
سیــد اسمــاعیـل آفــاق حسینی

هرساله و در این روزها به مناسبت ایام ا... دهه مبارک 

بیان  به  دولتی  و  عمومی  نهادهای  و  ادارات  فجر، 

عملکرد دستگاه خود پرداخته و دستاوردهایشان را در 

سالی  چند  ولی  کردند؛  می  بیان  گذشته  سال  طول 

است که ادارات تمایلی به بیان عملکرد خود به مردم را ندارند و  گاهی دلیل 

نداریم!برخی  رسانی  اطالع  توان  بودجه  و  اعتبار  کمبود  علت  به  آورند  می 

ایی  و عده  دارند  مردم خود خبر  گویند که  و می  نفسی کرده  هم شکسته 

نبود  و  بود  که  کنند؛انگار  جاری  زبان  بر  هم  همین  که  نیستند  حاضر  هم 

ادارات معلوم نیست در کجای شهر  آنها فرقی ندارد و جالب تر این که آن 

ایی  خانه  در  و  شهر  کوچه  پس  و  کوچه  یک  در  که  ایی  اداره  دارند.  قرار 

کلنگی استقرار یافته و به مدد کمک های دریافتی از محل دو درصد فروش 

این  از  توقعی  چه  بزند،  خود  اداره  به  روغنی  و  رنگ  توانسته  آهن،  سنگ 

کنند! ارائه  را  مردم  به  خود  خدمات  از  گزارشی  و  بیایند  که  هست   ادارات 

هم اکنون در زمانی قرار داریم که از هر سو نظام پر افتخار ما مورد تهاجم 

هست! از یک سو دشمنان خارجی هر روز برای ما چنگ و دندان نشان می 

دهند و تهدید به بمباران مناطق حساس میهن ما می کنند و از سویی دیگر 

بوق های رسانه ایی آنان با ساختن سناریوهایی از پیش تعیین شده در تالش 

برای ناکارآمدی نظام جمهوری اسالمی هستند و در گوش مخاطبان خود و 

انقالب ۵۷،انقالبی بی اساس  ایی فرو می کنند که  به گونه  امروزی  جوانان 

بوده است؛چراکه مشکالت مردم هنوز حل نشده و امیدی هم به حل شدن 

چهـــــل و  دومیــــن ســـالــروز پیـــروزی 
انقــالب شکـــوهمنـد اســـالمی مبــارک باد

سخــن نـخــســـت
 نواختن زنگ انقالب همزمان با سراسر کشور در مدارس قلعه گنج

با پیگیری نماینده مجلس شورای اسالمی 
برای حل مشکل مالکیت اراضی محله های 

سرتک و زر و گلدشت  صورت گرفت
سازمان  کارشناسان  بازدید 
کشور  مسکن  و  زمین  ملی 
سرتک  و  گلدشت  اراض��ی   از 

قلعه گنج

ادامه صفحه 2

نشس���ت  اولی�����ن 
آق��ای  مطب�وع���اتی 

 شک���������رالهی 

طاهری مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان در جلسه ی 
بررسی مشکالت آب آشامیدنی 
شهرستان قلعه گنج بیان داشت

پرداخت تسهیالت کم بهره 
برای حمایت از تولید کنندگان 

صنایع دستی روستای چاه 
 المدین

تعداد کثیری از مردم، 
خالف آن چه می 

گویند، عمل می کنند
23442

4

افتخار آفرینی دانش آموزان قلعه گنجی در 
جشنواره جوان خوارزمی

آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی روستایی 
رمشک) نوبت دوم(

 آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی روستایی 
قلعه گنج

عمومی  ــــط  رواب گــــزارش  ــه  ب
گنج  قلعه  ـــرورش  وپ آمـــوزش 
قلعه  شهرستان  آمــوزان  ــش  دان
هایی  طرح  ارائــه  با  باردیگر  گنج 
در  مقام  کسب  به  موفق  مبتکرانه 
 . شدند  خوارزمی  جوان   جشنواره 

کهن  فالح  فوزیه  آمــوزان  دانش 
طراحی  ای   رشته  میان  رده   در 
 ، دوم  مقام  کسب  به  موفق  لباس 
سوم  مقاوم  اکسسوری  طرح  با  و 
آموز  دانش  همچنین  و  کسب  را 
با طرح مکانیک مقام  طالب حسینی 
رستاخیز  مبینا  آموز  دانش  و  اول 
نیز در رشته زبان و ادبیات فارسی 
 . است  یافته  دست  دوم  مقام   به 

سعید احمدی پیرامون این موفقیت 
به  ارسالی  های  طرح  تمام   : گفت 

قرار  منطقه  ارزیابی  مورد  جشنواره 
گرفت و با توجه به تالش و پشتکار این 
پیش  راهنما  دبیران  و  آموزان  دانش 
بینی می شد که این طرح ها در جشنواره 
 . شوند  مقام  کسب  به  موفق   استانی 

آفرینی  افتخار  این  تبریک  با  احمدی 
دبیران  و  نامبرده  آموزان  دانش  به 
همه  تثبیت   ، طرحها  این  راهنمای 
بر  پرداخت  و  پرورش  و  ها  ایده  ی 
آموزان  دانش  همت  با  را  آنها  روی 
نشان  خاطر  و  دانست  مهم  معلمان  و 
: بنیاد علوی بعنوان حامی دانش  کرد 
و  ،تثبیت  طرحها  ارائه  روند  آموزان 
حصول نتیجه را در احداث پژوهشسرا 
خلیج فارس به صورت بسیار تخصصی 
رود  می  انتظار  که  است  کرده  دنبال 
در آینده نزدیک دانش آموزان مکانی 
طرحهای  و  ها  ایده  پرداخت  برای  را 

خود داشته باشند

سهامداران  اطــالع  به 
شرکت تعاونی روستایی 
که  رساند  می  رمشک 
عمومی  مجمع  جلسه 
شرکت در روز یک شنبه 
99/12/3در محل دفتر 
9صبح   ساعت  شرکت 
واز  گردد  می  برگزار 
تمامی سهامدران جهت 

تعاونی  شرکت  سهامداران  اطالع  به 
که  رساند  می  گنج  قلعه  روستایی 
جلسه مجمع عمومی شرکت در روز 
دفتر  محل  99/12/3در  شنبه  یک 
می  برگزار  9صبح   ساعت  شرکت 
جهت  سهامدران  تمامی  واز  گردد 
می  بعمل  دعوت  جلسه  در  شرکت 

آید 
دستور کار : 

1-انتخاب اعضای  هیات مدیر شرکت 

سنواتی  های  وام  تکلیف  2-تعین 
شرکت 

سنوات  حق  دربــاره  3-تصمیم 
کارکنان بازنشته شرکت 

تعاونی  شرکت  مــدیــره  هیت 
روستایی قلعه گنج

شرکت در جلسه دعوت 
بعمل می آید 

دستور کار : 
1-انتخاب اعضای  هیات 

مدیر شرکت 
2-انــتــخــاب بــازرســان 

شرکت 
شرکت  مدیره  هیت 
تعاونی روستایی رمشک 



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،

ادامه سخن نخست

این َمَثل یا عبارت کنایی در منطقه ی کندر با آن چه در 
 داستانهای امثال یا فارسی معیار وجود دارد، اندکی واگرایی دارد.
است. شرح  بدین  منطقه  شفاهیات  ،حسب  مثل  این  داستان 
ملکی( ی  شریدار)شرکا  هم  با  نفر  دو  قدیم  زمانهای  در 

