
صــابر صفــی خـــــوانی

ندارمان در یوغ سرما  ،دارو  حال و روزمان خوب نیست 
به تاراج رفت ،آن از پارسال و این هم از امسال ،دلمان 
خوش بود که چند روزایست قیمت خیار خوب است و می 
شود امید داشت به جبران بدهکاریهای پارسال ،اما نشد 
،انگار یک پای زندگی ما همیشه خدا باید لنگ باشد،از 
سیب گرفته تا خیارو گوجه همه را سرد خشکاند ،و حاال 
اند و تخمین خسارت میزنند تا اخرش به  گروهی آمده 
خسارت  تخمین  از  است،میگویند  عالم  خدا  برسد  کجا 
،حاال  نرفته  کسی  جیب  به  هنوز  ریالی  زهکلوت  سیل 
به  باهم  را  جفتش  خواهند  می  شاید  آن  روی  هم  این 
بیفتد  راه  کار خلق  از  ای  تا حداقل گوشه  بدهند  مردم 
،ولی کشاورز مرد نشستن و چشم به در دوختن نیست 
 ،دوباره دست روی زانو میگذاریم و روز از نو روزی از نو ،

اند ،می  نهال هایی را در سطح شهر برای فروش آورده 
گویند جنس خوبیست ،ما هم راهی به جز اعتماد نداریم 
،بد به دل راه نمی دهیم و به امید خدا میکاریم ،چرا که 
اگر کشاورز نباشد ،کیف دالل و مغازه دار  هم کوک نیست  
شناسد نمی  را  امیدی  نا  و  است  زنده  امید  به   کشاورز 

 هوا بس ناجوانمردانه سرد است 
سخــن نـخــســـت  بیابان زدایی جازموریان با کهور پاکستانی 

رفع مشکل دریافت اسناد 
برخی از اراضی کشاورزی 

تا پایان سال

قابل توجه شورای ارد و نان قلعه گنج و مسئول شکرالهی تایید کرد:
اتحادیه ی نانوائی ها شهرستان : 

آگهی استخدام شرکت 
معدنی آهک کاوه قلعه گنج

شکرالهی:خسارت سرمازدگی به 
کشاورزان جنوب استان کرمان 

پرداخت می شود
نـانوایـی هـای قلعـه گنج 

جمعه هـا و روزهـای 
 تعطـیل پخـت نمـی کـنند

اجرای طرح سنجش 
ساختار قامتی زنان 
روستایی قلعه گنج
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آگهی  اجاره ماشین آالت دهیاریهای بخش چاه دادخدا
دهیاریهای بخش چاه دادخدا در نظر دارند ماشین آالت دهیاریهای سهام دار بخش چاه 
دادخدا را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به صورت اجاره واگذار نماید لذا از 
کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد اجاره  به واحد  دبیر خانه 

بخشداری چاه دادخدا  مراجعه نماید%
1- دهیاری در رد یا قبول پیشنهاد ات مختار است.

2-هزینه تعمیر اولیه ماشین آالت دهیاری ها بر عهده برنده  می باشد و از اجاره آن کسر 
می گردد.

3 -هزینه های نگهداری کلیه وسایل به عهده برنده می باشد
4-  سپرده شرکت در مناقصه بایستی به صورت واریز به حسابهای نزد بانک ملی شعبه 
قرنی به نام دهیاری مربوطه و یا به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر می باشد.)5درصد  

مبلغ پیشنهادی (
5-پیشنهادات بایستی در سه پاکت جداگانه ) الف ، ب ، ج ( در لفافه یک پاکت پلمپ 

شده به دبیرخانه بخشداری تحویل گردد.
پاکات الف : محتوای تضمین شرکت  در مزایده که بایستی در وجه دهیاری مربوطه باشد 

 پاکات ب: محتوی مشخصات و مدارک شرکت کننده)متقاضی(
 پاکات ج : محتوی پیشنهاد متقاضی که بایستی طبق فرم نمونه دریافتی از بخشداری با خط خوانا و بدون قلم خوردگی باشد.

6- در صورتیکه برندگان اول تا سوم مزایده ظرف مدت یک هفته حاضر به انعقاد قرارداد نباشد تضمین شرکت در مزایده آنها  
به ترتیب به نفع دهیاری ضبط خواهد شد%

7- برنده مزایده در صورت وقوع هرگونه بحران احتمالی، بنا به تشخیص ستاد بحران استان و شهرستان باید ماشین آالت را در 
اختیار ستاد بحران شهرستان قرار دهد )به تعداد روزهایی که ماشین آالت در اختیار ستاد بحران قرار بگیرند از اجاره ماشین 

آالت کسر خواهد شد(
8-هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

9-  تاریخ بازگشایی و تحویل پیشنهاد ها از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو هفته بعد از انتشار در این نشریه می باشد.

مبلغ پایه اجاره نوع دستگاهشماره آگهیردیف
ماهیانه)ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
مزایده)ریال(

شماره حساب برای 
واریز مبلغ ضمانت 

نامه

مدت 
اجاره

نوع مالکیت 

کمپرسی 1924 مدل 1
1391

120/000/000 میلیون 
ریال

دهیاری های راین قلعه به نمایندگی از دهیاریهای سهام دار1 سال720000000106529967007

کمپرسی 1924 مدل 
1392

120/000/000 میلیون 
ریال

مزرعه شهیدبهشتی، به نمایندگی از دهیاریهای     سهام دار1 سال720000000102701241008

لودر 
 TG956CHAN2E

مدل 2011

180/000/000 میلیون 
ریال

مزرعه شهید بهشتی به نمایندگی از دهیاریهای سهامدار 1 سال1080000000102701241008

150/000/000 میلیون گریدر هپکو مدل 2013
ریال

 دهیاری چاه رضا به نمایندگی از دهیاریهای سهامدار1 سال900000000102701248005

 sp100 100/000/000 میلیون بیل بکهو مدل
ریال

دهیاری سلمانیه به نمایندگی از دهیاریهای سهامدار1 سال600000000102701246009

دبیر خانه بخشداری چاه دادخدا  محلدریافت اسناد

1399/10/29غایت پایان وقت اداری مورخ 99/11/13مهلتتحویل پیشنهادها

دبیر خانه بخشداری چاه دادخدا  محل

بازگشایی 
پیشنهادها

مورخ 99/11/14ساعت 10صبحمهلت

دبیر خانه بخشداری چاه دادخدا  محل

                                                         دبیر خانه بخشداری چاه دادخدا09139570428    



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،

. 
جمعه ها  را  خود  استراحت  روز  قلعه گنج،  نانوایی های  بیشتر 
همزمان  تعطیلی  و  کرده اند  تعیین  رسمی  تعطیالت  و 
کرده  مواجه  مشکل  با  را  عبوری  مسافران  و  مردم  آنها، 
شلوغی  با  هم  ان  و  است  باز  ها  نانوایی  از  یکی  یا  و  است 
هستیم. مواجه  کرونا  شیوع  ایام  در  مردم  حد  از   بیش 

