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نشریه محلی استان کرمان

چاپ آگهی ها و نیازمندیها شما شهروندان شهرستانهای فاریاب رودبار جازموریان قلعه گنج 
نودژ ومنوجان و کهنوج در هفته نامه صبح مکران لطفا سفارش خودر را به این شماره تلگرام بفرستید یا پیامک کنید             
09399501419

 تحلیل آخرین مواضع 
هسته ای رهبرانقاب

دفاع از ظریف و نقد برجام؛ 

اجرای مانور پدافند غیرعامل 
در شهرستان قلعه گنج 

 پاسخ شورای نگهبان 
 به اصاح طلبانی که 
 برای تایید صاحیت 

رایزنی می کنند چیست؟

 دامپینگ 
و اثرات مثبت و منفی آن 

چرا در ایران، نیت شیطانی 
 اینقدر زود به تجاوز 

منجر می شود؟  

ساختار شوراي نگهبان

آگهی مجمع عمومی 
شرکت تعاونی کشاورزی 
عشایری شهرستان کهنوج

بدینوسـیله بـه اطـاع کلیـه نماینـدگان گروههای تعاونی شـرکت 
مجمـع  کـه  رسـاند  مـی  کهنـوج  عشـایری  کشـاورزی  تعاونـی 
عمومی عادی سـالیانه شـرکت در روز دوشـنبه مورخ 94/09/02 
عشـایری  تعاونـی  دفتـر شـرکت  محـل  در  9/30 صبـح  سـاعت 

تشـکیل مـی گـردد .
لـذا از کلیـه نماینـدگان گـروه هـای تعاونـی دعـوت بهعمـل مـی 

آیـد .

 دستور کار جلسه : 
1 ـ ارائه گزارش هیئت مدیره درخصوص عملکرد سال 1393

2 ـ بررسی گزارش بازرسین
3 ـ جوابیه هیئت مدیره در خصوص گزارش بازرسین

4 ـ تصویب صورتهای مالی سال 1393
5 ـ بررسـی و تصویـب برنامـه و بودجـه سـال 1394 و تعیـن خـط 

مشـی آینده
6 ـ انتخاب بازرسان شرکت برای مدت یکسال

هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی عشایری کهنوج

پنـج  بخشـداران  اندیشـی  هـم  جلسـه 
اسـمینون  بخـش  در  جنوبـی  شهرسـتان 
روز یکشـنبه دهـم ابانماه برگزار شـد. در 
این جلسـه بخشـداران از طرحهای عمرانی 
در حـال اجـرای بخش نـودژ بازدید کردند 
و طـرح معضـات و مشـکات در جنـوب 
اات  ماشـین  کمبـود  جملـه  از  پرداختنـد 
بـا  و  جنـوب  در  راهسـازی  تجهیـزات  و 
توجـه بـه بحـران اب در جنـوب پیشـنهاد 

کردند که کشـتهای 
کـم  و  جایگزیـن 
مصـرف جایگزیـن 
کشـت ذرت گردنـد 
از  اسـتفاده  و 
سیسـتم های تحت 
بـه  میتـوان  فشـار 
بحـران  بـه  مقابلـه 
و  پرداخـت  اب 

همچنیـن 
ن  ا ر ا بخشـد
کل  اداره  از 
هـای مسـتقر 
جنـوب  در 
سـتند  ا خو
جـه  تو
را  بیشـتری 
خدمت  بـرای 
پنـج  بـه 

شهرسـتان داشـته باشـند و همچنیـن بـا 
توجـه بـه پدیده جـوی ال نینو بخشـداران 
امادگـی ازم برای پیشـگیری از خسـارات 
هـم  جلسـات  نمودنـد    اعـام  را  سـیل 
اندیشـی هـر چنـد مـاه دریک بخـش برای 
از طرحههـای  بازدیـد  بررسـی مشـکات 
عمرانـی و تبـادل فکـر و تجربیات تشـکیل 
در  جلسـه  اولیـن  کنـون  تـا  کـه  میگـردد 
بخـش مرکـزی فاریـاب و دومیـن ان هفته 

گردیـد. برگـزار  نـودژ  در  قبـل 

جلسه هم اندیشی بخشداران پنج شهرستان جنوبی در نودژ

فروش انواع گوشیهای  هوشمند و ساده 

آدرس: قلعه گنج خیابان دانشجو        09173610751

بهرامیموبایل فروشی

 13آبان  در پنج شهرستان جنوبی کرمان امسال باشکوهتر از 
 سال گذشته باحضور اقشارمردم و فرهنگیان و دانش آموزان 
 و فرمانداران و امامان جمعه و شهرداران و فرماندهان سپاه 

و بسیجیان و نیروی انتظامی برگزار شد

حیدر آباد 
 با همت بخشدار و دهیار و 

شورای روستا توسعه پیدا می کند
4

هزار بوته حور
هر روز آباد تر می شود
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3

3
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فروشگاه تعاونی 
مصرف فرهنگیان شهرستان قلعه گنج

る循も カもケぶ ュ砿萎品芙珠屍庄 モヮ志沙 ｆも退 ガ萎畢棉
عرضه ی انواع لوازم خانگی و مواد غذایی 

قلعه گنج ،جنب بانک ملی 09132482446

به صورت

 نقد و اقساط 

3

روابـط  گـزارش  بـه 
عمومـی هیـات فوتبـال 
منوجـان  شهرسـتان 
مسـول  اوژنـد  حسـین 
هیـات فوتبـال منوجـان 
کاس  گفـت: 
 C درجـه  مربیگـری 
آسـیا با تدریـس محمد 

شـد. برگـزار  منوجـان  شهرسـتان  در  چرخنـد  امیـن 
در ایـن کاس کـه از تاریـخ 5 ابانمـاه مـاه تـا پنجشـنبه 14 
ابانمـاه بـه مـدت 10 روز ادامـه داشـت 25 شـرکت کننـده 
حضـور داشـتند . کـه 15 نفـر از شهرسـتان منوجـان و سـایر 
 ، زرنـد   ، عنبرابـاد   ، جیرفـت   ، گنـج  قلعـه  شهرسـتانهای 

هرمـزگان و سـاري برگـزار شـد.
سـال  دو  در  مختلفـي  اموزشـي  هـاي  دوره  گفـت:  اوژنـد 

گذشـته در شهرسـتان منوجـان برگـزار شـده اسـت
اقایـان  و  بانـوان  بخـش  در   3 درجـه  داوري  کاس   -1  

پـور2-در سـال 92 کاس  اکبـر حبیـب  بـا مدرسـي علـي 
مربیگـري درجـه D بانـوان با مدرسـي محمود محمـودي نیا 
3- در سـال 92 کاس مربیگـري درجه D اقایان با مدرسـي 
مربیگـري  کاس   93 سـال  در  نیـا4-  محمـودي  محمـود 
درجـه D اقایـان بـا مدرسـي محمـود محمـودي نیـا 5- در 
سـال 94 کاس توجیهـي ویـژه رده هـاي سـني بـا مدرسـي 
درسـال    -6 عسـكري  رضـا  محمـد 
بـا  اسـیا   C درجـه  مربیگـري  دوره   94

مدرسـي محمـد امیـن چرخنـد
حسـین اوژنـد افـزود : هـر 45 روز یك 
دوره اموزشـي بـا مربیـان شهرسـتاني بـا 

برگـزار خواهـد  منوجـان  حضـور مدرسـهاي کشـوري در 
. شد

کاس مربیگری درجه C آسیا 
در شهرستان منوجان برگزار شد
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آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139460319002003632هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بامعارض 
بشـماره شناسـنامه 802  فرزنـد علـی  زاده  عبـاس حاجـب  آقـای  متقاضـی 
صـادره ازرودبـار  در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت322.85 مترمربـع پـاک 
803 فرعـی از 188 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک188 اصلی قطعه 
ی3 واقـع در شـهر رودبـار ـ ابتـدای بلوار انتظـام بخش46 کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی آقـای و خانـم هـا عبدالحسـین و مهسـا مهیمـی و فاطمـه 
بیـگ مـرادی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع از عمـوم مراتب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 2 ماه اعتراض خـود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139460319002003633هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم زهـرا پنداشـته خادمـی فرزنـد درویـش بشـماره شناسـنامه 
4556 صـادره ازجیرفـت  در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت342.65 مترمربـع 
پـاک 804 فرعـی از 188 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک188 اصلی 
قطعـه ی3 واقـع در شـهر رودبـار ـ ابتـدای بلـوار انتظـام بخـش46 کرمـان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانـم هـا فاطمـه بیـگ مـرادی و مهسـا مهیمـی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع از عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت 2 مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از 
اخـذ رسـید ، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند ، بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139460319002003223هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بامعارض 
شناسـنامه  بشـماره  فرزندحسـین  نسـب  اسـماعیلی  محمـد  آقـای  متقاضـی 

18842 صـادره ازکهنـوج  در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت249.93 مترمربع 
پـاک 800 فرعـی از 188 اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پاک188 اصلی 
قطعـه ی3 واقـع در شـهر رودبارـ  ابتدای بلوار شـهید پیـکان بخش46 کرمان 
خریـداری از مالـک رسـمی خانم فاطمه بیـگ مرادی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطاع از عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت 
2 مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور 

و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139460319002004363هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای ذبیـح اه سـهرابی فرزنـد خدامـراد بشـماره شناسـنامه 611 
صـادره ازرودبـار جنـوب در یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت868.84 مترمربـع 
پـاک188  از  و مجـزی شـده  مفـروز  اصلـی  از 188  فرعـی  پـاک 828 
اصلـی قطعـه ی3 واقـع در شـهر رودبـار ـ بلواروایـت ـ کوچـه بـن بسـت 
بخـش46 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین  مهیمـی 
محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـاع از عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت 2 مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند ، بدیهی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139460319002003506هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای حسـن امگـزی خالـص فرزنـد دادخـدا بشـماره شناسـنامه 
26 صـادره ازکهنـوج در یـک قطعـه بـاغ  بـه مسـاحت33876.5 مترمربـع 
پـاک  یـک فرعـی از 619 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک619 
اصلـی قطعـه یـک واقـع در شـهر کهنـوج ـ بـارگاه )شـه نظـری ( بخـش46 
کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای و خانـم دادخـدا امگـزی خالص 
و معصومـه رحمانـی خالـص محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع از 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتی 
که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 2 مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ 

تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد ، 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139460319002004332هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضی خانم سـیما سـابقی فرزند میرجان بشـماره شناسـنامه 5360076372 
صـادره ازرودبـاردر یـک باب خانه  به مسـاحت297.5 مترمربـع پاک 821  
فرعـی از 188 اصلـی مفروز و مجزی شـده از پـاک188 اصلی قطعه 3 واقع 
درتـاج ابـاد شـهر رودبار بخـش46 کرمان خریـداری از مالک رسـمی آقای 
عبدالمهـدی مهیمـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع از عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 2 مـاه اعتـراض خـود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مدت2مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد ، 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  شـماره139460319002003097هیات  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی خانـم پرویـن سـالمی  فرزنـد محمدحسـین بشـماره شناسـنامه 2 
صـادره ازرودبـار در یـک بـاب مغـازه  بـه مسـاحت46.48 مترمربـع پـاک  
792 فرعـی از 188اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک188 اصلـی قطعه 
سـه واقـع در شـهر رودبـار بخـش46 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی 
آقایـان وخانـم هـا عبدالحسـینو محمـد مهدیـو مهسـا مهیمـی وفاطمـه بیـگ 
مـرادی محـرز گردیـده اسـت. لذا بـه منظـور اطاع از عمـوم مراتـب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 2 مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهـد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی 

قانـون  موضـوع  اول  139460319002003358هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بامعارض 
متقاضـی آقـای بختیـار عزیـز زاده فرزند مختار بشـماره شناسـنامه 19 صادره 
ازعنبرآبـاد در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت53.41 مترمربـع پـاک  794 
فرعـی از 188 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پاک188اصلـی قطعـه سـه 
واقـع در شـهر رودبـار ـ سـه راهـی اورژانـس بخـش46 کرمـان خریـداری 
از مالـک رسـمی آقـای عبدالحسـین مهیمـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـاع از عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت 
2 مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور 
و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد .

تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17
تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139460319002004174هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بامعارض 
شناسـنامه  بشـماره  محمـد  فرزنـد  فـرد  سـنجری  اه  روح  آقـای  متقاضـی 
874 صـادره ازکهنـوج در یـک بـاب مغـازه مشـتمل بـر طبـق فوقانـی بـه 
مسـاحت50.33 مترمربـع پـاک  820 فرعـی از 188 اصلی مفـروز و مجزی 
بلوارجهـاد  ـ  رودبـار  شـهر  در  واقـع  سـه  قطعـه  پاک188اصلـی  از  شـده 
آقـای  رسـمی  مالـک  از  خریـداری  کرمـان  بخـش46  کانتـری  جنـب  ـ 
عبدالحسـین مهیمـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع از عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند 
مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت 2 مـاه اعتـراض خـود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد ، 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی اصاحی
هیـات قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و اراضی سـاختمانهای فاقد سـند 

سمی ر
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون ومـاده 13آئیـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی واراضی وسـاختمانهای فاقدسـند رسـمی هیـات اول موضوع 
قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر 

در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنـوج .
ملکـی در آگهـی پیشـین اشـتباها آگهی وبرابـر اختیارات تفویضـی ویا آراء 
هیـات هـای نظـارت آگهـی آنها تجدیـد و مهلت اعتـراض بر آنهـا از تاریخ 
نشـر نوبـت اول بـه مـدت یـک مـاه اسـت . پـاک 354 فرعـی از 21 اصلـی 

مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 3 فرعـی از 21 اصلـی ملکـی آقـای علـی 
انصـاری نـژاد فرزنـد درویـش بـه صـورت ششـدانگ  یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت 489.12 متـر مربـع واقـع در علـی آبـاد کهنـوج قطعـه یـک بخـش 
46 کرمـان کـه در آگهـی هـای قبلـی در روزنامـه محلـی اشـتباها در موعـد 

مقـرر منتشـر نگردیـده کـه منوط به اشـتباه اسـت . 
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139460319002004783هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مالکانـه  تصرفـات  کهنـوج  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
سـید  فرزنـد  موسـوی  نجفـی  جلیـل  سـید  آقـای  متقاضـی  بامعـارض 
هاشـم بشـماره شناسـنامه 454 صـادره از جیرفـت در یـک بـاب خانـه بـه 
مسـاحت1200مترمربع پـاک 110 فرعی از 25 اصلی مفروز و مجزی شـده 
از پاک25اصلـی قطعـه یـک واقع در عاشـق آباد کهنوج  بخـش46 کرمان 
خریداری از مالک رسـمی آقای سـید هاشـم موسـوی محرز گردیده اسـت. 
لـذا بـه منظـور اطاع از عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت 2 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظرف مدت 
2 مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی 
تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139460319002004625هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مالکانـه  تصرفـات  کهنـوج  ملـک  ثبـت  حـوزه  ثبتـی  مسـتقردرواحد 
بشـماره  پورفرزنـد درمحمـد  احمـدی  متقاضـی خانـم سـکینه  بامعـارض 
شناسـنامه 2700 صـادره ازکهنـوج در یـک قطعـه بـاغ نخلیاتـی و زمیـن بـه 
مسـاحت37191.50 مترمربـع پاک24 فرعـی از 495 اصلی مفروز و مجزی 
شـده از پاک17فرعـی از 495 اصلـی قطعـه چهـار واقع در حاجـی آبادقلعه 
گنـج  بخـش46 کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـن احمـدی 
خرگوشـکی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع از عمـوم مراتـب 
در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از 
تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مدت یـک ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 94/08/17

تاریخ انتشار نوبت دوم :94/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

اجرای مانور پدافند غیرعامل در شهرستان قلعه گنج 
همزمـان با هفته ی پدافنـد غیرعامل 
مانـور پدافنـد غیرعامـل بـا حضـور 
کارکنـان   و  معاونیـن  فرمانـدار، 
فرمانداری،کلیـه مدیـران و روسـای 
ادارات و نهادهـای شهرسـتان قلعـه 
بـا مانـور خودروهـای اداری  گنـج 
و امـدادی در ابتـدای بلـوار ورودی 

شـهر برگـزار گردیـد.
قلعـه  فرمانـدار  عیـدی  وحـدت 
گنـج در حاشـیه ی ایـن مانـور بیـان 

داشـت:
اینگونـه مانورهـا در اماکـن عمومی 
و باهـدف ارتقـای تـوان و امادگـی 

شـهروندان  و  شـهری  مدیریـت 
پدافنـد  کـه  گیـرد  مـی  صـورت 
غیرعامـل از طـرح های ضـروری و 

اسـت. کشـور  حیاتـی 
پدافنـد  تعریـف  در  همچنیـن  وی 
پدافنـد  شـد:  یـاداور  غیرعامـل 
غیرعامـل مجموعـه اقداماتـی اسـت 
بازدارندگـی  افزایـش  موجـب  کـه 
تـداوم  ،و  پذیـری  اسـیب  ،کاهـش 
ارتقـای  و  ضـروری  هـای  فعالیـت 
پایـداری و تسـهیل مدیریـت بحران 

شـود. مـی  تهدیـدات  مقابـل  در 

خیلی متن قشنگیه 
لطفا بخونید 

مردی با لباس و کفشهایگرانقیمت به دیواری خیره شده بود و میگریست. 
نزدیکش شدم و به نقطه ای که خیره شده بود با دقت نگاه کردـم، نوشته 
«این هم میگذرد» علت را پرسیدمگفت: این دست خط من   : شده بود 
صاحب  میفروختم..........حال  هیزم  نقطه  این  دـر  پیش  چندسال  است. 
چندین کارخانه ام .پرسیدم: پس چرا دوباره به اینجابرگشتی؟گفت: آمدم 

تا باز بنویسم : «این هم میگذرد» 
گر به دولت برسی، مست نگردی مردی،

گر به ذلت برسی، پست نگردی مردی،
اهل عالم همه بازیچه دست هوسند،

گر تو بازیچه این دست نگردی مردی...

محسن مهدیان، 
تحلیلل آخریلن مواضع هسلته ای رهبرانقلاب نیازمند مروری 
مجدلد بلر راه طلی شلده دلر مذاکلرات اسلت. ممکلن اسلت 
بلرای برخلی ایلن سلؤال ایجلاد شلود که چطلور ممکن اسلت 
اجلرای برجلام بله شلکل کنونلی و بله تعبیلر رهبلری انقلاب 
مبهلم و نگلران کنندله باشلد، املا عملکلرد ظریلف قابلل دفاع 
ملورد  نیلز  مذاکلرات  دسلتاوردهای  از  بخشلی  حتلا  و  باشلد 

تمجیلد و تحسلین رهبلری قلرار گیلرد؟
مناسلب اسلت دلر کنلار ایلن سلؤال، پرسلش دیگلری نیلز دلر 
خصلوص مواضلع هسلته ای رهبلر انقاب مطرح شلود. سلؤال 
اینجاسلت کله اگلر رهبلری معتقدنلد مذاکلره بلا آمریلکا هیچ 
نفعلی ندلارد، بلا کدلام هدلف اسلتراتژیک مجلوز مذاکلره بلا 

آمریلکا را دلر مسلاله خلاص هسلته ای صادلر کردنلد؟
دلر ایلن رابطله ۳ موضلع و حتلا ۳ دلوره موضع گیلری رهبری 
ملورد توجله اسلت. اولین موضلع مربوط بله «بدبینلی» صریح 
ایشلان نسلبت بله سرنوشلت مذاکرات اسلت. ایشلان بله کرات 
مرحلله  هسلتم.  بدبیلن  مذاکلرات  آیندله  بله  کله  فرمودنلد 
دلوم مجلوزی اسلت کله رهبلری انقلاب بلا عنلوان «نرملش 
قهرمانانله» بلرای مذاکلره بلا آمریلکا دادنلد. در نهایلت اینکه 
مرحلله سلوم و آخریلن موضلع رهبلری اظهلار نگرانلی درباره 
اجلرای توافلق هسلته ای بله شلکل موجلود اسلت و تاکیلد بلر 
ایلن  دلر  اسلت.  ممنلوع  نیلز  نلوع مذاکلره جدیلد  هلر  اینکله 
خصلوص رهبلری انقلاب دلر دیدار بلا فرماندهلان سلپاه تعبیر 
صریحلی دربلاره مذاکلرات دارنلد و می فرماینلد: مذاکلره بلا 
آمریکایی هلا «هیلچ»  نفعلی برای ما نداشلته اسلت. می فرمایند 
آمریکایی هلا بلا مذاکلره بله دنبلال نفلوذ فرهنگلی و سیاسلی 
هسلتند و دلر مذاکلرات اخیلر نیلز دلر مواردلی بله ایلن هدف 

یافتند. دسلت 
بله ایلن ترتیلب سلوالی کله مطرح می شلود این اسلت کله اگر 
رهبلری بدبیلن بودنلد و دلر نهایت نیلز معتقدند ایلن مذاکرات 
هیلچ نفعلی بلرای جمهوری اسلامی نداشلته اسلت چلرا مجوز 
صادلر  قهرمانانله  نرملش  عنلوان  بلا  را  ای  هسلته  مذاکلرات 

؟ دند کر
برای پاسلخ به این دو سلؤال ازم اسلت از مواضع هسلته ای و 
تحلیل هلای مربلوط بله برجام یک دسلته بندی سلاده و مختصر 
داشلته باشلیم. سله گونله تحلیلل درخصلوص برجلام و توافلق 

هسلته ای در کشلور وجوددارد.
تحلیلل دسلته اول مربلوط بله منتقدانلی اسلت که طلی ماه های 
گذشلته بیشلترین خدمت را در روشلن شلدن اشلکاات برجام 
داشلتند. ایلن گلروه معتقلد بودنلد برآینلد هزینه هلای برجلام 
البتله هزینه هلای برجلام را ناشلی  بیلش از منافلع آن اسلت و 
از عملکلرد ضعیلف تیلم مذاکلرات و غلرب گرایلی دوللت 
می دانسلتند. سلرانجام ایلن تحلیل اگرچه بخشلی از اشلکاات 
توافلق را بدرسلتی تبییلن می کلرد املا چلون تیم مذاکلره کننده 
را هدلف نقدهلای خلود می دانسلت، خواه یلا ناخلواه نگاه ها را 

متوجله خیانلت تیلم مذاکلره کنندله می کرد.
تحلیلل دلوم مربلوط بله گروهلی اسلت کله معتقدنلد دسلت 
آوردهلای هسلته ای برجلام بیلش از ضعف هلای آن اسلت و 
اجلرای برجلام بله حکلم فزونلی منافلع بلر هزینه هایلش، حکم 

عقلل و منطلق اسلت.
دسلته سلوم ماجرا را اینطلور تحلیل کردند کله برآیند هزینه و 
فایدله برجلام منفی اسلت اما در نهایلت برجام باید اجرا شلود.

بله ایلن فهلم تحلیل سلوم درسلت اسلت و غیلر از تحلیل سلوم 

نمی توانیلم ۲ سلؤال صدلر ایلن یادداشلت را پاسلخ دهیلم. دلر 
ایلن رابطله توضیح بیشلتر ازم اسلت.

گلروه اول دلر نقلد مذاکلرات هیچلگاه نتوانسلتند بلرای دفلاع 
حداکثلری و تملام قلد رهبلری انقلاب از تیلم مذاکلره کننده، 
تحلیلل دقیقلی ارائله کننلد. سلؤال ایلن اسلت کله بلا همله این 
نقدهلا و اشلکاات چلرا رهبلری بایلد از تیلم مذاکلره تعریلف 

و تمجیلد کننلد؟
گلروه دلوم کله ارزیابلی کاملًا مثبلت از نتایج توافق داشلت، 
طبیعتلاً نامله نگلران آمیلز رهبلری انقلاب درخصلوص توافلق 
را بسلختی تحلیلل می کننلد. اگلر مذاکلرات مثبت بوده اسلت 
چلرا رهبلری دلر نامله اخیلر خلود اجلرای آن به شلکل کنونی 
را نگلران کنندله می داننلد؟ اگلر دلر مذاکلرات توفیق داشلتیم 
چلرا رهبلری می فرماینلد دلر مذاکره بلا آمریکا «هیلچ»  نفعی 

نمی بریلم.
بلا ایلن توصیلف تحلیلل مواضلع رهبلری و جملع بندلی آن بله 
چله نحو اسلت؟ ازم اسلت درباره ایلن پرسلش، تحلیل گروه 

سلوم مختصلری توضیلح داده شلود.
دسلته سلوم معتقدنلد کله تیلم مذاکلرات مسلتند بله داشلته ها 
و توانشلان، دلر نهایلت درایلت عملل کرده اسلت. اشلکاات 
برجلام نیلز بله جای خلود باقی اسلت و وجود این اشلکاات به 
خدعله و دسیسله و زیادله خواهلی آمریکایی هلا مربلوط اسلت 

نله عملکلرد تیلم مذاکلره کننده.
از طرفلی اینطلور نیسلت کله تیلم مذاکلره کننده از اشلکاات 
برجلام بلی اطلاع باشلد و ناشلی گلری تیلم مذاکلره باعلث 
رهبلر  اینکله  باشلد؛ کملا  آمریکایی هلا شلده  زیادله خواهلی 
انقلاب دلر سلخنرانی چند ملاه پیش خود در پاسلخ بله برخی 
نقدهلای تنلد و تیلز بله مذاکلرات، صریلح می فرماینلد کله تیم 
مذاکلرات دلر بسلیاری از ملوارد شلناخت کاملل و دقیقلی از 
نقدهلا دارنلد و حتا جلوتلر از منتقدیلن بر اشلکاات مذاکرات 
واقف انلد؛ بنابرایلن اشلکاات توافلق بله زیاده خواهلی و زور 
گویلی و روحیله اسلتکباری آمریلکا مربلوط اسلت و عملکرد 
تیلم مذاکلره کنندله در دفلاع از صنعت هسلته ای کشلور قابل 

دفلاع و شایسلته تقدیر اسلت.
امـا سـؤال دوم ایـن بـود کـه اگـر برآینـد نتایـج 
مذاکـرات مثبت نبوده اسـت و رهبری نیـز از ابتدا 
بدبیـن بوده انـد و امـروز هـم همـان بدبینـی ثابت 
شـده اسـت، پس بـه چـه دلیـل پذیرفتیم کـه پای 

میـز مذاکـره رویم؟
پاسلخ بله ایلن سلؤال را نبایلد دلر متلن برجلام جسلتجو کلرد. 
پاسلخ بله ایلن بخش فرامتن اسلت. ماجرا فراتر از مسلاله هسلته 
ای اسلت. بحلث فنلی هسلته ای بجای خلود قابل تحلیل اسلت 
املا آنچله ملارا کملک می کند تلا تحلیل جاملع تلری از توافق 
برجلام و موضلع رهبلری انقلاب داشلته باشلیم فراتلر از متلن 

اسلت. توافق 
رهبلری انقلاب نسلبت بله نتیجله مذاکلرات بدبیلن بودنلد؛ اما 
مجلوز مذاکلره هسلته ای بلا آمریکایی هلا را صادلر کردنلد. 