آن  از  ،یکی  بوده  طوالنی  باغشان  تا  منزل  بودند.مسافت 
جیره،  از  خود)اعم  ی  روزانه  مایحتاج  که  داشته  االغی  دو 
اند. گذاشته  می  آن  پشت  بر  و...(را  کار  لوازم  و   اسباب 

در یکی از روزها ، صاحب االغ، بیمار شد و نتوانست دوستش را 
همراهی کند.آن روز،  دوست وفادارش کارها را بهتر از روزهای 

شده  شیرین  ای  میوه  به  تبدیل  دروغ  که  ای  جامعه  در 
عسلی  صداقت  برند،  می  لــذت  آن  حــالوت  از  کثیری  جمع  و 
کند. مــی  ــون  خ را  انــســان  جگر  هــرآن  کــه  ــت  اس  زهرآگین 

ـــب ،  ــم کــه اکـــاذی ــری ــی بــه ســر مــی ب ــــروز در فــضــای ام
مــا. ــــدام  ان ــت ســـرو  ــام ق ــر  ب ــن،  ــی ــت اســـت راس ای   ــه  ــام  ج

مجمل  تحقیقی   ، محدود  ــاری  آم ی  جامعه  یک  در  نیست  بد 
باشد. غش  او  در  که  ،هــر  شــود  روی  سیه  تا  گیرد  ــورت   ص

متاهل،  یک  از  بازار،  وضعیت  بــازاری،  یک  از  حال،  به  تا  دانم  نمی 
کرده  ســوال  و.....  شغل  ،وضعیت  شاغل  یک  از  تاهل،  وضعیت 
اند. ناراضی  موجود  وضعیت  از  باالیی  درصــد  امــا  نــه؟  یا   ایــد 

این تضاد موجود در حب و نفرت را در پست های سیاسی بیشتر می 
بینیم.شورا، دهیار، بخشدار، فرماندار و.... به محض هم کالم شدن با 
آنان، چنان نداِی طالق از پست را سر می دهند که دِل سنگ پَرک 

ــد،  ان ـــرده  ک فــعــال  را  ــا  م مــدت  ــاه  ــوت ک ی  حافظه  حـــال،  ــا  ت
کنیم. تقویت  را  خــود  مــدت  بلند  ی  حافظه  و  بیاییم  پــس  ــن   زی

 )gozik(حافظه ام از روزی یاری ام می دهد که فهمیدم: زنبور عسل و گوزیک
 هر دو نیش می زنند. اما محصول آن یکی نوش و آن دگر زهری هالهل

که  هستیم  اقدامات  سری  یک  شاهد  هست،  خاطرم  در  که  زمانی  از 
انجام می شوند. با دالیلی همگون  آنها در زمانی خاص و مشابه  همه ی 

و  خط  خوش  مار  این  مناطق،  از  بعضی  در  که  هستیم  شاهد  روزها  این 
در  و  شود  حاصل  روغنی  آن  از  شاید  تا  کنند  می  رنگ  را  سیاه  خاِل 
انتخابات، پِی آن ،زبانی را چرب کند و برای اخِذ رای دلی را نرم.  بزنگاه 

ورزشی  زمین  انتخابات،  به  مانده  ماه  چند  که  هست  یادمان  همیشه 
اشتغال  متعدد  های  طرح  شود،  می  ریخته  پل  پِی  خــورد،  می  کلنگ 
ــت  و.....دوس شود  می  توزیع  آرد  ی  کیسه  شود،  می  رونمایی  زایی 

 )اصط�������الح خ������ر َلَگت�����ی زده(

 ))تعداد کثیری از مردم، خالف آن چه می گویند، عمل می کنند.((

نوین(( نگرشی  با  ن��و،   ))حرکتی 

 اولیـــن نشســـت مطبــوعـــــاتی آقـــــای شکـــــــــرالهی 
نباشم انصاف  بی  کند  می  حکم  قضا  دستگاه  انصاف  ی   قاعده 

�� اولین نشست مطبوعاتی و خبری جناب آقای شکرالهی نماینده مردم 
شریف کهنوج بزرگ در سالن کنفرانس دانشگاه آزاد با ذکر تالوت آیاتی 
 چند از کالم وحی توسط قاری محترم آقای موسی رودباری برگزار شد.

�� در این جلسه ابتدا جناب خزایی مدیر دفتر نماینده به تبیین دستور 
کار جلسه پرداخت و پس از خوشامد گویی توسط دکتر یزدی سرپرست 
 دانشگاه جلسه ی پرسش و پاسخ خبرنگاران در دستور قرار گرفت.

�� ابتدا آقای خدامراد میرآبادی خبرنگار نشریه ی آفاق جنوب ضمن 
عرض خدا قوت به نماینده و خیرمقدم به خبرنگاران گفت: بنده عضو 
تیم آقای شکرالهی بوده ام ادب حکم می کند شما سئوال بپرسید و ما 
 پاسخ دهیم از آن طرف هم نمی توان از وظایف خبرنگاری عدول کرد.

جلسه  ای���ن  داش��ت��ی��م  دوس���ت  چ��ق��در  ک���رد  اذع����ان  وی 
. ن��داد  اج���ازه  ک��رون��ا  ک��ه  ام��ا ص��د حیف  ش��ود  منعقد   زودت���ر 

شما  میزبان  خبرنگار  ی  هفته  در  داشتیم  تصمیم  حتی  ما 
نشد یار  سعادت  این  ولی  باشیم  گنج  قلعه  کپری  هتل  در   خوبان 
پرسید؛ شکرالهی  آقای  از  ادامه  در  جنوب  آفاق  ی  نشریه   خبرنگار 

یا  و  فرهنگیان  دانشگاه  یا  قدیم  معلم  تربیت  احیای  برای  آیا   -۱
مرکزیت  به  کل  ادارات  سایر   ، جیرفت  دانشگاههای  های  دانشکده 
 کهنوج ، دانشگاه علمی کاربردی اقداماتی صورت گرفته است یا خیر؟

ه��ای  پ��ای��ان��ه  ت��ج��م��ی��ع   ، گ����ذر  ک��ن��ار  وض��ع��ی��ت   -2
ب��ه ک��ج��ا رس��ی��د؟ ری��ل��ی  ب���اری و خ��ط��وط  و   م��س��اف��رب��ری 

شهرستان  و  بجگان،    ، قلعه  س��رخ  ش��دن  شهر  ب��رای   -۳
 ش���دن زه��ک��ل��وت چ��ه اق��دام��ات��ی ص���ورت گ��رف��ت��ه اس��ت؟

ب��ه ک��ج��ا رس��ی��د؟ پ��روپ��ان پ��ت��روش��ی��م��ی ج���از م��وری��ان    -۴ 

است؟ اقداماتی صورت گرفته  مهر چه  رفع مشکل مسکن  برای   -۵ 

ی  ت���وم���ان ح���وزه  م��ی��ل��ی��ارد   ۵ ج����ذب  وض��ع��ی��ت   -۶
کنید؟ م���ی  ارزی���اب���ی  چ��گ��ون��ه  ج����وان����ان را  و   ورزش 