به گزارش افاق جنوب تعطیلی همزمان نانوایی های قلعه گنج 
در دو شیفت صبح و عصِر جمعه و روزهای تعطیل، اهالی این 
این در حالی است که  و  با مشکل مواجه کرده  را  شهرستان 
تامین نان به ویژه در روزهای تعطیل، از مهمترین اقداماتی 
گیرد  می  قرار  نظر  مد  شهری  مسئوالن  سوی  از  که  است 
انتخاب  کشیک،  عنوان  به  مراکزی  روزها  این  در  معموال  و 
می شوند تا مردم و مسافران عبوری برای تامین نان مورد 
این در حالی است که حتی  با مشکل مواجه نشوند  نیاز خود 
بسیاری از نانوایی های که در روستاها و مراکز حاشیه ی شهر 
قرار دارند با اینکه سوخت و سهمیه ی ارد دریافت می کنند 
کنند. نمی  پخت  نانی  و  نمی شود  داغ  هیچگاه  انان  تنور   اما 

قلعه گنجی  شهروندان  از  یکی  گذشت  که  جمعه ای  روز 
ابراز  با  بود  به دستش  لواش سردی  نان  بسته  که  حالی  در 
گفت: ما  خبرنگار  به  نانوایی ها  بودن  تعطیل  از   نارضایتی 

رئیس  حــیــدری  حسین  مهندس 
و  روســتــایــی  ورزشـــی  ــای  ه هیئت 
در  گنج  قلعه  شهرستان  عشایری 
گفت: جنوب  افــاق  نشریه  با   گفتگو 

زنان  قامتی  ساختار  سنجش  طرح   
شهرستان  حاشیه نشین  و  روستایی 
ابتدا  امسال  مــاه  دی  از  گنج  قلعه 
بخش  تــوابــع  خیراباد  ــای  روســت از 
تمامی  شامل  و  گردید  اغاز  مرکزی 
شــود. مــی  گنج  قلعه   روســتــاهــای 
ورزشــی  هیئت  رئیس  حیدری 
 روستایی و عشایری قلعه گنج افزود:

شناسایی  طرح  این  اجــرای  از  هدف   
ناهنجاری های اکتسابی، عضالنی و اسکلتی زنان روستایی و ارائه آموزش های 

 شکرالهی تاکید کرد:
رفع مشکل دریافت اسناد برخی از اراضی کشاورزی تا پایان سال

قابل توجه شورای ارد و نان قلعه گنج و مسئول اتحادیه ی نانوائی ها شهرستان : 

 نـانوایـی هـای قلعـه گنج جمعه هـا و روزهـای تعطـیل پخـت نمـی کـنند

اجرای طرح سنجش ساختار قامتی زنان روستایی قلعه گنج

نانوایی مختلف در سطح شهر،  پنج  از  بیش  به  با وجود مراجعه   
بودند. غیرفعال  آنها  اکثریت  که  چرا  کنم  تهیه  نان   نتوانستم 

بیست  از  حداقل  که  می شد  اتخاذ  ترتیبی  کاش  کرد:  اضافه  وی 
مورد  نان  کشیک،  عنوان  به  نانوایی  چهار  شهر  سطح  نانوائی 
نشویم. خیابانها  سرگردان  اینگونه  تا  کنند  پخت  را  مردم   نیاز 

سر  پشت  روز  چند  اگــر  وضعیت  ایــن  با  کــرد:  تصریح  وی 
می شوند. مواجه  مشکل  با  مــردم  بیشتر  باشد  تعطیل   هم 

بود  توانسته  سختی  به  که  هم  عبوری  مسافران  از  یکی   
دقیقی  آدرس  کــرد:  عنوان  کند  تهیه  شده  بسته بندی  نان 
نانوایی  چند  نشانی  جو،  و  پرس  با  و  نداشتم  نانوایی ها  از 
نبودند.  ــاز  ب آنها  از  هیچکدام  ــا  ام گرفتم  ــردم  م از   را 
معدن  صنعت،  اداره  رئیس  مصطفوی  محمد 
ــت: داش اظهار  ــاره  ب ــن  ای در  گنج  قلعه  تجارت   و 

تعطیلی  روز  شهرستان،  این  نانوایی های  بیشتر  که  آنجا  از   
هستیم. مواجه  مشکل  این  با  داده انــد  قــرار  جمعه  را   خود 

این تعداد، ۳۱  از  نانوایی در قلعه گنج وجود دارد که   تعداد ۶۰ 
نانوایی در حوزه شهری و ۲۹ نانوایی هم در روستاها واقع شده اند

شکرالهی:خسارت سرمازدگی به کشاورزان جنوب استان کرمان پرداخت می شود
منصور شکرالهی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص خسارت 
ناشی از سرمازدگی به کشاورزان جنوب استان کرمان، گفت: سرمازدگی اخیر 
خسارت بسیار زیادی را برای کشاورزان جنوب استان کرمان به همراه داشته است به 
 همین دلیل با معاونین وزارت جهاد کشاورزی مکاتبات و نشست های تشکیل شد.

فاریاب در مجلس  و  قلعه گنج  نماینده مردم کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، 
بیمه  را  خود  زراعی  اراضی  که  کشاورزانی  اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  شورای 

اما  است  کرونا  سایه  در  نو  تجربه ای  مجازی  آموزش 
جنوب  در  قلعه گنج  شهرستان  روستاهای  از  بسیاری 
اینترنت محروم هستند  مناسب  از پوشش  استان کرمان 
ایجاد  آنها  برای  مشکالتی  اگرچه  محرومیت  این  و 
است. نشده  دانش آموزان  تحصیل  تداوم  مانع  ولی   کرده 

 مردم روستاهای بخش چاه دادخدا در شهرستان قلعه گنج 
ساخت های  زیر  نبود  جمله  از  مختلفی  مشکالت  از  که 
مناسبی همچون آب آشامیدنی و تندبادهای شنی و سایر 
مشکالت معیشتی رنج می برند، مشکل دیگری هم دارند که 
در این روزهای کرونایی به یکی از اساسی ترین مشکالتشان 
 تبدیل شده و آن نبود پوشش تلفن همراه و اینترنت است.

