
پیام تبریک مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
قلعه گنج به مناسبت فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر

مدیر شبکه بهداشت و 
درمان قلعه گنج با صدور 

پیامی فرا رسیدن ایام 
اهلل دهه  فجر و چهل و 
یکمین سالگرد پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی 
 را تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار افاق 
جنوب متن پیام تبریک 

مهندس خسرو چمنی به 
 شرح ذیل است:

دوازدهمین روز 
بهمن57، شوق انگیز ترین 

صفحه كتاب انقالب، روز 
ورود زعیـــم آگاه، ولی 

فقیه و رهبر مجاهدان 
و مبارزان حضرت امام 

خمینی )ره( به ایران، 
هنگامه تحقق وعده الهی 

در غلبه مستضعفان بر 
 مستکبران بود.

دهه مبارک فجر، تجلی 
شکوهمند حماسه و 

سرافرازی ملتی است 
كه در عصر اسارت 

انسان، با انقالب خویش، 
صفحه ای زریّن را در 

تاریخ حیات آدمی گشود 
و ندای خداخواهی، 

 فرخ فتحی رئیسی

طبیعتا یک زندگی معمولی با درآمدی نسبی حاصل 
از تالش روزمره جز حقوق اولیه هر انسانی است، اما 
در خیلی از مناطق محروم و کم برخوردار و از طرفی 
مستعد و قرار گرفتن بر روی کمربند انواع قاچاق این 
تئوری را زیر سوال میبرد که از بخت بدروزگار، رودبار 

جنوب که  در نقشه جغرافیا به لحاظ اقتضای مکانی 
یکی از مستعد ترین مناطق برای انواع قاچاق از جمله 

قاچاق سوخت،قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان 
 میباشد

مردم این منطقه با توجه به عدم ثبات درآمد در 
زمینه کشاورزی و عدم مدیرییت در حوزه های 

مختلف نه به خواست خود بلکه با جبر و فشار نشات 
گرفته از مسائل معیشتی در مسیرهای نادرست انواع 

قاچاق قرار میگیرند که متاسفانه یکی از این نوع 
قاچاق ها قاچاق  سوخت توسط قشر جوان و جویای 

کار منطقه میباشد که برای کسب درآمد و بدست 
آوردن نیازهای حداقلی زندگی ریسک رسیدن به 

آمال و آرزوی های خود را با بدترین نوع مرگ یعنی 
 سوختن در حریق عوض میکنند

شاید در ذهن هر خواننده یی سریعا نفی قانون توسط 

مرکـب های آتشین..   رویاهای ناتمام...

سخــن نـخــســـت

در عـــــزای 
 خــیـــار

من اگر برخیزم .. 
تو اگر برخیزی .. 
همه بر می خیزند 

مصاف دیدنی  دو جریان سیاسی مطرح در انتخابات پنج شهرستان جنوبی

 همزمان با سراسر کشور
زنگ انقالب در مدارس 

شهرستان قلعه گنج 
 نواخته شد 
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ادامه در صفحه دوم

معنویت، آزادی و استقالل 
را در گوش جان جهانیان 

 طنین انداز كرد.
چهل و یکمین سالگرد 
پیروزی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی یاد آور 
رشادت ها ، ایثار گری ها 
و توانمندی های مردمی 
است كه توانستند با اتحاد 
و استعانت به خدای متعال 
گامهای بلندی را در تحقق 

نظامی پی ریزی كنند 
كه بر گرفته از آرمانهای 

دین مبین اسالم و رهبری 
داهیانه حضرت امام )ره ( 

 بود .
پیروزی انقالب اسالمی 

بدون شک از بزرگ ترین 
افتخارات و دستاوردهای 

ملت مسلمان ایران 
است كه در سایه 

یکپارچگی، وحدت كلمه، 
حقیقت خواهی، ظلم ستیزی، 

بیداری و آزادی خواهی 
مردم به وقوع پیوست. 