های  استان  یا  استان  مرکز  تا  مسافت  بعد  به  توجه  با   -۷
دانید؟ می  مفید  چقدر  را  هوایی  اورژان��س  ض��رورت   همجوار 
رسید؟ کجا  به  پ��رورش  و  آم��وزش  نیروهای  تکلیف  تعیین   -۸ 

 ۹- دلیل حذف نام جنوب استان کرمان در توسعه منابع گازی چیست؟

 اگ������ه������ی ان������ح������ص������ار وراث����������ت

 ۵ ی  شناسنامه  دارای  فرار  فرزند  ببربیان  ستوان  اقای 
بشرح دادخواست شماره ۹۹۰۹۹۸۳۸۸۸۱۰۱22۸ مورخ 
فرزند  ببربیان  فرار  شادروان  داده  توضیح   ۰۱/۱۱/۹۹
در شهر  تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۹  در  بشناسنامه ی ۳۴2  رضا 
: از  عبارتند  الفوت وی  وراثت حین  و   کهنوج فوت شده 

 ۱_ستوان ببربیان به شماره ملی ۳۱۶۱۰۵۳2۶۵ فرزند متوفی 
 2_ عوض  ببربیان به شماره ملی ۳۱۶۱۰۵۳2۶۵ فرزند متوفی 
 ۳_ شرف ببربیان به شماره ملی ۳۱۶۰۵۵۷۴2۳ فرزند متوفی 
 ۴_ عباس  ببربیان به شماره ملی ۳۱۶۰۳2۰۶۳۴ فرزند متوفی 
 ۵_زینب ببربیان  به شماره ملی ۳۱۶۰۳۳۰۶2۶ فرزند متوفی

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 
نامه ای جز رسمی و سری که  خواهد شد و هر وصیت 
 بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.
علیرضا مومنی رئیس دفتر شورای حل اختالف قلعه گنج
 اگ������ه������ی ان������ح������ص������ار وراث����������ت

 ۵ ی  شناسنامه  دارای  فرار  فرزند  ببربیان  ستوان  اقای 
بشرح دادخواست شماره ۹۹۰۹۹۸۳۸۸۸۱۰۱22۸ مورخ 
فرزند  ببربیان  فرار  شادروان  داده  توضیح   ۰۱/۱۱/۹۹
در شهر  تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۹  در  بشناسنامه ی ۳۴2  رضا 
: از  عبارتند  الفوت وی  وراثت حین  و   کهنوج فوت شده 

 ۱_ستوان ببربیان به شماره ملی ۳۱۶۱۰۵۳2۶۵ فرزند متوفی 
 2_ عوض  ببربیان به شماره ملی ۳۱۶۱۰۵۳2۶۵ فرزند متوفی 
 ۳_ شرف ببربیان به شماره ملی ۳۱۶۰۵۵۷۴2۳ فرزند متوفی 
 ۴_ عباس  ببربیان به شماره ملی ۳۱۶۰۳2۰۶۳۴ فرزند متوفی 
 ۵_زینب ببربیان  به شماره ملی ۳۱۶۰۳۳۰۶2۶ فرزند متوفی

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 
نامه ای جز رسمی و سری که  خواهد شد و هر وصیت 
 بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.
علیرضا مومنی رئیس دفتر شورای حل اختالف قلعه گنج

خانم سکینه رجائی فرزند عزبز دارای شناسنامه ی ۳۳۶۳ 
 ۴/۱۱/۹۹ مورخ   ۹۹۰۱2۵۷ شماره  دادخواست  بشرح 
توضیح داده شادروان عزیز رجائی سرخ قلعه فرزند رمضان 
بشناسنامه ی ۵۶۳2 در تاریخ 2۰/۷/۸۷ در شهر قلعه گنج 
 فوت شده است و وراثت حین الفوت منحصر وی عبارتند از :

 ۱_ حسن  رجائی سرخ قلعه عزیز ۳۰۳۰۱2۱۰2۱ فرزند متوفی 
2_ع����ب����اس  رج���ائ���ی س����رخ ق��ل��ع��ه ف��رزن��د 
م��ت��وف��ی  ف���رزن���د   ۳۰۳۰۱2۱۰۳۸  ع���زی���ز 
ع��زی��ز  ق��ل��ع��ه  س����رخ  رج���ائ���ی  الل  ۳_عین 
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   ۳۰۳۰۱2۱۰۴۶ 
ق��ل��ع��ه  س�����رخ  رج����ائ����ی  الل  روح   _۴
م��ت��وف��ی  ف���رزن���د   ۳۱۵۰2۷۴۱۴۱  ع���زی���ز 
ع��زی��ز  ق��ل��ع��ه  س����رخ  رج���ائ���ی  ۵_حسین 
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   ۳۱۵۰۴۰۷۹2۳ 
 ۶_ اشرف رجائی سرخ قلعه عزیز ۳۱۶۰۱۵۹۵۴۱ فرزند متوفی 
 ۷_ زینب  رجائی سرخ قلعه عزیز ۳۱۶۰۷۶۵۹۳۸ فرزند متوفی 
 ۸_ فریده  رجائی سرخ قلعه عزیز ۵۳۶۹۸۸۷۸۱۰ فرزند متوفی 
ع��زی��ز  ق��ل��ع��ه   س���رخ  رج���ائ���ی  خ��ج��س��ت��ه   _۹
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   ۳۱۵۰۱۰۹۵۱۵ 
قلعه  س����رخ  رج���ائ���ی  خ��ج��س��ت��ه    _  ۱۰
م��ت��وف��ی ف���رزن���د   ۳۱۵۰۱۰۹۵۱۵  ع���زی���ز 

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 
نامه ای جز رسمی و سری که  خواهد شد و هر وصیت 
 بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.
علیرضا مومنی رئیس دفتر شورای حل اختالف قلعه گنج

خانم سکینه رجائی فرزند عزبز دارای شناسنامه ی ۳۳۶۳ 
 ۴/۱۱/۹۹ مورخ   ۹۹۰۱2۵۷ شماره  دادخواست  بشرح 
توضیح داده شادروان عزیز رجائی سرخ قلعه فرزند رمضان 
بشناسنامه ی ۵۶۳2 در تاریخ 2۰/۷/۸۷ در شهر قلعه گنج 
 فوت شده است و وراثت حین الفوت منحصر وی عبارتند از :