چنلد عللت بلر ایلن تصمیلم قابلل تحلیل اسلت.
اولیلن دلیلل کله بله ایلن فهلم مهم تریلن دلیلل اسلت تجربله 

تاریخلی ای اسلت کله جامعه ملا از روحیه اسلتکباری و جنگ 
طلبانله آمریکایی هلا کسلب می کنلد. مدلل رهبلری اجتماعلی 
ایلن نیسلت کله فلارغ از رشلد فهلم و عقیدله مردلم تصمیلم 
بگیلرد. مدیریلت و رهبلری جامعله منحصلر در نسلخه های باا 
بله پایین نیسلت. جامعله ای در مقابلل غرب می توانلد مقاومت 
داشلته باشلد که فهم درسلتی از غرب و اسلتکبار داشلته باشد. 
تصلور سلاده انگارانله از مذاکلره کله تنهلا جغرافیلای غرب را 
می فهملد و نله ایدئوللوژی اش، نمی توانلد ضلرورت مقاوملت 

را دلرک کند.
توجله بله ایلن موضلوع بسلیار راهگشلا و کلیدلی اسلت کله 
رهبلری جامعله تنهلا دلر صلورت رشلد و تعالی فهلم اجتماعی 
می توانلد رو بله جللو گام بردلارد و بلرای رسلیدن بله ایلن فهم 
قیملت تضعیلف صنعلت  بله  دلاد، حتلا  بایلد هزینله  عموملی 
هسلته ای. چلرا کله آنچله انقلاب را حفلظ می کند بلی تردید 
چرخله سلوخت هسلته ای نیسلت بلکله مقاوملت مردلم اسلت 
و مقاوملت مردملی دلر گلرو اعتلای فهلم و دلرک اسلتکبار 

سلتیزی اسلت؛ آنهلم نله اسلتکبار سلتیزی صرفلاً شلعاری.
مخالفلت  مذاکلره  بلا  اسلامی  جمهلوری  کله  سال هاسلت 
کردله و پلای میلز مذاکلره نرفتله اسلت. ممکلن اسلت برخلی 
کله حداقلل ۵۱ درصد جامعه را شلامل می شلوند )میلزان آرای 
جنلاب روحانلی( بعلد از مدتلی چنین تصلور کنند کله انقاب 
اسلامی بلا اصل مذاکره مشلکل دلارد و در مواجهله با آمریکا 
شلعاری رفتلار کرده اسلت واگر شلعارهای غیرواقعلی را کنار 

می گذاشلت، مردلم رفلاه بیشلتری داشلتند.
مذاکلره اخیلر یلک تجریله روشلن پیلش روی مردلم اسلت تا 
فهلم دقیلق تلری از اسلتکبار پیدلا کننلد. مذاکلرات هسلته ای 
توسلط کسلانی صلورت گرفلت کله بااترین سلطح اعتقلاد را 
بله مذاکلرات داشلتند و البتله همین هلا نیلز املروز واقف اند که 
آمریلکا رفتلار و هدلف ثابتلی دلر تعامل بلا جمهوری اسلامی 
دنبلال می کنلد و آنهم خاصه دلر زورگویلی و زیاده خواهی 
اسلت و درایلن راه فرقلی نمی کنلد دلر جنلگ باشلد و آدلم 

بکشلد یا پلای میلز مذاکره باشلد. 
املروز بخشلی از حرفهلای مؤثلر آمریلکا سلتیزانه را ظریلف 
و تیلم هسلته ای می زننلد. بله ایلن فهلم املروز بلا هشلدارها و 
رسلانه ها-  آفرینلی  نقلش  ونله  انقلاب-  رهبلری  تبیین هلای 
شلناخت کلم و بیش روشلنی از امپریالیسلم ایجاد شلده اسلت. 
نمونله آشلکار آنلرا بایلد دلر بلی توجهلی بلازار اقتصادلی بله 
توافلق هسلته ای دیلد. بازارهلای اقتصادلی کشلور کله تا پیش 
از ایلن بلا شلایعات هسلته ای بلاا و پایین می شلد املروز به این 
سلطح از بللوغ رسلیده اسلت کله بله توافلق رسلمی هسلته ای 

نیزهیلچ واکنشلی نشلان نمی دهلد.
املا هدلف مذاکلره تنهلا کسلب تجربله داخللی نبلود. دفلاع از 
حلق جمهلوری اسلامی دلر جوامع بیلن المللی نیلز هدف مهم 

دیگلری بلود کله بایلد از مسلیر مذاکرات پلی گیری می شلد.
دلر نهایلت هدلف دیگلر احقاق حلق مردلم در حلوزه صنعت 
هسلته ای و برداشلتن تحریم هلا بلود. هلر میلزان بله ایلن هدف 
نزدیلک می شلدیم یلک گام مؤثلر بلود. روشلن بلود کله ایلن 
مسلیر برای کشلور بدلون هزینله نخواهد بلود. حداقلل هزینه ها 

از  از دسلت دادلن بخشلی  بلود.  تابلوی مذاکلرات  شکسلتن 
بلرای  نفلوذ  فراهلم شلدن شلرایط  دسلتاوردهای هسلته ای و 
غربی هلا و امریکایی هلا نیلز از دیگلر هزینه های این مسلیر بود. 
ایلن درحاللی اسلت کله نسلبت بله اصلل برداشلتن تحریم هلا 
و حفلظ یلک صنعلت کاملل هسلته ای نیلز تردیدهلای جدلی 

داشلت.  وجود 
نامله اخیلر رهبلری نیلز تصریلح بلر همیلن نگرانلی اسلت. بلا 
ایلن حلال هرمیلزان دلر مسلاله هسلته ای و تحریم هلا نیلز امتیاز 
کسلب کنیلم یلک گام رو بله جلوسلت؛ املا اگلر حاضلر بله 
پرداخلت هزینله شلدیم بله این سلبب بلود کله امتیلازات مادی 
تنهلا و تنهلا هدلف مذاکلرات نبودله اسلت. دلر نهایلت اینکله 
توافلق از حیلث مادلی و مطابلق متلن بله نفلع ملا نیسلت و ایلن 
از ابتدلا قابلل تصلور بلود. بلا ایلن حلال سلرجمع مذاکلرات نله 
از حیلث متلن بلکله فرامتلن بله نفلع جمهوری اسلامی اسلت. 
دلرک ایلن مسلاله و تفکیلک متلن بلا فرامتلن بسلیار کلیدلی و 

حائلز اهمیلت اسلت.
«مصلحلت « کشلور دلر ایلن بلود کله مسلیر مذاکلرات طلی 
کله  نیسلت  ایلن  تنهلا  مصلحلت  کله  می شلود  تاکیلد  شلود. 
توافلق پذیرفتله شلود بلکله مصلحلت دلر ایلن اسلت که مسلیر 
مذاکلرات طلی شلود. به تعبیری ماجلرا فراتر از برجلام و توافق 

. ست ا
«جلام زهلر»  مترادلف  را  «مصلحلت»  نلام  متاسلفانه  برخلی 
می داننلد و تصلور می کننلد وقتلی سلخن از مصلحت می شلود 
یعنلی کشلور دلر موضلع ضعلف مجبلور بله پذیرفتن شکسلت 
شلده اسلت. اصلًا چنین نیسلت. حداقل دلر ماجرای هسلته ای 

ماجلرا اینطلور نبوده و نیسلت.
رفتلار مطابلق بلا مصلحلت دلر مسلاله هسلته ای بله ایلن شلکل 
اسلت کله برای رسلیدن به اهدلاف فراهسلته ای، حاضر شلدیم 
مذاکلره بلا آمریلکا را کله از ابتدلا نسلبت بله نتایلج مادلی آن 
بدبیلن بودیلم و اعتقلاد داشلتیم «هیلچ»  نفلع مادلی بلرای ملا 

ندلارد بپذیریلم.
بله تعبیلر رهبلری بله اذن اه ضلرر نمی کنیلم و نکردیلم چلون 
هدلف ملان تنهلا متن برجلام نبلود. به مصلحلت مذاکلره و بعد 
هلم برجلام را پذیرفتیلم چلون اهدلاف فراتلری از مذاکلرات و 
برجلام مدنظلر بلود. در نهایلت اینکه فهلم صحیلح و عالمانه از 
«مصلحلت سلنجی» کله تشلخیص آن صرفلاً دلر اختیلار ولی 

مسللمین اسلت شلاه کلیلد تحلیل وضلع موجود اسلت.
بلا ایلن نگاه آقلای ظریف و تیمش متناسلب با داشلته ها و توان 
کشلور و ظرفیلت اجتماعلی، دلر نهایلت تدبیلر و تدیلن عملل 
کردنلد. از سلویی اگرچه سلرجمع برجام از حیلث مادی منفی 
اسلت املا امتیلاز و دسلتاوردهای مادلی هلم داشلتیم و مهم تلر 
اینکله مذاکلره بلرای کشلور آورده هلای فلرا هسلته ای داشلته 
اسلت و للذا پذیرفتلن برجلام با همه اشلکااتش منطقی اسلت. 

دفاع از ظریف و نقد برجام؛ 
تحلیل آخرین مواضع هسته ای رهبرانقاب

تو ناکی
با درود فراوان خدمت خوانندگان محترم صبح مکران

هـدف از ایجاد این سـتون بررسـی موضوعات و مشـکات 
موجـود منطقـه و بـه چالـش کشـیدن آن از دیـدگاه  شـما 

وبـه زبان شـعر از مـا ،می باشـد.
لـذا  بـرای  بـه تصویـر کشـیدن  نظرات شـما موضـوع را 

طریـق پیامـک  بـا نشـریه خودتـان در میـان بگذارید.

چند سالی توی  مرکز بود، کیفش کوک شد
خانه اش آبادتر شد  ،شهر ما  متروک شد

نه ریالی جابه جا شد، نه امیدی تازه شد
منطقه از پول خالی ،فی المثل  آوازه شد

هرطرف رو می کنم ،چیزی جدید و تازه نیست
جاده و پل پیشکش ،از یک خا هم سازه نیست

هشت سالی که گذشت و سهم ما غمباد شد
نقطه ای تغییر؟ هیچ آبادمان آباد  شد
نه ریالی جابجا شد نه خیاری ارز شد

سهم ما از کشت تنها بوته های  هرز شد
ما به ایمانشان یقین داریم و شک در کار نیست

لیک در دست او یک جعبه ی ابزار نیست
ما به امید تحول او به امید صفا

رسم رسم ناخوشایندی است این کردار نیست
ما سر بحث و جدل با حضرتش کی داشتیم ؟

حرف از آبادی است و صحبت افکار نیست
اینکه در این منطقه تقی به توقی هم نخورد

بر کسی پنهان نبوده فرصت انکار نیست
ما به رویایی گشایش در مسیر معجزه

هشت سالی را عقب ماندیم و این ابراز نیست.
معدن تیتان وسنگ منگنز  هم داشتیم 

باز هم گفتند در این نابسامان کار نیست
بار بر دوش من و تو پشت را خم می کند

باز می گوید خدا را شکر کن سربار نیست
لطف بنما نیستی یارم نشو سر بار من 
ا اقل این دوره جا خالی بده دلدار من

ااقل این دوره پول هر چه تبلیغات توست 
پیشکش بر مستمندان کن که باقیات  توست
هشت سالی دفترت در هیچ یک از پنج شهر

ما ندیدیم و به دنیایی  شما هستیم  قهر
جان من محض خدا این دوره اصا نیا

ورنه از کارت شکایت می برم پیش خدا.

باشـگاه تیرانـدازی بـه اهـداف پروازی)تراپ(بـا اعتبـار 
حضـور  بـا  کهنـوج  شهرسـتان  در  خصوصـی  بخـش 
مسـئولین شهرسـتانی رسـما افتتـاح وشـروع بـه کارکـرد.
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ュも畢山ヤ イ事糎
دامپینـگ بـه معنـی صادـرات یـک کاا بـه کشـور دیگر 
بـا قیمـت کمتـر از قیمـت داخلـی اسـت. دامپینـگ دـر 
داشـته  می توانـد  بسـیاری  مثبـت  و  منفـی  اثـرات  بـازار 
باشـد. اثـرات مثبـت و منفی ایـن اسـتراتژی قیمت گذاری 
چیزهایـی  چـه  واردکنندـه  و  صادرکنندـه  کشـور  دـر 
معنـی  بـه   DUMP واژه ی  از  باشـد؟دامپینگ  می توانـد 
شکسـتن قیمـت گرفتـه شـده اسـت. دـرک ایـن موضوع 
بـه  مـا  امـا دامپینـگ دـر اطـراف  کمـی سـخت اسـت، 
شـدت دـر حـال وقـوع اسـت. فـواد مـورد اسـتفاده دـر 
میوه هـا  خورشـیدی،  صفحه هـای  سـاختمان ها،  سـاخت 
از طریـق  و محصـوات کشـاورزی، همگـی می تواننـد 
دامپینـگ وارد شـوند. دامپینـگ اقتصادـی چیسـت و چه 
اثراتـی دارد؟دامپینـگ زمانـی اتفـاق می افتـد کـه یـک 
کشـور محصواتـش را کمتـر از قیمت هـای داخلـی و یا 
هزینـه ی سـاخت محصول به یـک کشـور خارجی صادر 
کنـد. بـه عنـوان مثـال اگـر یـک تولیدکنندـه ی تلویزیون 
دـر ایالـت متحدـه تلویزیون هایـش را در داخل کشـور به 
500 دـار عرضـه کنـد )و بـرای سـاخت هـر یـک 300 
دار هزینه کرده باشـد.( در فرانسـه این تلویزیون ها را به 
قیمـت 250 دـار عرضـه می کنـد کـه این عمل بـه عنوان 

دامپینـگ دـر نظـر گرفته می شـود.
اثرات دامپینگ:

رقابـت  قدـرت  ثروتمنـد  کشـورهای  منفـی:  اثـرات 
مصنوعـی بـه کااهای خود می دهنـد و آن را به بازارهای 
جهانـی صادـر می کننـد و ایـن عمـل سـبب سـلب قدرت 
رقابت از کااهای کشـورهای توسـعه نیافته می شـود. این 
عمـل نتیجـه ای جـز افزایـش فقـر دـر کشـورهای توسـعه 

نیافتـه ندارنـد. دـر مثـال قبلـی تولیدکنندـگان تلویزیـون 
فرانسـه بـه سـادگی تـوان رقابـت نخواهنـد داشـت.