انقالبی كه مبتنی بر بینش 
عمیق توحیدی و الهام 
گرفته از انقالب سرخ 
 عاشورای حسینی بود.

  
اینک در آستانه 

چهل و یکمین 
سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی؛ 

ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره معمار 

كبیر انقالب، امام 
خمینی )ره( و تمامی 
شهیدان؛ ایام خجسته 
دهه فجر را محضر 
مقام معظم رهبری 

و ملت قهرمان ایران 
به ویژه مردم شریف 
شهرستان قلعه  گنج 

تبریک عرض می 
 نمایم.

  
مهندس خسرو چمنی



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،

نویسنده تصور گردد اما باید بگویم بنده 
کامال پایبند به قوانین میباشم و قطعا هر 
حرکتی  که منافی نظم و قانون باشد را 
بشدت محکوم میکنم،اما گاهی اجرای  

قانون در بعضی از موارد باعواطف انسانی 
و درک شرایط محیطی در تعارض 
میباشد و همین مساله باعث شده 

مشقت بار ترین و خطرناک ترین شغل 
برای کسب درآمدی ناچیز که توسط 

خیل عظیم نیروی انسانی و جوان صورت 
میگیرد در مقابل قانون قرار بگیرند و 

قطعا قانون هم با خاطیان طبق ظوابط 
تعریف شده برخورد خواهد کرد اما در 
مقابل یک سوال پیش می آید که آیا 

هدف از اعمال این قوانین و برخوردصرفا 
ایجاد نظم وکنترل قاچاق سوخت 

میباشد که باتوجه به نبود مشاغل برای 
جوانان کاری است دشوار و غیر ممکن 
چرا که با توجه به پتانسیل های متعدد 
و بیشمار در منطقه  برای ایجاد مشاغل 
دولت هیچ تالشی نکرده است و همین 

مساله هم قشر عظیمی از جوانان منطقه 
را  ناخواسته به سمت انواع قاچاق سوق 

میدهد و طبق امارهای حاصله روز به 
روز به جمع آنان افزوده میشود که اگر 

بدون مطالعه و صرف اجرای قانون باشد 
و در مقابل هیچ تالشی برای ایجاد 

مشاغل آبرومندانه صورت نپذیرد همین 
عدم توانایی در کنترل و مدیرییت این 

مساله هرج و مرج و انواع بزه را تحمیل 
منطقه خواهد کرد که این مساله 

 مستقیما امنییت را نشانه خواهد رفت 
پس بنابراین اول باید تالش شود تا 
مشاغل متناسب با شان مردم ایجاد 
گردد که در این صورت نه با اجرای 

قانون که با میل خود مردم مسیر 
درآمدزایی از کانالهای نامشروع به سمت 

درآمد های مشروع و پاک سوق داده 
 میشود

و اما ای کاش این رویای نه چندان دور 
از دسترس با همت و حمیت مسئوالن 

با نگاهی دور اندیشانه و برنامه ریزی 
های مدون تبدیل به یک واقعییت میشد  

تا  اقتصاد فلج و بیمار منطقه درمان 
و همچینن ایجاد مشاغل در راستای 

پتانسیل های موجود از جمله کشاورزی 
منطقه صورت میپذیرفت تا  فرزندان 
بیگناه خانواده های رودباری برای به 

دست آوردن لقمه یی نان برای سیر نگه 
داشتن خانواده شان در مسیر مشاغل 

کاذب جان نازنینشان را در میان آهن و 
دود و آتش از دست ندهند..