 ۱_ حسن  رجائی سرخ قلعه عزیز ۳۰۳۰۱2۱۰2۱ فرزند متوفی 
2_ع����ب����اس  رج���ائ���ی س����رخ ق��ل��ع��ه ف��رزن��د 
م��ت��وف��ی  ف���رزن���د   ۳۰۳۰۱2۱۰۳۸  ع���زی���ز 
ع��زی��ز  ق��ل��ع��ه  س����رخ  رج���ائ���ی  الل  ۳_عین 
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   ۳۰۳۰۱2۱۰۴۶ 
ق��ل��ع��ه  س�����رخ  رج����ائ����ی  الل  روح   _۴
م��ت��وف��ی  ف���رزن���د   ۳۱۵۰2۷۴۱۴۱  ع���زی���ز 
ع��زی��ز  ق��ل��ع��ه  س����رخ  رج���ائ���ی  ۵_حسین 
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   ۳۱۵۰۴۰۷۹2۳ 
 ۶_ اشرف رجائی سرخ قلعه عزیز ۳۱۶۰۱۵۹۵۴۱ فرزند متوفی 
 ۷_ زینب  رجائی سرخ قلعه عزیز ۳۱۶۰۷۶۵۹۳۸ فرزند متوفی 
 ۸_ فریده  رجائی سرخ قلعه عزیز ۵۳۶۹۸۸۷۸۱۰ فرزند متوفی 
ع��زی��ز  ق��ل��ع��ه   س���رخ  رج���ائ���ی  خ��ج��س��ت��ه   _۹
م��ت��وف��ی  ف����رزن����د   ۳۱۵۰۱۰۹۵۱۵ 
قلعه  س����رخ  رج���ائ���ی  خ��ج��س��ت��ه    _  ۱۰
م��ت��وف��ی ف���رزن���د   ۳۱۵۰۱۰۹۵۱۵  ع���زی���ز 

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 
نامه ای جز رسمی و سری که  خواهد شد و هر وصیت 
 بعد از این موعد ابراز شود از درجه ی اعتبار ساقط است.
علیرضا مومنی رئیس دفتر شورای حل اختالف قلعه گنج

خبرنگاران  س��ئ��واالت  ج��واب  که  ای��ن  سر  بر  ادام��ه  در 
پیش  نظر  اختالف  پایان  در  یا  ش��ود  داده  بالفاصله 
سئواالت  خبرنگاران  که  شد  این  به  منجر  نهایتا  و  آمد 
. دهد  پاسخ  شکرالهی  آقای  انتها  در  و  بپرسند  را   خود 
آق������ای������ان؛ س����پ����س  ت����رت����ی����ب  ب������ه   🔰 

، صالحی  وثوقی   ، نارویی  رئیسی،  کیوان   ، ، روهنده  سالمی 
را  خود  سئواالت  یک  هر  مرادی   ، رودب��اری   ، زاده  غنی   ،
 ، معدن   ، بومی  نیروی  جذب   ، کشاورزی  ی  ح��وزه  در 
شکرالهی  آقای  و  و.....پرسیدند  کشاورزان  خسارت  جبران 
داد. پاسخ  گونه  ای��ن  سپس  و  گ��وش  ص��در  ی  سعه   با 

اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در  رسانه  بدیل  بی  نقش   🔰
تالش  خاطر  همین  به  کند  می  خنثی  را  دشمنان  توطئه ی 
 خبرنگاران درون مرزی و برون مرزی بر کسی پوشیده نیست

�� عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت: تاخیر  به وجود 
 آمده با اصحاب رسانه عمدی نبوده و از این بابت پوزش می طلبم.

ب���ازوی  و  دوس����ت  را  رس���ان���ه  اص���ح���اب  ب��ن��ده   
نیستم گ���ری���زان  آن���ه���ا  از  و  دان��س��ت��ه   خ����ود 

بنده دست بوس تک تک شما عزیزان هستم که بدون هیچ چشم 
داشتی زحمت می کشید.  اما دوستان باور بفرمائید از عمر مجلس 
۸ ماه گذشت و ما بقی هم می گذرد جا دارد که من تشکر کنم از 
نمایندگان ادوار مختلف نماینده سابق جناب دکتر حمزه و سایر 
 نمایندگان که برای حوزه ی انتخابیه ی خود زحمت کشیده اند 
ایم  ایم در تمام حوزه هایی که ورود کرده  �� ما تالش کرده 
از سایر  بنده  نمایندگان استان کرمان ورود کنیم و  با مجمع 
نمایندگان استان های بوشهر و هرمزگان خصوصا نماینده ی 
عمان  آب   انتقال   بحث  و  گرفته  کمک  هم  میناب  محترم 
ام و طی صحبتی  برای پتروشیمی جازموریان دنبال کرده  را 
که؛ شد  ی��ادآور  ایشان  ام  داشته  نفت  محترم  وزیر  با   که 

سهمیه ی خوراک پتروشیمی جازموریان فریز شده و قابل جا 
به جایی نیست و به آن شکلی که تعریف شده توجیه اقتصادی 
ندارد لذا از طریق معاون ایشان و سایر نمایندگان مجددا تعیین 
تکلیف پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید که در 
کنار نیروگاه شو باد زمینی در اختیار پتروشیمی قرار داده شود به 
همین دلیل وزیر محترم نیرو بحث تامین منابع آبی پتروشیمی 
 جازموریان را در دستور کار قرار داده و امیدواریم به سرانجام برسد

کمیته  تشکیل  و  ب��ازرس��ی  س��ازم��ان  ب��ه  ورود  ��ب��ا 
استاد  پیگیر  ک��الن  م��دی��ر  ح��ض��ور  ب��ا  مربوطه  ه��ای 
رسید سرانجام  به  شکر  را  خ��دا  و  ب��ودم  م��ردم   اراض��ی 

برای احیای  دانشگاه دوستان کمک کنند تا ببینیم چه رشته هایی 

 مورد نیاز منطقه هست تا آنها را به جد در دستور کار قرار دهیم 
راه مواصالتی ریگان بم به جاسک از خراسان جنوبی و نهبندان 
دهد  می  قرار  استراتژیکی  خوب  بسیار  موقعیت  در  را  ما 
 مطالعات آن به پایان رسید و بخشی از اعتبارات آن جذب شد

ببینید دوستان بحث شهر شدن بجگان ، سرخ قلعه و شهرستان 
که  کردم  پیگیری  کشور  وزارت  در  روز  یک  را  زهکلوت  شدن 
جا دارد از دکتر حمزه همینجا تشکر کنم که اقداماتی صورت 
گرفته بود اما به مدیر کل مربوطه در استانداری زنگ زدم ولی 
وضعیت شهر شدن  فالنی  آقای  پرسیدم  و  کجا هستم!  نگفتم 
را  نامه   : گفت  رسید؟  کجا  به  زهکلوت  و  بجگان  و  قلعه  سرخ 
زدیم وزارت کشور ! گفتم سریع تاریخ و شماره ی نامه را بده 
منتظر  ما  و  گشت  چه  هر   ! منتظر  نشستم  کشور  وزارت  من 
ماندیم خبری از نامه نشد تا این که این نامه ) در موبایل آقای 
شکرالهی قرائت شده توسط آقای میرآبادی ( به تاریخ ۹ شهریور 
ماه امسال همان لحظه نوشته و به کارتابل مسئول مربوطه در 
 وزارت کشور ارسال شد که به خبرنگاران نشان داده و قرائت شد!

