
 در آئین افتتاحیه شهرداری شهر رمشک :

 پردل رئیسی به عنوان نخستین شهردار رمشک معرفی شد.

شهرداری شهر رمشک 
پنجشنبه دوازدهم دی ماه   
با حضور حجت االسالم نجنو 
امام جمعه قلعه گنج،مولوی 

یونس چاهانی  امام جمعه 
اهل سنت رمشک، احمد 
حمزه نماینده مردم پنج 

شهرستان جنوبی و مهدی 
شهسواری سرپرست 

فرمانداری قلعه گنج ، نژاد 
خالقی مدیرکل امور شهری 

استانداری کرمان و مجید 
احمدی بخشدار و قاسم 

احمدی شهردار قلعه گنج 
و جمعی از مدیران ادارات 

قلعه گنج و شوراهای 

اسالمی شهر رمشک و 
معتمدین و اهالی رمشک 

افتتاح و پیام رحمانی 
فضلی وزیر کشور در ائین 
افتتاحیه شهرداری رمشک 

 قرائت شد.
به گزارش افاق جنوب 
شهرداری رمشک در 
ساختمانی به مساحت 

 یکصد متر مربع 
)ساختمان دهیاری سابق 

رمشک (رسما افتتاح و 
پردل رئیسی به عنوان 
نخستین شهردار شهر 

 رمشک انتخاب شد.
مسئولین قبل از مراسم 

افتتاح در مسجد مرکزی 
رمشک حضور داشته و 
مراسم معارفه ی پردل 

رئیسی در جمع مردم 
 رمشک برگزار کردند.

با افتتاح شهرداری 
رمشک  در شهرستان 

قلعه گنج دارای سه نقطه 
ی شهری می شود که 
شهرداری ها به ارائه 

خدمات به شهروندان 
 می پردازند.

خبرنگار:ادیب حیدری

اطالعیـــه انتخــابات اتحــادیه صنفی
 شهـــرستــان قلعــــه گنج

به اطالع دارندگان جواز 
کسب معتبر دائم در 
اتحادیه های صنفی 

))اتحادیه خواربار و لبنیات 
–مصالح ساختمانی –

نانوایی و قنادان –خدمات 
فروشندگان لوازم یدکی 

وخودرو –پوشاک –
خیاطان و آرایشگران –

تعمیرات لوازم خانگی و 
عکاسان –لوازم خانگی(( 

می رساند از تاریخ 
98/۱۰/24به مدت ۱۰ روز 

ثبت نام از داوطلبان 
عضویت در هیئت مدیره 

و بازرسی اتحادیه های 
فوق الذکر انجام می پذیرد 
در صورت تمایل داوطلب 

شدن می توانید با در 

خدامراد میر آبادی

��نگاهی گذرا  به تایید صالحیت های حوزه انتخابیه 
کهنوج بزرگ نشان می دهد که تعدد و تکثر کاندیداهای 
یک حزب و جناح نسبت به جناح دیگر مشهودتر است و 
چنانچه وحدت و اجماعی در بین آنها شکل نگیرد ، علی 
رغم برتری آرایی که نسبت به جناح مخالف مقابل دارند  

 ، با  مشکل جدی  مواجه می شوند.
�� این فرضیه زمانی خود را بهتر نشان می دهد که نیم 

نگاهی به انتخابات گذشته داشته باشیم از آن حیث 
که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته با معرفی 

یک کاندیدا از هر جناح سیاسی رای قاطبه مردم این 
حوزه به سبد کاندیدای اصولگرایان ریخته شد .  این 
در حالی بود که  نه نماینده مستقر و نه دولت همسو 

با اصولگرایان بود به طوری که به اظهار نظر منابع غیر 
رسمی نماینده مستقر در زهکلوت عنوان کرده بود 

که: رای باالی مردم به رئیس جمهور غیر مستقر باعث 
سرافکندگی اینجانب شده و شرم دارم که نسبت به 

خواسته های مردم پیش مسئولین فرادستی چانه زنی 
 کنم ) نقل به مضمون(

�� از آن طرف علی رغم برتری آرای اخذ شده در 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در دور قبل  به دلیل 

حضور سه کاندیدا از یک جناح و تقسیم آرا ، باعث  
 پیروزی یک کاندیدا از جناح مقابل شد 

��بنابراین با عنایت به نارضایتی نسبی  مردم از عملکرد 

 یک نکتــه صـد  معنـــی !

سخــن نـخــســـت

یک دریــا 
سوگـواری

نخستین نوزاد در 
بیمارستان شهدا قلعه گنج 
با عمل جراحی سزارین 

چشم به جهان گشود.

