
آگهـی فـراخـوان)نوبت اول(
شهرداری منوجان در نظر 
دارد بر اساس برنامه جامع 
پنج ساله معاینه فنی مجوز 

احداث مرکز معاینه فنی 
خودروهای سبک منوجان 

را به متقاضیان واجد شرایط 
 واگذار نماید.

 شرایط احداث:

۱-هر یک از اشخاص حقیقی 
یا حقوقی ) شرکت های 
خصوصی غیر وابسته به 

دولت( با رعایت ضوابط و 
مقررات می توانند نسبت به 

ارائه تقاضای تاسیس و ایجاد 
مراکز معاینه فنی مجاز به 

شهرداری )ستاد معاینه فنی 
خودرو وابسته به شهرداری( 

 حسب مورد اقدام نمایند.

تبصره: ستاد معاینه فنی 
شهرستان متشکل از 

شهرداری - پلیس راهنمایی 
و رانندگی منوجان و اداره 

محیط زیست شهرستان 
 منوجان می باشد.

۲-شرکت کنندگان بایستی 
سرمایه الزم و صالحیت و 

توانایی احداث معاینه فنی 
را داشته باشند و در صورت 

داشتن شرایط مساوی، 
اولویت با شخص بومی می 

 باشد. 

تبصره خیلی مهم: ارائه 
صالحیت بالمانع بودن از 

پلیس راهنمایی و رانندگی 
و اداره محیط زیست 

شهرستان الزامی می باشد 
.) بعد از برگزاری فراخوان 

متقاضیان دارای شرایط 
برای ارائه استعالم به پلیس 

راهنمایی و رانندگی ومحیط 
زیست شهرستان معرفی 

 خواهد شد.(

۳- ملک معرفی شده توسط 
متقاضی باید شرایط مندرج 

در دستورالعمل ماده ۳ آیین 
 نامه اجرایی را دارا باشد.

۴-مدت زمان انجام تعهدات 
جهت شخص یا شرکت 

تایید شده فراخوان سه ماه 
یا ۹۰ روز از تاریخ اعالم 
 نتیجه فراخوان می باشد.
۵- پیشنهادات رسیده، 

پس از بررسی توسط ستاد 

معاینه فنی شهرستان و با 
هماهنگی شهرداری جهت 

طرح در کارگروه استانی 
به اداره کل دفتر فنی 

امورعمرانی و حمل و نقل 
 ترافیک ارسال خواهد شد.
۶- متقاضیان مکلف اند تا 
یک هفته پس از درج این 

آگهی پیشنهادات خود 
را به دبیرخانه شهرداری 

منوجان واقع در بلوار 
ولیعصر جنوبی، جنب 

میدان ۷ تیر ساختمان 
اداری شهرداری تحویل 

 نمایند.

متقاضیان می توانند 
جهت دریافت اطالعات 

بیشتر به واحد تاکسیرانی 
از شهرداری منوجان 

 مراجعه یا با شماره تلفن 
 ۰۳۴- ۵-۴۳۳۰۱۲۲۴

 تماس حاصل نمایند.

 وحید روشناس 
شهردار منوجان

تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 

شهرداری کهنوج به استناد بند 1 مصوبه شماره 
12/2 مورخ 98/3/30 شورای محترم اسالمی شهر 

کهنوج  در نظر دارد اجرای کلیه عملیات مربوط 
به امور خدمات شهری )جمع آوری ،حمل و دفن 

زباله ، تنظیف ، رفت وروب  و نگهداری فضای 
سبز وغیره...( در محدوده قانونی شهر کهنوج را 

به مدت 6 ماه از تاریخ 98/7/1 لغایت 98/12/29 
از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید 

لذا از کلیه پیمانکاران تائید صالحیت شده از مراجع 
ذی صالح که دارای امکانات ، تجهیزات و ماشین 

االت مربوط به اجرای پروژه می باشند و متقاضی 
شرکت در مناقصه هستند دعوت می شود جهت 

دریافت اسناد مناقصه از  98/7/8تا پایان وقت 
اداری روز چهارشنبه مورخ 98/7/17 به واحد 

قراردادها مراجعه و جهت تحویل کلیه پیشنهادات 
تا پایان وقت اداری مورخ 98/7/17  به ادرس 
شهرداری کهنوج واحد حراست مراجعه نمایند 
شرکت کنندگان باید بابت مناقصه فوق الذکر  

5درصد قیمت پیشنهادی خود را به عنوان ضمانت 
شرکت در مناقصه به صورت وجه نقد به حساب 

0105885642003 به نام شهرداری کهنوج 
نزد بانک ملی شعبه کهنوج واریز نماید و یا به 

صورت ضمانت نامه بانکی و یا اسناد خزانه )اوراق 
مشارکت بی نام موضوع قانون نحوه انتشار اوراق 

مشارکت مصوب 1376(به همراه سایر اسناد 
تحویل نمایند در صورتیکه تعداد پیشنهادات واصله 
به یک پاکت رسیده باشد راس ساعت  15 بعد از 
ظهر روز چهارشنبه مورخ98/7/17 در محل اتاق 

اقای شهردار بازگشایی انجام خواهد شد و چنانچه 
برندگان مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند 

سوردر،روستایی که بهر جرعه ای آب ، درمان می طلبد

تضمین شرکت در مناقصه 
آنها به ترتیب به نفع 

شهرداری ضبط خواهد شد. 
سایر شرایط :                                            
1-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات 

مختار است.
2-به پیشنهادات مخدوش و فاقد مدارک الزم 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3-پیشنهادات واصله بایستی بصورت حجمی  و 
متر مربع  باشد)محاسبه یک متر مربع رفت و 

روب و نظافت و محاسبه یک کیلو گرم زباله 
جمع اوری حمل و دفن(

4-به پیشنهادات واصله بعد از پایان ساعت 
اداری15 تاریخ 98/7/17  هیچ ترتیب اثری 

داده نخواهد شد.
5-کلیه هزینه های درج اگهی بعهده برنده 

مناقصه می باشد.
6- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت 

در رعایت مقررات و بخشنامه های شهرداری 
و مقررات نظام وظیفه عمومی جهت شرکت 

در مناقصه وتائید اداره کار و رفاه اجتماعی 
الزامی می باشد.

7-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه 
فوق الذکر در اسناد مناقصه مندرج است.