و  ورزش  ی  حوزه  در  تومان  میلیارد   ۵ جذب  خصوص  در   🔰
 جوانان نماینده در تلفن خود نامه ای را از وزیر نشان داد که ؛

تشریفات مناقصه ی آن در شرف برگزاریست و ایشان خواست 
 نظرات پیشنهادی خبرنگاران را در خصوص هزینه کرد آن  بشنوند

شد  باعث  کهنوج  در  الزم  ساختهای  زیر  نبود  گفت:  وی 
استان  حتی  یا  و  برتر  لیگ  تیمهای  از  یک  هیچ  نتوانیم  ما 
کنیم! دعوت  کهنوج  به  دوستانه  بازی  یک  برای  را   بوشهر 

کمیسیون  در  ان��رژی  کمیسیون  حقوقی  ی  نماینده   🔰
و  خط  م��ردم  به  خدمت  ب��رای  کرد  نشان  خاطر   ۹۰ اصل 
ی  ح��وزه  به  کمک  ب��رای  و  شناسم  نمی  سیاسی  خطوط 
نیستم قائل  سیاسی  بندی  مرز  و  قرمز  خط  هیچ  ام   انتخابیه 

بهادر  پ��ل  دوم  باند  س��اخ��ت   ب��رای  گفت:  شکرالهی 
به  که  ط��ور  آن  و  گرفته  ص��ورت  خوبی  اق��دام��ات  آب��اد 
گشت. برخواهد  ارت��ش  ش��اءالل  ان  ان��د  داده  اط��الع   من 

*�� در خصوص بیمارستان 22۰ تختخوابی کهنوج بنده آقای 
فرماندار را نماینده ی تام االختیار خود کرده ام و مقرر گردید 
نمایند اعالم  بنده  از  نمایندگی  به  را  خود  نهایی  نظر   ایشان 

وی طی تماسی با آقای صالحی که گوشی خود را روی بلندگو 
قرار داده بود نشان داد که تمام اعتبارات ردیف بودجه ای گاز 
جنوب استان کرمان جذب شده و اگر قصوراتی هست مربوط یه 

پیمانکاران می باشد نه بودجه

 گذشته، انجام داد.)اعم از تیمار االغ رفیق و آبیاری باغ و.. ..(
نثارش  لگدی   ، االغ  به  دادن  َسلیک  حین  در  اما 
منزل  وارد  عبوس  ای  چهره  با  شد.شباهنگام 
انزجار  و  نفرت  سپرد.با  پسرش  به  را  ــد.االغ  ش
بده. تحویل  را  اش  مرده  عزا  این  ---ببر   گفت؛ 

خبری  بود.اما  بیماری  بستر  در  روز  چند  دوستش 
بهبودی  از  پس  اینکه  تا  نشد.  عیادت  و  احوالپرسی  از 
کامل راهی نخلستان شد.در آن روز متوجِه بی محلی 
دوستش گردید. از هر باب سخن گفت ، هیچ ثمری 
نبخشید.روزها از بی محلِی او گذشت . تا اینکه ریش 

سفیدی را پیش لگد خورده فرستادند. پس از ساعت 
ها خواهش و ِسگَده--باَل ، روِی خوش نشان داد ، 
اما به این شرط، برو بهش بگو؛ این چه خری است 
 که تربیت کرده ای، غریب و خودی نمی شناسد.

و  عقالنی  دلیل  بدون  کس  هر  که  بود  زمان  از 
منطقی با دیگران قهر و غضب می کند.به کنایه می 

گویند؛ ))فالنی را خر لََگت زده(

آن نیز نیست! و از هر دو  اینها بدتر، عوامل داخلی هستند 

که خواسته یا ناخواسته نشخوارکننده اوهامات و خیاالت 

با همین  بایست  باید کرد؟  اما چه  باشند؛  آنان می  واهی 

 وضع موجود سر کرد یا تغییری را می توان ایجاد نمود!؟

خود  وظایف  به  نهادها  و  ادارات  گرچه  است؛  این  پاسخ 

هستند؛ولی  مشغول  رسانی  خدمات  به  و  بوده   مشغول 

بیان این خدمات و نشر آنان موجب امیدواری در جامعه 

هم  دشمنان  ناامیدی   و  یاس  موجب  امر  شود!این  می 

 خواهد شد و نگاه امیدوار،  مردم را در پی خواهد داشت!

بهمن ۵۷؛ گرچه با خون دل بسیار به بار نشست و شاهد 

پرپر شدن جوانان زیادی شد؛ اما حفظ و حراست از کیان 

با  اسالمی تالشی مضاعف می خواهد که مطمئنا  انقالب 

درایت و تدبیر و پایبندی به حفظ ارزش ها و اصول اولیا 

عملکرد  بیان  بود؛پس  پذیر خواهد  امکان  اسالمی  انقالب 

)نصف( می شود.آنها متفق القول خواهند گفت ؛ چیه! زود 
 تمام نمی شود.----خسته شدیم.-----پدرمان در آمد!

حکمشان  ــخ  ــاری ت وقــتــی   ، اینجاست  ســـوال  ــًا  ــع واق
ناراحت؟ یا  شوند  می  راحــت  آیا  شــود،  می   منقضی 

همانند  پُست  از  نفر  یک  کردن  جدا  درِد   ، بنده  نظر  به 
موست. از  پر  عضوی  زخِم  روی  از  چسپ،  کردن   باز 

شاید اکثر خوانندگان عزیز با بنده ی حقیر هم عقیده باشید که؛ 
بیشترین انزجار از پست را شوراهای شهر و روستا بروز می 
 دهند که؛ چیزی توِی شورایی نیست.همه اش فحش و ناسزا.

مگر  نــــدارد،  منفعتی  ایــنــجــاســت.اگــر  ســـوال  ــاز  ب
فحش  ــوچ،  پ و  هیچ  ســِر  که  ــورده  خ خر  مغز  انسان 

آرم  با  تنگ،  کفش  این  چرا  شود.پس  آبــرو  بی  بشنود، 
ــد. آورن نمی  در  لنگ  و  علیل  پــای  از  را  ننگ  و   زشــت 

نبیند. آزاری  نشیند.پایش  خوش  دیگری  پای  به  شاید، 

بچیند. ســـودی  ــــوارش  راه قــدمــهــای  از  هــم   جامعه 

مانده ام که چرا این همه دغل را از انسانهای به ظاهر صادق، 
اما نََغل می شنویم و باز آنها را در بغل می گیریم.زیرا از قدیم 
شود.(( نمی  گزیده  بار  دو  سوراخ  یک  از  ))مومن  اند؛   گفته 

 ل
که  آن  از  بیش  کرد،  بدل  نیش  به  را  نوَشت  کسی  اگر  پس 

لیاقتش هست، پِر پروازش نده

و  دور  و  پرسد  می  را  احوالمان  آنچنان  ندیده،  سال  و  ماه  رفیق  و 
می  دست  ما  به  زایدالوصفی  شعف  احساس  که  چرخد  می  بَِرمان 
است. ــرآورده  ب سر  عالم  عطردانی  از  شمعدانی  گل  انگار  که   دهد 
همیشه بدانیم؛ آن که بر َمسند است، می فهمد که جای ُمسند کجاست.