سیالب ۶۰ میلیارد تومان خسارت در قلعه گنج بر جا گذاشت

 نفس دیماه به
 شماره افتـاده

اســــت
242

4

ادامه در صفحه دوم

دست داشتن مدارک ذیل و 
تکمیل فرم مربوطه شخصاً 

به اتاق اصناف شهرستان 
قلعه گنج در میدان بانک 
کشاورزی مراجعه نمایید

 مدارک مورد نیاز 
اصل و تصویر پروانه کسب   -۱
تصویر شناسنامه برگه اول   -2

و دوم 
اصل و تصویر کارت ملی   -3

اصل و تصویر مدرک   -4
تحصیلی حداقل دیپلم 

شش قطعه عکس ۶ در 4   -5
۶-  اصل بر که و اصل برگ 

عدم سو پیشینه کیفری 
اصل برگه عدم اعتیاد به   -7

مواد مخدر 
هیئت اجرایی اتحادیه های 
صنفی شهرستان قلعه گنج



2 رسول خدا صلهّی اللهّ 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،

دولت خصوصاً در سیاست خارجه ،  اعم 
از ناتوانی در انتقال اجساد قربانیان حادثه 

جده و منا بی سرانجامی برجام نافرجام 
که به اذعان  یکی از اعضای  هیئت دولت 

سهم ایران از آن تقریباً ) هیچ (بود و یا  
حوادث ناگواری همچون سقوط هواپیمای 

تهران یاسوج ،  قطار تهران -  مشهد 
،  کشتی سانچی و پس گرفتن امضای 

معنادار استیضاح وزیر راه وقت که متلک 
گونه گفته بود ؛ نگران نباشید قطار بیمه 
است !  و غیر  شفاف سازی آرا و دارایی 

های نمایندگان ، تعطیلی کارخانجات نظیر 
هپکو ، آزمایش ،  جنرال الکتریک و ده 

ها کارخانه تحت عنوان شخصی سازی به 
جای خصوصی سازی ،  بحران یک شبه 
ی  بنزین تصویب 2۰ دقیقه ای  بر جام 

، سبقت در سلفی با موگرینی ،  می توان 
گفت شانس کاندیدای اصالح طلبان نسبت 

 به اصولگرایان بیشتر خواهد بود!
�� نکته ای که در این میان قابل ذکر 

است این است که از میان کاندیداهای 
تایید صالحیت شده اصولگرایان دو 

کاندیدا  مطرح تر از بقیه و یکی از آنها 
شانس بیشتری دارد  تا در کارزار انتخابات 

با کاندیدای اصالح طلبان رقابت کند و 
چنانچه این افزون خواهی و انحصارطلبی از 
طرف یکی از کاندیداهای این جریان نادیده 

گرفته نشود و در واقع بین این دو گزینه 
وحدتی حاصل نشود شکی نیست که بازهم 

پیروزی اصولگرایان با اما و اگر روبه رو 
 خواهد شد !

��کوتاه سخن آنکه چنانچه از بین دو 
گزینه اصلی اصولگرایان آنکه از اقبال 

کمتری برخوردار است  به نفع دیگری 
کنار نرود مصوب اصلی شکست اصولگرایان 

خواهد بود که بعید می دانم که چنانچه 
این فرضیه رقم  بخورد این خطای غیر 

قابل اغماض از چشم و گوش  اصولگرایان 
دور بماند، چرا که  تا سالهای سال شهره 

بدنامی و انگشت نمای خرد و کالن خواهد 
شد و انتظار می رود با توجه به شرایط 
حساس کشور و تجربه حاصله از دوره 

قبل انتخابات مجلس شورای اسالمی ،  
کاندیدایی که از اقبال کمتری برخوردار 
است ،  افزون طلبی و انحصار خواهی را 
کنار گذاشته و با عزمی راسخ به صفوف 

وحدت  طلبان و اتحاد اندیشان پیوسته و 
موجبات باقیات صالحات خود و رضای حق 

و  خشنودی اکثر مردم   و خوش نامی 
خود را فراهم آورد. ان شاءالل

محمدرضا بامری رئیس بیمارستان شهدا 
قلعه گنج در گفتگو با خبرنگار نشریه ی 

 افاق جنوب قلعه گنج گفت:
 نخستین نوزاد با عمل جراحی سزارین 

با حال عمومی کامال« خوب در این 
 بیمارستان به دنیا آمد. 

وی افزود: حال مادر نوزاد  کامال« خوب 
 است.

 بامری ادامه داد: 
قبل از این اغلب بیمارانی که نیاز 

به عمل جراحی سزارین داشتند به 
بیمارستان های کهنوج و جیرفت اعزام 
می شدند اما پس از تجهیز و راه اندازی 

اتاق عمل و استقرار پزشک متخصص 
زنان و زایمان بیمارستان قلعه گنج 

امادگی انجام جراحی سزارین را برای 
 مراجعین این عمل جراحی دارد. 

وی افزود: در حال حاضر در کلینیک 
بیمارستان شهدا قلعه گنج پزشکان 

متخصص کودکان،داخلی،زنان و 
زایمان،جراحی و بیهوشی به ارائه 

 خدمات درمانی به مراجعین می پردازند.