                                     مجید محمودی
                                شهردار کهنوج

اگر بگوئیم که اکثریت  مردم هفت شهرستان جنوب استان کرمان در 
والیت مداری و تامین نظر مقام عظمای والیت زبانزد عام و خاص  می باشند 

سخنی به گزاف نگفته ایم. چرا که اکثریت مردم جنوب استان کرمان علی 
رغم سفارشات ) عمر و زید (  در انتخابات ریاست جمهوری آرای خود را به 

نفع دکتر سید ابراهیم رئیسی به صندوق های اخذ رای ریختند و این آرا  
زمانی نمود بارز پیدا کرد که در پی ناکامی جناب آقای دکتر سید ابراهیم 

رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، توسط مقام معظم رهبری حفظه اهلل 
تعالی  به  ریاست قوه ای به مراتب مهم تر و فراتر از قوه مجریه منصوب 

شدند که نشان از همسویی نظر  مردم این خطه با نظر معظم له  داشت و از 
آن سو نشان داد که مردم جنوب استان کرمان سفارش پذیر نیستند و خود 
به این درک و بینش سیاسی الزم رسیده اند  که سرنوشت سیاسی خود را 

 رقم بزنند.
��بنابراین حاال که در آستانه یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی قرار گرفته ایم حضرات باید بدانند این مردم دانا و فهیم به این 
باور رسیده اند که به سفارشات عمه  و خاله مملکت داری نمی شود . پس 
زحمت حضور در منازل و مراسم و ) زید و عمر( را  به صورت نا خوانده به 

خود روا ندارند که با این لطایف الحیل و جمالت خادم مردم ، نوکر  مردم ، 
 دلسوز مردم آبی برای ایشان گرم نمی شود 

��چرا که بلوغ فکری مردم جنوب استان کرمان به قدری وسیع است که 
می دانند این جمالت ��صد من یک غاز�� هر چهار سال یک مرتبه از طرف 
یا طرفداران کسانی طرح می شود که فقط در آستانه انتخابات مردم را عزیز 

می پندارند و در بین آنها حضور پیدا می کنند ، که در واقع نوعی توهین به 
 شعور سیاسی مردم محسوب می شود 

��بگذارید مردم کمافی السابق  با تصمیم درست خود به جمع بندی رسیده 
و تصمیم نهایی خود را در انتخاب کاندیدای مردمی از جنس خود و از بین 

خود منطبق بر گفتمان مقام معظم رهبری دامت افاضاته در گام دوم انقالب 
بگیرند و یقینا تا االن هم گرفته و مترصد  بررسی صالحیت ها از طرف دفتر 

هیئت محترم نظارت هستند و قبل از آن که پشت سر مضحکه واقع شوند 
لطفاً به شعور مردم توهین نکنند ! و  واسطه نفرستند چرا که مردم یقین 

دارند�� مملکت داری با توصیه عمه و خاله نمی شود��

مملکت داری با  سفارش عمه و خاله نمی شود

سخــن نـخــســـت

جانشین مدیر مسئولخدامراد میرآبادی

یادواره شهید محمد 
حیدری با عنوان 

»ابروی محله » برگزار 
 گردید.

گــرمـی بـازار 
شعر وادب قــدیم 

رودبــار زمیــن  

روضــــــه 
َاَرم بوستـــانی 
بـاستــانــی 
درمنــوجــان

گزارشی از مدرسه ی 
متفاوت غیرانتفاعی در 
 قــــلعـه گنــج 

صـــدای
مــــردم
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۲ رسول خدا صلهّی اهللهّ علیه و آله فرمود:
عابدترین مردم کسی است که واجبات را انجام دهد،و زاهدترین مردم کسی است که از حرام دست 

بکشد،و با تقواترین مردم کسی است که حق را بگوید چه به نفعش باشد چه به ضررش،

از زیباترین بوستانهای باستانی رودبارزمین 
»روضه ارم« نام دارد که در شهرستان منوجان 

واقع شده است. روضه ارم نام عربی شده آن 
است و به پارسی  مینوگان  یا مانه گان است. 

که هر دو به معنی بوستان بهشت گونه یا 
باغ مینوی است. مینوگ  در اوستا به معنی  

بهشت و  بوستان  مقدس است.
می توان به این باور بود که  نام منوجان 

برگرفته از همین جایگاه بسیار زیبا ومینوی 
باشد. 

پر واضح است که این بوستان از روزگار باستان و پادشاهی ساسانیان 
در کناره راه  بازرگانی  هرمز )میناب امروزی( سالیان سرشار از حوادث  
و قرن های پرآشوب پرشماری را از سرگذرانده و شاهد ماجراهای ثبت 

نشد فراوانی بوده است. اما توانسته در وجاهتی ماندگار، پرشکوه و 
پایدار ،  نجیبانه خود را به امروز ما برساند.  

با اینکه  خشکسالی یه دهه اخیر به این بوستان مینوی  آسیب فراوان 
رسانده، واز زیبایی  و جاذبه سیمای فریبایش  کاسته است. اما همچنان 

می توان از جاذبه های بهشت آسای آن لذتها برد.
روضه ارم در غرب شهر منوجان و در دامنه  کوهی واقع شده است که 

پشت آن از سمت شمال   به آبادی هورویی و معدن  فرکروم گرم است. 
و از جنوب درست مشرف بر روستای زیبای »تجدانو« است.  و از میان 

این دو آبادی ، راه  کاروان  »ادویه« برای رسیدن به هرمز،  می گذشت. 
که سرش در دامان بندرهرمزنهاده و به دریای پارس راه می یافت  تا  

هرجایی از دریاهای جهان که  بندری بود برسد. 
یک سر دیگرش هم  در حالی که سخاوتمندانه از مینوگان  می گذرد، 

در شهر باستانی  گالشکرد می رسید و هزار سویه ای می شد به سمت 
شهرهای مرکزی ایران  و خاور و باختر کشور دلبندمان که از یکسو با 

گذر از تنگه موردان به فارس واز جانب  دیگرش به جیرفت  و سرانجام 
به سیستان و خراسان. تا کاروانیان از همه جای ایرانشهر پهناور از راهی 

 دبیرستان غیردولتی پسرانه ی پیامبر رحمت ص تنها مدرسه و 
دبیرستان پسرانه خیریه در شهرستان قلعه گنج است که با مجوز 

وزارت آموزش و پرورش و فقط برای دانش اموزان و نوجوانان مستعد 
و باهوش در شهرستان قلعه گنج افتتاح شده است و فضای تحصیل و 

 اموزشی ان با مدارس دولتی متفاوت است.

 مدرسه ای است که سردر آن تابلوی »دبیرستان غیردولتی پسرانه 
 پیامبر رحمت ص تاسیس ۱۳۹۸« که ظاهرش با دیگر مدارس فرق دارد.

  
حتی وقتی وارد آن می شوید فضای متفاوت محوطه ی مدرسه نظرتان 

را جلب می کند اما کافی است چند دقیقه ای آن جا بمانید تا کم کم 
تفاوت های این مدرسه را با بقیه مدارسی که می شناسید و خودتان در 

 آن ها تحصیل کرده اید دریابید.