آقای حسین جداوی فرزند 
مراد دارای شماره شناسنامه 

2۴۱۴ بشرح دادخواست شماره 
۹۸۰۹۹۸۳۸۸۸۱۰۰۶۵2 مورخ 

2۹/۱۰/۱۳۹۸ توضیح داده شده شادروان 
خانم مریم جداویفرزند مرحوم قنبر 

بشناسنامه2۴۱۰ در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۸ 
در شهر قلعه گنج بند چاه رضا فوت شده 
و وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند 

 /عبارتست از:
۱-حسین جداوی به شماره ملی 

 ۶۰۸۹۵۹۴۳۳۴ فرزند متوفی
2-فاطمه جداوی به شماره ملی 

 ۳۱۶۰2۹۰۷۷۸ فرزند متوفی
۳-اسحاق جداوی به شماره ملی 

 ۳۱۶۱۰۵۱۸۱۵ فرزند متوفی
۴-کلثوم جداوی به شماره ملی 

 ۶۰۸۹۵۹۴۳2۶ فرزند متوفی
۵- علی جداوی به شماره ملی 

۶۰۸۹۵۹۴۳۱۸ فرزند متوفی
رییس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان قلعه گنج

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

 آگهی حصر وراثت



)مقام معظم رهبری(۳
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 98/11/12

 اصغر نارویی 

رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کهنوج



هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سید اسماعیل آفاق حسینی .  ۰۹۱۳2۴۸2۰۷۹

جانشین مدیر مسئول:خدامراد میرآبادی:۰۹۱۳۳۴۹۰۹2۳

سردبیر:حمید شهریاری کوتکی: ۰۹۱۳۹۴۹2۱۸۷

جانشین سردبیر:ادیب حیدری:۰۹۱۳2۴۸2۶۳۰

گرافیست: احمد شهبازی:۰۹۱۳۷2۵۸۸۹۴

دفتر مرکزی:قلعه گنج جنب بانک صادرات

نمایندگی کهنوج:حمید شه بخش:۰۹۳۹۵۶۹۷۰۱2

نمایندگی منوجان: رسول شجاعی:۰۹۱۰۳۳۹۶۹۳۶

نمایندگی رودبار جنوب:صابر صفی خانی:۰۹۳۶۱۴۴۹۶۵۹

نمایندگی فاریاب:یونس لطفی: ۰۹۱۳۸2۶۴۰۷۴

دیروز بعدازظهر  جلوی نانوایی اصغر را دیدم . جوانی خوش صحبت  من اگر برخیزم .. تو اگر برخیزی .. همه بر می خیزند .. 
 وخوشتیپ و شیک پوش با موهای لخت و براق ... 

 چه خبر دایی ؟ سردماغی ؟ 
 --سالااااام .. آدم ناپیدا . معلوم هست کجایی ؟ 

* هیییی ... گرفتار زمینیم . در پی لقمه ای نان پشت زمین را می 
خارانیم . روزی مان را در دل خاک می جوییم . چه فایده ؟ هر 

 روزمان از دیروز بدتر و بدتر ... بخل زمین و زمان !...
--چه می گویی رفیق ؟!! زمین بخیل نیست . محصولش محشر 

است. طالست . به همین زیات .. بخیل همان هایی اند که در این 
میان آب را گل آلود می کنند و از آب باریکه ی روزگار ما برای  

انبار شکمشان ماهی صید می کنند .  دالالن بی انصاف و عامالن 
بی کفایت کنترل این اوضاع . خون مردم را توی شیشه کرده اند به 

 پیر گشمیرون .
خیلی خوب . بگذریم . خدا سالمتی بدهد . . چه خبر از انتخابات ؟ 

 جدید چه خبر داری ؟ 
* واال چه عرض کنم . خبر خاصی نیست . آخرین خبری که از 

منبعی کامال موثق شنیدم این است که برادران اصولگرای انقالبی 
در شهرستان های جنوبی با هم متحد شده اند . بر سر یک کاندیدا 

به توافق رسیده اند . الهی شکر . شکر،الهی که سبب شد 
همه ی کار ها خوب پیش برود . الهی شکر . یقین دارم 

این دوره اتفاقات خوبی می افتد . . مردم هم که خدا 
حفظشان کند خوب می دانند چه کار کنند . کارشان را 

 خوب بلدند . کلک رقیب کنده است به فضل الهی . 
 --خیلی با اطمینان حرف می زنی اصغرجان . !!