از  بیش  دان��ش آم��وزان  ش��ده  باعث  اینترنت  نبود 
با  را  خ��ود  روزه��ا  ای��ن  قلعه گنجی  خ��ان��واده   ۴۰۰
و  آم��وزش  راهبر  تا  کنند  سرگرم  محلی  بازی های 
برسد. راه  از  آموزشی  بسته های  با  همراه   پ��رورش 

دوران  در  پ��رورش  و  آم��وزش  سریع  راهبرد  اگرچه   
مناطق  دانش آموزان  تحصیلی  عقب ماندگی  مانع  کرونا 
مجازی  فضای  طریق  از  تحصیل  ادامه  اما  شد  دورافتاده 
مردم  و  بوده  گذرا  و  مقطعی  موضوع  یک  اینترنت،  و 
هستند. مشکل  این  دائمی  حل  خواستار  مناطق   این 
شهرستان  پ����رورش  و  آم����وزش  م��دی��ر 
داشت: اظهار  رابطه  این  در  نیز   قلعه گنج 

آنتن دهی  نبود  دلیل  به  دادخ���دا  چ��اه  بخش  در   
آموزشی  راهبران  اینترنت،  و  همراه  تلفن  خطوط 
آموزشی  بسته های  خانه ها  به  حضوری  مراجعه  با 
می کنند. توزیع  روستایی  دان��ش آم��وزان  بین   را 

روستایی  مدارس  برخی  در  کرد:  اضافه  احمدی  سعید 
بخش چاه دادخدا که اینترنت وجود ندارد معلم در طول 
در  موقتی  و  محدود  کالس های  تشکیل  طریق  از  هفته 
 فضای باز و با رعایت فاصله به دانش آموزان درس می دهد.

وی گفت: در مرکز رمشک به عنوان مثال از لحاظ اینترنت 
روستاهای  در  اما  دارد  اینترنت  و  نداریم  خاصی  مشکل 
اطراف رمشک مثل روستای ناگ و اشکوتیه اصال آنتن دهی 
وجود ندارد و راهبر آموزشی در طول هفته به دانش آموزان 
 سر می زند و در روند جریان تحصیل آنان قرار می گیرد.

داد:  ادامه  گنج  قلعه  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیر 
قلعه گنج  روستاهای  در  اینترنت  پوشش  نبود  مشکل 
مختص به چاه دادخدا نبوده و در برخی روستاهای بخش 
و  همراه  تلفن  انتن  پوشش  عدم  مشکل  نیز  مرکزی  

اینترنت داریم

در پی چاپ خبر و گزارشی با عنوان »زندگی زیر سقف 
چوبی« که به مسکن نامناسب یکی از شهروندان به 
داشت  اشاره  خیراباد  روستای  در  رمشکی  رجب  نام 
مهندس جمشیدی مدیر اداره بنیاد مسکن قلعه گنج 
به منظور مساعدت و پیگیری جهت اعطای تسهیالت 
در  خانوار  این  مسکن  وضعیت  نزدیک  از  مسکن 
روستای خیراباد بازدید و جهت اقدام بهبود وضعیت 
و  بهسازی  مسکن  تسهیالت  پرداخت  جهت  مسکن 
با  واحد مسکونی وی در دهستان رمشک  تکمیل  یا 

همکاری متقاضی اقدام نمود

 انـــحـــصـــار وراثــــــت
شناسنامه  دارای  کهندل  فرزند  خواجویی  موسی  اقای 

شماره  دادخ���واس���ت  ب��ش��رح   ۳۱۶۱2۵۰۱۹2 ی 

داده  توضیح   ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ مورخ   ۹۹۰۹۹۸۳۸۸۸۰۱۱۶

ی  بشناسنامه  حسین  فرزند  خواجوئی  کهندل  شادروان 

فوت  گنج  قلعه  شهر  در   2۷/۸/۱۳۹۹ تاریخ  در   2۱۹۱

از: عبارتند  وی  الفوت  حین  منحصر  وراثت  و  است   شده 

 ۱_موسی خواجوئی  شماره ملی ۳۱۶۱2۵۰۱۹2 فرزند متوفی 

 2_محمد  خواجوئی شماره ملی ۳۱۶۱22۸۳2۴ فرزند متوفی 

 ۳_ اسالم  خواجوئی  شماره ملی ۳۱۵۰22۶۴۳۰ فرزند متوفی 

 ۴_ادریس  خواجوئی شماره ملی ۳۱۵۰2۵۰2۴2 فرزند متوفی 

 ۵_ الهام خواجوئی شماره ملی ۳۱۶۱2۶۳۰۷۳ فرزند متوفی 

ـــــت ـــار وراث ـــص ـــح  ان
شناسنامه  دارای  خیرمحمد  فرزند  ناروئی   محمد  اقای 

مورخ   ۹۹۰۱۱۵۸ شماره  دادخواست  بشرح   ۱۱۴۴ ی 

۱۰/۱۰/۱۳۹۹ توضیح داده شادروان حسن ناروئی فرزند 

محمد بشناسنامه ی ۱۱۴۶ در تاریخ 2/۵/۹۹ در شهر قلعه 

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

پیربخش  ف��رزن��د  ب��خ��ش  ص��ح��ت  ۱_شمسی  

متوفی  ه��م��س��ر   ۳۱۶۰۴۸2۹2۸ م��ل��ی   ک��د 

محمد  گ���ل  ف���رزن���د  م��ی��ران��ی  2_زرملک 

م��ت��وف��ی  م����ادر   ۳۵۰۰۳۶۵۷۴۱  ک��دم��ل��ی 

به  خیرمحمد  ف��رزن��د  ن���اروئ���ی   محمد   _۳

م��ت��وف��ی پ����در   ۵۳۶۹۶۳۳۵۷۶ م��ل��ی   ک���د 

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی 

اگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 

ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یکماه از نشر 

اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که 

 بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.

علیرضا مومنی رئیس دفتر شورای حل اختالف قلعه گنج

برگ  مــفــقــودی  ــی  ــه اگ
ــاد   ــی ــز وانـــت زام ــب  س

وانت  یکدستگاه  سبز  برگ 
موتور  ش��م��اره  ب��ه  زام��ی��اد 

NAZPL140TG0447919 
فرزند  پرمر  سمیرا  ن��ام  به 
ی  شناسنامه  شماره  به  علی 
گنج  قلعه  شهرستان  در   1167
درجه  از  و  گردیده  مفقود 
باشد  می  ساقط  اعتبار   ی 

ـــــــــت ـــــار وراث ـــــص ـــــح  ان
ی  شناسنامه  دارای  فرضعلی  ف��رزن��د  چمنی  کبری 
 ۹۹۰۱۰2۶ ی  شماره  دادخواست  بشرح   ۳۱۶۰۴۷۳۹۱۴
فرزند  بازگیر  زهرا  ش��ادروان  داده  توضیح   ۶/۱۰/۹۹ مورخ 
شهر  در   2۴/۵/۹۹ تاریخ  در   ۱۵۵2 ی  بشناسنامه  حسن 
از: عبارتند  وی  الفوت  حین  وراثت  و  است  شده  فوت   کهنوج 