اثرات مثبت:
پائین تـر  قیمـت  بـا  را  محصـول  مصرف کنندـگان 
دریافـت می کننـد، ایـن باعـث می شـود کـه پـول آن هـا 
بازارهـای  باعـث شـود  ذخیـره شـود.دامپینگ می توانـد 
باشـند.  نوآورانه تـر  خارجی)واردکنندـگان( رقابتی تـر و 
برسـند کـه دامپینـگ ممکـن  بـاور  ایـن  بـه  اگـر آن هـا 
اسـت طوانی مدـت ادامـه داشـته باشـد، هیـچ چـاره ای 
کیفیـت  بهبـود  و  هزینه هـا  کاهـش  بـرای  تـاش  جـز 
محصـول نخواهنـد داشـت. دـر هر صـورت، ایـن کار به 
نفـع مصـرف کنندـه خواهـد بود.درآمـد خـوب، مشـاغل 
بیشـتر و دسـتمزد بهتـر بـرای کارکنـان کشـور صادرکننده.

انواع دامپینگ:
1( دامپینـگ فصلـی: هـر گاه تولیدکنندـه احسـاس کنـد 
کـه کاای موجـود دـر انبـار، بـه علـت تغییـر فصـل، دـر 
بازارهـای داخلـی مشـتری نخواهد داشـت، ممکن اسـت 
دـر صدـد فـروش آن در بازارهـای خارج برآینـد که این 

نـوع دامپینـگ را دامپینـگ فصلـی می نامنـد.
بـزرگ  موسسـات  گاهـی  کوتاه مدـت:  دامپینـگ   )2
تولیدـی برای حـذف رقبای خـود در بازارهـای خارجی، 
از  پایین تـر  قیمتـی  بـه  مدتـی کوتـاه  تـا  را  کاای خـود 
قیمـت فـروش آن دـر بازارهـای داخلـی )یـا بـه قیمتـی 
خارجـی  بازارهـای  دـر  شـده(  تمـام  قیمـت  از  پایین تـر 
بـه فـروش می رسـانند. ایـن نـوع دامپینـگ را دامپینـگ 

می نامنـد. کوتاه مدـت 
کااهایـی  مـورد  دـر  معمـوا  بلندمدـت:  3(دامپینـگ 

صـورت می گیـرد کـه محصـول صنایـع هزینه گاه هسـتند 
یعنـی کااهایـی کـه بـا افزایـش تولیـد آنهـا هزینـه نهایی 
تولیـد کاهـش می یابـد و بنگاه تولیدـی این امـکان را پیدا 
می کنـد کـه محصـول خـود را بـه قیمتـی کمتـر از قیمت 

داخلـی دـر خـارج از کشـور بـه فروش برسـاند.
آنتی دامپینگ:

بـه اقدامـات ضدقیمت شـکنی آنتـی دامپینـگ می گویند. 
 )WFO( جهانـی  تجـارت  سـازمان  توافق نامـه ی  تحـت 
انجـام عمـل دامپینـگ ممنـوع اعـام گردیدـه اسـت و به 
دولت هـا اجـازه مـی دهد که اگـر موضوع قیمت شـکنی 
اثبـات شـود، بتواننـد بـر کااهـا و خدمـات وارداتـی که 
موجـب ضـرر و زیان جبـران ناپذیـر برای صنایـع داخلی 
شـده اسـت، مقـررات اعمال کننـد و از صنایـع خود دفاع 
کننـد. بنابرایـن هدـف از آنتـی دامپینـگ اصـاح اثـرات 
مخدوش کنندـه ی تجـارت و برقـراری تجـارت عادانـه 
می باشـد. دـر واقـع ضـد دامپینـگ ابـزاری بـرای اطمینان 
از تجـارت عادانـه اسـت و اقدامـی دـر جهـت حمایـت 
از صنعـت داخلـی نیسـت امـا به صنعـت داخلی دـر برابر 

آسـیب های ناشـی از دامپینـگ کمـک می کنـد. 

دامپینگ و اثرات مثبت و منفی آن 

- محمدرضـا خبـاز دربـاره رایزنی هـای برخی 
نگهبـان  شـورای  اعضـای  بـا  طلبـان  اصـاح 
بـرای تاییـد صاحیـت دـر انتخابـات پیـش رو 
گفـت که پاسـخ هـای حقوقدان های شـورای 

نگهبـان تقریبـا مشـابه بوده اسـت. 
بـه گـزارش خبرآنایـن، معـاون پیشـین امـور 
تقنینـی معاونـت پارلمانـی رئیس جمهـور چند 
روز پیـش میهمـان کافـه خبر بود و در بخشـی 
اصـاح  برخـی  رایزنـی  دربـاره  سـخنانش  از 
گفـت.  نگهبـان  شـورای  اعضـای  بـا  طلبـان 
بـه صـو رت  اقدـام  ایـن  کـه  کـرد  تاکیـد  او 
فردـی انجـام مـی شـود و اینطـور نیسـت کـه 
مجموعـه ای از اصاح طلبـان ماموریـت داشـته 
باشـند تـا بـا اعضـای شـورای نگهبـان مذاکـره 
کننـد. خبـاز همچنیـن گفـت کـه ایـن گفت و 
گوهـا بیشـتر با حقوقدـان های شـورای نگهبان 

صـورت گرفتـه اسـت.
گفـت:  مذاکـرات  ایـن  نتیجـه  دربـاره  خبـاز 
را  مصادیقـش  البتـه  دـارم  خبـر  نفـر  چنـد  از 
پاسـخ حقوقدان هـای شـورای  امـا  نمی گویـم 
می گوینـد  اسـت؛  مشـابه  تقریبـا  نگهبـان 
اسـاس  بـر  را کـه رد کرده ایـم،  کـه کسـانی 
مـا  نظـر  از  بنابرایـن  اسـت.  بودـه  اسـتناداتی 
تاییـد  کـه  را  کسـی  و  اسـت  رد  همچنـان 
شـده  تاییـد  مـا  نظـر  از  همچنـان  کرده ایـم، 

هـر  بـرای  اینکـه  مگـر  اسـت؛ 
کدـام از ایـن گروه هـا عکسـش 
ثابـت شـود و دلیلـی بیاورنـد که 
تشـخیص  مـا  اولیـه  تشـخیص 
ایـن  بـه  اسـت.  نبودـه  درسـتی 
»اسـتصحاب«  فقهـی  از  رویـه 

. ینـد می گو
او همچنیـن دربـاره دایـل ایـن 
رایزنـی ها اظهار کـرد: این افراد 
در دوره های گذشـته رد شده اند 
بررسـی  می خواهنـد  حـاا  و 
شـورای  نظـر  آیـا  کـه  کننـد 

عـوض  یـا  اسـت  سـابق  نظـر  همـان  نگهبـان 
شـده اسـت. آیـا سـتادهایش را تشـکیل دهـد؟ 
آیـا رایزنی هایـش را انجـام دهـد و آیـا دوباره 
دوسـتانش را گـرد شـمع وجـود خودش جمع 

بکنـد یـا خیـر؟ 
وی ادامـه داد: این کارها به ویژه در شـهرهای 
کوچک ضروری اسـت، در این شـهرها کسی 
متنفذیـن  ابتدـا  کـه می خواهـد کاندیدـا شـود 
محـل را می بینـد و اگـر آنهـا بـه کاندیدـا قولی 
بدهنـد احتمـال اینکه قولشـان را بشـکنند خیلی 
کـم اسـت. بنابرایـن کسـانی که رد شـده اند اما 
فکـر می کننـد رد شـدن آنهـا قابل ترمیم اسـت 
یـا موجـه نبودـه اسـت، درصدـد اصـاح امور 

برمی آینـد. بـه ایـن صورت کـه اگر بـه فقهای 
شـورای نگهبان دسترسـی داشـته باشـند با آنها 
و دـر غیر ایـن صورت بـا حقوقدان های شـورا 
حقوقدانهـا  بـه  دسترسـی  می کننـد.  رایزنـی 
راحت تـر اسـت، آنهـا دـر راهروهـای مجلـس 
رفـت و آمـد دارنـد و نمایندـگان ادـوار نیـز 
هـر لحظـه کـه بخواهنـد می تواننـد بـا کارت 
شـوند.  مجلـس  وارد  خـود  ادـوار  نمایندگـی 
دـر راهروهـا حقوقدان هـا را می بیننـد و دوباره 
خـود را عرضـه کردـه و می گوینـد مـن فانی 
هسـتم و بـه این دلیـل رد شـده ام اما مسـتندات 
یـا  بشـوم  کاندیدـا  مـن  حـال  دـارم،  جدیدـی 

. خیر

 پاسخ شورای نگهبان به اصاح طلبانی 
که برای تایید صاحیت رایزنی می کنند چیست؟

بـود.  پیدـا شـده  از دختـر دبسـتانی روسـتایی فقـط کفش هایـش 
چندـی بعـد جنـازه خفـه شـده او پـس از تعـرض نیـز یافـت شـد. 
متجـاوز و قاتـل کـه بـود؟ مردـی متأهـل! او شـرح ماجـرا را چنیـن 
خاصـه کـرد: دختـرک را تنهـا دیدـم، نیتـی شـیطانی بـه ذهنـم 

رسـید، نیـت خـود را عملـی کردـم! 
چگونـه اسـت کـه دیدـن یـک دختربچـه هفـت سـاله بـا مانتـو و 
مقنعـه مدرسـه، آنهـم توسـط یک فرد متأهـل، نیت شـیطانی تجاوز 
را پدیـد مـی آورد و مهم تـر اینکـه چگونـه اسـت کـه در ایـران این 

نیتهـای پلیـد شـیطانی زود بـه مرحلـه عمل می رسـد؟ 
اگـر قـرار باشـد نیت شـیطانی اینقدر سـریع ایجاد شـده و بـه مرحله 
عمـل برسـد، دـر کشـورهای غربی که اسـتخر ها مختلط، مشـروب 
فروشـی ها در دسـترس، تابلوهـای نیمه عریان در مقابـل و فیلمهای 
روزانـه  بایـد  اسـت،  همـگان  دیـد  دـر  تلویزیـون  انگیـز  شـهوت 

دههاهـزار نفـر مـورد تعـرض قـرار گیرند.  
اعتراف سـه قسـمتی قاتل دخترک روسـتایی، بار ها و بار ها توسـط 
متجـاوزان - کـه اتفاقـا اکثـر آنان متأهل بودـه و یا روابطـی از نوع 
دیگـر داشـته و هیـچ مشـکلی بـرای ارضای جنسـی خـود ندارند – 

می شـود.   تکرار 
پاسـخ عنـوان ایـن مقالـه کـه »چـرا دـر ایـران نیـت شـیطانی اینقدر 
زود بـه تجـاوز منجـر می شـود؟« دـر این نکته اسـت که ایـن جمله 
سـه قسـمتی )دختـرک را تنهـا دیدم، نیتی شـیطانی به ذهنم رسـید، 
نیـت خـود را عملـی کردـم( دـر حقیقـت جملـه ای چهـار قسـمتی 
اسـت: دختـرک را تنها دیدم، نیتی شـیطانی به ذهنم رسـید، »دیدم 
انـگار در این مملکت کسـی به کسـی نیسـت«، نیت خـود را عملی 

کردم! 
تـاش  تعرض هـا  و  جنایـات  کاهـش  بـرای  غربـی  کشـورهای   
فراوانـی می کننـد تـا ایـن جملـه مقدر و محـذوف در اذهان شـکل 
نگیـرد. آنـان بـا در اختیـار گرفتن درسـت قدـرت رسـانه ای، به هر 
نافهمـی فهمانده انـد کـه در این شـهر نسـبت بـه جرمهای خشـن، به 
ویـژه نسـبت به کودـکان و دختران حساسـیت زیادی وجـود دارد 
و »کسـی بـه کسـی هسـت«. وقتـی دختـر دـه سـاله ای به نـام هولی 
جونـز دـر کانادـا ناپدیـد شـد، بـه مدـت دـو روز »خبـر اول« تمـام 

شـبکه های مهـم خبـری ایـن کشـور بود. 