 بله که با اطمینان حرف می زنم .... 
حرف آخر را اول می زنم . ما می بریم . سخت . محکم و 

 با قدرت . 
فقط یک خواهشی از رقیب دارم . مردم را به حال 

خودشان بگذارید . بگذرارید آزادانه و باب میل خودشان انتخاب کنند 
.  هنگام انتخابات که می شود بعضی افراد به اجبار از مردم قول و 

قسم می گیرند که به شخص مورد نظرشان رای بدهند . من مخالف 

تبلیغات نیستم . ولی مردانه و با رعایت اخالق . . 
نباید  اندیشه و رای مردم را برای رسیدن به اهداف 

خود به بازی گرفت . این قبیل کارها عاقبت ندارد . از 
 ما گفتن بود . 

البته که مردم پاک و نجیب و بیدار به این افراد 
 توجهی نمی کنند . 

خالصه ی مطلب اینکه ما متحد شده ایم و به یاری 
خدا و لطف میرمقداد ، پیروز میدان خواهیم شد . 
به شرط حفظ اتحادمان ، رقیب را از میدان به در 

 خواهیم کرد . 
--ای داد بیداد . . گرم صحبت شدیم ،ملت بدون نوبت نان گرفتند و 

 رفتند . 
اصغر دستی به موهای لختش کشید و با صدای بلند خطاب به نانوا گفت 

؛ دایی نوبت ما چی شد ؟ دوساعت ایستاده ایم . نانوا که گرمای تنور حوصله اش 
را ربوده بود . ابروهایش را در هم گره زد و گفت ؛ صف اینجاست خالو . رفتی اون 
گوشه ایستاده ای و با خیال خوش داری محفل می کنی  ، بعد توقع داری نوبتت 

 بشود ؟... یا خدا یا خرما . ..اگر نان می خواهی مثل بقیه بیا توی صف بایست . 
 * یعنی هنوز نوبت ما نشده ؟ 

"# نه . بیا توی صف بایست . نانت را بگیر و برو . 
 * ای باباااااا ... ملت اعصاب ندارند . نخواستیم آقا . میروم از سوپری ها می خرم . 

 خیلی خوب دایی . ببخش که سرت را به حرف گرفتم و نگذاشتم به کارت برسی . 
 فعال با اجازه ،  من بروم ببینم می شود از جایی نان بخرم . 

 --برو به سالمت اصغر جان . 
 خدا نگهدار ، ولی بادت باشد که این دوره برنده ی انتخابات ماییم . 

اگر برنده شدیم شهر را پر از نانوایی می کنیم .) برای آخرین گفته اش با صدای 
 بلند خندید و رفت . 

 راستی !! نگفتی که بر سر کدام یک توافق کرده اند؟ 
  کلمات از الی خنده هایش  راه به بیرون می کشید و گفت ؛ فعال بماند و رفت  . 