       خبرنگار:ادیب حیدری

ادامه سخن نخست

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003079هیات 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 علی مکثائی 

فرزند درمحمد بشماره شناسنامه 706 صادره از رودبارجنوب در یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 41680متر مربع پالک 39 فرعی از50 اصلی 

مفروز و مجزی شده از 1 و3 فرعی از 50 اصلی قطعه یک واقع درقوچ آباد 
کهنوجخریداری از مالک رسمی آقای خانم ایران تاج ضرغام مالکی محرز 

گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

**************
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003131هیات 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 خانم بتول 
دهقانیفرزند حسن بشماره شناسنامه 174صادره از کهنوج در یک باب 

خانه نیمه تمام به مساحت 229.83متر مربع پالک 865 فرعی از 22 اصلی 
مفروز و مجزی شده از پالک 22 اصلی قطعه یک واقع درقنات ساالران 

کهنوجخریداری از مالک رسمی آقای عباس وزیری محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

**************
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003010هیات 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 مسلم وزیریفرزند 

مصیب بشماره شناسنامه 375صادره از کهنوج در یک باب خانه به مساحت 
204.20متر مربع پالک 10060 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شده از 266 

فرعی از 2 اصلی قطعه یک واقع درحیدرآباد کهنوجخریداری از مالک 
رسمی آقای ابراهیم عباسی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

**************
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002002912هیات 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 اکبر اطمینانی 

فرزند علی بشماره شناسنامه 20صادره از کهنوج در یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 340045متر مربع پالک 910 فرعی از93 اصلی مفروز 
و مجزی شده از پالک 2 فرعی از 93 اصلی قطعه یک واقع درچاهریگان 

کهنوجخریداری از مالک رسمی آقای عباس اطمینانیمحرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

**************
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002002880هیات 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 هادی حیدری 

فرزند محمد بشماره شناسنامه 98صادره از جیرفت در یک باب خانه به 
مساحت 312.45متر مربع پالک 10066 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی 

شده از 275 فرعی از 2 اصلی قطعه یک واقع درحیدرآباد کهنوجخریداری 
از مالک رسمی آقای بهرام پور آشتیانی محرز گردیده است.لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

*****
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13986031900203080هیات 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 خانم زینب 
شهریاری سرحدی فرزند کنار بشماره شناسنامه 9446صادره از کهنوج در یک باب خانه به 
مساحت720.91متر مربع پالک 444 فرعی از21 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی 

از 21اصلی قطعه یک واقع در علی آباد شهر کهنوجخریداری از مالک رسمی آقای عباس 
دانشور وزیری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

*****
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860319002003009هیات 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 مرتضی دادخدایی 

کهن میرزا فرزند میرجانبشماره شناسنامه 3150460311صادره از کهنوجدر یک باب 
مغازهبه مساحت32 متر مربع پالک 1413 فرعی از497  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 

13 فرعی از 497 اصلی قطعه چهار واقع درشهر قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین احمدیمحرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

*****
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860319002002999هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم گلخاتون صمیمی 
کشیتی فرزند تراب بشماره شناسنامه 1237 صادره از قلعه گنجدر یک باب مغازهبه 

مساحت27.73 متر مربع پالک 1408 فرعی از 497  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 
13 فرعی از 497 اصلی قطعه چهار واقع درشهر قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای 
نورک احمدیمحرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 

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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

*****
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860319002003073هیات 
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 بهزاد 
بهرامی مقدم فرزند عوض بشماره شناسنامه 18570 صادره از کهنوجدر یک قطعه زمین 

مزروعیبه مساحت43932.5 متر مربع پالک 1410 فرعی از 497  اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 13 فرعی از 497 اصلی قطعه چهار واقع درنورک آباد قلعه گنج خریداری از 

مالک رسمی آقای حسین احمدیمحرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

*****
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139860319002003032هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 

ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صغری امیری پور 
رودباری فرزند طاهر بشماره شناسنامه 1178 صادره از رودبار جنوبدر یک باب خانهبه 

مساحت364.48 متر مربع پالک 1409 فرعی از 497  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 13 
فرعی از 497 اصلی قطعه چهار واقع درنورک آباد قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای 
حسین احمدیمحرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

*************
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139860319002003076هیات 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 میثم دستجردی 

فرزند عباسبشماره شناسنامه 0صادره از کهنوجدر یک باب خانهبه 
مساحت753.88متر مربع پالک 38 فرعی از495 اصلی مفروز و مجزی 

شده از پالک 17 فرعی از 495 اصلی قطعه چهار واقع درحاجی آباد قلعه 
گنج خریداری از مالک رسمی آقای بهادر دادخداییمحرزگردیده است.لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