۱_رق������ی������ه چ���م���ن���ی ب�����ه ش�����م�����اره م��ل��ی 
متوفی  ف��رزن��د   ۴/۴/۵۷ م��ت��ول��د   ۳۱۶۰۴۷2۹۰۶ 
م��ل��ی  ش����م����اره  ب����ه  چ���م���ن���ی  2_حسین  
متوفی  ف��رزن��د   ۵/۵/۵۹ م��ت��ول��د   ۳۱۶۰۴۷2۹۱۴ 
۳_ک������ب������ری. چ���م���ن���ی ب����ه ش����م����اره م��ل��ی 
متوفی  ف��رزن��د   ۵/۵/۵۹ م��ت��ول��د   ۳۱۶۰۴۷2۹۱۴ 
م��ل��ی  ش����م����اره  ب����ه  چ��م��ن��ی  ص����غ����ری.   _۴
متوفی  ف��رزن��د   ۱/۷/۶۵ م��ت��ول��د   ۳۱۶۱2۰۳۳۸۰ 
م��ل��ی  ش����م����اره  ب����ه  چ���م���ن���ی  اح����م����د   _۵
متوفی  ف��رزن��د   2۰/۱/۶۴ متولد   ۳۱۶۱2۳۰۹22 
۶_اص������غ������ر  چ���م���ن���ی ب����ه ش����م����اره م��ل��ی 
متوفی  ف��رزن��د   ۶/۵/۵۵ م��ت��ول��د   ۳۱۶۰۴۶۵۳۳۰ 

ن��م��ای��ن��ده م����ردم ک��ه��ن��وج در م��ج��ل��س، گ��ف��ت: رف���ع م��ش��ک��ل دری���اف���ت اس���ن���اد ب��رخ��ی 
 از اراض�����ی ک���ش���اورزی پ��ن��ج ش��ه��رس��ت��ان ج��ن��وب��ی ت���ا پ���ای���ان س���ال ک��ل��ی��د م���ی خ���ورد .
 م�����������ن�����������ص�����������ور ش��������ک��������رال��������ه��������ی

کشاورزی  اراض��ی  تداخل  رفع  قانون  خصوص  در  شکرالهی  منصور  ملت،  خانه  خبرگزاری  گ��زارش  به 
ها  کارگروه  شود،این  برگزار  ها  شهرستان  در  الزم  های  کارگروه  هفته  هر  شد  گفت:مقرر  مسکونی،  و 
شد.  خواهد  صادر  مردم  اراضی  اسناد  بندی  جمع  و  بررسی  از  پس  و  ارسال  کمیسیون  به  را   گزارشات 

ابراز  ضمن  اسالمی   شورای  مجلس  در   فاریاب  و  گنج  قلعه  جنوب،  رودبار  منوجان،  کهنوج،  مردم  نماینده 

را  خود  اراضی  اسناد  سال  پایان  تا  مردم  از  برخی  آتی  های  پیگیری  و  جلسه  این  انجام  با  اینکه   از  امیدواری 
داشت. نخواهد  را  اداری  های  خم  و  پیچ  آن  دیگر  اراضی  تداخل  رفع  قانون  شد:  یادآور  کرد،  خواهند   دریافت 

 وی ادامه داد: این کارگروه با  نظارت کامل بنده خواهد بود و مسئوالن امر موظف به ارائه خروجی و نتایج این جلسات هستند.

 نماینده مردم کهنوج  در  مجلس یادآورشد:الزم به ذکر است نحوه اجرای قانون رفع تداخل اراضی کشاورزی از 
اهمیت زیادی برخوردار است و الزمه اجرای آن  دقت و انجام کار با سرعت و هماهنگی بیشتر بین دستگاههای 

اجرایی خواهد بود

دریافت  بیمه محصوالت کشاورزی خسارت  از طریق صندوق  کرده اند 
می کنند، عنوان کرد: خسارت ناشی از سرمازدگی کشاورزانی که اراضی 
می شود. پرداخت  بحران  مدیریت  ستاد  توسط  نکرده اند  بیمه  را   خود 

اینکه  بر  تاکید  با  اسالمی  ش��ورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
در  کرمان  استان  جنوب  کشاورزی  جهاد  سازمان  ذی ربط  مسئولین 
هستند،  سرمازدگی  از  ناشی  کشاورزی  اراضی  خسارت  برآورد  حال 
عنوان کرد: به همراه اعظمی نماینده شهرستان های جیرفت و عنبرآباد 

کمیسیون  رئیس  با  کشاورزان،  به  شده  وارد  خسارت  خصوص  در 
کردیم. دیدار  مجلس  زیست  محیط  و  طبیعی  منابع  آب،   کشاورزی، 

شکرالهی در پایان با تاکید بر اینکه عمده خسارت وارد شده به واسطه 
سرمازدگی در جنوب استان کرمان به کشاورزان سیب زمینی و پیاز کار 
بوده است، عنوان کرد: اعضای مجمع نمایندگان استان کرمان موضوع 

پرداخت خسارت به کشاورزان را پیگیری می کنند

است. آنان  اسکلت  و  قامتی  استاندارد  وضعیت  بهبود  برای   الزم 
: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزود  اف  وی 

این طرح با همکاری و مشارکت کارشناسان اداره ورزش و جوانان 
خانم  و  پایدار  خانم  و  ناصری  خانم  و  ماندگاری  خانم  گنج  قلعه 
سلندری   جهت شناسائی ناهنجاری وضعیت و ساختار اسکلتی زنان 
روستایی شامل مشکل در ستون فقرات، گودی کمر، افتادگی شانه و 
صاف بودن کف پا بود که حرکات اصالحی برای جلوگیری از افزایش 
 این مشکالت و آموزش های الزم در این زمینه به آنها ارائه شد.
اداره  ـــر  ـــدی م ــی  ــن ــی ــس ح حــــاج  ــد  ــم ــح م
گفت:   ــز  ــی ن ــج  ــن گ قــلــعــه  ـــان  ـــوان ج و   ورزش 
 دهیاران روستاهای قلعه گنج در اجرای این طرح همکاری نمایند

هدف از اجرای این طرح باتوجه به وضعیت زرد شهرستان قلعه 
فیزیکی کارشناسان در  از نظر شیوع ویروس کرونا حضور  گنج 
روستاها و بررسی وضعیت جسمانی باالی ۱۰ سال سن، ثابت بودن 
از  و  است  قشر  این  بندی  استخوان  و  عضالنی  بافت  بدن،  رشد 

دهیاران و شوراها و خانوارهای روستایی انتظار داریم در اجرای 
 این طرح با همکاران و مربیان ما همکاری و مشارکت نمایند.

خبرنگار: ادیب حیدری

تداوم آموزش بدون گوشی و 
اینترنت در روستاهای محروم 
 شهـرستـان قلعه گنــــج

در پی چاپ خبر و گزارشی با عنوان 
»زنــدگـی زیـر سقـف چـوبی«

ملی  ش���م���اره  م��س��ن��دان��ی   ۶_زه�������را. 

م��ت��وف��ی  ه��م��س��ر   ۳۱۶۱۰۴۵۱۱۴ 

کثیراالنتشار  های  روزنامه  در  نوبت  یک  مراتب  لذا 

دارد  اعتراض  کسی  چنانچه  شود  می  اگهی  محلی 

باشد  اشخاصی  نزد  متوفی  از  ای  نامه  وصیت  یا 

حل  شورای  به  اگهی  نشر  از  یکماه  مدت  ظرف 

اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد و 

از  بعد  که  سری  و  رسمی  جز  ای  نامه  وصیت  هر 

 این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.