 دبیرستان غیردولتی پسرانه ی پیامبر رحمت ص که مجوز و مدیریت 
ان بر عهده ی موسسه ی خیریه »انفاق ثلث« تهران است و یکی از 

فرهنگیان شهرستان قلعه گنج به نام اسداهلل  حسنی مدیر و گرداننده 
 ی این مدرسه ی غیرانتفاعی و خیریه است.

اسداهلل حسنی در توضیح انتخاب دانش اموزان و هزینه های اداره ی 
 این مدرسه می گوید؛

خیرین بدنبال احداث مدرسه ای بودند که دانش اموزان ان از دانش 
اموزان طراز اول و عالی در زمینه های علمی و تربیتی و اخالقی باشند 

و فرقی نمیکرد که دانش اموزان ان از خانواده های فقیر باشند یا 
خانواده های غنی و مرفه مالک تنها تربیت عالی و هوش علمی دانش 

اموزان است به همین منظور از تابستان به تمامی مدیران مدارس قلعه 
گنج فراخوان دادند که دانش اموزان برتر خود را در پایه ی هفتم به 
مدیران و معلمان این مدرسه معرفی نمایند و طی این فراخوان و با 

این دیارازقدیم و درطول سالهای متمادی  همواره  از آنجائیکه شاعران 
کرده  نمی  آنها حمایتی جدی  از  وکسی  اند  گرفته  قرار  مهری  بی  مورد 
و مشوقی هم نداشته اند؛ شعرشان به گوش کسی نمی رسید. به غیر از 
افراد اندکی که  خیلی عالقه مند به شعر و شاعری  بوده اند.شعر شاعر 
برای خودش بود که بر کاغذی در گوشه ی طاقچه ای رفته رفته در اثر  بی 
اهمیتی دست بادی یا کودکی از طاقچه به بیابان نابودی می انداخت. با 
اینهمه اگر پای در سرزمین  نودژ بگذاری و از احوال هنرمندان و شاعران  
از همه  پیشتر  و  برای شما خواهند گفت  را  بزرگی  نام های  جویا شوید 
و اشعار حماسی  اکبر جنگجو  شاعر دوران رضاشاه  پهلوی  ازشادروان 

،والییی وضد کشف حجاب  او نام خواهند برد.
بود.   معنا  تمام  به   هنرمندی  بلکه  نبود،  شاعر  یک  تنها  جنگجو  اکبر 
بود. تندیس های  بود. مثال مجسمه ساز  از هنر های زمانش  کلکسیونی 
دست ساخته  جنگجو هنوز  هستند.. گر چه کاربردی ندارند. اما دوران 
قدیم در مجالس تعزیه خوانی نودژ به عنوان سرهای بریده شهدای کربال 
از آنها استفاده می شد.  جنگجو یک شاعرمبارز شیعی  و مجسمه سازی 
مذهبی، کارگردان و بازیگر نقش های مختلف نمایش های  تعزیه خوانی 

بود.. در طب سنتی و درمانهای بومی دستی قوی داشت.
جنگجو در بیشتر سال های عمر خود علیه حکومت های قاجار و پهلوی 
و  آزادی  یوسف  کربالئی  دیرینش   وهمراه  یار  به دوش  و دوش  کنار  در 
دیگر غیور مردان  سررس منوجان  گذراند و عاقبت در همین راه جان  

خود را تقدیم اهداف عدالت خواهانه کرد.
سرانجام  او را  که در یک  درگیری  مجروح سده بود .در غار کوهی پیدا 
نموده   و دستگیر شد  و چند ماه  بعد   درکنار قلعه منوجان دار زدند. و 
در جایی که امروزه   میدان  علی ابن ابی طالب )ع( قرار دارد ، به خاک 

سالم  جناب شهریاری .. خواهشمندیم  در 
مورد  نقاط حادثه خیز  جاده های کهنوج بیشتر 

بنویسید.. تا مسئولین مربوطه هم با اطالع از 
وضعیت چنین  نقاط حادثه خیز، بصورت   دقیق تر   

 برنامه ریزی های موثر  و  الزم انجام دهند..
مثال یکی از نقاط حادثه خیز در جاده های کهنوج 

که اخیرا هم  چندین تصادف  منجر به مرگ وقوع  
پیوسته .. محور جاده جیرف به کهنوج  واز محدوده  

توکل آباد  تا سه راه عشایری است که در همین 
یکماه اخیر چند تصادف  روی داده که در هر بار دو 

 سه نف جوان کشته شدند..،
 امید لست که مسئولین با آگاهی کامل وبا برنامه 
ریزی درست مانع از چنین رویدادهایی شوند که 

 می توان به سمت بهتر  تغییر داد
     □فردین رضوانفرد

"■ سالم جناب شهریاری عزیز..
لطفا  برای رفع مشکالت  ورزش شهرستان ، 

پیشنهادی به  جلسه شورای ورزش بسیجیان بدین 
. شک ندارم که نتیجه می دهد و مشکالت ورزش 
بررسی و  پیگیری بشوند..  در بسیج ورزش افراد 

 پیگیری هست
       □محمدرضا بامری

■ با سالم و عرض خسته نباشید .لطفن سعی شود  
در جریده تان از همین حاال در بحث انتخابات از  

گمانه زنی ها  و  تحلیل ها ی  انتخاباتی و روزمره و 
 اقتصاد  غافل نمانید.

 □ امین حیدری از کهنوج

■ با درود.  خواهشمندم...گزارشی  از وضعیت   
افزایش بیش از حد کرایه خانه  ها  و وضعیت 

دشوار مستاجری گزارشی تهیه کنید...به گوش 
مسئولین بر سانید  .شما را به خدا دارید...دیگه 

هیچکسی جز  سرمایه داران  نمی تواند  مستاجر 
 باشد.  بنویسید.     □ دلشاد از کهنوج

■سالم..جناب شهریاری نمیدانم در کهنوج زندکی 
نمی کنید  یا اینکه اونقدر سرمایه دار  و توانگر 

شده ای که از حال مردم خبر ندارید...چرا از 
وضعیت بازار کهنوج  که هیچ  نظارتی برآن نمی 

 شود. گزارش نمی نویسید.
 ..خودت معرفی نمی کنید.. 

□ من چه فرق میکنه که باشم.ولی..یک شهروند 
هستم.که.. مهن اینه  شما که به عنوان روزنامه 

نگار قدیمی هستی چرا مدتها می گذرد ولی  نه 
نقدی و نه انتقادی... از این وضع گرانی در کهنوج  و 

چند نرخی بودن در شهر نمی نویسید. چرا قیمت 
خوراک وپوشاک و. و.  در کهنوج  با همه شهرهای 

دیگه فرق دارد...خیلی از شما گله داریم . چون 
 توقع داریم.  

 □من محسن  آتش پیش هستم.حاال یادت اومد.               