 مـا چـه می کنیـم؟ فـورا اینگونـه اخبـار را پنهـان می کنیـم تـا زمان 
دسـتگیری مجـرم. پـس از دسـتگیری مجرمـان، اگـر بـر حسـب 
اتفـاق خبرنـگاری از مجـازات مجـرم مطلـع شـود دـر چند سـایت 
ایـن خبـر منتشـر می شـود.   نهایـت جدیت ما آن اسـت کـه در عصر 
رسـانه، مجـرم را معمـوا چند سـال پـس از وقوع حادثـه با حضور 
چنـد صـد نفـر اعدـام می کنیـم و تصـور می کنیـم همـه مجرمـان 
ترسـیدند دـر حالی که اکثریت آنان اساسـا از آن مطلع نمی شـوند. 
 قطعـا اگـر قـرار بـود غربی هـا بـه روش مـا عمـل کننـد آمـار جرم 
و تعـرض و جنایـت دـر غـرب چندیـن و بلکـه ده هـا برابـر رقـم 
فعلـی بـود. آیـا غربی هـا کـه روحیـه لـذت گرایـی دـر می انشـان 
مـوج می زنـد کمبـود عقلـی دارنـد کـه بـا پخش ایـن گونـه اخبار 
خشـونت آمیـز، آنهـم گاهـی در صدر اخبـار، خاطر مردـم خود را 
مکدـر و آنـان را نگـران می کنند؟ آیا از کم شـعوری آنهاسـت که 
برنامه هـای مهـم تلویزیونـی را قطـع کردـه و تعقیـب و گریـز یک 

مجـرم را بـه طـور زندـه پخـش می کننـد؟ 
 اتفاقـا غربی هـا دـر ایـن مـوارد بسـیار عاقانـه عمـل می کنند چون 
می داننـد مسـاله اصلـی، دسـتگیری مجـرم نیسـت، بلکـه فهماندـن 
ایـن امـر بـه مجرمـان بعدی اسـت کـه اینجا شـهر اسـت نـه جنگل، 
و ربودـن یـک کودـک و یـا تعـرض بـه او یعنـی مواجهـه بـا کل 

حکومـت و مردم. 
 دـر ایـران مـا، وقتـی یـک جانـی بـه یـک دختـر تعـرض می کنـد 
حداکثـر خـود را بـا یـک خانواده، طـرف می بینـد که بـه راحتی با 
تهدیدهایـی ماننـد پخـش فیلـم تعـرض و یـا تجـاوز بـه عضـو دیگر 
خانوادـه، آنـان را از شـکایت منصـرف می کنـد. ولـی دـر غـرب 
کودـک از جامعـه ربوده می شـود نـه از خانواده؛ و جانـی می داند 
از فردـا جنایـت او مـورد توجـه همـه رسـانه هاسـت و انصـراف 

شـاکی خصوصـی تأثیـری ندـارد. 
 اینجاسـت کـه دـر کشـورهای غربـی بـه رغـم دـر دسـترس بودن 
شـراب و اختـاط و مناظـر شـهوت انگیـز، بـه خاطـر رعبـی که در 

دـل مجرمـان احتمالـی آینده ایجـاد می شـود، میان نیت شـیطانی و 
محقـق سـاختن آن نیـت، تـا حـد مقدـور فاصلـه می افتـد.  

می دانیـد چـرا دـر ایران تقریبـا در هر جـرم هولناکـی مانند تعرض 
به مشـتریان در آرایشـگاه زنانه و تجاوز در مقابل چشـمان شـوهر، 
پـای یـک یا چند مجرم سـابقه دار دـر میان اسـت؟ مهم ترین علت 
ایـن اسـت که ایـن »خبر خامـوش« هـر روز در مهم ترین بخشـهای 
خبـری رسـانه ملی بـه مجرمان اعـام می شـود: »تبهـکاران گرامی! 

همانطـور کـه می بینیـد مسـائل مهمتـری داریم، وقت بـه خیر!« 
آری، انبـار موشـکهای دوربـرد بـه دشـمنان نشـان دادـه می شـود 
–و بایـد نشـان دادـه شـود- تـا در فاصلـه ده هـزار کیلومتـری از ما 

حسـاب ببرنـد، امـا آیـا کسـی نیسـت کـه شـرورانی را بترسـاند که 
بـه خاطـر یـک تذکـر لسـانی از طـرف یک جـوان مظلـوم ناهی از 
منکـر، از   همـان ابتدـا مثـل آب خوردـن، قمـه را بـر شـاهرگ او 
فـرود می آورنـد؟ آیا ننگ آور نیسـت که در یک کشـور اسـامی 
طبـق آمـار اعام شـده دـر تلویزیون، تاکنون هشـتاد ناهـی از منکر 

بـه شـهادت رسـیده و صد هـا نفـر مجـروح شـده اند؟
شـایان ذکـر اسـت کـه اصـاح روش خبـری کنونـی نـه به دسـت 
صدـا وسیماسـت و نـه قـوه قضاییـه و نـه نیـروی انتظامـی، زیـرا در 
ایـن صـورت، مقامـات انتظامـی و قضایـی و رسـانه ملـی متهـم بـه 
سـیاه نمایـی و بـر هم زدن آرامـش مردم خواهند شـد. تنها تصمیم 
گیـری در سـطح کان مثل شـورای عالی امنیت ملـی می تواند این 

روش خانمانسـوز را تغییـر دهـد. 
تصـور  غلـط  بـه  امنیتـی  مقامـات  برخـی  اینجاسـت کـه  بدبختـی 
می کننـد کـه راه مقابلـه بـا مجرمـان خشـن،   همـان روش مبـارزه با 
جاسوسـان و بمبگـذاران اسـت کـه بایـد دـر خفای کامـل صورت 
گیـرد. دـر حالـی کـه هدـف اصلـی دـر مقابله بـا جرمهای خشـن، 
تأمیـن امنیـت از طریـق ایجـاد رعـب در دـل مجرمان و اثبـات این 
حقیقـت اسـت که نظام با همـه امکانات در مقابله با خشـونت ها در 
کنـار مردـم اسـت و این امر جـز با خبـری کردن برخـی جنایت ها 

و بسـیج کردـن جامعـه و تبدیـل کردـن امنیـت بـه یـک »مسـأله 
جمعـی« می سـر نیسـت، ولـو مجـرم فـرار کند و یـا مردـم مقداری 
نگـران شـوند و یـا بنگاههـای خبـری خارجی سـوء اسـتفاده کنند. 
دـر وضعیـت کنونـی هـر تابلویـی مثـل آرایشـگاه زنانـه و باشـگاه 
بانـوان بـرای یک مجرم سـابقه دار می تواند سـریعا به نیت شـیطانی 
و سـپس عمـل منجـر شـود، همچنانکـه اخیـرا یـک گـروه تبهـکار 
اقـا سـه آرایشـگاه زنانـه را در اهـواز مورد سـرقت و تعـرض قرار 
دـاد. تنهـا اگـر آن فـرد بدانـد بـا ایـن کار دـارد تی تـر اول خبـر 
سـاعت 21 را می سـازد و چنـد سـاعت بعـد تصاویـری از وی کـه 
دوربین هـای مداربسـته اطـراف محـل وقـوع جـرم ضبـط کرده اند 
از تلویزیـون پخـش می شـود و محاکمـه خـارج از نوبـت، انتظـار 
او را می کشـد آنـگاه ایـن نیت شـیطانی خیلـی زود رنـگ می بازد. 

در پایان ذکر چند نکته ازم است: 
1. اینکـه آمـار جنایـت و تجـاوز دـر غـرب بـاا هسـت یـا نیسـت 
هیـچ دخلـی بـه اسـتدال این مقالـه ندارد. بحـث در شـیوه مواجهه 
اسـت. مـن ماننـد برخـی معتقد نیسـتم کـه از غـرب فقط بایـد ایراد 
گرفـت بلکـه نـکات مثبـت غربی هـا را به تعبیر شـهید مطهـری باید 
»تحسـین« و »تقلیـد« کـرد. انتقـاد یکطرفـه همـواره نتیجـه معکوس 
داده اسـت؛ ضمن اینکه اساسـا شـبیه چنین روشـی در کشـورهای 

شـرقی مثـل ژاپـن هـم اعمال می شـود. 
2. اینکـه عوامـل دیگـری هـم دـر رشـد جـرم و جنایت در کشـور 
دخیلنـد دـر ایـن نوشـتار نفـی نشـده اسـت. بحث دـر اساسـی ترین 
نقصـی اسـت کـه دـر مواجهـه بـا تهدیـد جـان و نامـوس و امنیـت 

مردم وجـود دارد. 
3. روشـن اسـت کـه مقصود این نیسـت کـه همه دسـتگاه ها وظیفه 
انجـام  درسـت  مردـم  امنیـت  تهدیدکنندـگان  قبـال  دـر  را  خـود 
دادـه و می دهنـد جـز رسـانه ملـی، بلکـه مـراد آن اسـت کـه اقدام 
جدـی بایـد توسـط رسـانه ملـی آغـاز شـود. در ایـن صورت سـایر 
دسـتگاه ها بـه خاطـر فشـار افـکار عمومـی چـاره ای جـز همراهـی 

کردـن بیشـتر و رفـع اشـکاات خـود ندارنـد. 
۴. پیشـنهاد من هرگز این نیسـت که به مسـائل مهمی مانند سـوریه 
و یمـن کمتـر پرداختـه شـود. اهتمـام نورزیدـن بـه امـور مسـلمین، 
مـا را از مسـلمان بودـن دـور می کنـد. مسـأله ایـن اسـت کـه مثـا 
درهـر مـاه، چنـد بـار بـا اعـام خبرهـای مربـوط بـه جـان و ناموس 
مردـم دـر صدـر اخبار، می تـوان تعداد کسـانی را که فکـر می کنند 
بـا ربودـن و تجـاوز و جنایـت و تهدیـد بـه پخـش فیلـم تعـرض، 
توانسـته اند نظـام اسـامی را دـر برخـورد بـا خـود مفلـوک سـازند 

بـه حداقل رسـاند. 
بندـه چندیـن بار شـبیه ایـن مطالب را در گذشـته هم فریـاد کرده و 
از جملـه در سـه نوشـتار در سـال ۸۷ یکـی تحت عنـوان »تحقیقات 
پلیسـی و جـان و نامـوس مردـم«، دیگـری بـا عنـوان »آیا مسـئوان 
المشـکات  »ام  سـومی  و  نمی خواننـد؟«  را  حوادـث  صفحـات 
کشـور چیسـت؟« نکاتـی تطبیقـی را گوشـزد کردـه ام. هنـوز راز 
ایـن مطلـب بـرای من روشـن نشـده کـه چـرا از قدرت رسـانه برای 
حفـظ جـان و نامـوس مردم اسـتفاده ازم نمی شـود و چنین تصور 
می شـود کـه دـر اولویـت قرارگرفتـن جـان و نامـوس مردـم دـر 

اخبـار، بـه اعتبـار نظـام لطمـه وارد می کنـد. 
اعضای محترم شورای عالی امنیت ملی! 

بـا تغییـر این روش خبـری شـرورپرور، مردم را کمی نگـران کنید 
ولـی دـر عـوض، جـان و ناموسشـان را بهتـر حفظ کنیـد و در کنار 
ده هـا و صد هـا رعبـی کـه دـر دـل دشـمنان خارجـی نظـام ایجـاد 
می کنیـد گاهـی هـم اخـم خـود را علنـا متوجـه جانیـان و مجرمـان 
داخلـی کنیـد. دانـش دینـی و عقـل ناقـص مـن می گویـد قبـل از 
آنکـه دـر قیامـت از ما بپرسـند که با دشـمنان خارجی چـه کردید، 
از مـا خواهنـد پرسـید بـرای حفـظ نوامیـس مردـم و امنیـت مردـم 
کوچـه و بـازار و ناهیـان از منکـر چـه کردیـد. اگر یـک درصد از 
تشـر ها و خـط و نشـان ها برای دشـمنان نظـام، متوجه دشـمنان جان 
و نامـوس و امنیـت مردـم شـود تحولـی دـر ارتقـای امنیـت مردـم 

پدیـد خواهـد آمـد.

محمد مطهری / تابناک

چرا در ایران، نیت شیطانی اینقدر زود به تجاوز منجر می شود؟  

آگهی تحدید حدود اختصاصی
از ۴۴0-  فرعـی  پـاک 1۴۷۸  دـارای  بـاب خانـه  یـک  چـون ششـدانگ 
از  ۴۴0-اصلـی  از  ۴0فرعـی  پـاک  از  شـده  ومجـزی  مفـروز  اصلـی 
مربـع  متـر   2122.31 بمسـاحت  بامـری  گلمحمـد  آقـای  مالکیـت  محـل 
واقـع دـر گل ابـاد زهکلـوت شـهر رودبـار قطعـه سـه باسـتناد رای شـماره 
کهنـوج  ثبـت  دـر  مسـتقر  هیـات   9۴/05/15-139۴60319002002۸60
درمالکیـت خانـم جـان بی بـی بامـری فرزند پیربخـش قرار گرفتـه و آگهی 
موضـوع مادـه 3 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی و مادـه 13 آئین نامـه قانون ثبت منتشـر و در موعـد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیاز به تحدید حدود دارد . لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک مورخـه 9۴/0۷/29 آگهـی تحدیـد حدـود آن باسـتناد تبصـره 
مادـه 13 قانـون مذبـور منتشـر وعملیـات تحدیدـی آن از سـاعت ۸ صبـح 
روزسـه شـنبه مورخـه 9۴/09/10 دـر محل شـروع و بعمل خواهـد آمد . لذا 
بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فوق اخطـار می گردد کـه در موعـد مقرر در 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و دـر صـورت عدـم مراجعـه مجاوریـن عملیات 
تحدیدـی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بـر حدود و 
حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد طبق مادـه 20 قانون ثبـت و ماده 
۸6 اصاحـی پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیدـی اعتـراض خـود را کتبا به 
ایـن ادـاره اعـام و ظـرف مدـت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح 
قضائـی تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت به این ادـاره ارائـه نماید . پس 

از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعـای مسـموع نخواهـد بـود .
تاریخ انتشارنوبت اول 9۴/0۸/1۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم9۴/09/01 