علیرضا مومنی رئیس دفتر شورای حل اختالف قلعه 

گنج

ملی  ش��م��اره  ب��ه  ف���رد  رئ��ی��س��ی  م��ح��م��د   _۷
متوفی  ف��رزن��د   ۱/۳/۶2 متولد   ۳۱۶۱۰۰۳۹۷۷ 
م��ل��ی  ش����م����اره  ب����ه  چ��م��ن��ی  زی���ن���ب   _۸
متوفی  ف��رزن��د   ۱/۷/۵۱ متولد   ۳۱۶۰۴۶۵۳۱۴ 
ملی  ش���م���اره  ب���ه  چ��م��ن��ی  ف���اط���م���ه    _۹
متوفی  فرزند   ۱۶/۷/۴۷ متولد   ۳۱۶۰۴۵۹۵۰۰ 
ملی  ش���م���اره  ب���ه  چ��م��ن��ی  ب���ه���رام    _۱۰
متوفی فرزند   2۰/۱۰/۷۰ متولد   ۳۱۵۰2۱۴۰۱۷ 

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
اگهی می شود چنانچه کسی اعتراض دارد یا وصیت نامه 
ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یکماه از نشر 
اگهی به شورای حل اختالف تقدیم دارد واال گواهی صادر 
خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که 
 بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.

علیرضا مومنی رئیس دفتر شورای حل اختالف قلعه گنج



)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،

اجرای طرح بیابان زدایی و تثبیت خاک در جازموریان با کاشت نهال هایی از نوع کهور پاکستانی و گز بارقه امیدی در دل 
 اهالی این منطقه ایجاد کرده است اما برخی از فعاالن محیط زیست کاشت کهور پاکستانی را برای منطقه مضر می دانند.

کاشت  با  بیابانی  مناطق  احیای  طرح  گذشته  یک سال  از  کرمان  جنوب  طبیعی  منابع  کل  اداره 
با  و  هکتار   ۶2۵ وسعت  به  جازموریان  مرتع  در  را  پاکستانی  کهور  یا  ُسمر  درختچه  و  َگز  نهال 
یک  گذشت  با  اما  کرد  آغاز  پیمانکار  به  طرح  واگ��ذاری  طریق  از  تومان  میلیارد   2 از  بیش  اعتباری 
است. شده  خشک  )چاه بهمن(  منطقه  این  در  شده  کاشته  نهال های  از  بسیاری  که  می بینیم   سال، 

کشت  نهال  گونه  ناسازگاری  هم  برخی  و  نامنظم  آبیاری  را  نهال ها  این  شدن  خشک  علت  برخی  البته 
هستند؟ مناسب  جازموریان  در  بیابان زدایی  برای  درختان  این  از  کدام یک  راستی  به  می کنند.  عنوان   شده 

همانگونه که مطلع هستید، تاالب جازموریان طی دو دهه گذشته به واسطه خشکسالی های متمادی به کانونی برای 
 ریزگردها تبدیل شده و به گفته مدیران محیط زیست، جازموریان امروز کانون پیدایِش 2۵ درصد ریزگردهای کشور است.

شایسته است بگوییم که جازموریان یکی از تاالب های فصلی مشترک بین سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان 
است که با مساحت سه هزار و ۳۰۰ کیلومتر مربع بر اثر فرونشست زمین ایجاد شده  است. این تاالب به علت 
خشکسالی و همچنین احداث سدهای متعدد بر حوضه آبریز آن همچون سد جیرفت روی هلیل رود و سدهایی 
 در سیستان و بلوچستان، دچار خشکی شده است. »این تاالب، روزگاری به انبار علوفه ایران شهرت داشت«.

می کند  فعالیت  استان  این  مرکز  از  مستقل  که  کرمان  جنوب  آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  کل  اداره 
بهره گیری  با  بیابان زدایی  و  آبخوانداری  حوزه های  در  متعددی  برنامه های  اخیر  سال های  طی 
ابتدای  در  که  همانگونه  و  داده  قرار  کار  دستور  در  را  نهال  کشت  همچون  مختلفی  روش ه��ای  از 
است. ک��رده  آغ��از  منطقه  این  در  را  پاکستانی  کهور  و  َگز  نهال های  کاشت  کردیم،  اش��اره   گ��زارش 

اما جدای از اقدامات و تالش های انجام شده در راستای جلوگیری از بیابان زایی، می خواهیم ببینیم گونه های کشت شده در 
 این منطقه چرا و به چه علت دچار خشکیدگی شده است، پس شناخت مختصری از این درختان خالی از لطف نیست.

َگز، درختی است که به علت رسیدن ریشه اش به آب های سطحِی زمین عمر طوالنی دارد، در بعضی مناطق 
بودن  شور  علت  به  و  می رسد  متر   ۱۵ تا   ۱۰ به  آن  ارتفاع  و  است  کرده   عمر  سال  هزار  از  بیش  گرمسیر 
است. نامرغوب  حیوانات،  سایر  تغذیه  برای  و  می کنند  استفاده  آن  از  شترسانان  و  شتر  فقط  آن   برگ های 

و اما کهور پاکستانی یا همان درخت ُسمر، که بومی ایران هم نیست. یکی از درختان مقاوم به خشکی و شوری و حساس 
به سرما است که ارتفاع آن به پنج متر می رسد. طی سال های اخیر کشت این درخت در مناطق جنوبی کشور همچون 
 بوشهر رواج یافته است. برگ های این درخت، باریک و سوزنی و شاخه هایش از خارهای زیادی تشکیل شده است.

طرح  این  ببینیم  تا  کردیم  سفر  منطقه  به  بود  نهال ها  آبیاری  حال  در  طرح،  پیمانکار  که  روزی 
نهال ها  از  بسیاری  ساقه  کردیم  مشاهده  تعجب  کمال  در  اما  است.  وضعیتی  چه  در  هکتاری   ۶2۵
خود  گلیم  بیابان  این  در  توانسته  گیاهی  گونه  کدام  که  آمد  پیش  سوال  این  و  است  شده  خشک  کامال 
است. شده  جازموریان  خشک  و  گرم  اقلیم  تسلیِم  کار  ابتدای  همین  در  گونه  کدام  و  بِکشد  آب  از   را 
 جمیل لطیفی، پیمانکار طرح کشت نهال در منطقه جازموریان است. او در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت:

بیش  اعتبار  با  و  هکتار   ۶2۵ مساحت  به  زمینی  در  در  را  َگ��ز  قلمه  و  کهور  نهال  کشت   
می دهیم. ان��ج��ام  را  ط��رح  ای��ن  پایانی  م��راح��ل  اک��ن��ون  و  ک��ردی��م  آغ��از  ت��وم��ان  میلیارد   2  از 

کرد:  تصریح  داد  خواهد  انجام  دیگری  پیمانکار  را  درختان  ای��ن  نگهداری  اینکه  بیان  با  وی 
کارگِر   2۰ ظرفیت  از  استفاده  و  تراکتور  دستگاه  پنج  با  روز   ۱۰ فاصله  در  نهال ها  این  آبیاری 
می شود. ان��ج��ام  اس��ت  ج��ازم��وری��ان  حاشیه  روس��ت��اه��ای  از  ک��ه  چاه بهمن  روس��ت��ای  اه��ل   بومی 

لطیفی در پاسخ به این سئوال که کاشت کدام گونه گیاهی در جازموریان با موفقیت همراه بوده است بیان داشت: در 
 این طرح گونه های ُسمر یا کهور پاکستانی بهتر جواب داده و نسبت به گونه َگز مقاومت بهتری از خود نشان داده است.