*************
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003269هیات 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 عظیم میرانفرزند دوست 
محمد بشماره شناسنامه 6 صادره از قلعه گنجدر یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت85087.36متر مربع پالک 8 فرعی از478 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک478  اصلی قطعه چهار واقع درروستای پیرحاجیخریداری 
از مالک رسمی آقای رضا میرانی طراده محرز گردیده است.لذا به منظور 

اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

*************
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003004هیات 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 مصطفی رازبان فرزند 
فتح اله بشماره شناسنامه 22421صادره از کهنوج در یک باب خانهمشتمل 
بر دو دهنه مغازهبه مساحت 516متر مربع پالک 4076 فرعی از 920 اصلی 

مفروز و مجزی شده از پالک 920 اصلی قطعه پنجواقع درخیابان کالت 
منوجانخریداری از مالک رسمی آقای درویش رازبانمحرز گردیده است.لذا 

به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

*************
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002000555هیات 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 یوسف رئیسی منوجان 
فرزند گل محمد بشماره شناسنامه 21113صادره از کهنوج در یک قطعه باغبه 
مساحت 146303متر مربع پالک 2 فرعی از915 اصلی مفروز و مجزی شده از 

پالک 915 اصلی قطعه پنج واقع در منوجان چاریانخریداری از مالک رسمی 
آقای عباس زارعی منوجانمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

نخستین نوزاد در بیمارستان 
شهدا قلعه گنج با عمل جراحی 
سزارین چشم به جهان گشود.



)مقام معظم رهبری(3
جوان را باهویّت بار بیاورید. اگر جامعه ای احساس هویّت نکرد، صداهای بلند تحّکم آمیز، راحت او را مغلوب خواهد کرد. آن که 
ایستادگی میکند، آن کسی است که احساس هویّت میکند؛ حاال این هویّت، گاهی هویّت ملّی است، گاهی هویّت دینی است، گاهی هویّت 

انسانی است،

*************
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 
139860319002003096هیات 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 ابراهیم دیمه کار فرزند اسحقبشماره شناسنامه 16285صادره از کهنوجدر یک 
قطعه زمین مزروعی مشتمل بر نخلبه مساحت31945.08متر مربع پالک 120 فرعی از164 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 164 اصلی قطعه 

دو واقع درهور فاریاب خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی خورشیدیگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء شماره   
139860319002002908و139860319002002905 و 139860319002002909و139860319002002896 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان1- 
آقای مهدی درویشی کهورزیری فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 4377 صادره از قلعه گنج در یک باب خانه به مساحت 913.53 متر مربع 
پالک 371 فرعی از496 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 48 فرعی از 496  اصلی قطعه چهار واقع در حسین آباد قلعه گنج خریداری از 

مالک رسمی آقای نورمحمد احمدی کهنعلی،2- آقای مهدی درویشی کهورزیری فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 4377 صادره از قلعه گنج 
در یک باب خانه به مساحت 789.52 متر مربع پالک 372 فرعی از496 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 48 فرعی از 496  اصلی قطعه 

چهار واقع در حسین آباد قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای نورمحمد احمدی کهنعلی، 3- آقای عباس احمدی کهنعلی فرزند پردل 
بشماره شناسنامه 2 صادره از قلعه گنج در یک باب خانه به مساحت 505.85  متر مربع پالک 1411 فرعی از497 اصلی مفروز و مجزی شده 

از پالک 13 فرعی از 497  اصلی قطعه چهار واقع در قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی ، 4- آقای ابراهیم بازگیر فرزند 
درک بشماره شناسنامه 2304 صادره از کهنوج در یک باب مغازه مشتمل بر دوطبقه فوقانی به مساحت 82.16  متر مربع پالک 1412 فرعی 

از497 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 13 فرعی از 497  اصلی قطعه چهار واقع در قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی 
، محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003523هیات 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 خانم مریم زارعی فرزند علی بشماره شناسنامه 77صادره از کهنوج در یک باب 

خانه به مساحت 571متر مربع پالک 5 فرعی از912 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 912 اصلی قطعه پنج واقع درمنوجان چاریان بلوار خلیج 
فارس خریداری از مالک رسمی آقای اسحق زارعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003534هیات 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 خانم صغری زارعی فرزند علی بشماره شناسنامه 9378 صادره از منوجان در یک 
باب خانه به مساحت 475.05 متر مربع پالک 7 فرعی از912 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 912 اصلی قطعه پنج واقع درمنوجان خریداری 
از مالک رسمی آقای اسحق زارعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003526هیات 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 خانم صغری زارعی فرزند علی بشماره شناسنامه 9378 صادره از منوجان در یک 
باب مغازه به مساحت 37.24 متر مربع پالک 4 فرعی از912 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 912 اصلی قطعه پنج واقع درمنوجان خریداری 
از مالک رسمی آقای اسحق زارعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003531هیات 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 اصغر زارعی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 3668 صادره از رودان در 
ششدانگ دو باب مغازه متصل بهم به مساحت 80.95 متر مربع پالک 201 فرعی از880 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 880 اصلی قطعه 
پنج واقع درقلعه منوجان توحید آباد خریداری از مالک رسمی آقای عباس دوراندیش محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003528هیات 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 ارجین فرزند دادعباسبشماره شناسنامه 1542 صادره از منوجان در 
ششدانگ کارگاه مکانیکی به مساحت 1760.16متر مربع پالک 200 فرعی از880 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 880 اصلی قطعه پنج واقع 