 تمام .
سعید سالمی . رودبار جنوب 

  نگاهی به عبور آقایان 

 مرادی

  امیری و 

 شکرالهی 

  از جبهه ی اصولگرایان و آقایان

  دکتر حمزه و 

 هدایت تاجیک 

از جریان اصالح طلبان از فیلتر شورای نگهبان برای  انتخابات 

یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی از حوزه پنج شهرستان 

جنوبی به عنوان کاندیداهای مطرح از یک طرف و ناکامی 

اصولگرایان در دو انتخابات پشت سر هم ) مجلس شورای اسالمی 

- ریاست جمهوری (، تا اینجای کار و قبل از بررسی مجدد تایید 

صالحیت ها از طرف دیگر به خوبی نشان می دهد که مصاف دو 

جریان سیاسی مطرح در انتخابات پنج شهرستان جنوبی چگونه 

 رقم خواهد خورد؟

�� بیشتر خوانندگان محترم این مقال استحضار دارند که؛ حضور 

دکتر حمزه در ادوار گذشته و قبل از آنکه از پشتوانه ی سیاسی 

 آقایان 

 حاج رضا تاجیک 

 حجت االسالم حاج شیخ مختار وزیری 

 دکتر دوراندیش 

  دکتر عزتی 

 دکتر دانشور 

  عطاپور و 

 موسوی 

برخوردار باشد ، با  نتیجه شکننده و غیر قابل مالحظه ای روبرو بود !  و تا قبل از 

تجمیع سیاسیون صدرالذکر به دور ایشان هیچ کس فکر نمی کرد که آقای دکتر 

 حمزه بتواند از سد اصولگرایان کما فی السابق  به راحتی عبور  کند!

 �� از آن طرف تعدد و تکثر کاندیداهای اصولگرایان با حضور آقایان 

 مرادی 

 شکراللهی و 

 حجت االسالم حاج شیخ عباس گروهی 

که حاضر نشدند ، علی رغم  برتری آرای سرجمع اصولگرایی در  ۵ شهرستان به 

نفع یک نفر کنار بروند ، راه یابی آقای دکتر حمزه را به پارلمان شورای اسالمی 

 تسهیل کرد .

اما این دور تا این جای کار به نظر می رسد که  نادیده گرفتن پشتوانه سیاسی 

اصالح طلبان از طرف دکتر حمزه خصوصاً در بحث عزل و نصب ها و تأمین 

نشدن نظر سیاسیون به اضافه اظهار نظر های غیر عرف و دوگانه دکتر حمزه 

در نطق ها و تودیع و معارفه ها باعث رنجش و ریزش آرای مطرح سیاسیون و 

 طرفداران آنها و آرای خاکستری مردم شده است.

�� به همین منظور و به منظور نشان دادن آنچه که توان سیاسی اصالح طلبان 

در جذب آرای مردم خوانده می شود عبور از دکتر حمزه در اردوگاه اصالحات با 

 حضور آقای هدایت تاجیک قدری مسلم شده است .