و  شده  خشک  طرح  این  در  شده  کشت  نهال های  از  بسیاری  که  است  این  از  حاکی  ما  مشاهدات 
همچون  بومی  گیاهی  گونه  یک  چرا  اما  هستند.  خشک  چوب های  آبیاری  حال  در  کارگران  درواق��ع 
غیربومی  گونه  یک  مقابل  در  امروز  بوده  همراه  موفقیت  با  منطقه  در  آن  کاشت  این،  از  پیش  که  َگز 
دارد. بیشتری  بررسی  و  بحث  جای  موضوع  این  اس��ت!  شده  شکست  به  محکوم  ُسمر،   همچون 

در اینجا با دو فرضیه مواجه هستیم، یا آبیاری درختان به طور منظم انجام نشده و یا اینکه تغییرات اقلیمی و 
کاهش سطح آب های زیرزمینی مانع تغذیه درختان از مایه حیات شده است. البته فرضیه نخست منطقی تر به 
نظر می رسد چون این طرح با کاشت نهال آغاز شده و نهال هم تا مدت زمان معینی )حدود پنج سال( باید به طور 
 مرتب و منظم، آبیاری شود چراکه هنوز ریشه ای تشکیل نشده که بخواهد خود را به آب های زیرزمینی برساند.

نهال  صورت  به  پاکستانی  کهور  که  کرده  عنوان  او  باشید،  کرده  توجه  طرح  پیمانکار  صحبت های  به  »اگر 
است« پرداخت شده  کهور  تهیه  برای  بیشتری  هزینه  یعنی  این  و  است  کاشته شده  قلمه  به صورت  َگز   و 

برخی  ش��دن  خشک  علت  ک��رد:  عنوان  ب��ود  نهال ها  آب��ی��اری  ح��ال  در  که  ک��ارگ��ران  از  یکی  ام��ا 
بیشتر،  داش���ت:  اظ��ه��ار  او  ن���دارد.  آب��ی��اری  ب��ه  ربطی  و  اس��ت  خ��اک  ن��ب��ودن  مساعد  ن��ه��ال ه��ا، 
هستند. س��رح��ال  و  زن��ده  همچنان  پاکستانی  کهورهای  و  ش��ده  خشکی  دچ��ار  َگ��ز   درخ��ت��ان 

ابهامات زیادی در خصوص این طرح شده است چراکه برخی  ایجاد  افراد، باعث  »تناقض در اظهار نظرهای 
کار  که  افرادی  طرفی  از  و  می دانند  مناسب  را  کهور  هم  برخی  و  است  مقاوم تر  گز  درخت  می کنند  عنوان 
است« بوده  گز  درختان  گونه  از  شده،  خشک  هرچه  می گویند  دارند  عهده  بر  را  درختان  این   نگهداری 
است. داده  پس  خوبی  به  را  خود  امتحان  منطقه،  این  در  گز  درخت  که  است  حالی  در  اینها  همه   و 

طی  ک��رم��ان،  ج��ن��وب  آب��خ��ی��زداری  و  طبیعی  منابع  م��دی��رک��ل  اح��م��دی  ح��م��زه  گفته  ب��ه 
اس��ت. ش���ده  ن��ه��ال ک��اری  قلعه گنج  ب��ی��اب��ان ه��ای  از  ه��ک��ت��ار  ه���زار   2 گ��ذش��ت��ه  س���ال   ه��ف��ت 

داش��ت:  اظ��ه��ار  اس���ت،  غ��ب��ار  و  گ��رد  تولید  م��راک��ز  از  یکی  ج��ازم��وری��ان  اینکه  ب��ی��ان  ب��ا   وی 
چراکه  دارد  ق���رار  ک��ار  دس��ت��ور  در  گ��ز  و  ک��ه��ور  گ��ون��ه ه��ای  کشت  ط��رح  راس��ت��ا  همین  در 
شوند. س��ازگ��ار  ج��ازم��وری��ان  خشک  و  گ��رم  محیط  ب��ا  راح��ت��ی  ب��ه  می توانند  گ��ون��ه ه��ا   ای��ن 

از درخت ُسمر یا کهور پاکستانی استفاده  ایرانی و درخت بومی گز  اینکه چرا پیمانکار طرح به جای کهور 
پاکستانی  کهور  درخت  باورند،  این  بر  کارشناسان  از  بسیاری  چراکه  است  سوال  محل  نیز  است  کرده 
برای  کشورها  از  برخی  که  درحالی  دارد.  حیوان  و  انسان  زیست،  محیط  برای  زیادی  منفی  عوارض 
است! شده  آغاز  جازموریان  در  آن  کاشت  تازه  می کنند،  هزینه  زیادی  اعتبارات  درخت  نوع  این   نابودی 

ک����رد:  ت���ص���ری���ح  ب�������اره  ای������ن  در  زی����س����ت  م���ح���ی���ط  ف����ع����االن  از   ی���ک���ی 
محیط  کارشناسان  نظر  طبق  که  بگوییم  باید  است  بیابان زدایی  پاکستانی،  کهور  کاشت  از  هدف  اگر 
دارد  منطقه  برای  بیشتری  منفعت  ایرانی  کهور  حتی  و  گز  درخت  کاشت  روی  سرمایه گذاری  زیست، 
است. برخوردار  مناسب تری  ب��ازار  از  بهتر  کیفیت  دلیل  به  پاکستانی  کهور  زغال  و  چوب  ظاهرا   اما 
اس�����ت خ����������اک  ت����ث����ب����ی����ت  ک�������ه�������ور،  ک������اش������ت  از   ه����������دف 
داش��ت ب��ی��ان  ام��ا  قلعه گنج  شهرستان  آب��خ��ی��زداری  و  طبیعی  منابع  م��دی��ر  ام��ی��ری   م��وس��ی 

از  بعد  معموال  و  شده اند  ب��رگ  ری��زش  دچ��ار  جابه جایی  حین  در  جازموریان  نهال های  برخی   
همین  با  را  نهال هایی  جازموریان  همین  از  بخشی  در  و  می زنند  جوانه  مجددا  آبیاری  دوره  سه 
دارن��د. خوبی  سبزینگی  هم  ام��روز  و  زدن��د  جوانه  م��اه  یک  گذشت  از  بعد  که  کاشته ایم   حالت 

اظهار  ف��روردی��ن م��اه  س��ی��الب  اث��ر  ب��ر  ن��ه��ال ک��اری  ط��رح  از  بخشی  تخریب  ب��ه  اش���اره  ب��ا  وی 
نیست. کشت  قابل  منطقه  ای��ن  در  دی��گ��ری  درخ��ت  هیچ  گ��ز  و  کهور  درخ��ت  ج��ز  ب��ه   داش���ت: 

امیری با بیان اینکه هدف از کشت این درختان، تثبیت خاک و جلوگیری از ریزگردها است، گفت: در منطقه ای 
 که این طرح اجرا می شود هیچ باغ و یا مزرعه ای نیست که درخت کهور پاکستانی بتواند به آن آسیب برساند.
 وی در خصوص خشک شدن نهال ها نیز بیان داشت: تمامی نهال های خشک شده با نهال جدید جایگزین خواهد شد.