■ با سالم..می خواستم پیام مرا منتشر کنید .اوال 
از مطالب تاریخی شما متشکریم. واما از بخشدار 

فعال چاه مرید ویا رییس میراث فرهنگی کهنوج  
خواهشمندم..در روستا چاه زیارت. دو تا تابلو  در 

معرفی قلعه های تاریخی کالت زنگی و کالت دختر  
و همچنین تپه باستانی  تاج آباد   و آثار شهر  
تاریخی  کومین  که همیشه در مطالب تاریخی 

آدرسش می دهید. نصب شود. اگر بودجه ندارند  
اصال مجوزش بدهند ما از پول وهزینه خودمان برای 

 اعتبار سرزمین وزادگاهمان خرج می کنیم..  
اسالم اسماعیلی. روستا چاه زیارت کهنوج

               اگهی حصر وراثت

خانم مریم چمنی فرزند حاجی دارای شناسنامه ی ۲۹۶۵ بشرح 
دادخواست شماره ۹۸۰۳۹۱ مورخ ۲۰/۶/۹۸ توضیح داده شادروان 
علی بازگیر فرزند محمد بشناسنامه ی ۷ در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۸ در 

شهر قلعه گنج ناصراباد فوت شده و وراثت منحصر حین الفوت وی 
 عبارتند از :

 ۱-محمد رضا بازگیر ش ش ۳۱۵۰۲۷۸۵۰۳ فرزند متوفی 
 ۲-سلیمه بازگیر شماره ملی ۳۱۵۰۴۱۱۰۳۳ فرزند متوفی 
 ۳-نسرین بازگیر شماره ملی ۳۱۵۰۱۲۱۲۳۱ فرزند متوفی 

 ۴-سمیه بازگیر شماره ملی ۳۱۵۰۴۱۱۰۲۵ فرزند متوفی 
 ۵-مریم چمنی شماره ملی ۳۱۶۰۴۶۶۷۹۵ همسر متوفی

 ۶-عرب بازگیر شماره ملی ۳۱۶۰۴۵۱۰۷۰ مادر متوفی 
لذا مراتب یک نوبت در روزناممه های کثیراالنتشار محلی اگهی 
می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 

نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر اگهی به شورای حل 
اختالف تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه 

ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی 
 اعتبار ساقط است.

رئیس دفتر شورای حل اختالف شهرستان قلعه گنج

 آگهی حصر رواثت
خانم ناهید نوازنده فرزند بهرام دارای شناسنامه ۴۳۶۶ بشرح 
دادخواست شماره ۹۸۰۹۹۸۳۸۹۱۲۰۰۳۴۰ مورخ ۶/۷/۱۳۸۹  

توضیح داده شادروان حسن روشن راه فرزند محمد بشناسنامه 
۳۱۵۰۱۵۹۳۷۷در تاریخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۸ در شهر منوجان فوت شده و 

 وراثت منحصر وی عبارتند از:
۱- ناهید نوازنده فرزند بهرام،ش ش:۴۳۶۶ ش م 

 ۳۳۹۲۶۶۵۶۷۳)همسر متوفی(
۲-محمد روشن راه فرزند عبداهلل ش ش:۷۱۹ ش م ۶۰۸۹۵۶۴۱۵۱ 

 )پدر متوفی(
۳-آمنه راستی ناصر آبادی فرزند قنبر ش ش ۶۳۳ ش م 

 ۶۰۸۹۵۶۳۲۹۳ )مادر متوفی(
 متوفی وارث دیگری ندارد.

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
میشود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد 

اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای حل 
 اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد  و هر و

صیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد ابراز شود از 
 درجه اعتبار ساقط است. م الف- ۲۸

دفترشورای حل اختالف شماره دوم شهرستان منوجان

 گزارشی از مدرسه ی متفاوت غیرانتفاعی در قلعه گنج 

سپرده شد. 
اند  بوده  از کسانی  برادر  این دو  راهبر  راهبر و حاج حسینی  شیخ احمد 
که در بداهه گویی معروف و  با میرزا شریفی  مجالس شعر خوانی بداهه 
گویی برپا می کرده اند؛ که مورد توجه واقبال  ادب دوستان نودژی قرار 

می گرفته است. 
و  ساالری   حیدر   ، حیدری  حیدر  سراجی،  دادخدا   چون  شاعرانی 
خاکساری،و مرد قلم و ادب میرزا محمد دوراندیش  و مشهدی  درویش 

آزادی را هم نباید فراموش کرد. خیلی از شاعران  آن زمان در 
و  خنداندن  برای   و  بود  هجو   پسندشان  مورد  مناطق  بعضی 
سرگرمی مجالس  رسم بوده است وبعضی هم والیی می سروده 
شعر  از  بعد  و  است.  شده  می  استفاده   خوانی  نوحه  .برای   اند 
والیی و مدح پیامبران و امامان  بویژه حادثه کربال، اغلب به طنز 
از  که  اند  بوده  نیز  شاعرانی   .، اند  داشته  زیادی  تمایل  پردازی 
صدایی خوش برخوردار  بودند و یا نوازندگانی که در کنار چنگ 

نوازی و اشعار  خودساخته را زمزمه می کرده اند. 
به ترانه خوان )راه گو( و نوازندگان  چنگ  را پهلوان  و  موسیقی 
های دگر  می گفتند. و در جامعه ی قدیم  هم  مطرب  را  به چشم 

حقارت   می نگریسته اند. 
شاعرانی  چون شهقلی میرکی   و دینار آخوندی در قلعه گنج می 
زیسته اندکه اشعارشان موجود است. مردانی چون دادعلی یاری 
و  کتپچی در دیار پهناور رودبار زمین نیز بوده اند. که از  داد علی 
یاری کتابی موجود وخود نیز مطالعه کرده ام. شهرت اشعار میرزا 
عبداهلل  آصف وزیر  وصاحب اختیار دانشور  افتخار ادب دوستان 
میرزا  مرحوم  اشعار  کهنوج  مردم  بر  و  است  دهکهان  و  کهنوج 
امیرامیری   و  پور تحقیقی  ابراهیم  و  تهماسپ  فرهمند  وزیری  
بر کسی پوشیده نیست.  و در سه چهار دهه اخیر هم   که اشعار 
شوبادی  دکتر دانشور    پر آوازه شده و نزد بزرگان  رودبارزمین  

گرامی .  
متاسفانه از شاعران قدیم حمایت نشد و گله ای هم نمی توانیم 

داشته باشیم و نداریم..
                                                         مصطفی آزادی.شیبکوه

گرمی بازار شعر وادب قدیم رودبارزمین  

روضـــــه َاَرم بوستـــــانی بــاستـــانی درمنوجان
گـردشگـری

بگذرندکه این  مینوگان میهن خودراهم ببینند و از جاذبه هایش  به 
مردم خود خبر دهند.