درچاریان منوجان دهمیرزا خریداری از مالک رسمی آقای عباس دوراندیش محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003537هیات 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 آقایمجتبیموحدی پور فرزند دادعلی بشماره شناسنامه 226صادره از کهنوج در 

یک باب خانهبه مساحت 633.8متر مربع پالک 46 فرعی از835 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 835 اصلی قطعه پنج واقع درقلعهمنوجان  

کوچه بانک مشیز جنب کتابخانه خریداری از مالک رسمی آقای فقیر محمد زارعیمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003296هیات 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 امید زارعی فرزند غالمشاه بشماره شناسنامه 3269 صادره از منوجان در یک باب خانهبه مساحت 1226.26متر مربع پالک 
4077فرعی از 920 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 920 اصلی قطعه پنجواقع درمنوجانخریداری از مالک رسمی آقای احمد رازبانمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003299هیات 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 حسن سمندری پتکان فرزند احمد بشماره شناسنامه 689صادره از منوجان در یک باب خانهبه مساحت 955.5متر مربع پالک 
4079فرعی از 920 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 920 اصلی قطعه پنجواقع درمنوجانخریداری از مالک رسمی آقای احمد رازبانمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر آراء شماره  139860319002001719 
هیات 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 دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت به شناسه ملی 14000235860 در ششدانگ خانه بهداشت 
به مساحت 232.38 متر مربع پالک 9فرعی از 331 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 331  اصلی قطعه دو واقع در حیدر آباد شهر فاریاب خریداری از مالک رسمی 

آقای رحیم بهزادی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139860319002003302هیات 
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 اسالم پی سخن فرزند رضا بشماره شناسنامه 15صادره از منوجان در یک باب خانهبه مساحت 1094.9متر مربع پالک 4078فرعی از 920 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 920 اصلی قطعه پنجواقع درمنوجانخریداری از مالک رسمی آقای احمد رازبانمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003527هیات 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 خانم سوسن زارعی فرزند علی بشماره شناسنامه 0 صادره از منوجان در یک باب خانه به مساحت 539.47 متر مربع پالک 6 فرعی 
از912 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 912 اصلی قطعه پنج واقع درمنوجان چاریان خریداری از مالک رسمی آقای اسحق زارعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  139860319002003490هیات 
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 ابراهیم عیسایی فرزند تقی بشماره شناسنامه 3106صادره از منوجان در یک  قطعه باغ به مساحت 34720.38 متر مربع پالک 5 فرعی از904 اصلی مفروز و مجزی 
شده از پالک 904 اصلی قطعه پنج واقع در چاریان منوجان خریداری از مالک رسمی آقای سیاه زارعی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  
139860319002003550هیات 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 خانم زینت ساالری فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه 5 صادره از کهنوج در یک باب خانه به مساحت 233.16متر مربع پالک 222 
فرعی از32 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 3 فرعی از 32 اصلی قطعه یک واقع درکهنوج شهرک نظمیه  خریداری از مالک رسمی آقای سیروس ضرغام مالکی محرز 
گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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: 98/10/28
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/12

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

 قوه قضاییه
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کهنوج

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 1398690319002003520 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عبدالرسول شجاعی نودژ فرزند محمد به شماره شناسنامه 1045صادره 
منوجان در یک باب خانه به مساحت 669.74 متر مربع پالک 4 فرعی از 831 اصلی مفروض و مجزی شده از پالک 831 اصلی قطعه پنج واقع در قلعه منوجان نخلستان 

خریداری از مالک رسمی شاه پسند شیخی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 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 درصورت انقضای  مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 تاریخ انتشار نوبت اول 98/10/28

 انتشار نوبت دوم 98/10/12

 اصغر نارویی 

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج



هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید اسماعیل آفاق حسینی .  ۰9۱32482۰79

جانشین مدیر مسئول:خدامراد میرآبادی:۰9۱3349۰923

سردبیر:حمید شهریاری کوتکی: ۰9۱39492۱87

جانشین سردبیر:ادیب حیدری:۰9۱32482۶3۰

گرافیست: احمد شهبازی:۰9۱37258894

دفتر مرکزی:قلعه گنج جنب بانک صادرات

نمایندگی کهنوج:حمید شه بخش:۰9395۶97۰۱2

نمایندگی منوجان: رسول شجاعی:۰9۱۰339۶93۶

نمایندگی رودبار جنوب:صابر صفی خانی:۰93۶۱449۶59

نمایندگی فاریاب:یونس لطفی: ۰9۱382۶4۰74

 فرماندار قلعه گنج :
سیـالب ۶۰ میلیـارد تومـان خسـارت در قلعه گنـج بـر جا گذاشت

 بسم الل .
نفس دیماه به شماره افتاده است . باران رحمت 

بارید . سیل آمد و همه جا را آب برد . خدایا 
 شکرت .