کهور پاکستانی البته به کهور آمریکایی هم معروف است. این درخت از آنجا که مانع رشد گونه های گیاهی 
دیگر می شود در کشور ما موافقان، منتقدان و مخالفان زیادی دارد اما کاشت آن در مناطق کم آب همچون 
جازموریان با انگیزه تثبیت خاک و جلوگیری از گرد و غبار انجام می شود. درضمن نباید از این موضوع هم غافل 
شد که همین درخت هم باید حدود پنج سال آبیاری شود تا بتواند به حیات خود ادامه دهد. آیا با اعتبارات 
کرد! مراقبت  و  نگهداری  مطلوب  شرایط  در  درختان  این  از  سال  پنج  می توان  جانبی  هزینه های  و   موجود 

درضمن وزش بادهای شدید در جازموریان را هم نباید از نظر دور داشت و اینکه اگر آلودگی زیستی در این 
منطقه ایجاد شود توسط همین بادها به سایر مناطق کشاورزی و باغی منتقل خواهد شد

 بیابان زدایی جازموریان با کهور پاکستانی 
آگهــــی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰2۸۶۷و۱۳۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰2۸۷۰هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج    تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان :آقای اسماعیل کرمی شه بابا فرزند رضا بشماره 
شناسنامه ۵۶صادره از کهنوج در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۷۵.۱۴متر مربع پالک 22۳2فرعی ۳-از اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳-اصلی قطعه یک واقع در شیخ آباد کهنوج 
خیابان ولیعصر خریداری از مالک رسمی آقای ۱-امیر سعید مالکی 2-خانم اعظم کرمی شه بابا فرزند سهراب بشماره  شناسنامه ۳۳۸۰۰۱۰۸2۰صادره از بندر عباس در سه دانگ مشاع یک باب خانه به مساحت 
۱۷۵.۱۴متر مربع پالک 22۳2فرعی از ۳-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک ۳-اصلی قطعه یک واقع در شیخ آباد کهنوج خیابان ولیعصر خریداری از مالک رسمی آقای امیر سعید مالکی محرز گردیده است.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج 

************************************************************۱

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰۱۹۱۹هیات 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 فاطمه پورزاد فرزند شهدوست    بشماره شناسنامه ۱۱ صادره از منوجان در 
یک باب خانه  به مساحت ۹۹۰.۰2 متر  مربع پالک ۵۹فرعی از۸۳۵-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از ۸۳۵-اصلی واقع در منوجان روبروی آتشنشانی بعد از سه راه کوچه اول خریداری از مالک 
رسمی آقای فقیر محمد زارعی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

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

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج 

************************************************************2

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰۱۷۳۳۸هیات 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 پاکباز مسندانی فرزند چمل بشماره شناسنامه ۴۰۱۹ صادره ازقلعه 
گنج در یک باب  مغازه مشتمل بر طبقه فوقانی  به مساحت ۵۱.۳۱ متر مربع پالک ۳۸۵ فرعی از۴۹۶-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک۴۹فرعی از  ۴۹۶- اصلی قطعه ۵ واقع در گاو چاه قلعه گنج  خریداری 
از مالک رسمی آقای نور محمد احمدی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 

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

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج 

************************************************************ ۳

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰22۰۰هیات 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 حیدری نژاد فرزند مرحوم عباس بشماره شناسنامه ۱۰۱۸۷ صادره از 
کهنوج در یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت ۴۵۰22.۱۴ متر  مربع پالک ۹۱۳ فرعی از  ۹۳-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک2فرعی از ۹۳-اصلی از   قطعه یک واقع در چاه ریگان کهنوج    خریداری از 
مالک رسمی آقای کوچکعلی بامری محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

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

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج 

************************************************************۴ 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰۴۵۷۰هیات 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 جان شهدادی   فرزند حسین بشماره شناسنامه ۵2۹ صادره از زابل در 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر یکباب سوله تجاری به مساحت ۱۳۸۴.۷۴متر مربع مربع پالک ۵۳ فرعی از۸۳۵- اصلی قطعه پنج واقع در قلعه منوجان جنب کتابخانه عمومی  خریداری از مالک 
رسمی آقای فقیر محمد زارعی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

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

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج 

************************************************************۵

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰۰۸2۹هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهنوج  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی عبدالل بهزادی فرزند دادخدا  بشماره شناسنامه ۳۴۳۱صادره کهنوج  در یک یک 
قطعه زمین جهت تجمیع با پالک ۱۶فرعی از ۱۴-اصلی به مساحت ۵۱۵۵.۷۸متر مربع پالک ۵۶فرعی از ۱۴-اصلی  مفروز و مجزی شده از پالک۹فرعی از ۱۴-قطعه یک واقع در اختیار آباد شهر کهنوج خریداری 
از مالک رسمی آقای دادخدا بهزادی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

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

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج 

************************************************************۶

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰۴۵۷۳هیات 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 اصغر شهدادی فرزند عباس    بشماره شناسنامه 2۹۸۳ صادره از زابل 
در ششدانگ یکباب سوله تجاری به مساحت ۵۶۹.۸۰متر مربع پالک ۵۳فرعی از ۸۳۵-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک یک فرعی از ۸۳۵اصلی قطعه ۵واقع در قلعه منوجان کوچه بانک مشیز جنب کتابخانه 
عمومی  خریداری از مالک رسمی آقای فقیر محمد زارعی  محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 

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

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج 

************************************************************۷

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰۳۳۴۰هیات 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 احسان چکن فرزند عزت اله   بشماره شناسنامه ۰ صادره از رودبار دریک 
قطعه زمین  مشتمل بر خانه به مساحت  ۴۳۰متر مربع پالک 22۳۴فرعی از ۳-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۳-اصلی قطعه یک واقع در شیخ آباد کهنوج خریداری از مالک رسمی آقای امیر سعیدی مالکی  
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