با  دلیل  همین  .به  است  حالت  .بلکه  نیست  کار  ُمسند  که  داند  می  او 
دهند. تغییر  آرا  جذب  برای  را  ما  عمل،حالت  بدون  طرِح  ی   ارائــه 

ــه انــد کــه؛ ســتــون اصــلــی جــذب رای  ــت ــاف ــه وضـــوح دری ـــان ب آن
ــت. اس مــلــت  ـــدِت  م ــاه  ــوت ک حــافــظــه  ــر  ب تکیه  ــات،  ــخــاب ــت ان  در 

را  خدمت  پرچم  مسندنشینی،  اول  سالهای  در  اگر  که؛  دارند  باور  آنها 
برافرازند، حافظه ی بلندمدت ملت یاری نخواهد کرد و نسیان همچون 
نیسانی خدمات آنان را در می نوردد.زین سبب، بدون زحمت برنامه ای را با 

 تاریخ انقضاِی کوتاه مدت برمی گزینند که ثمری حاصل آید.
اما برخالف تمام ادوار گذشته، این بار شاهد حرکتی نوین 
بر  پنج گنج هستیم.او  نماینده ی  از سوی آقای شکراللهی 
و  نقایص  دوید.تمام  باید  اول  روز  از  که.  است  باور  این 
اراده ای  با  انتخابی خوب دید، و  کمبودها را در حوزه ی 
 پوالدین و توکل بر ایزِد منان، مشکلی را بر زمین خوابانید .

]  [ ان شااهلل، خداوند بر توفیقات این نماینده ی خدوم و 
دوست داشتنی بیفزاید.



)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،

مش�ق شاع�ری

آگه����ی

است شده  اجرا  استان  جنوب  در  آبرسانی  زمینه  در  بزرگی  های   پروژه 
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان گفت: طی سالهای گذشته 
است.  شده  اجرا  استان  جنوب  در  بزرگی  و  متعدد  آبرسانی  های   پروژه 
محمد طاهری در نشست بررسی مشکالت حوزه آبرسانی شهرستان قلعه گنج 
که با حضور شهسواری فرماندار این شهرستان، نماینده بنیاد علوی، معاون بهره 
 برداری و توسعه آب شرکت آبفا و مدیر امور آبفا قلعه گنج برگزار شد افزود:

 برخالف بی مهری هایی که گاهی در فضای مجازی دیده می شود، یکی از آرزوهای 
 من از آغاز مدیریت، ایجاد تحول اساسی در جنوب استان در موضوع آب بوده است. 
وی به پروژه های اجرا شده در جنوب استان طی سال های گذشته اشاره 
و اظهار کرد: پروژه آبرسانی به قلعه گنج با اجرای ۶۵ کیلومتر خط انتقال 
با استفاده از بهترین لوله و احداث مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی که چند برابر 
رود.  می  به شمار  استان  در جنوب  مهم  اقدامات  از  یکی  است  مردم   نیاز 
نیرو  وزیر  توسط  گذشته  سال  که  کهنوج  به  آبرسانی  داد:  ادامه  طاهری 
رسید  برداری  بهره  به  استاندار  حضور  با  جاری  سال  و  شد  زنی  کلنگ 
است.  بوده  جنوب  حوزه  در  شده  انجام  بزرگ  کارهای  از  دیگر  یکی   نیز 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان اجرا و بهره برداری از پروژه 
فاضالب کهنوج، آبرسانی به نودژ و منوجان که در حال حاضر در دست اجراست 
 و بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد را از دیگر پروژه های اجرا شده نام برد. 
به گفته وی پروژه آبرسانی به منوجان یکی از پروژه های مهم و بزرگ به 
 شمار می رود که از فاصله 2۳ کیلومتری آب را به شهر منوجان می رساند. 
طاهری یادآور شد: روزی که مسئولیت گرفتم رودبار چیزی با عنوان سامانه و 
شبکه آبرسانی نداشت و تنها سه حلقه چاه در نقاط مختلف شهر بود که آب 
ناپایدار را برای شهر تأمین می کرد اما در حال حاضر این شهرستان از سامانه 
جامع آبرسانی برخوردار است که این امر با خرید هفت حلقه چاه، اجرای 
 خط انتقالی به طول ۱۶ کیلومتر، ایستگاه پمپاژ و احداث مخزن محقق شد.   
قبلی،  دوره  در  که  نیز  فاریاب  به  آبرسانی  همچنین  اف��زود:  وی 
احداث  با  دوره  این  در  بود  شده  مواجه  مشکل  با  اما  آغ��از  آن  کار 
رسید.  پ��ای��ان  ب��ه  چ��اه  حلقه   2 و  مترمکعبی  ه��زار  پنج   مخزن 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه پس از ادغام شرکت های آب و فاضالب 
گفت:  شد  آغاز  زهکلوت  برای  اضطراری  آب  تأمین  روستایی،  و  شهری 
است.  شده  اجرا  بزرگی  های  پروژه  نیز  جبالبارز  و  عنبرآباد  جیرفت،   در 
در  ش��ده  ان��ج��ام  ک��اره��ای  همه  وج��ود  ب��ا  ک��رد:  خاطرنشان  وی 
و  نشده  تبدیل  فاضله  مدینه  ب��ه  منطقه  ای��ن  اس��ت��ان  جنوب 
شود.  انجام  باید  که  دارد  وج��ود  ای  مانده  زمین  کارهای   هنوز 
جمله  از  استان  سراسر  در  شرکت  این  مدیران  داد:  ادام��ه  طاهری 
جان  از  مردم  به  خدمت  برای  و  هستند  مدیران  ترین  کش  زحمت 
دانند.  می  خود  وظیفه  را  مردم  به  خدمت  که  چرا  گذارند  می   مایه 
است باالتر  استان  میانگین  از  پایدار  شرب  آب  به  گنج  قلعه   دسترسی 

مهدی شهسواری فرماندار قلعه گنج نیز در این جلسه گفت: در بحث دسترسی به 
 آب شرب پایدار وضعیت قلعه گنج و روستاهای آن از میانگین استان باالتر است. 
وی ضمن اشاره به مشکالت تعدادی از روستاهای قلعه گنج تصریح کرد: خوشبختانه 
در شمال شهرستان مشکلی در زمینه تأمین آب وجود ندارد و امیدواریم با 
 همکاری یکدیگر مسائل روستاهایی که با مشکل روبرو هستند را نیز مرتفع کنیم.  
فرماندار قلعه گنج از خدمات آبرسانی در این شهرستان تقدیر کرد و خطاب 
پیگیر  ویژه  به صورت  اینکه  از  اظهارکرد:  استان  آبفا  به مدیرعامل شرکت 
 مسائل آبرسانی به روستاهای قلعه گنج و اعتبارات آن هستید تشکر می کنم. 
 وی همچنین با اهدای لوح از زحمات مدیرعامل آبفا در این شهرستان قدردانی کرد. 
آبرسانی  حوزه  مشکالت  و  مسائل  جلسه  این  در  گزارش،  این  براساس 
شهرستان قلعه گنج از جمله استفاده از دستگاه آب شیرین کن برای تعدادی 
اباد مورد بحث قرار  از جمله روستای سورگ  این شهرستان  از روستاهای 
گرفت و مقرر شد پس از انجام بررسی های کارشناسی دقیق برای رفع این 

مشکالت تصیمات الزم اتخاذ شود

طاهری مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان کرمان در جلسه 

ی بررسی مشکالت آب آشامیدنی 
شهرستان قلعه گنج بیان داشت:

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
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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 
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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