واما تپه ای با ریخت خاصی  در کوهپایه های جنوبی تجدانو هست 
که روبروی روضه ارم  ایستاده است. که تا هنوزهم  در باور و اذهان 

تاریخی مردم تجدانو با نام » تم بازار« شناخته می شود. اسرار آمیزی 
اش سبب  اصرار  من شد که از نزدیک  ببیننش.

در واقع همین اسم   تم بازار  کنجکاوی مان را برانگیخت تا بازار 
تجدانو را ببینیم. 

با همراهی اسماعیل زارعی منش  عضو شورای شهر منوجان که از 
حامیان آثار تاریخی و دوستداران میراث فرهنگی منوجان است و 

ودراین باره خیلی خوب  می داند، افتخار همراه شدن  با وی را یافتیم. 
وهمین جا بود که دانستم  تجدانو در واقع بازار منوجان بوده  است که  

دراین  میانه راه هرمز، نقش  منطقه آزاد امروزی را داشته است.. تپه 
بزرگی در پای کوههای استوار و ارتفاعات جنوب شرقی تجدانو  که 

هنوز هم جایگاه فروشگاههایش که  به ردیف و به شکلی  پلکانی دیده 
می شوند. 

این رونق بازار و آن  شکوه زیبایی بوستان ارم،  گواهی از حکومت ها و 
تمدنی شکوفا در منوجان باستانی می دهند.

جنگ چندساله میرزا خان ضرغام السلطنه با امیر برکت خان حاکم 
مقتدر میناب بر سر مالکیت همین روضه ارم روی داد. که سرانجام 
با پیروزی رودباری ها  پایان یافت و گستره قلمرو حکومت ضرغام 

السلطنه را هم از سبزواران جیرفت  تا کوهستک رسید . وامروزهم  
روضه ارم همچنان سرافراز و پرشکوه است.

 روضه ارم متشکلی از دو بخش  است.  یکی همان باغ زیبای انبه و 
مرکبات  است که  در ورودی بوستان ارم واقع شده است تا انتهای 

دره ای  او می نماید.  دیگرهم  چشم اندازی فریبا و بهشت نشان از 
نخلستان و درختانی است که بر دامنه کوه  و فراز ارتفاعات جلوه گر 

است . و از باالی کوه چشمه هایی می جوشند که تا پای کوه روان 
وجاری اند.  و سبب وجود آمدن این بوستان مینوی و مینوی باستانی 

شده است. 
حمید شهریاری

همکاری اموزش و پرورش تعداد ۱۲۰ دانش اموز از کل مدارس 
شهرستان برای شرکت در ازمون و مصاحبه ی حضوری این مدرسه 

ی غیرانتفاعی شرکت کردند که حتی با والدین دانش اموزان نیز 
مصاحبه ی حضوری انجام میشد و پس از انجام مراحل مصاحبه 

که سعی میشد بیشتر دانش اموزانی انتخاب شوند که از نظر علمی 
بیشترین نمره را کسب کرده بودند و از نظر اخالقی و تربیتی نیز 

الگو بودند و از مجموع ۱۲۰ دانش اموز متقاضی تعداد ۶۰ دانش اموز 
برای تحصیل در پایه ی هفتم مدرسه ی پیامبر رحمت پذیرفته 

 شدند.

 حسنی ادامه می دهد؛ 

هزینه ی تحصیل در این مدرسه کامال رایگان است و خیرین 
اموزشی هزینه های جاری خوابگاه و مدرسه را تامین می کنند ودر 
این دبیرستان دانش اموزانی از روستاهای مثل دهستان مارز ،چاه 
دادخدا،بند چاه رضا،سرخ قلعه،چهل منی تحصیل می کنند اما از 
مجموع ۶۰ دانش اموز اغلب انان از محله های مرکز شهر هستند 

چون در مدارس روستایی اطالعیه ی فراخوان کمتر انجام شده بود 
و مدیران مدارس روستایی در امر فراخوان و ازمون این مدرسه 

 اطالع رسانی خوبی انجام نداده بودند.
همچنین معلمان باتجربه و باسابقه اموزش و پرورش قلعه گنج را 

برای امر اموزش انتخاب کرده ایم و از اشپزخانه ی خوابگاه کمیته 
امداد امام خمینی ره قلعه گنج تغذیه و شام و ناهار انان را فراهم 

می کنیم چون در این مدرسه فضا برای اشپزخانه کم داشتیم و در 
 این امر کمیته امداد با ما همکاری می کند.

خبرنگار؛ادیب حیدری

صدای مردم



)مقام معظم رهبری(۳
یکی از بزرگترین نعمتها، نعمت خاطره و یاد حسین بن علی علیه الّسالم، یعنی نعمت مجالس 

عزا، نعمت محّرم ونعمت عاشورا برای جامعه شیعِی ماست

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
فاقد سند و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۲۶۹هیات 
 رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهراب ساالر محمودی فرزند جواد
 بشماره شناسنامه ۴۷۳صادره از رودبارجنوب در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱۴۰۰۴متر مربع پالک ۲۶فرعی از۴۴۷
 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۴۷اصلی قطعه چهار واقع در روستای گنج آباد قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای
 غالمحسین مهیمی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی
 که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
 اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۰۷/۰8

اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

************************************************************

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
فاقد ساختمانهای  و  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول  شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۳۶۷هیات  رای   برابر 
 سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای قاسم خیرخواه فرزند مختار
 بشماره شناسنامه ۰صادره از کهنوج در یک باب خانه به مساحت ۲۲۱.۱۱متر مربع پالک ۲۱۹۵فرعی از۳ اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک ۳اصلی قطعه یک واقع درشیخ آباد کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای امیر سعیدی مالکی محرز گردیده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
 متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
 اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۰۷/۰8

اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

************************************************************

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۶۶۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
 رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین صادقی چاه نصیرفرزند احمد
 بشماره شناسنامه ۱۳۹صادره از قلعه گنج در یک باب مغازه به مساحت ۳۱.۶۶ متر مربع پالک ۱۳8۰فرعی از۴۹۷ اصلی مفروز و
 مجزی شده از پالک ۱۳ فرعی از ۴۹۷اصلی قطعه چهارواقع درنورک آباد قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای نورک احمدی
 محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
 صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۰۷/۰8

اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
وج************************************************************

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
فاقد سند و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول   رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۲8۲هیات 
 رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین صادقی چاه نصیرفرزند
 احمدبشماره شناسنامه ۱۳۹صادره از قلعه گنج در یک باب مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت  ۷۹.۷۷ متر مربع پالک
 ۱۳۷۹فرعی از۴۹۷ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳ فرعی از ۴۹۷ اصلی قطعه چهار واقع در نورک آباد قلعه گنج خریداری
 از مالک رسمی آقای نورک احمدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می
 شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
 مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را
 به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر

خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۰۷/۰8

اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

************************************************************

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
فاقد سند و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۶۵۹هیات 
 رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین صادقی چاه نصیرفرزند احمد
 بشماره شناسنامه ۱۳۹صادره از قلعه گنج در یک باب مغازه مشتمل بر دو طبقه فوقانی به مساحت  ۱۵۰.۰8 متر مربع پالک
 ۳۶۳فرعی از۴۹۶ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۴۹ فرعی از ۴۹۶ اصلی قطعه چهار واقع در گاوچاه قلعه گنج خریداری از
 مالک رسمی آقای نورمحمد احمدی کهنعلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز
 آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
 آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست
 خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت

صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۰۷/۰8

اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

************************************************************

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
فاقد سند و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  تکلیف وضعیت  تعیین  قانون  موضوع  اول   رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۲8۱هیات 
 رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین صادقی چاه نصیرفرزند
 احمد بشماره شناسنامه ۱۳۹صادره از قلعه گنج در ششدانگ سوله به مساحت  ۵۹۵.8۹ متر مربع پالک ۳۶۴فرعی از۴۹۶ اصلی
 مفروز و مجزی شده از پالک ۴۹ فرعی از ۴۹۶ اصلی قطعه چهار واقع در قلعه گنج شهرک گاوچاه خریداری از مالک رسمی آقای
 نورمحمد احمدی کهنعلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در
 صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو
 ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۰۷/۰8

اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

************************************************************

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
فاقد سند و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۴۶۳هیات 
 رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آرزو علی زاده کهنمیرزافرزند علی
 بشماره شناسنامه ۷۳۴۳صادره از در یک باب مغازه به مساحت ۲۴.۹۳متر مربع پالک ۱۳88 فرعی از ۴۹۷اصلی مفروز و مجزی
 شده از پالک ۱۳ فرعی از ۴۹۷ اصلی قطعه چهار واقع در نورک آباد شهرقلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی
 محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
 صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۰۷/۰8

اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

************************************************************

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر
فاقد سند و ساختمانهای  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  اول   رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۴۶۴هیات 
 رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم آرزو علی زاده کهنمیرزا فرزند علی

 بشماره شناسنامه ۷۳۴۳صادره از در یک باب مغازه به مساحت  ۲8.۲۶ متر مربع پالک ۱۳8۷ فرعی از ۴۹۷اصلیمفروز و مجزی شده از پالک ۱۳ فرعی از ۴۹۷ اصلی قطعه
 چهار واقع در نورک آباد شهرقلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی
 می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این
 اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۰۷/۰8

اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

************************************************************

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۷۲۵هیات
 اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عباس
 خادمی فرزند کوچکعلی بشماره شناسنامه ۱۰۹۲۰ صادره از قلعه گنج در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  ۱۴۳۶8۵ متر مربع پالک ۳ فرعی از ۴۶۴اصلی مفروز و مجزی
 شده از پالک ۴۶۴ اصلی قطعه چهار واقع در احمد آباد میانجوقلعه گنج خریداری از تمامی مالکین رسمی مشاعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
 دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
 دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹8/۰۶/۲۵

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹8/۰۷/۰8

اصغر نارویی رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

************************************************************

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱۳۹8۶۰۳۱۹۰۰۲۰۰۱۵۷۴هیات
 اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای
 ظریف احمدی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۱صادره از قلعه گنج در یک قطعه زمین جهت تجمیع با پالک ۱۴۰ فرعی از ۴۹۷ اصلی به مساحت  ۱۴۵۳.۰۵متر مربع
 پالک ۱۳۷۶ فرعی از ۴۹۷اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۶ فرعی از ۴۹۷ اصلی قطعه چهار واقع در قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای ظریف احمدی محرز گردیده
 است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می
 توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به

مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
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 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود
 را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت
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 رسالت)ابوذر( به مساحت ۷۹۳۶.۰۱ متر مربع پالک ۴۲ فرعی از۲۴ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲۴ اصلی قطعه یک واقع در کهنوج  شهرک نظمیه خریداری از مالک
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 شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۷۴۷۳۶ در ششدانگ مدرسه شهید امیری )عدل( به مساحت ۳۱88.۹۴متر مربع پالک ۱۶۱ فرعی از۴۴ اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۲ فرعی از
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روستای سوردر در منطقه ی زیردامنه ی کوه های مارز و باالی 
دشت تگدر و در حدفاصل روستای صوالن به رمشک واقع شده 

 است.
در حال حاضر شغل تمامی اهالی و بویژه زنان و پیرمردان 

حصیربافی و سبد بافی است که تنها خریدار صنایع دستی انان 
 خانم قلندری مدیر هتل توپ قلعه گنج است.

اب این روستا سال های گذشته از طریق قنات سوردر تامین میشد 
و درختان خرما و مزارع سیر و تنباکو با این قنات ابیاری می شدند 
اکنون قریب به دو سال است قنات سوردر به کلی خشک و بی اب 

شده است نخلستان روستا خشکیده است و ابی برای کشاورزی 
وجود ندارد و تنها اب شرب و اشامیدنی هریک هفته  از طریق اداره 

 امور عشایری تامین می شود.
عباس مهردل پور شورای روستای سوردر در حالی که دستش را به 
ابادی پائین دست و خانه ها و کپری های خالی اشاره می کند می 

 گوید؛ 
همین یکماه قبل سی خانوار بدلیل نداشتن اب اشامیدنی مجبور به 

کوچ از این روستا به روستاهای منوجان و میناب استان هرمزگان 
شدند وضعیت زندگی اهالی باقیمانده ی روستا بدون اب بسیار 

سخت و طاقت فرسا هست قبل از اینکه قنات روستا خشک شود 
و در حال کم شدن بود مراتب را برای الیروبی به جهاد کشاورزی 

و بخشداری چاه دادخدا اطالع دادیم اما متاسفانه اقدامی انجام 
 نگرفت.