از آن طرف انصراف بد موقع حاج شیخ محمد رضا امیری در دور گذشته و بلند 

نکردن بیرق هیچکدام از کاندیداهای جریان اصولگرایی به اضافه آنچه که از 

 طرف لیدرهای سیاسی این جریان نظیر آقایان

  دکتر محمدی 

 دکتر عزتی 

 حاج حسین زابلی  و 

 محمد فالح کهن

 دلخوری خوانده می شد ، نشان می دهد که بر خالف انتخابات گذشته که 

موجبات ناکامی اصولگرایان را رقم زد این بار اصولگرایان شکست های پی 

در پی در  دو انتخابات پشت سر را مقدمه پیروزی دانسته و دوباره از آن 

 سوراخ گزیده نشود 

��معذلک  با عنایت به محوریت آقای حاج شیخ محمدرضا امیری به عنوان 

یک چهره سیاسی و منصف که مدتی امام جمعه و پیش نماز و در تدین 

و تقوا در حوزه انتخابیه  مقبول اکثریت بوده است و همچنین  با اذعان و 

اتکا  به قدرت سیاسی لیدرهای صدرالذکر این بار  انتظار  می رود  منیت و 

خودخواهی و ترجیح  دادن منافع حزبی بر منافع فردی و رفع کدورت ها 

از بین آقایان امیری مرادی و شکرالهی یک گزینه نهایی به مردم معرفی 

 شود 

��قدمهای موثر از طرف سه کاندیدای مطرح جریان اصولگرایی و همچنین 

جلسات متعدد چهره های موثر سیاسی اصولگرا در ۵ شهرستان نوید بخش 

 اتحاد و ید  واحد خواهد بود 

اما در بدبینانه ترین حالت شق سومی را هم می توان برای انتخابات پیشرو 

متصور شد و آن اینکه چنانچه هر یک از آقایان امیری،  شکر الهی و 

مرادی بخواهند به آنچه که اقبال و پذیرش و خواست عمومی مردم خوانده 

می شود تمکین نکند ،  چهره ها و لیدرهای سیاسی اصول گرایان با 

رایزنی و نظرسنجی و بدون اتکا به نظر کاندیداهای محترم یکی را انتخاب 

و برای جلوگیری از روند ناکامی های مسلسل وار نخواهند  گذاشت آرای 

قاطبه مردم خرد تقسیم و در صندوق های متعدد ریخته شود . که در این 

صورت آقایان شکراللهی امیری و مرادی سیاسی تر و داناتر از آن هستند 

که بخواهند پایگاه و جایگاه اجتماعی خود را که از پشتوانه آرایی به ترتیب 

شصت هزار ۹۰۰۰۰ و ۱2۰۰۰ برخوردار هست با رایی  شکننده از دست 

 بدهند!

�� در جبهه مقابل نیز چهره ها و رجل سیاسی نامبرده شده  با عبور از 

 دکتر حمزه سه فرضیه را پیش رو خواهند گذاشت 

اول آن که حتی در صورت باخت نشان خواهد داد دکتر حمزه بدون 

اخذ نظر و پشتوانه رجال سیاسی اصالح طلب ۵ شهرستان راه به 

 جایی نبرده و پیروزی دور قبل خود را مدیون ایشان بداند.

 دوم آن که چه بسا تجمیع به دور یک چهره نو که حتی مردم 

شناخت مطلقی هم از وی ندارند باعث پیروزی ایشان در انتخابات 

پیش رو  شده و بار دیگر لیدر های سیاسی اصالح طلبان ضرب 

شصت و قدرت سیاسی و پشتوانه مردمی خود را هم به دکتر حمزه 

 نشان دهند و هم به رقبای اصولگرای خود!

سوم آن که این جریان سیاسی هم خط بطالنی بر نارضایتی های 

خود کشیده و با رفع دلخوری ها این بار هم با حضور دکتر حمزه به 

مصاف کاندیدای اصولگرایان  برود که در این صورت دیدنی خواهد 

 بود! 

 حال باید منتظر ماند تا ببینیم اتاق فکر و مربیان سیاسی دو جناح 

سیاسی با چه ترکیبی در انتخابات پیشرو  به مصاف هم خواهند 

رفت و چگونه  پازل سیاسی انتخابات پیش رو را تکمیل خواهند 

کرد؟ 

مصـاف دیدنی  دو جریان سیاسی مطرح در انتخابات پنج شهرستان جنوبی

ساعت از ۱2 گذشته بود و خستگی روزمره ام را تلو تلو خوران 
به کف خیابان میریختم،افتاب زمستانی نیمه جان تر از همیشه 
می تابید،انگار او هم دل و دماغ گرم کردن این روزگار یخ زده 

را نداشت،در حال گذر ازجلوی بانک ملی بودم که خالو جواد با 
سالمی ادامه مسیر را همراهم شد،سالم خالو ....چه خبر .....به طرف 

 محله میروی..؟
 ها خالو...

 خالو اوضاع کشاورزی چطوره..؟
 قیمت خیار؟شنیدم حال روز خوبی نداره.....

 ای خالو دست رو دلم نزار..
کاش میمردم و این اوضاع رو نمیدیدم،خدا گواهه امسال بد سالیه...

 سکته نکنم خوبه... 
کیک تی تابی هزار تومانه ولی خیار را که خون دلمان را به پایش 

صبح امروز همزمان با فرارسیدن ایام الل دهه فجر، طی مراسمی در 
جشن بزرگداشت دهه فجرزنگ انقالب با حضور مسئوالن و دانش 

 آموزان مدارس حوزه شهری در شهرستان قلعه گنج نواخته شد .