کــرد/  حیرت  ــرا  م سخت  جوانیت  شیـرین  ــام  ک
کرد ــادت  شــه ــه  ب استجابت  ،آرزوی  ــادت   ســع
عــلــی/ ــض  ــی ف ـــر  پ یـــــاران  دیـــــار  ــع  ــم ج در 
ــی ول شـــد  مـــردانـــگـــی  و  غــیــرت  ـــوره  ـــط  اس
ـــور/ ظـــه ـــس  ـــن ج از  گـــوهـــر  ـــه  ـــک ت ــــک  ی
حــضــور ـــرد  ک حــســیــن  رهـــــروان  مــحــفــل   در 
زیان هر  آئینه  بر  سنگ  زبان/شد  هر  بر  نامت   بردن 
بد ــــر  ام از  ــــرد  ک ــی  ــه ن را  ـــا  م ـــو  ت ــــون   خ

ــرد  ــام بـــر ســیــنــه ی هـــر ف ــق ــت ان  شـــد آتـــش 
من/ روی  بــر  ســـردار  ــام  ن از  بپرهیزید  گفتی 
من بــوی  رو  تا  از  رنگی  نکند  کم  حسین   سرباز 

ــت آســـمـــان /  ــف ــه ی ه ــل ــــراز پــســتــی ق بـــر ف
سلیمان تــاریــخ  بــر  شــد  اوج  شــد  تــو  ـــام   ن

                      محدثه حیدری



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

دومین  و  چهل  در  فجر  مبارک  دهه  آغاز  با  همزمان 
آیین  اسالمی،  انقالب  شکوهمند  پیروزی  سالگرد 
کشور  سراسر  با  همزمان  انقالب  زنگ  نواختن  نمادین 
در  واق��ع  رحمت  پیامبر  ی  خیریه  ی  مدرسه  در 
برگزار شد. یکشنبه  روز  ره صبح  امام خمینی   خیابان 

به گزارش افاق جنوب این آیین با حضور حجت االسالم و 
المسلمین احمد نجنو امام جمعه و دکتر مهدی شهسواری 
ی  ناحیه  فرماندهی  امیری  نسب  سرهنگ  و  فرماندار 
مقاومت بسیج و سرگرد مجتبی طاهری جانشین نیروی 
پرورش  و  اموزش  اداره  مدیر  احمدی  سعید  انتظامی، 
و  عمرانی  معاونت  ومحمد جعفر جهانگیری  قلعه گنج 
حسین احمدی بخشدار مرکزی و قاسم احمدی شهردار 
و  گنج،  قلعه  شهرستان  ادارات  مدیران  از  جمعی  و  
گردید. برگزار  مدرسه  این  اموزان  دانش  از   جمعی 

تمام دستورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری مناسب 
و  شد  رعایت  مراسم  این  برگزاری  طول  در  اجتماعی 
مجازی  فضای  طریق  از  نیز  دهه  این  برنامه های  سایر 

کارشناسان سازمان ملی زمین و مسکن 
کشور اوائل بهمن ماه با حضور در شهرستان 
قلعه گنج و در دیدار با مهدی شهسواری 
المسلمین  و  االسالم  حجت  و  فرماندار 
شهریار بیانی مقدم معتمد مردم گلدشت 
و حیدر صمیمی عضو شورای شهر موارد 
و مستندات مالکیت اراضی و راه حل این 
 مشکل را مورد بررسی و بازبینی قرار دادند.

گ��ف��ت: ج��ل��س��ه  ای�����ن  ی  ح���اش���ی���ه  در  گ���ن���ج  ق��ل��ع��ه   ف����رم����ان����دار 
گلدشت  و  زر  و  س��رت��ک  م��ح��ل��ه ه��ای  م���ردم  از  ب��س��ی��اری  ای��ن��ک��ه  ب��ی��ان  ب��ا   
گفت: کنند  دری���اف���ت  مسکن  ن��م��ی ت��وان��ن��د  مالکیتی  مشکل  دل��ی��ل   ب��ه 
  پ��ی��گ��ی��ر م��ش��ک��الت زم���ی���ن ه���ای ای����ن م��ح��ل��ه ه��ای ش���ه���ری ه��س��ت��ی��م.
 مهدی شهسواری در بازدید کارشناسان سازمان ملی زمین و مسکن از شهرستان قلعه گنج اظهار داشت:

 تعداد زیادی از مردم محله های سرتک، زر و گلدشت شهرستان قلعه گنج در مالکیت زمین های 
کشاورزی و مسکونی خود با مشکالتی مواجه هستند که این مشکالت از طریق منصور شکرالهی 
 نماینده مردم پنج شهرستان جنوبی کرمان در مجلس شورای اسالمی در دست پیگیری است
ک����������رد:  اض����������اف����������ه   وی 
م��وض��وع  ای���ن  ب��ررس��ی  ب���رای  مسکن  و  زم��ی��ن  م��ل��ی  س��ازم��ان  ک��ارش��ن��اس��ان 
ش��ود. م��ی  ف��ص��ل  و  ح��ل  م��ش��ک��ل  ای���ن  چ��گ��ون��ه  ببینیم  ت��ا  ک��ردن��د   ورود 

 نواختن زنگ انقالب همزمان با سراسر کشور در مدارس قلعه گنج

با پیگیری نماینده مجلس شورای اسالمی برای حل مشکل مالکیت اراضی محله های سرتک و زر و گلدشت  صورت گرفت

 بازدید کارشناسان سازمان ملی زمین و مسکن کشور از اراضی گلدشت و سرتک 
قلعه گنج

با مشارکت صندوق کارآفرینی امید استان کرمان صورت می گیرد:

 پرداخت تسهیالت کم بهره برای حمایت از تولید کنندگان صنایع دستی روستای چاه المدین

پخش  ش��اد  ی  برنامه  و 
گرفت. ص���ورت   ان��الی��ن 

فرماندار  شهسواری  مهدی 
نواختن  ائین  در  گنج  قلعه 
دهه  اغ��از  و  انقالب  زنگ 
از  بیش  گفت:  فجر  ی 
با  ع��م��ران��ی  پ���روژه   ۷۵
پروژه  میلیاردتومان   ۹۳
مبارک  ی  دهه  در  عمرانی 

داشت  خواهیم  زنی  کلنگ  و  برداری  بهره  ی  اماده  فجر 
بنیاد  با  مشارکتی  ی  نامه  تفاهم  میلیاردتومان   ۴۳ و 
 مستضعفان به عنوان معین اقتصادی شهرستان می باشد.

عمران  و  برق  و  اب  حوزه ی  در  افتتاح  قابل  های  پروژه   
بود. خواهد  کشاورزی  جهاد  و  روستایی  مسکن  و   شهری 
داد: ادام�������ه   ش����ه����س����واری 

پروژه ی خط انتقال گاز به قلعه گنج با اعتبار ۹۷ میلیاردتومان 
اتمام  به  اینده  سال  خردادماه  در  که  است  انجام  حال  در 
خواهد رسید وشاهد گازرسانی به شهر قلعه گنج خواهیم 

بود

ح��ی��در ص��م��ی��م��ی ع��ض��و ش�����ورای ش��ه��ر ق��ل��ع��ه گ��ن��ج و ن��م��ای��ن��ده و 
گفت: ب��ازدی��د  ای��ن  در  نیز  س��رت��ک  و  زر  محله های  م���ردم   معتمد 

 قلعه گنج در گذشته متشکل از چندین رشته قنات در مرکز شهر و محله های تابعه بوده 
ازجمله قنات محمدآباد شمبویی و قنات حسین آباد و آهو گلدشت، قنات حسن آباد و سلسله 
 قنوات کهن بهمنی و زر که پس از خشکسالی های پیاپی معیشت مردم با خطر مواجه می شود.