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

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج 

***********************************************۸

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰۳۳۴۱و۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰۳۳۴۴هیات 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 جهانگیر خیر خواه بند کوه  فرزند خدامراد  بشماره 
شناسنامه 2۱۰ صادره از منوجان  در یکباب مغازه  به مساحت 2۵.۹متر مربع پالک ۱۴۷۱فرعی از ۴۹۷-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک ۱۳ فرعی از ۴۹۷-اصلی قطعه ۴واقع در قلعه گنج  خریداری از مالک 
رسمی آقای حسین احمدی 2-جهانگیر خیرخواه بند کوه فرزند خدامراد بشماره شناسنامه 2۱۰صادره از منوجان در یک باب خانه به مساحت 2۹2.۱۷متر مربع پالک ۱۴۷2فرعی از ۴۹۷-اصلی مفروز ومجزی 
شده از پالک ۱۳فرعی از ۴۹۷-اصلی قطعه ۴واقع در قلعه گنج خریداری از مالک رسمی آقای حسین احمدی   محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج 

**********************************************۹

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۹۰۰2۰۰۳۱۹۴هیات 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 محرمی پاک  فرزند مهدی بشماره شناسنامه ۰ صادره از کهنوج  دریک 
باب خانه به مساحت  2۳۳.۸۸متر مربع پالک 2۴۳فرعی از ۳2-اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2-فرعی از ۳2-اصلی قطعه یک واقع در کهنوج خیابان بهداری پروین اعتصامی  خریداری از مالک رسمی آقای 
سیروس ضرغام مالکی   محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

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

تاریخ انتشار نوبت اول:۹۹/۱۰/2۹

تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۱/۱۳

اصغر ناروئی  –رئیس ثبت اسنادوامالک کهنوج

*************************************************۱۰



هفته نامه فرهنگی،اجتماعی،سیاسی

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

جانشین مدیر مسئول:خدامراد میرآبادی:۰۹۱۳۳۴۹۰۹2۳

سردبیر:عبدالواحد کرمی

جانشین سردبیر:ادیب حیدری:۰۹۱۳2۴۸2۶۳۰

گرافیست: احمد شهبازی:۰۹۱۳۷2۵۸۸۹۴

دفتر مرکزی:قلعه گنج خیابان دانشجو

نمایندگی کهنوج:حمید شه بخش:۰۹۳۹۵۶۹۷۰۱2

نمایندگی منوجان: رسول شجاعی:۰۹۱۰۳۳۹۶۹۳۶

نمایندگی رودبار جنوب:صابر صفی خانی:۰۹۳۶۱۴۴۹۶۵۹

نمایندگی فاریاب:یونس لطفی: ۰۹۱۳۸2۶۴۰۷۴

  

 

 

 

حوزه 
 کاری

حوزه  سابقه مقطع تحصیلی رشته های تحصیلی عنوان شغل
 کاری

تحصیلی رشته های عنوان شغلی  سابقه مقطع تحصیلی 

 
ت

حوزه مدیری
فتر مدیرعامل د مسئول 

  بط عمومیو روا
مدیریت -مدیریت بازرگانی

   امور اداری-دولتی
 2  فوق دیپلم

بهره برداری
  

مهندسی -مدیریت صنعتی رئیس تولید
 مکانیک

 3 لیسانس

و فنی ت خدما مسئول 3  فوق دیپلم متالوژی-شیمی   کیفیتل کنتر مسئول
  اتتعممیر

 -مهندسی مکانیک
   مهندسی برق

 3 لیسانس

ست احر مسئول
  تنتظاماوا

علوم -مدیریت دولتی 
 ارتباطات

تکنسین تعمیر و نگهداری  3  فوق دیپلم
 برق

 3 فوق دیپلم  برق

مالی و اداری
 

تکنسین تعمیر و نگهداری  2 لیسانس  امور مالی و حسابداری  مالی کارشناس
 مکانیک

 3  فوق دیپلم مکانیک

اداری  کارشناس
 پشتیبانی  وتوسعه و

مدیریت -امور اداری
  علوم اقتصاد-دولتی

مهندسی کامپیوتر)نرم  IT کارشناس 2 لیسانس
   سخت افزار( -افزار

 3 لیسانس

شت حرفه اهدب کاردان
  ای

 -کاردان فنی تولید صنعتی تکنسین تولید 1 فوق دیپلم یا حرفه بهداشت کاردانی
 فوق دیپلم مکانیک

 1 فوق دیپلم

عمومی ر موا کارگر
  سبزی فضات و خدما

یپلمد   دیپلم  1 دیپلم دیپلم تولید کارگر  1  

یپلمد   دیپلم فنی و حرفه ای  لباسکو رتواپرا   1 فوق دیپلم الکترونیک-مکانیک-برق اپراتور اتاق کنترل  1   

بازرگانی
  

کارشناس بازاریابی و   
 فروش

 مدیریت -مدیر بازرگانی
MBA مدیریت صنعتی-

  مدیریت اجرایی-صنایع

بهره برداری  2  لیسانس
 2 لیسانس  مهندسی معدن استخراج و ایمنی معدن   

 حقوقی امور کارشناس
 قراردادها و

 2    دیپلم  دیپلم  اپراتور سنگ شکن  2  لیسانس حقوق قضایی 

ت  2 فوق دیپلم  مالی -بازرگانی کارپرداز
انتظاما

 

 و  تنتظاماو احفاظت  مامور
   نشانی تشآ

 1  دیپلم  دیپلم

 
برنامه
 

ریزی و 
         انبارهای

ی یزربرنامه  کارشناس
هارنباو ا    

مدیریت -مهندسی صنایع
-مدیریت اجرایی-صنعتی

  مدیریت بازرگانی

   2 لیسانس

رنباا کارگر  1  دیپلم  دیپلم   

 

 

 

 

 

های جزئیات ثبت نام، شرایط، رشته ات تکمیلی در خصوصاطالعکسب جهت 
مراجعه  www.sinainst.comمورد تقاضا، زمان بندی آزمون و ... به آدرس 

 را اسکن نمایید.روبرو نموده ویا بارکد 

  ۰۲۱-۸۸۰۹۲۹۸۱ اقتصاد آقای نام:    پشتیبانی ثبت

آدرس  توانیدمیهمچنین 
b2n.ir/GhaleGanj  
را در مرورگر خود وارد 
نموده و کلید اینتر را فشار 

 .دهید

تعالیبسمه  

مستض   ع ا   ادی   تابع   ه ب  یهاش   رکت یک   یآه   ا ک   اه  نجع   ه ن      بع         یرکت مع     ش   
دد شهر   تا  نجع  ه    دی  ت    عه ه  ش  تپا  را یک  اه  ر  ادر  دد د    تا یمع     عیص   ا  گی)هج   

 قلعا  گان  ی)شهر  تا  ه ا یب  م یمتقاض  آقایاا  ا ی ن   ه ن ع دد ن   ا    تا  کرم ا     م
ه مص  اه ه نه  ت  یآ م     کت    قی    طر ری    یهایش  پج فی  دد دد طیش  ر     ه ن  منوجااا  و

 . ی ما یم یشرکت، دع ت به همکاد نی  تخ  م دد  
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