در این آئین حجت االسالم و المسلمین نجنو امام جمعه شهرستان 
قلعه گنج ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل بویژه 

ریختیم،همراهش دفن شدیم،جوانه زدیم و حاال موقع ثمرش شده مفت 
ازمان نمیخرند،آخر خوش انصافها ۴۰۰ تومن االن تو این گرونی چه میشه 

خرید،این به کنار داللها طوری خیار را ازمان میخرند که از صدتا دشنام 
 بدتر است،انگار ......

 ولش که خالو نگویم بهتر است.....
 خوب خالو نماینده کاری براتون نکرده...؟فرماندار چه....

 ای خالو جفتشون ندرت بشن
انگار اصال از نظر این آقایون کشاورزا آدم نیستند،اگه ما رو می دیدند که 

فکری بحالمون میکردند،انها فقط بلدند صبحانه کاری بخورند و عکس 
بگیرند ،حال روز منه کشاورز که اصالجزو برنامه کاری این حضرات 

نیست،االنم که دهه فجر است و مشغول افتتاح طرحها،سیل آمد زندگی 

را به سرمان آوار کرد،واین خرابی قیمت خیار هم بالیی دیگر 
 نمیدانیم به کجا شکایت کنیم....

خالو جوش نزن،خدا بزرگه شنیدم نماینده پیامک داده قیمت 
 خیار حل میشه،امیدوار باشین...

ای خدا عمرت بده،نماینده ایی که با پیامک میخواد مشکل حل 
کنه،با پیامکم بیاد رای جمع کنه،خدا گواهه اگه امسال بیاد 

 محل برا رای قلم پاشو خردمیکنم مردک......
 خالو خدا بزرگه انشالل درست میشه..

منم میدونم که خدا بزرگه خالو،مشکل بنده های خدان که تا به 
میزی میرسن و کت شلواری میپوشن خیال میکنن ما جماعت 

بیل به دست و حالل خور آدم نیستیم،آخر خوش انصافها ما 

هم از خودتانیم،درد ما درد شما هم هست،به خاطر 
خودتان هم که شده ببایید این حال خراب ما را 

روبه راه کنید،کشاورزیم بنده زیادی خدا که نیستیم 
،سرتان را زیر برف کرده اید و َکِکتان هم نمیگزد از 

 این اوضاع خراب خیار....
بی خیال خالو سرت را بیشتر درد نمی آورم باید برم 

 نان بگیرم فعال خدا نگهدارت ....
صابر صفی خوانی

 در عـــــزای خــیـــار

شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و تبریک به 
مناسبت فرارسیدن ایام الل دهه فجر ، این ایام را 
فرصتی برای تجدید میثاق با آرمان های انقالب 

دانست و با بیان اینکه دانش آموزان ادامه دهنده و 
دنبال کننده این آرمان ها هستند گفت : در چهل 
و یکمین بهار پیروزی مدارس می بایست صحنه و 

بستری هماهنگ با فضای روزهای نخستین پیروزی 
انقالب باشند و این نیازمند تالش مدیران و معلمان 

و شرکت دانش آموزان  در مراسمات دهه فجر و در 
 راهپیمایی 22 بهمن است .

در پایان این مراسم مدیر آموزش و پرورش نیز ضمن 
تبریک این ایام ، از برگزاری جشن های بزرگ دهه 

فجربصورت قطبی درتمام مدارس شهرستان قلعه گنج 
خبر داد و قشر فرهنگی ، معلمان و دانش آموزان را به 
شرکت پرشور در مراسمات ، جشن ها و راهپیمایی روز 

22 بهمن دعوت نمود .

 همـزمــان بــا ســراسر کشـــور
 زنگ انقالب در مدارس شهرستان قلعه گنج نواخته شد 