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یک باب مغـازه دارای پاک 1۴۸1 فرعـی از ۴۴0- اصلی 
مفـروز ومجـزی شـده از پـاک ۴0فرعـی از ۴۴0-اصلـی از محـل مالکیـت 
آقـای گلمحمـد بامـری بمسـاحت 29.۸0 متر مربـع واقع در زهکلوت شـهر 
رودبار قطعه سـه باستناد رای شـماره 9۴/03/16-139۴60319002001۸۴1 
کلـوت  زه  بامـری  جـواد  درمالکیـت  کهنـوج  ثبـت  دـر  مسـتقر  هیـات 
فرزندگلمحمـد قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مادـه 3 قانون تعییـن تکلیف 
وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و ماده 13 آئین نامه قانون 
ثبـت منتشـر و دـر موعـد مقرر مـورد واخواهی قـرار نگرفته و نیـاز به تحدید 
حدود دارد . لذا حسـب درخواسـت کتبی مالک مورخـه 9۴/0۷/29 آگهی 
تحدیـد حدـود آن باسـتناد تبصـره مادـه 13 قانـون مذبـور منتشـر وعملیـات 
تحدیدـی آن از سـاعت ۸ صبـح روزسـه شـنبه مورخـه 9۴/09/10 دـر محـل 
شـروع و بعمـل خواهـد آمـد . لـذا بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبه فـوق اخطار 
مـی گردـد کـه دـر موعد مقـرر در محـل وقوع ملـک حاضر و دـر صورت 
عدـم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حدـود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد 
طبـق مادـه 20 قانـون ثبـت و مادـه ۸6 اصاحـی پـس از تنظیم صورتجلسـه 
تحدیدـی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـام و ظرف مدـت 30 روز 
دادخواسـت بـه مراجع ذیصـاح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواسـت 
بـه ایـن ادـاره ارائـه نماید . پس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعای 

مسـموع نخواهـد بود .
تاریخ انتشارنوبت اول 9۴/0۸/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم9۴/09/01 
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ دـو بـاب مغـازه متصـل بهـم دـارای پـاک 1۴۸0 فرعـی 
-۴۴0 از  ۴0فرعـی  پـاک  از  شـده  ومجـزی  مفـروز  اصلـی   -۴۴0 از 

 10۷.90 بمسـاحت  بامـری  گلمحمـد  آقـای  مالکیـت  محـل  از  اصلـی 
متـر مربـع واقـع دـر زهکلـوت شـهر رودبـار قطعـه سـه باسـتناد رای شـماره 

کهنـوج  ثبـت  دـر  مسـتقر  هیـات   9۴/03/16-139۴60319002001۸۴3
درمالکیـت آقـای ماشـاءاله بامـری پـور فرزنـد علـی قـرار گرفتـه و آگهـی 
موضـوع مادـه 3 قانـون تعیین تکلیـف وضعیت اراضـی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی و مادـه 13 آئین نامـه قانون ثبت منتشـر و در موعـد مقرر مورد 
واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیاز به تحدید حدود دارد . لذا حسـب درخواسـت 
کتبـی مالـک مورخـه 9۴/0۷/29 آگهـی تحدیـد حدـود آن باسـتناد تبصـره 
مادـه 13 قانـون مذبـور منتشـر وعملیـات تحدیدـی آن از سـاعت ۸ صبـح 
روزسـه شـنبه مورخـه 9۴/09/10 دـر محل شـروع و بعمل خواهـد آمد . لذا 
بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فوق اخطـار می گردد کـه در موعـد مقرر در 
محـل وقـوع ملـک حاضـر و دـر صـورت عدـم مراجعـه مجاوریـن عملیات 
تحدیدـی بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه کسـی از مجاورین بـر حدود و 
حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد طبق مادـه 20 قانون ثبـت و ماده 
۸6 اصاحـی پـس از تنظیـم صورتجلسـه تحدیدـی اعتـراض خـود را کتبا به 
ایـن ادـاره اعـام و ظـرف مدـت 30 روز دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـاح 
قضائـی تقدیـم نمایـد و گواهـی دادخواسـت به این ادـاره ارائـه نماید . پس 

از گذشـت مهلـت یـاد شـده هیچگونـه ادعـای مسـموع نخواهـد بـود .
تاریخ انتشارنوبت اول 9۴/0۸/1۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم9۴/09/01 

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی
آگهی تحدید حدود اختصاصی

پـاک  دـارای  کارگاه  بـر  مشـتمل  زمیـن  قطعـه  یـک  ششـدانگ  چـون 
1۴۷9 فرعـی از ۴۴0- اصلـی مفـروز ومجـزی شـده از پـاک ۴0فرعـی از 
۴۴0-اصلـی از محـل مالکیـت آقـای گلمحمـد بامـری بمسـاحت 62۷.50 
متـر مربـع واقـع دـر زهکلـوت شـهر رودبـار قطعـه سـه باسـتناد رای شـماره 
کهنـوج  ثبـت  دـر  مسـتقر  هیـات   9۴/03/16-139۴60319002001۸۴2
درمالکیـت آقـای جوادبامـری زهکلـوت فرزنـد گل محمـد قـرار گرفتـه 
و  اراضـی  وضعیـت  تکلیـف  تعییـن  قانـون   3 مادـه  موضـوع  آگهـی  و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی و مادـه 13 آئیـن نامـه قانـون ثبـت منتشـر و 
دـر موعـد مقـرر مـورد واخواهی قـرار نگرفتـه و نیاز بـه تحدید حدـود دارد 
. لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 9۴/0۷/29 آگهـی تحدیـد 
حدـود آن باسـتناد تبصـره مادـه 13 قانـون مذبـور منتشـر وعملیـات تحدیدی 
آن از سـاعت ۸ صبـح روزسـه شـنبه مورخـه 9۴/09/10 دـر محـل شـروع 
و بعمـل خواهـد آمـد . لـذا بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فـوق اخطـار مـی 
گردـد کـه دـر موعد مقرر دـر محل وقوع ملـک حاضر و در صـورت عدم 
بـا معرفـی مالـک انجـام و چنانچـه  مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدـی 
کسـی از مجاوریـن بـر حدـود و حقـوق ارتفاقـی آن اعتـراض داشـته باشـد 
طبـق مادـه 20 قانـون ثبـت و مادـه ۸6 اصاحـی پـس از تنظیم صورتجلسـه 
تحدیدـی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـام و ظرف مدـت 30 روز 
دادخواسـت بـه مراجع ذیصـاح قضائی تقدیم نماید و گواهی دادخواسـت 
بـه ایـن ادـاره ارائـه نماید . پس از گذشـت مهلـت یاد شـده هیچگونه ادعای 

مسـموع نخواهـد بـود .
تاریخ انتشارنوبت اول 9۴/0۸/1۷ 
تاریخ انتشار نوبت دوم9۴/09/01 

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی
آگهی فقدان سند مالکیت

آقـای عیسـی حافظـی فرزنـد دادعلـی مالـک مـوازی یکصـد و شـصت دـه 
هـزارم سـهم از ششـدانگ پـاک از 2955 اصلـی واقـع دـر شـهر منوجـان 
قطعـه 5 بخـش ۴6 کرمـان که سـند مالکیت آن به شـرح ثبـت 6029 صفحه 
313 دفتـر جلـد 36 به شـماره چاپی ۷9550۴ صادر وتسـلیم گردیده ؛ ضمن 
تسـلیم یـک بـرگ استشـهادیه محلـی تصدیق امضاء شـده مدعی اسـت سـند 
مالکیـت پـاک مزبـور به علـت نامعلـوم معدوم گردیده و درخواسـت سـند 
مالکیـت المثنـی نمودـه ، لـذا باسـتنادتبصره یـک اصاحـی مادـه 120 ایین 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت آگهی میشـود تـا چنانچه کسـی مدعی 
انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک فـوق الذکر یـا وجود سـند مالکیت نـزد خود 
میباشـد ظـرف مدـت 10 روز از تاریخ انتشـارآگهی به اداره ثبت شهرسـتان 

کهنـوج مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایه اصل سـند مالکیت یا سـند 
معاملـه تسـلیم نمایـد وااپـس از مدت مذکورنسـبت بـه صدورسـندمالکیت 

المثنـی اقدام خواهد شـد%
تاریخ انتشار نوبت اول9۴/0۸/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۴/09/1

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج /اصغر نارویی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای جمشیدشـهریاری  فرزندفتـح اه مالک ششـدانگ باقیماندـه پاک از 
223۴فرعـی از2 اصلـی واقـع دـر شـهر کهنـوج قطعـه اول بخـش ۴6 کرمان 
کـه سـند مالکیـت آن بـه شـرح ثبـت 3۴06 صفحـه 1۷۸ دفتـر جلـد 23 بـه 
شـماره چاپـی 365330 صادـر وتسـلیم گردیدـه ؛ ضمـن تسـلیم یـک برگ 
استشـهادیه محلـی تصدیـق امضـاء شـده مدعـی اسـت سـند مالکیـت پـاک 
مزبـور بـه علـت نامعلـوم معدوم گردیده و درخواسـت سـند مالکیـت المثنی 
نمودـه ، لـذا باسـتنادتبصره یـک اصاحـی مادـه 120 اییـن نامـه قانـون ثبت 
مراتـب یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک فـوق الذکـر یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود میباشـد 
ظـرف مدـت 10 روز از تاریـخ انتشـارآگهی به اداره ثبت شهرسـتان کهنوج 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه اصل سـند مالکیـت یا سـند معامله 
تسـلیم نمایـد وااپـس از مدت مذکورنسـبت به صدورسـند مالکیـت المثنی 

اقدـام خواهد شـد%
تاریخ انتشار نوبت اول9۴/0۸/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم 9۴/09/1

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج /اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139۴6031900200۴۴۴۷هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی خانم اشـرف سـااری فرزند مراد  بشـماره شناسـنامه 2035 صادره 
ازکهنـوج  دـر یـک بـاب خانه بـه مسـاحت 550 مترمربع پـاک 290 فرعی 
از ۷3 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۷3 اصلـی قطعه یـک واقع در 
نورابـاد کهنـوج بخـش ۴6 کرمـان خریدـاری از مالک رسـمی آقای حسـن 
آسـیابرنژاد محـرز گردیدـه اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع از عمـوم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت یک مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخـذ رسـید ، ظـرف مدـت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت دـر 
صـورت انقضـای مدـت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادـر خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 9۴/0۸/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :9۴/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139۴60319002003363هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی آقـای موسـی امیـری میجـان فرزنـد محمدعلـی بشـماره شناسـنامه 

6۷5 صادـره ازجیرفـت دـر یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 2۸.35 مترمربـع 
پـاک ۷96 فرعـی از 1۸۸ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1۸۸ 
اصلـی قطعـه 3 واقـع دـر تـاج آبـاد رودباربخـش ۴6 کرمـان خریدـاری از 
مالـک رسـمی آقـای و خانـم هـا محمـد مهدـی و مهسـا مهیمـی و فاطمـه 
بیـگ مرادـی محـرز گردیدـه اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع از عمـوم مراتب 
دـر دـو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می شـود دـر صورتی که اشـخاص 
نسـبت بـه صدـور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدـت 2 ماه اعتـراض خود را به ایـن اداره 
تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظرف مدـت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض 
، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت دـر 
صـورت انقضـای مدـت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صادـر خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 9۴/0۸/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :9۴/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139۴6031900200۴۴96هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی خانـم فاطمـه امیـری میجانـی فرزنـد خـرم بشـماره شناسـنامه 20 
صادـره ازجیرفـت دـر یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 3۷.۴۸ مترمربع پاک 
۷9۷ فرعـی از 1۸۸ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1۸۸ اصلی قطعه 
3 واقـع دـر تـاج آبـاد رودباربخـش ۴6 کرمـان خریدـاری از مالک رسـمی 
آقـای و خانـم هـا محمـد مهدی و مهسـا مهیمـی و فاطمه بیـگ مرادی محرز 
گردیدـه اسـت. لـذا بـه منظور اطـاع از عموم مراتـب در دو نوبـت به فاصله 
15 روز آگهـی مـی شـود دـر صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین 
آگهـی بـه مدـت 2 مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ 
رسـید ، ظـرف مدـت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند ، بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت 
مذکـور و عدـم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادـر خواهد 

. شد 
تاریخ انتشار نوبت اول 9۴/0۸/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :9۴/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139۴6031900200۴3۴2هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی اقـای ابراهیـم پـور عاشـوری فرزنـد عبداله  بشـماره شناسـنامه 353 
صادـره ازکهنـوج  دـر یـک قطعـه زمیـن مزروعـی و یـک قطعـه بـاغ بـه 
مسـاحت 2۸۴5۸ مترمربـع پـاک ۷۷ فرعـی از 135 اصلـی مفـروز و مجزی 
شـده از پـاک۷2 فرعـی از 135 اصلـی قطعه دـو واقع در پاگدارگاشـکرد 
فاریـاب بخـش ۴6 کرمـان خریدـاری از مالـک رسـمی آقایـان عبدالـه و 
موسـی پورعاشـوری ـ درویـش شـهریاری محـرز گردیدـه اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـاع از عمـوم مراتـب دـر دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی می 
شـود دـر صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدـور سـند مالکیـت متقاضـی 

 اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت
 1 مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن ادـاره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ، ظرف 
مدـت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجع 
قضایـی تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت دـر صـورت انقضـای مدـت مذکـور 
و عدـم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادـر خواهد شـد .