االن هر هشت روز یکبار از طریق با تانکر اداره امور عشایری می 
ایند و تانکرهای فلزی و پوسیده ی  ذخیره ی اب روستا را پر می 

کنند تقریبا یکصد خانوار می شویم که در فاصله ی هر چند خانوار 
یک تانکر دو هزار لیتری گذاشته اند اما حچم تانکرها بسیار کم و 

فاصله ی ابرسانی بسیار زیاد است دو هزار لیتر برای ما چند خانوار 
در این مدت فقط صرف اشامیدن و غذا پختن می شود و گاهی 

 وقت ها ابی رای حمام کودکان حتی باقی نمی ماند.
گاهی وقت ها از دره و پائین دست رودخانه که چاه نیمه خشکی 
وجود دارد با مکش پمپ برقی بیست لیتری اب گل الود و پر از 

شن و ماسه را برداشت می کنیم ب ای حمام همین صب امروز من 
خودم با اب گل الود و ماسه ای حمام کردم موی سرم پر از شن و 

 ماسه شد اما ناچار بودیم.
اگر تانکرهای روستا را زیاد کنند و تانکرهای با حجم بیشتر را به 

 اهالی بدهند مشکالت اب اشامیدنی شاید کمتر شود.
مهردل پور می گوید؛ به علت نداشتم اب حتی قادر به نگهداری دام 

 هم نیستیم.
شغل اغلب زنان و پیرمردان بافتن حصیر و سبد با برگ درخت داز 

هست و به طور میانگین درامد ماهیانه هر فرد بافنده ی صنایع 
حصیری دویست یا سیصد هزارتومان می شود که صرف کرایه رفت 
امد به شهر و خرید یک کیسه ارد و برای پیرزنان و پیرمردان مابقی 

 صرف خرید دارو و درمان می شود. 
کرایه ی هر نفر از سوردر تا مرکز قلعه گنج رفت و برگشت ۴۰ 
هزارتومانی می شود چند روز حصیر می بافیم برای اینکه یک 

قوطی رب گوجه یا کیسه ی ارد تهیه کنیم با اینکه تحت پوشش 
 کمیته هستیم اما کمیته به ما چیزی یا سبد غذایی نمی دهد.

 مجید احمدی بخشدار چاه دادخدا می گوید؛
در روستای سوردر اصال ابی زیر زمین وجود ندارد که ما بخواهیم چاه 

بزنیم یا ابی تامین کنیم با دستگاه ژئو فیزیک مطالعات کشف سفره 
 های زیرزمینی انجام شده است اما اب نیست

برای طرح احیا قنات روستای سوردر مقرر گردید پنجاه میلیون تومان 
جهاد کشاورزی کمک نماید اما خود اهالی هم پنج میلیون تومان باید 
به صورت خودیاری کمک نمایند اما از پرداخت این مبلغ عاجز هستند 

 و نمی توانند تامین کنند.

احمدی می گوید ؛تنها راه ابرسانی به این روستا این است که از فاصله 
ی ده الی پانزده متری کیلومتری صوالن یک خط انتقال اب برایشان 

 راه اندازی کنیم که نیاز به اعتبارات و بودجه داریم.
 *یوسف بامداددیان که   مددجوی کمیته امداد در روستای سوردر : 

شش ماه است موتور یخچال من سوخته است و یخ از همسایه ها 
تهیه می کنم هرچه به کمیته می روم می گویند بررسی می کنیم اما 

 خبری نیست.
یوسف بامدادیان اهل روستای سوردر بخش چاه دادخدا پیرمردی با 
هشت فرزند که از ناحیه ی چشم راست نابینا هست و تحت پوشش 

 کمیته امداد است می گوید؛
هشت فرزند دارم که سه نفر از انان دانش اموز هستند و چندی پیش 

چشم چپ م میخک داشت به کمک یکی از خیرین در بیمارستان شفا 
کرمان بستری و جراحی شدم و االن چشمم نسبت به قبل بهتر شده 

است اما کمیته امداد هیچ کمکی در زمینه ی معالجه و درمان چشمم 
انجام ندادند با اینکه چندین دفعه مراجعه نمودم حتی به فرزندان 

 دانش اموزم نیز کمکی نشده است.
 یوسف می گوید:

دقیقا االن شش ماه است که یخچال منزل م بدلیل کهنه و فرسوده 
بودن پس از موتور ان از کار افتاده و تعمیر هم نشد برای دریافت 
یخچال به کمیته امداد مراجعه کردم اما بهم گفتند برو می ائیم و 
بررسی می کنیم و تاکنون با گذشت شش ماه هیچ کمک هزینه 

ای برای خرید یخچال از کمیته امداد برای من صورت نگرفته است 
و تابستان امسال از همسایه ها یخ تهیه می کردیم و زندگی بدون 

یخچال واقعا برای مان سخت است اگر شما می توانید صحبت های ما 
 را به گوش مسئوالن  کمیته امداد برسانید.

 *چهار روز حصیر می بافیم برای خرید یک قوطی رب گوجه 
پیرزنی که با جسم ضعیف و نحیف اما با ظرافتی خاص مشغول بافتن 

 حصیر است می گوید؛
بافتن بک حصیر چهار روز طول می کشد بعد ان را به قیمت پانزده 
هزارتومان و برای تهیه ی یک قوطی رب می فروشم اما برای خرید 
یک قوطی رب هم نمی شود.  چهار حصیر باید ببافم ان شاید پول 
تهیه ی یک کیسه ارد را دربیاورم کمیته امداد که به ما ارد و مواد 

 غذایی توزیع نکرده است.
 عباس مهردل پور  شورای روستای سوردر می گوید:

به روستاهای بن گرو و جهلدر که باالتر از ماهستند ماهیانه سبد 
غذایی و ارد توزیع می کنند اما ما اینجا شش ماه می شود درخواست 

 یک کیسه ارد داده ایم.
 عباس مهردل پور شورای روستای سوردر می گوید ؛

دو روستای بن گرو در باالدست روستای ما را هر روز یا هر هفته مواد 
غذایی،ارد،لوازم خانه و پتو و سایر اقالم را در اختیارشان قرار می دهند اما 

ما هر چه مراجعه می کنیم هیچ خبری نیست و بعضی از ده و روستای 
ما به علت نداری و فقر ناچار هستند بروند بن گرو زندگی کنند تا مگر از 
کمیته امداد یا بنیاد مستضعفان تسهیالت و یا بسته ی مواد غذایی و یا 

 کیسه ی اردی عایدشان شود.
می بینیم ماشین ها و خودروهای امداد و یا بنیاد پر از مواد غذایی یا 

ارد هستند و می ایند می روند بن گرو و جهلدر فقط برای اهالی همین 
دو روستا توزیع می کنند و بر میگردند گاهی وقت ها ما با زن و بچه و 

کودکان می رویم سر راه ماشین های حمل مواد غذایی به انتظار می 
نشینیم که شاید به ما هم چیزی بدهند اما اعتنایی نمی کنند و می گویند 

 این ها مال اهالی جهلدر و بن گرو هست.