داش������ت:  اظ����ه����ار  خ������ود  س���خ���ن���ان  ت��ک��م��ی��ل  در   وی 
می کنند  مهاجرت  هرمزگان  استان  به  خانوارها  سرپرستان  و  مردم  از  بعضی 
نرم  پنجه  و  دس��ت  خشکسالی  از  حاصل  مشکالت  ب��ا  دیگر  بسیاری  و 
اما  برده ایم  ارث  به  خود  گذشتگان  از  را  زمین های مان  و  ام��الک  می کنند. 
ایم. نبوده  خوبی  داران  میراث  بعدی مان  نسل  به  آن  انتقال  در   متاسفانه 

و   ۵2۰ شماره  به  داده  ثبت  پالکی   ۱۳۴۶ سال  در  من  پدر  کرد:  تصریح  صمیمی 
مرحله  تا  نتوانسته  دالیلی  به  اما  است  رفته  پیش  هم  روزنامه  در  درج  مرحله  تا 
ثبت  ملی  قالب  در  ما  زمین های  االن  و  برود  پیش  آن  سند  دریافت  و  سند  ثبت 
هستند. دولت  مستاجِر  زر،  و  سرتک  اهالی  از  بسیاری  درواق��ع  و  است   شده 

زم��ان ه��ای  در  م��ردم  ناآگاهی  دلیل  ب��ه  صرفا  ات��ف��اق  ای��ن  داد:  ادام���ه  او 
اس��ت. خ����ورده  رق���م  منطقه  در  ک��ارش��ن��اس��ان  ح��ض��ور  از   گ��ذش��ت��ه 

بیان داشت:  نیز  و مسکن  نظرخانی مدیرکل حقوقی سازمان ملی زمین  غالمعباس 
و  زمین  ملی  سازمان  از  شهرستان  مردم  مالکیت  اسناد  مشکل  حل  پیگیری  برای 

مسکن برای بررسی این موضوع در قلعه گنج حضور پیدا کردیم.

مالکیت  مسائل  فصل  و  حل  برای  حمایتی  مصوبه   ۱۳۹2 سال  از  کرد:  اضافه  وی 
عنوان  تحت  را  مصوبه  این  و  است  شده  ص��ادر  منطقه  این  م��ردم  زمین های 

ماندگار کردن ساکنان  با هدف  امید  کارآفرینی  صندوق 
روستایی   کارهای  و  کسب  توسعه  از  حمایت  و  روستا 
چاه  روستای  در  را  بیکار«   بدون  »روستای  طرح  
 المدین بخش چاه دادخدا در دستور کار قرار داده است

امید  کارافرینی  مدیر صندوق  واجد  پور  یوسف  مهندس 
استان کرمان در سفر به شهرستان قلعه گنج با همراهی 
حمزه لورگ سرپرست صندوق کارافرینی امید قلعه گنج 
و جهانپور مسئول  استان  کارکنان صندوق  از  بهرادنیا  و 
حصیری  و  دستی  صنایع  محصوالت  خرید  و  بازاریابی 
در روستای چاه المدین بخش چاه دادخدا در فاصله ی 
یکصدکیلومتری از مرکز شهرستان قلعه گنج حضور یافت و 
ضمن دیدار با موسی احسانی شورای روستای چاه المدین 
به بررسی تولید محصوالت صنایع حصیری و دستی در 
و  روستایی   بانوان  کار  و  کسب  مشکالت  و  روستا  این 
 نحوه ی بازاریابی محصوالت تولیدی این روستا پرداخت.

کارافرینی  صندوق  مدیر  واجد  پور  یوسف  مهندس 
روستاهای  استراتژی  خصوص  در  گنج  قلعه  امید 
گفت: محصول  ی��ک  روس��ت��ا  ه��ر  و  بیکار   ب���دون 

دارد. مجدد  بررسی  به  نیاز  و  گذشته  آن  از  سال  چندین  و  داریم  منطقه  زمین های  مشکل  فصل  و   حل 

 ن���������ظ���������رخ���������ان���������ی ه������م������چ������ن������ی������ن اف���������������������زود:
داده  انجام  قلعه گنج  در  گذشته  سنوات  که  زمین هایی  و  امالک  واگذاری  در  باید  طبیعی  منابع  کل  اداره   
آثار کشت  و  محلی  اسناد  بررسی  و  منطقه  در  کارشناسان  طریق حضور  از  مجددا  و  کند  نظر  تجدید  است 
کند. اعالم  مسکن  و  زمین  ملی  سازمان  عنوان  به  ما  به  را  نتیجه  و  بررسی  مستندات،  سایر  و  مردم  زرع   و 

شاید  و  نمی دانند  دول��ت  به  متعلق  و  ملی  را  زمین ها  این  گنج  قلعه  م��ردم  اساسا  وی،  گفته  به 
و  بزرگان  طریق  از  زمین ها  ثبت  مسئله  این  به  گرد  عقب  هم  آن  و  باشد  داشته  وج��ود  راه  یک 
برسند. م��ردم  مطلوب  نتیجه  به  و  کنند  بررسی  که  اس��ت  طبیعی  منابع  و  شهرستان   معتمدان 

خبرنگار: ادیب حیدری

شناسایی  المدین  چاه  روستای  در  حضور  از  هدف 
ساماندهی  بحث  و  روستا  های  پتانسیل  و  ها  ظرفیت 
و  محلی  های  لباس  بافندگی  و  حصیری  صنایع 
هستیم  بیکار  ب��دون  روستای  طرح  اج��رای   درک��ل 
اف������������������������زود: وی    

روستای  عنوان  به  المدین  چاه  روستای  در سال ۹۹  
در  که  شده  شناسایی  گنج  قلعه  در  بیکار  ب��دون 
و  کارا  ی  سامانه  در  متقاضیان  اولیه  نام  ثبت  حال 
متقاضیان  به  تسهیالت  پرداخت  و  پرونده  تشکیل 
امید  کارافرینی  صندوق  طریق  از  روستا   ای��ن 
 ق�����ل�����ع�����ه گ������ن������ج ه����س����ت����ی����م.

 موسی احسانی شورای روستای چاه المدین نیز گفت:
روستای چاه المدین دارای یکصد خانوار است که شغل 
این روستا حصیربافی و  بانوان  اکثریت  و کار  و کسب 
تولید صنایع دستی و حصیری است و بیش از ۷۰ نفر 
از بانوان این روستا به این کسب و کار خرد روستایی 
حدود  خانوار  هر  ماهیانه  درامد  و  هستند  مشغول 
پانصد هزارتومان از محل تولید وفروش سبد حصیری 
این  زنان  حصیری  محصوالت  بیشتر  گفت  وی  است 

هتل  مسئول  قلندری  اکرم  خانم  توسط  روستا 
 پارسیان گردشگری قلعه گنج خریداری می شود.

خبرنگار: ادیب حیدری