اتفاقات بسیارند . از شهادت سردار دلها ، 
ذوالفقار علی ، کسی که به قول بی بی مراقب 

ما بود که مبادا دشمن زخمی بزند ،گرفته 
تا سقوط هواپیمای مسافربری و تایید و رد 

صالحیت مدعیان تکیه بر صندلی گرم مجلس 
 نمایندگان  .

بنده نیز به نوبه ی خود ، شهادت سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی را تبریک و تسلیت عرض 

 می کنم . 
 اما ...

بر خالف سرمای پیرزال کش دی ، بازار 
انتخابات دارد  گرم و گرمتر می شود . . از 

گروه ما که حاج آقا امیری ،آقای شکراللهی 
، آقای بامری ، آقای مرادی و .... )خداوند 
بیشترشان کند( از فیلتر شورای نگهبان 

عبور کردند  ،شیفتگان خدمتی که دغدغه 
ی پیشرفت جنوب از وجنات مبارکشان می 
بارد . بزرگوارانی که آنقدر تشنه ی خدمتند 

که در دور قبلی هیچ کدامشان حاضر نشدند 
کنار بروند . الل اکبر از این احساس تکلیف !!! 

خداوند از عمر من بکاهد و بر عمر آنان که می 
خواهند به مردم سرزمینم خدمت کنند بیفزاید 

  . 
اما باید خدمت شریف این بزرگواران عرض کنم 

که این شیفتگی شما برای خدمت به مردم 
که مانع کنار کشیدن شما از میدان به نفع 

دیگری می شود سبب پیروزی رقیب خواهد 
شد . کما اینکه دور قبل چوبش به ........ همگی 

شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی یک 
سناریوی از قبل برنامه ریزی شده وهمانند یک 

 توطئه به وقوع پیوست.

 تحلیل از شهادت سرباز سپاه اسالم و چهره 
کاریزما وشهید بین الملل سپهبد حاج قاسم 
سلیمانی زوایای پیدا و پنهان زیادی دارد و 

اشخاصی که در حوزه های امنیتی صاحب نظر 
هستند بهتر می توانند تحلیل کنند اما  نگارنده 

فکر می کند این اتفاق یک سناریوی از قبل برنامه 
ریزی شده و همانند یک توطئه به وقوع پیوست 

اگر توجه داشته باشیم تعدادی از تظاهر کنندگان 
عراقی در واکنش به عملیات نظامی آمریکا علیه 

پایگاه های حشدالشعبی در عراق ، تعدادی بالباس 
نظامی به سمت سفارت آمریکا در بغداد حرکت 

کردند، خبرهایی به طور غیر رسمی انتشار یافت 
تصمیم پنهانی برای عدم مانع تراشی در راه رسیدن 

آنها به داخل سفارت آمریکا و به آتش کشیدن 
 بخشی از آن حکایت داشت

و مشاهده می شد در حوزه رسانه های جهانی در 
میان هزاران شعار ، شعاری که نوشته بود قائدی 
سلیمانی متمرکز شدند مشخص بود علت خاصی 

در کار است جالب است در همین اوضاع مایک 
پمپئو به تصویری از سفارت نیمه سوخته برای 
نمایش در رسانه ها نیاز داشتدتابتواند عملیات 
 پیامد آن را بعنوان حرکتی دفاعی توجیه کند 

این حوادث ناخودآگاه انسان را به یاد رویدادهای 
25 تا 28 مرداد سال ۱332 در ایران می اندازد در 
آن سه روز که محمدرضا شاه از ایران رفته بود، در 
و دیوارهای شهر تهران پر از شعارهای توده ای شد. 
مردم عادی و افراد مذهبی با مشاهدۀ آن شعارها، 

گمان می کردند که با رفتن شاه، حزب توده در 
صدد قبضۀ قدرت است و از این امر بیمناک شدند. 
اما بعدها گویا کاشف به عمل آمده که آن شعارها 
نه کار توده ای ها بلکه زیر سِر متولیان کودتا علیه 

نفس دیماه به شماره افتاده است یــک دریــا ســوگــواری 

یک سال بود که مجتمع پرورش مرغ شاخ دار را راه اندازی کرده بودم اما طغیان رودخانه و وقوع سیالب به 
مزرعه ام موجب شد که تعداد ۶۰ قطعه از این مرغ ها تلف شوند که ارزش هر قطعه مرغ شاخ دار روسی ۱5۰ هزار 

 تومان بود.
فالحی تصریح کرد: برای کشاورزی، به ازای هر یک هکتار زمین 2 میلیون و پانصد هزار تومان لوله و نوار تیپ 

خریداری کرده بودم و جمعا هشت هکتار زمین کشاورزی را به آبیاری قطره ای مجهز کرده بودم اما همه لوله ها و 
 نوار تیپ ها را سیل خراب کرد.

