــاد کشــاورزی مکاتبــه گــردد را طــی شــماره /98/640ص –
 1398/4/1بــه ایــن اداره ارســال گردیــده جهــت نقشــه مــورد واگــذاری برابر نامه شــماره
/98/11014/2333ص –  1398/4/2از جهــاد کشــاورزی ســیرجان اســتعالم کــه جــواب
آن طــی شــماره  1398/4/4 – 21/7/98/1192مبنــی بــر اینکــه مقــدار ســه هــزار ســهم
موضــوع ســند اجــاره شــماره  67/5/13 – 81943ضمــن ارســال کروکــی مــورد واگــذاری با
مشــخص بــودن شــاخص محــل به ایــن اداره ارســال گردیــده اســت و نیز مجددا جهــت افراز
ســهام هــر کــدام برابــر نامــه شــماره /98/11014/2817ص  1398/4/22از مدیریــت
جهــاد کشــاورزی ســیرجان اســتعالم کــه جــواب آن مبنــی بــر اینکــه طبــق مفــاد نامــه شــماره
 1398/4/4 – 21/7/98/1192آن مدیریــت محتــرم کــه قبــا جــواب داده شــده اســت
طــی شــماره  1399/2/3 – 21/7/99/313بــه ایــن اداره ارســال نمــوده اســت کــه برابــر
نامــه شــماره /97/11014/10133ص –  97/12/11از اداره راه و شهرســازی اســتعالم
کــه جــواب آن طــی شــماره /98/7867ص –  1398/12/3بــه ایــن اداره ارســال گردیــده
اســت کــه نقشــه مــورد محــل بــا دســتگاه روور (شــمیم) توســط نقشـهبردار ثبــت ســیرجان
رقومــی گردیــده اســت و برابــر نامــه شــماره /98/11014/2817ص –  98/4/22جهــت
بالمانــع بــودن افــراز اســتعالم کــه جــواب آن مبنــی بــر بالمانــع بــودن افــراز ســهام آقایــان
فــرجاهلل امانــی لــری و عبدالرضــا بیگلــری طــی شــماره 98/4/24 – 21/7/98/1453
بــه ایــن اداره ارســال گردیــده اســت و نیــز برابــر نامــه شــماره /99/11014/454ص
از اداره راه و شهرســازی ســیرجان اســتعالم کــه جــواب آن مبنــی بــر بالمانــع بــودن افــراز
طــی شــماره /99/2504ص مــورخ  1399/5/14بــه ایــن اداره ارســال گردیــده اســت
گــه بایگانــی پــاک  7900فرعــی از  6518اصلــی بخــش  37کرمــان را جهــت افــراز ســهام
آقایــان فوقالذکــر برابــر نامــه شــماره  98/5/27 – 10809اعــام نمودهانــد لــذا بــا توجــه
بــه اینکــه مقــدار فوقالذکــر در داخــل پــاک اولیــه محــاط میباشــد و امــکان مشــخص
کــردن حــدود باقیمانــده نمیباشــد و صرفــا مقــدار ســهام فوقالذکــر و نیــز مســاحت مــورد
افــراز از پــاک اولیــه کســر میگــردد کــه بــا توجــه بــه مراتــب فوقالذکــر و نقشــه ترســیمی
نقشـهبردار ثبــت ســیرجان صورتجلســه افــراز بدیــن شــرح میباشــد کــه حــدود اولیه طبق

ســند مالکیــت صــادره
اســت و مســاحت آن بــه
مقــدار ســه هــزار متــر
مربــع کســر میگــردد.
 -1حــدود ششــدانگ
زمیــن محصــور پــاک
 7900فرعــی از 6518
اصلــی بخــش  37کرمــان
کــه محــدود اســت:
شــماال بــه طــول  15متــر
دیــوار اشــتراکی بــا پالک
 6518اصلــی باقیمانــده
شــرقا بــه طــول  60متــر
دیــوار اشــتراکی بــا پالک
 6518اصلــی باقیمانــده
جنوبــا بــه طــول  50متــر
درب و دیواریســت بــه
کمربنــدی غربــا بــه طــول
 60متــر دیوار اشــتراکی
بــا پــاک  8016فرعی از
 6518اصلــی بخــش 37
کرمــان به مســاحت 900
متــر مربــع در ســهم فــرجاهلل امانــی لــری
 -2حــدود ششــدانگ زمیــن محصــور پــاک  8016فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از 6518
اصلــی بخــش  37کرمــان کــه محــدود اســت :شــماال بــه طــول  35متــر دیــوار اشــتراکی بــا
پــاک  6518اصلــی باقیمانــده شــرقا بــه طــول  60متــر دیــوار اشــتراکی بــا پــاک 7900
فرعــی از  6518اصلــی جنوبــا بــه طــول  35متــر درب و دیواریســت به حریــم کمربندی غربا
بــه طــول  60متــر درب و دیواریســت بــه کوچــه بــه مســاحت  2100متــر مربــع در ســهم
عبدالرضــا بیگلری
ضمنــا اســامی ســایر مالکیــن بــا مقــدار مســاحت مــورد انتقــال طــی شــماره
/99/11014/1725ص –  1399/4/7اداره راه و شهرســازی اعــام گردیــده اســت.