تاریخ انتشار نوبت اول 9۴/0۸/1۷
تاریخ انتشار نوبت دوم :9۴/09/01

رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139۴603190020033۷1هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض 
بشـماره شناسـنامه 5 صادـره  فرزنـد عزیـز   پیـرای  متقاضـی آقـای حسـن 
ازکهنـوج دـر یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت ۸2520.0۷ مترمربع 
پـاک 20 فرعـی از ۴5۷ اصلـی مفـروز و مجزی شـده از پـاک ۴5۷ اصلی 
قطعـه ۴ واقـع در قلعه گنج ـ سـرخ قلعـه تاجری بخش ۴6 کرمـان خریداری 
از مالـک رسـمی خانـم هـا شـهناز و آزیتا کاوسـی محرز گردیده اسـت. لذا 
بـه منظـور اطـاع از عمـوم مراتـب دـر دـو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی 
مـی شـود دـر صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین آگهی بـه مدت 2 
مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد ، بدیهـی اسـت دـر صـورت انقضـای مدـت مذکـور و عدـم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 9۴/0۸/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :9۴/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسند رسمی 
قانـون  موضـوع  اول  139۴60319002003۷۷6هیـات  شـماره  رای  برابـر 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
مسـتقردرواحد ثبتـی حوزه ثبت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانه بامعارض 
متقاضـی خانـم درملـک حیدـری فرزندشـهریار  بشـماره شناسـنامه 6 صادره 
ازجیرفـت دـر یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 631.50 مترمربـع پـاک ۸09 
فرعـی از 1۸۸ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 1۸۸ اصلـی قطعـه 
3 واقـع دـر شـهررودبارـ بلـوار شـهید پیـکان بخـش ۴6کرمان خریدـاری از 
مالـک رسـمی خانـم مهسـا مهیمـی محـرز گردیدـه اسـت. لـذا بـه منظـور 
اطـاع از عمـوم مراتـب دـر دـو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود 
دـر صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدـت 2 مـاه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ، ظـرف مدت2 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض ، دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نماینـد ، بدیهـی اسـت دـر صـورت انقضـای مدـت مذکـور و عدـم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادـر خواهـد شـد .
تاریخ انتشار نوبت اول 9۴/0۸/1۷

تاریخ انتشار نوبت دوم :9۴/09/01
رئیس ثبت اسناد و اماک کهنوج / اصغر نارویی
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حروفچین محبوبه لطفی زاده

 اعضاي شوراي نگهبان
شـوراي نگهبـان دـاراي تركيـب دوگانـه اي اسـت. اين نهـاد، مجموعـاً 12 عضو دـارد كه براي 
يـك دـوره شـش سـاله انتخـاب مـي شـوند. نيمـي از اعضـاي آن فقيـه و نيمـي ديگـر حقوقدـان 

هسـتند. شـرايط و نحـوه تعييـن فقهـا و حقوقدانـان بـه شـرح زير اسـت.
فقهاي شوراي نگهبان

 شرایط فقها
در قسمتي از اصل 91 قانون اساسي آمده است:

»... شورايي به نام شوراي نگهبان با تركيب زير تشكيل مي گردد:
شـش نفـر از فقهـاي عادـل و آگاه بـه مقتضيـات زمـان و مسـايل روز. انتخـاب ايـن عدـه بـا مقام 
رهبـري اسـت...« بـه موجـب ايـن اصـل، »فقاهـت«، »عدالـت« و »آگاهـي بـه مقتضيـات زمـان و 

مسـايل روز«، شـرايط عضويـت دـر شـوراي نگهبـان اسـت. 
فقـه دـر لغـت بـه معنـاي »فهميدـن« اسـت و فقيـه اصطاحاً بـه كسـي گفته مي شـود كـه توانايي 
اسـتنباط و اسـتخراج احـكام شـرعي از منابع فقهـي )كتاب خدا، سـنت، عقل و اجماع( را داشـته 
باشـد. بـا توجـه بـه اسـامي بودـن نظـام جمهوري اسـامي و ضـرورت انطبـاق كليـه مصوبات با 

احـكام شـرعي و نيـز مرجعيـت فقهـا دـر بيـان احكام شـرعي، شـرط فقاهت، منطقي اسـت.
شـرط ديگـر، »عدالـت« اسـت. نـوع وظايـف شـوراي نگهبـان و اهميـت آن ايجاب مـي كند كه 
اعضـاي ايـن نهـاد دـاراي يك وارسـتگي اخاقي و تقـواي باايي باشـند. عدالت، مخالف فسـق 
اسـت و عادـل بـه كسـي گفته مي شـود كـه از هواي نفـس خويش پيـروي نمي كند و دـر رفتار 
و گفتـار خـود مراقبـت مـي كنـد تـا بـر خـاف رضايـت خداونـد اقدـام ننمايـد. لحـاظ نمودـن 
چنيـن شـرطي بـراي كسـاني كـه قـرار اسـت پاسـدار ديـن و نگهبـان قانـون اساسـي باشـند، يك 

ضـرورت انـكار ناپذير اسـت. 
سـومين شـرط، »آگاهـي بـه مقتضيـات زمـان و مسـايل روز« اسـت. ازمـه مصـون ماندـن از كج 
انديشـي و انحـراف دـر رأي و نظـر، آگاه بودن از نيازهاي زمان و مسـايل روز اسـت. در روايات 
دينـي ما تأكيد شـده اسـت: »كسـي كه نسـبت به زمـان خويش،آگاه باشـد، مورد هجوم شـبهات 

واقع نمي شـود. 
وجـود ايـن شـرط دـر فقهـاي شـوراي نگهبـان باعـث مـي شـود كـه آنها بـا آشـنايي و تسـلّط به 
شـرايط زمـان و مـكان و نيازهـا و اقتضائـات جـاري جامعـة كنونـي، نسـبت بـه بررسـي مصوبات 

مجلـس شـوراي اسـامي اقدـام كنند. 
بديـن ترتيـب، كسـاني كـه از حيـث علمـي دـر درجـه فقاهـت بودـه و از مسـايل و نيازهـاي روز 
آگاهـي داشـته و از حيـث اخاقـي نيـز دـر مرتبه عدالت قـرار دارنـد، وظيفه صيانت و پاسـداري 

از شـرع و قانـون اساسـي را برعهدـه دارند.
نحوه تعیین، عزل و استعفاي فقها

بـه موجـب اصـل 91 قانـون اساسـي، انتخـاب فقهاي شـوراي نگهبـان با مقـام رهبري اسـت. مقام 
رهبـري، از ميـان فقيهـان، كسـاني را كـه واجـد شايسـتگي و شـرايط ازم بـراي عضويـت دـر 
شـوراي نگهبـان باشـند، بـه اين ِسـَمت منصـوب مي كنـد. عاوه بر اصـل 91، بنـد )6( اصل 110 
نيـز »نصـب، عـزل و قبول اسـتعفاي فقهاي شـوراي نگهبان« را جـزء وظايف و اختيـارات رهبري 
دانسـته اسـت. بديـن ترتيـب، هـرگاه يكـي از اعضـاي فقيه شـوراي نگهبـان نتوانـد وظايف خود 
را بـه درسـتي انجـام دهـد، مقـام رهبـري مـي تواند وي را بـر كنار كنـد. همچنين اگـر عضوي از 

فقهـا از ِسـَمت خـود اسـتعفا دهـد، پذيـرش اسـتعفاي وي با مقـام رهبري مي باشـد.
حقوقدانان شوراي نگهبان

شرایط حقوقدانان
دـر بخـش ديگـري از اصـل 91، دـر مـورد شـرايط عضويـت حقوقدانـان دـر شـوراي نگهبـان 

چنيـن آمدـه اسـت:
»... شـش نفـر حقوقدـان دـر رشـته هـاي مختلـف حقوقـي، از ميـان حقوقدانـان مسـلماني كـه بـه 
وسـيله رئيـس قـوه قضاييه به مجلس شـوراي اسـامي معرفي مي شـوند و بـا رأي مجلس انتخاب 
مـي گردند.«دـر ايـن عبـارت نيز به شـرايط نيمي ديگـر از اعضاي شـوراي نگهبان و نحـوه تعيين 
آنـان اشـاره شـده اسـت و تأكيد دـارد كه اين گـروه بايد »حقوقدان« باشـند. حقوق دـر يك معنا 
دانشـي اسـت كـه قوانيـن و مقـررات موضوعـه را تحليـل و بررسـي مي كند به كسـي كـه از اين 

دانـش برخوردـار باشـد، حقوقدان گفته مي شـود. 
حقوقدانـان شـوراي نگهبـان بايـد مسـلمان باشـند. اسـام، اعتـراف بـه وحدانيـت خدـا، رسـالت 

حضـرت محمـد )ص( و معـاد بودـه و از لـوازم آن ، پايبندـي عملـي بـه احـكام اسـام اسـت.
 نحوه تعیین، عزل و استعفاي حقوق دانان

قانون اساسي در مورد نحوه تعيين حقوقدانان، مراحل زير را پيش بيني كرده است: 
الـف- معرفـي از سـوي رئيـس قـوه قضاييـه؛ دـر مرحلـه اول، رئيـس قـوه قضاييـه تعدادـي از 
حقوقدانـان واجـد شـرايط را بـه مجلـس معرفـي خواهد كـرد و از آنجا كه قـوه قضاييه بيشـترين 
ارتبـاط و شـناخت را نسـبت بـه جامعه حقوقي كشـور دارد، از اينـرو، واگذاري اين مسـئوليت به 

رئيـس دسـتگاه قضايـي، منطقـي بـه نظر مي رسـد.  
ب- انتخـاب توسـط مجلس شـوراي اسـامي؛ از متن اصل 91 قانون اساسـي در ايـن مورد چنين 
بـر مـي آيـد كـه تعدـاد حقوق-دانانـي كـه رئيس قـوه قضاييـه به مجلـس معرفـي مي كنـد، بايد 
بيـش از تعدـاد افـراد مـورد نيـاز باشـند. عبـارت »از ميـان حقوق-دانـان« و نيـز عبـارت »انتخـاب 
مـي شـوند«، هميـن مطلـب را مـي رسـاند. بـه عبـارت ديگر، اگـر تعدـاد افـراد معرفي شـده برابر 
بـا تعدـاد افـراد مـورد نيـاز باشـند، ديگـر عمـل مجلـس، انتخـاب از ميـان اشـخاص معرفـي شـده 
نخواهـد بـود. گفتنـي اسـت قانـون اساسـي دـر مـورد تعدـاد افـراد معرفـي شـده، عدـد خاصي را 

ذكـر نكرده اسـت.
سـؤالي كـه ممكـن اسـت به ذهن خطـور كند، اين اسـت كه آيـا حقوقدانـان شـوراي نگهبان نيز 
قابـل عـزل هسـتند؟ دـر ايـن صورت كدـام مرجع حق عـزل آنان را دارد؟ سـؤال ديگر اين اسـت 
كـه آيـا حقوقدانـان مي تواننـد از ِسـَمت خـود اسـتعفا دهنـد؟ دـر اين صـورت پذيرش اسـتعفاي 

آنان با كيسـت؟
هـر چنـد قانـون اساسـي دـر بنـد )6( اصل 110، مسـئله عـزل و اسـتعفاي فقهـاي شـوراي نگهبان 
را مطـرح نمودـه اسـت، ولـي دـر مـورد حقوقدانـان سـكوت كرده اسـت. با ايـن وجـود، مادة  7 
آييـن نامـه داخلي شـوراي نگهبـان صرفاً به موضوع اسـتعفاي اعضـاي حقوقدان شـوراي نگهبان 

اشـاره و بيان داشـته اسـت:
»اسـتعفاي  اعضـاي  شـورا بايـد كتبـاً به  دبير شـورا اعام  شـود. دبير شـورا اسـتعفانامه  را دـر اولين  

جلسـة  شـورا قرائـت  مي كنـد. چنانچـه  ظـرف  يـك  هفتـه  از تاريـخ  قرائت،  اسـتعفا مسـترد نشـد، 
اسـتعفانامة  عضـو فقيـه  به  مقـام  معظم  رهبري  و اسـتعفانامة  عضو حقوقدان  به  رؤسـاي  قـوة  قضاييه  

و قـوة  مقننـه  اعـام  مي گردد.«
مدت عضویت در شوراي نگهبان

براسـاس اصـل 92 قانـون اساسـي، اعضـاي شـوراي نگهبـان بـراي مدـت شـش سـال انتخـاب 
مي شـوند؛ دـر حالـي كـه دـوره نمايندگـي مجلس شـوراي اسـامي چهارسـاله اسـت. ايـن تدبير 
موجـب شـده اسـت كـه دـر هـر دـوره جديـد قانـون گـذاري مجلـس، شـورايي بـا سـابقه و بـا 
تجربـه اي كافـي دـر كنـار آن، بـه انجـام وظيفـه مشـغول باشـد. عاوه بـر آن، بـا توجه بـه اين كه 
بعـد از گـذران يـك دـوره دوازدـه سـاله كـه كشـور سـه مجلـس قانونگـذاري و دـو شـوراي 
نگهبـان را تجربـه خواهـد كـرد و دـوران انجـام وظيفـه هـر دـو همزمـان به پايـان خواهد رسـيد، 
بـاز هـم تمهيداتـي دـر قانون اساسـي انديشـيده شـده تـا تجربه و سـابقه بـر نوگرايي ترجيـح داده 

است. شـده 
نخسـت آنكـه نصـف اعضـاي حقوقدـان و فقيـه شـوراي نگهبان دـر اولين دـوره، پس از سـپري 
شـدن سـه سـال، بـه قيـد قرعـه تعويـض خواهند شـد. بـه ايـن ترتيب، اعضـاي جديـد، از تـوان و 
تجربـه شـش عضـو سـابق شـورا اسـتفاده خواهنـد كـرد. ذيـل اصـل 92 قانـون اساسـي دـر ايـن 

خصـوص مقـرر مي دـارد:
»... ولـي دـر نخسـتين دـوره پـس از گذشـتن سـه سـال، نيمـي از اعضـاي هر گـروه به قيـد قرعه 

تغييـر مي يابنـد و اعضـاي تـازه اي بـه جـاي آن هـا انتخاب مي شـوند«.
دوم آن كه حضور اعضاي سابق در شوراي جديد مجاز است. 