 محمد ُدرزهی اهل دهستان رمشک نیز گفت:
 در دهستان رمشک بیشتر اراضی که نزدیک رودخانه بودند دچار آسیب شده و به منازل روستا هم خسارت وارد 

 شده بود.
 او اعتقاد دارد که طی 2۰ سال گذشته رودخانه رمشک با این حجم از آب طغیان نکرده بود.

 عبدالحسین حیدری از دیگر کشاورزان روستای شمزان چاه باغ است که می گوید:
وقوع سیالب در کشاورزی موجب ریزش جداره ی چاه کشاورزی و تخریب ان شده است و بهسازی و الیروبی چاه 

 کشاورزی بیش از 7۰ میلیون تومان هزینه در برخواهد داشت که پرداخت و تامین ان برای ما دشوار است.
 محمد خواجویی دهیار شومهری سرخ قلعه هم گفت: 

همه سیل بندهای حاشیه روستای شومهری، آبگیری و بعضا تخریب شده و به مزارع خیار و گوجه به طور ۱۰۰ 
 رصد خسارت وارد شده است.

با توجه به پراکندگی روستاها در جنوب کرمان خصوصا شهرستان قلعه گنج، به نظر می رسد بررسی و ارزیابی واقعی 
خسارات ناشی از سیالب، چند روزی به طول بیانجامد اما آنچه که مشخص است، مردم و مسووالن جنوب کرمان 

و حتی بسیاری از موسسه های خیریه مردمی برای ساماندهی وضعیت مردم و مناطق سیل زده، کمر همت را 
بسته اند که شرح اقدامات آنها در گزارش های آتی منتشر خواهد شد.
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به گفته سرپرست فرمانداری قلعه گنج، بارندگی های اخیر و جاری شدن سیالب ۶۰ 
 میلیارد تومان خسارت در حوزه های زیرساختی و کشاورزی این شهرستان بر جا گذاشت.

 مهدی شهسواری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار افاق جنوب افزود: 
در پی طغیان رودخانه های فصلی و آبگرفتگی بسیاری از منازل روستایی قلعه گنج 

همچون چراغ آباد و جنگل آباد در بخش مرکزی و بسیاری از روستاهای دیگر، اهالی این 
مناطق ناچار به خروج از منازل مسکونی خود شدند و راه ارتباطی 44 روستا در بخش 

چاه دادخدا نیز به مدت 2 روز مسدود شد، اما به همت نیروهای راهداری هم اینک 
 تمامی محورهای ارتباطی باز و تردد در آنها جریان دارد.

 وی ادامه داد: 
بیشترین خسارت به حوزه مسکن روستایی وارد شده و از آنجا که در سال های گذشته 

بسیاری از اهالی روستاها مسیر سیالب را جابجا کرده و در حریم رودخانه ها اقدام 
به ساخت و ساز کرده اند باعث شده که با جاری شدن سیالب، منازل مسکونی دچار 

 آبگرفتگی شوند.
 *خسارت سیل در قلعه گنج به 5۰۰ واحد مسکونی 

 شهسواری تصریح کرد:
 به گفته کارشناسان، حدود 5۰۰ واحد مسکونی در بخش مرکزی و چاه دادخدای 

قلعه گنج دچار آسیب جدی شده اند و متاسفانه این واحدهای مسکونی از واحدهایی 
 بودند که طی  سال های اخیر ساخته شده بودند.

فرماندار قلعه گنج افزود: به هرحال نیازمند نگاه ویژه همه مسووالن استانی و کشوری به 

 این شهرستان هستیم.
 * تخریب و ریزش 4۰ حلقه چاه کشاورزی در روستاهای قلعه گنج

  غالمعباس سلیمانی رئیس جهاد کشاورزی قلعه گنج نیز گفت:
  سیالب اخیر قلعه گنج قریب به ۱8 میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی وارد کرد.

وی افزود: بیشتر این خسارات در مزارع گندم و ارَزن و محصوالت جالیزی بوده و در بخش 
 آب و خاک نیز به ۱8 رشته قنات خسارت وارد شده است.

 رئیس جهاد کشاورزی قلعه گنج تصریح کرد:
  قریب به 4۰ حلقه چاه کشاورزی به دلیل آبگرفتگی تخریب شده است. 