 فاطمه گمشادی ؛
من را برای اموزش حصیربافی به چند روستا بردند وقتی زنگ زدم برای 

 دریافت« پول« خانمی سرم داد کشید.
فاطمه گمشادی پیرزنی شصت وشش ساله هست و همه ی اهالی می 

گویند سی سال است که حصیر و صنایع حصیری می بافد و خودش می 
 گوید؛

چندین سال هست که صنایع حصیری مثل تولک و قندان و سبد می بافم 
قندان کوچک را سه هزارتومان و سبد را پانزده هزارتومان و سبد متوسط 
را هفت هزارتومان خانم قلندری مدیر هتل کپری می اید توی روستا از ما 

 خریداری می کند.
چند وقت قبل خانمی که اسمش را هم گفت و نشریه اسم خانم را نمی 

 نویسد گفت:
خانمی از طرف بنیاد یا فنی و حرفه ای امد به من گفت برای اینکه به زنان 
و روستائیان دیگر اموزش حصیربافی بدهی  دو میلیون تومان بابت اموزش 

حصیربافی و سبد بافی به زنان روستاهای  بن گرو و گلدشت به تو می 
پردازیم و من رو به بن گرو بردند و دفعه ی اول سه شبانه روز و دفعه ی 
دوم شش شبانه روز بن گرو اموزش حصیربافی به زنان روستایی دادم اما 

دیگر دنبالم هم نیامدند و به دخترم زنگ زدم و پس از گذشت چندین روز 
به بدبختی پشت ترک موتور سیکلت دامادم برگشتم به روستای سوردر و 
کلی پولی که بابت یکماه اموزش به من در روستاهای گلدشت و بن گرو و 
جهلدر به من دادند »هفتصد هزار تومان« بود که ان هم به چندین بار به 
 صورت صد تومن و دویست تومان و با فاصله ی چند ماهه پرداخت کردند.

 »اکبر خدادادی« معلولی که تحت پوشش هیچ نهادی حمایتی نیست.
اکبر خدادادی اهل و ساکن روستای سوردر از توابع بخش چاه دادخدای 

قلعه گنج است پیرمردی است که مدت ها براثر بیماری صعب العالج فلج 
و زمین گیر شده است و شب ها روزها در بستر فقر و بیماری کنج خانه 

 افتاده است.
 همسر و فرزندان دانش اموزش انقدر تنگدست و فقیر هستند که توانایی 

خرید لباس و کیف و کفش را ندارند چه برسد که بتوانند ویلچری را برای 
 پدرشان تهیه کنند.

اکبر تحت پوشش هیچ نهاد حمایتی نیست همسرش می گوید بارها به 
کمیته امداد و بهزیستی مراجعه کرده ام و می گویند می ائیم بررسی می 

کنیم اما هیچ خبری از انها نشده است و ما روز به روز فقیرتر و اکبر در 
 بستر بیماری ضعیف تر و نحیف تر می شود.

تنها با یارانه شان زندگی می کنند یا هر وقت گذری خیری به روستایشان 
 بیفتد چندرغازی به انها می دهند

همسر اکبر عالوه بر فقر و محرومیت شاهد زجرها و دردهای همسرش هم 
هست درحالی که توان درمان او را ندارد و اکبر دیگر انقدر زمین گیر شده است 

که توان کار کردن را ندارد و فرزندانش کوچکش توان و استطاعت نگهداری از 
اکبر را ندارند و با شروع سال تحصیلی دانش اموزانش لباس و کیف و کفش نو 

ندارند و لباس های کهنه فرزندانش انها را در برابر سرما و گرما حفظ نمی کنند 
و دمپایی های پاره فرزندانش باعث می شود سنگ های کف روستا را زیرپایشان 

 احساس کنند.
خانواده ی اکبر زیر سقف اتاق کوچکی با زیرانداز رنگ و رو رفته و تعدادی 
پتوی کهنه و در خانه ی انان اثری از مواد غذایی نیست خانواده ی اکبر و 

خانواده های همسایه ی او در این روستا مورد بی توجهی مسئوالن قرار گرفته 
اند

هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید اسماعیل آفاق حسینی .  ۰۹۱۳۲۴8۲۰۷۹

جانشین مدیر مسئول:خدامراد میرآبادی:۰۹۱۳۳۴۹۰۹۲۳

سردبیر:حمید شهریاری کوتکی: ۰۹۱۳۹۴۹۲۱8۷

جانشین سردبیر:ادیب حیدری:۰۹۱۳۲۴8۲۶۳۰

گرافیست: احمد شهبازی:۰۹۱۳۷۲۵88۹۴

دفتر مرکزی:قلعه گنج جنب بانک صادرات

نمایندگی کهنوج:حمید شه بخش:۰۹۳۹۵۶۹۷۰۱۲

نمایندگی منوجان: رسول شجاعی:۰۹۱۰۳۳۹۶۹۳۶

نمایندگی رودبار جنوب:صابر صفی خانی:۰۹۳۶۱۴۴۹۶۵۹

نمایندگی فاریاب:یونس لطفی: ۰۹۱۳8۲۶۴۰۷۴

ســـوردر،روستایی  که بهر  جرعه ای آب ، درمان می طلبد

 یادواره شهید محمد حیدری با عنوان »ابروی محله » برگزار گردید.
عصر امروز یادوار شهید محمد حیدری با حضور ائمه 
جمعه قلعه گنج منوجان ،خانواده های معظم شهدا 

،مردم ،مسئولین در محل مسجد حسن اباد قلعه گنج 
با سخنرانی فرماندهی محترم سپاه شهرستان قلعه 

 گنج جناب سرگرد نسب امیری برگزار شد
فرماندهی محترم سپاه ضمن تبریک بمناسبت هفته 

دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان 
خاصا شهید محمد حیدری که یادواره بنام این شهید 

واالمقام برگزار گردید گفت‹‹یاد وخاطرات شهیدان 
واستوره های نظام چیزی کمتر از شهادت  نیست پس 

ما همواره سرلوحه کار خود را شهدا قرار دهیم زیرا انها 
 رفتند تا ما بمانیم 

نسب امیری در این یادواره گفت‹‹مسیولین عزیز با 
درایت وعزم جدی بر مشکالت بتازند و جناجی عمل 
نکند حرف از اصولگرایی و اصالح طلبی نزنیم  طبق 

فرمایشات مقام معظم رهبری انقالبی عمل کنیم تا گره 
از مشکالت مردم که جوانانی چون شهید محمد حیدری 

تقدیم به انقالب کرده اند باز کنیم و خدای نکرده 

 مدیون شهدا وخانواده های شهدا نباشیم
درحاشیه جلسه یادواره فرمانده سپاه با اشاره به موضع 

گیری امام جمعه محترم در تریبون مقدس نماز جمعه در 
 رابطه با

گرانی بازار یاد اورشد واز مسئولین خواست که در رفع 
مشکل گرانی بازار و برقراری اصناف با جدیت پیگیری 

کنند تا مردم از بازار قلعه گنج متواری به سمت شهرهای 
 همجوار جهت خرید مایحتاج زندگی نشوند

نسب امیری در پایانی مراسم   به مسئولین ودستگاههای 

اجرایی در جهت شفاف سازی و تعیین تکلیف شرکت 
دهیاریهای بخش مرکزی که مدتی است راکدمانده  
نیز متذکر شد واز مسئولین مربوطه خواست که در 

این زمینه روشنگری کنندتا سهامداران ودهیاران در  
 جریان قصه قرار بگیرند

تهیه و تنظیم خبر: عبدالواحد کرمی
عکاس:ادیب حیدری