وی اضافه کرد: بیشترین خسارات وارده در حوزه قنوات مربوط به قنات های روستاهای تابعه 
 رمشک بوده و همچنین 3۰۰ راس دام سبک و سنگین در این سیالب سیالب تلف شده اند.

سلیمانی ادامه داد: البته آمار تلفات دام با توجه به اینکه بسیاری از مناطق عشایری و 
 روستایی، صعب العبور هستند باید بیشتر باشد.

 مصطفی احمدی دهیار حاجی اباد گفت بر اثر سیل:
 برق 45 خانوار روستای حاجی اباد یک شبانه روز قطع شد.

مصطفی احمدی دهیار روستای سیل زده حاجی آباد قلعه گنج هم گفت: این روستا 45 
خانوار جمعیت دارد که بیشتر منازل آنها دچار آبگرفتگی شده و حین بارش باران به مدت 

 یک شبانه روز برق روستا قطع بود و روز بعد وصل شد.
محمدرضا فالحی از مرغداران و کشاورزان این روستا نیز به ادیب حیدری خبرنگار افاق 

 جنوب وسید اسماعیل افاق حسینی که برای بازدید از این روستا رفته گفت: 

مان رفت . . عاقل که 
نباید از یک سوراخ دو 
بار گزیده شود . با هم 

کنار بیایید و کنار بروید 
تا هم تکلیف جریان 

روشن شود هم تکلیف 
مردم . خدا خیرتان 

بدهد . بنشینید با هم 
صحبت کنید و به اتحاد و توافقی برسید و با 

شعار )یکی برای همه و همه برای یکی ( رقابت 
و تبلیغات را شروع کنیم . بسم الل و بالل و 

 نعوذبالل من سوء القضا . 
البته این نکته را هم مد نظر داشته باشید 

کسی  نماینده ی مردم انتخاب شود باید قدرت 
داشته باشد . در چانه زنی ها و ... ازحق جنوب 
استان دفاع کند . باید سواد سیاسی و شجاعت 

داشته باشد . درد مردم را چشیده باشد و 
... . ببینید کدام یکی از شما از بقیه بهتر و 

سزاوارتر است . خداوکیلی همان باقی بماند 
و مابقی به نفعش بروند کنار . مثل دور قبل 

نکنید . یاالل . هر چه زودتر تکلیف روشن شود 
بهتر است . ان شاالل که خیر است . پیروزی 

شما آرزوی قلبی ماست . از رقیب یک جناب 
حمزه است که آن هم عددی نیست . فقط به 
شرطی که اشتباه نکنیم . مجالی برای اشتباه 

 نیست . 
خطبه های نماز جمعه تهران را گوش کردیم 
. رهبر عزیزمان چقدر زیبا و شفاف حرف می 

 زند . خدا حفظش کند .
سعید سالمی . رودبارجنوب

 دکتر محمد مصدق بوده است.
همچنین وقتی که مایک پمپئو سفرش به 

اوکراین را لغو کرد ودر پشت میز کارش در 
واشنگتن،با رهبران منطقه به گفتگو نشست 
به نظر می رسید اقدامی فراتر از حد معمول 
در برنامه آمریکاست شخص ترامپ قمار باز 

هم گفت که برای تالفی حمله به سفارت 
آمریکا هشدار نمی دهم بلکه تهدید کرد 

البته هم گفت در پی جنگ نیست و ایران 
بیشتر از همه به دنبال صلح باشد البته 
منظورش در واقع این بود اگر تهدیدش 

اجرا شد ایران نباید در پی انتقام باشد در 
این میان پمپئو تماس های مشکوکی با 
سران کشورهای منطقه پس از حمله به 
سفارت آمریکا به بنیامین نتانیاهو ،عادل 

عبد المهدی نخست وزیر عراق شیخ تمیم 
بن حمد امیر قطر پیش از عملیات فرودگاه 
بغداد هم سئوال و ابهام بزرگی است. حضور 

مقتدرانه ایران در خاور میانه از نخستین 
سالهای اقدامات حاج قاسم برای پیروزی 

جبهه های مقاومت و محو نمودن داعشی 
 های ملعون که گماشته آمریکاییها بودند

اهداف و برنامه های پیچیده و چند وجهی 
با مشارکت دستگاه های امنیتی آمریکا و 

شرکای منطقه ایش قرار گرفته بود و دور از 
 انتظار نبود

بنده شخصا معتقد هستم فردی در سطح 
بین المللی که معادالت جهانی را در حوزه 

امنیتی تغییر می داد قطعا کادرسازی و 
نیرو سازی الزم پس از خویش را انجام داده 
است و هرچند غم و اندوهش کمر ایران را 
شکست اما راه و هدفش بعنوان یک مکتب 

 و ایدئولوژی ادامه می یابد. 
ان شاءالل

 علی پرورش 