آيين نامـه داخلـي شـوراي نگهبـان بـراي جلوگيـري از فتـرت دـر كار شـوراي نگهبـان دـر ماده 
6 مقـرر مي دـارد:

»دبير شـورا 40 روز قبل  از پايان  مدت  عضويت  اعضايي  كه  عضويتشـان  در شـرف  انقضا اسـت،  
طـي  نامـه اي  مراتـب  را دـر مـورد فقهـا بـه  مقـام  معظـم  رهبـري  و دـر مـورد حقوقدانان  بـه  رئيس  

قـوة  قضاييـه  اعـام  مي نمايد.«
 تشكیات اداري شوراي نگهبان

بـراي گردـش كار ادـاري، بـه موجـب مادـه واحدـه قانـون تأسـيس دبيرخانـه شـوراي نگهبـان 
)مصـوب 1360/11/4(، شـوراي نگهبـان اقدـام بـه تشـكيل دبيرخانـه اي نمودـه اسـت. ماده فوق 
اشـعار مي دـارد كـه شـوراي نگهبـان متناسـب بـا وظايفـي كـه دـر قانـون اساسـي بـه عهدـه آن 
گذاشـته شـده، دـاراي تشـكيات ادـاري تخصصـي خواهـد بـود. دـر مادـة  23 آييننامـه داخلي 
شـوراي نگهبـان آمدـه اسـت: »شـوراي  نگهبـان  دـاراي  يـك  دبيـر و يـك  قائم مقـام  از اعضـاي 
شـوراي  نگهبـان  و يـك  سـخنگو )از اعضـا و يـا خـارج  از اعضـاي شـوراي  نگهبـان ( خواهد بود 

كـه  بـراي  مدـت  يكسـال  انتخـاب  مي گردنـد.«
 نظارت بر انتخابات

سـومين وظيفـه اي كـه بـراي شـوراي نگهبان در نظر گرفته شـده اسـت، نظـارت بـر انتخابات مي 
باشـد. دـر مـورد نظـارت شـوراي نگهبـان بـر انتخابـات، مطالـب مهمـي وجود دـارد كه دـر اين 

قسـمت بررسـي ميشود.
مفهوم نظارت و ارکان آن

»نظـارت« دـر لغـت به معنـاي »مراقبـت كردـن« و »تحت نظر گرفتن« اسـت. دـر لغتنامههـا تعابير 
متنوعـي بـراي بيـان مفهـوم ايـن واژه ديدـه ميشـود كـه همگـي به معانـي ذكر شـده بـر ميگردند. 
دـر معنـاي لغـوي ايـن كلمـه ابهامي وجـود ندارد، امـا در مـورد تعريـف اصطاحـي آن، عالمان 
هـر علـم، تعريفـي متناسـب بـا همان علـم بيـان كرده-اند. از نظـر حقوقـي، مقصود از نظـارت بر 
انتخابـات، مجموعـه عملياتـي اسـت كـه نهـاد ناظـر انجـام ميدهـد تـا از اجـراي دقيـق و صحيـح 

قانـون و سـامت انتخابـات اطمينـان حاصـل نمايد. 
بـراي نظـارت، اركان يـا عناصـري قابل تصور اسـت. اين اركان كـه همواره وجود دـارد عبارت 
اسـت از »نظارتكنندـه«، »نظارتشـونده« و »موضـوع نظـارت«. مثـًا دـر جملـه »شـوراي نگهبـان بر 
برگـزاري انتخابـات نظـارت ميكنـد«، شـوراي نگهبـان ركـِن ناظـر اسـت؛ نظارتشـونده دـر ايـن 
مـورد، مجـري انتخابـات )يعنـي وزارت كشـور( اسـت و موضـوع نظـارت، برگـزاري انتخابـات 

مي باشـد.
 ضرورت نظارت بر انتخابات

فلسـفة نظـارت بـر انتخابـات، پيشـگيري از رقابـت ناسـالم بيـن داوطلبـان و نيـز جلوگيـري از 
تخلفـات و خطاهـاي برگزاركنندـة انتخابـات و صيانـت از آراي مردم اسـت. هر جـا كه تخلّف، 
تقلّـب و خطـاي مجـري قانـون، محتمـل باشـد، نظـارت بـر اجـرا نيـز موضوعيـت پيدا ميكنـد. به 
عنـوان مثـال، دـر باب وقف، شـخصي بـه عنـوان »متولّـي«، عهدهدار وظيفـة نگهدـاري از موقوفه 
اسـت. شـخص ديگـري نيـز بـه عنـوان »ناظـر« تعييـن ميشـود تـا بـر كار متولّـي نظـارت كنـد. در 
مـورد وصيـت نيـز چنيـن اسـت. وصيتكنندـه بـراي حصـول اطمينـان از اجـراي صحيـح و دقيـق 

وصيتنامـه، يـك نفـر را بـه عنـوان ناظـر تعييـن ميكند.
دـر حقـوق عمومـي نيـز مسـئله نظـارت اهميـت زيادي دـارد. قانون اساسـي بـراي قواي سـهگانة 
كشـور نظارت ازم را پيشـبيني كرده اسـت؛ مجلس شـوراي اسـامي از طريق ديوان محاسـبات 
بـر قـواي ديگـر نظـارت مالـي مي-كند.قـوة قضاييـه نيز از طريق سـازمان بازرسـي كل كشـور بر 
قـواي ديگـر نظـارت ميكنـد بـا وجـود ايـن كـه وظايـف هر يـك از قواي سـه گانـه در قانـون به 
روشـني بيـان شـده اسـت، لكـن ايـن مسـئله، اهميـت نظـارت را بر اقدامـات آنـان منتفي نسـاخته 
اسـت و قانـون بـراي ايجـاد تعادـل و موازنـه در قدرت و پيشـگيري از سـوء اسـتفاده يـا خطاهاي 
احتمالـي، نظـارت را مطـرح نمودـه اسـت. اين در حالي اسـت كه قواي سـهگانة كشـور مسـتقل 
از يكديگـر هسـتند. نفـي نظـارت بر اجـراي قانون، به معناي نفـي احتمال تخلـف، تقلب و خطاي 

دـر اجـرا اسـت. آيـا هيچ فـرد عاقلـي ميتواند احتمـال اين امـور را نفـي نمايد؟
 مرجع نظارت بر انتخابات

نظـام جمهـوري اسـامي ايـران بـر مبنـاي آراي عمومـي و انتخابات اداره ميشـود. اصـل 6 قانون 
اساسـي ميگويد:

»دـر جمهـوري  اسـامي  ايـران،  امـور كشـور بايـد بـه  اتـكاء آراء عمومـي  ادـاره  شـود، از راه  
انتخابـات : انتخـاب  رئيـس  جمهور، نمايندگان  مجلس  شـوراي  اسـامي ، اعضاي  شـوراها و نظاير 

اينهـا، يـا از راه  همه پرسـي  دـر مواردـي  كـه  دـر اصـول  ديگـر ايـن  قانـون  معيـن  مي گردـد.«
بديـن ترتيـب، مـا دـر جمهـوري اسـامي ايـران به طـور مداوم شـاهد برگـزاري انتخابات هسـتيم 
و مردـم بـا حضـور بر سـر صندوقهـاي رأي، كارگـزاران حكومتي را بـر ميگزينند. قانون اساسـي 
ازم ديدـه اسـت كـه براي برگـزاري صحيح انتخابـات و صيانت از آراي مردم، بـر امر برگزاري 
انتخابـات نظـارت شـود. امـا نظـارت بر انتخابـات بر عهدـه كدام مرجع اسـت؟ دـر اين خصوص 

اصـل 99 قانون اساسـي ميگويد:
»شـوراي  نگهبـان  نظـارت  بـر انتخابـات  مجلـس  خبـرگان  رهبـري ، رياسـت  جمهـوري ، مجلـس  

شـوراي  اسـامي  و مراجعـه  بـه  آراء عمومـي  و همه پرسـي  را بـر عهدـه  دـارد.«]21[
بـا توجـه بـه ايـن اصل، نظـارت بـر انتخابـات به طـور كلي دـر صاحيت شـوراي نگهبان اسـت. 
بـه جـز دـر مـورد انتخابـات شـوراهاي اسـامي شـهر و روسـتا كـه قانـون اساسـي نظـارت بر آن 
را بـه شـوراي نگهبـان محـّول نكردـه اسـت. اصـل 100 قانـون اساسـي، دـر رابطـه بـا انتخابـات 
شـوراهاي اسـامي شـهر و روسـتا ميگويـد: »... شـرايط انتخاب -كنندـگان  و انتخاب شـوندگان  
و حدـود وظايـف  و اختيـارات  و نحـوه  انتخـاب  و نظـارت  شـوراهاي  مذكـور و سلسـله مراتـب 
آنهـا را ... قانـون  معيـن  مي كنـد.« مقصـود از قانـون دـر ايـن اصـل، قانـون عادي مصـوب مجلس 

شـوراي اسـامي است.
ماهیت نظارت شوراي نگهبان

پـس از آن كـه معلـوم شـد نظـارت بـر انتخابـات بـا شـوراي نگهبـان اسـت، اينـك ازم اسـت 
ماهيـت ايـن نظـارت بيـان شـود. قانون اساسـي در اصـل 99 كه پيـش از اين ذكر شـد، صرفاً ناظر 
بـر انتخابـات را معرفـي كردـه و از بيـان ماهيـت نظـارت وي خوددـاري كردـه اسـت. بنابرايـن، 
بايـد بـراي پاسـخ بـه پرسـش فـوق، بـه نظريات تفسـيري شـوراي نگهبـان يـا قوانين عادـي راجع 
بـه نظـارت بـر انتخابـات مراجعـه كنيم. خوشـبختانه در مـورد اين پرسـش، هم نظريه تفسـيري از 
شـوراي نگهبـان وجـود دـارد و هم قانـون عادي، نوع نظارت را بيان نموده اسـت. نخسـت نظريه 
تفسـيري و سـپس قانـون عادـي را راجـع بـه ماهيـت نظارت شـوراي نگهبـان ذكر خواهيـم كرد.

 نظریه تفسیري شوراي نگهبان
هيئـت مركـزي نظـارت بـر انتخابـات از شـوراي نگهبـان بـه عنـوان مرجـع رسـمي تفسـير قانـون 
اساسـي، تفسـير اصـل 99 را درخواسـت نمودـه و شـوراي نگهبان نيـز متعاقب آن اقدام به تفسـير 
اصـل فـوق نمودـه اسـت. دـر زيـر متن استفسـاريه و پاسـخ رسـمي شـوراي نگهبان ذكر ميشـود:

استفسـاريه: »نظـر بـه اين كـه امـر انتخابـات از امـور مهمـه كشـور اسـت و امـت اسـامي با رشـد 
انقابـي دـر تمـام دوره هـاي اخـذ رأي بـه نحـو چشـمگير دـر انتخابـات شـركت نموده انـد و 
مِنْ بعـد نيـز بايـد بـه نحـوي عمل شـود كه حضـور آزادانـه مردـم همچنان محفـوظ بمانـد و اين 
امـر مسـتلزم نظـارت شـوراي نگهبـان اسـت تا در تمـام جهـات، رعايـت بي طرفي كامـل معمول 
گردـد و دـر ايـن خصـوص دـر كيفيـت اجرا و نظـارت، گاهـي شـائبه تداخل مطـرح مي گردد، 
بنـا بـه مراتـب اسـتدعا دـارد، نظـر تفسـيري آن شـوراي محتـرم را در مـورد مدلول اصل نـود و نه 

قانـون اساسـي اعـام فرمايند.«
نظريـه تفسـيري شـوراي نگهبـان: »نظـارت مذكور در اصل 99 قانون اساسـي اسـتصوابي اسـت و 

شـامل تمـام مراحـل اجرايـي انتخابات از جملـه تأييـد و رد صاحيت كانديداها مي شـود
بـر اسـاس ايـن تفسـير، نظـارت شـوراي نگهبـان بـر انتخابـات »اسـتصوابي« اسـت؛ يعنـي نظارتي 
كامـل و گسـترده كـه شـامل تمـام مراحل انتخابات خواهد شـد. ايـن نظريه چون از سـوي مرجع 
رسـمي تفسـير قانـون اساسـي بيـان شـده اسـت، يـك تفسـير قانونـي بودـه و در حـال حاضـر نيز 

همين نـوع نظـارت اعمال ميشـود.
ماهیت نظارت در قوانین عادي

دـر مادـه 3 قانـون انتخابات مجلس شـوراي اسـامي مصـوب1378/9/7 راجع بـه ماهيت نظارت 
شـوراي نگهبـان بـر انتخابات چنين آمده اسـت:

»نظـارت بـر انتخابـات مجلـس شـوراي اسـامي، بـه عهده شـوراي نگهبان مي باشـد. ايـن نظارت 
اسـتصوابي و عـام و دـر تمـام مراحـل در كليـة امور مربـوط بـه انتخابات جاري اسـت.«

مادـة 8 قانـون انتخابـات رياسـت جمهـوري اسـامي ايـران مصـوب 1386/4/5 نيز در ايـن زمينه 
مقـرر ميدـارد: »نظـارت بـر انتخابـات رياسـت جمهـوري بـه عهدـة شـوراي نگهبـان ميباشـد. اين 

نظـارت عـام و دـر تمـام مراحـل و دـر كليـة امـور مربوط بـه انتخابـات جاري اسـت.«
بنابرايـن، بـا توجـه به نظريه تفسـيري شـوراي نگهبـان و قوانين مصوب مجلس شـوراي اسـامي، 
نظـارت شـوراي نگهبـان بـر انتخابـات، »اسـتصوابي« اسـت. نظـارت اسـتصوابي بـه نظارتـي گفته 
ميشـود كـه اقدامـات مجـري بـا تأييـد و تصويـب ناظـر انجام ميشـود، بدـون اين كـه ناظـر بتواند 
پيشـنهاددهنده و اقدامكنندـه باشـد.] ناظـر اسـتصوابي مانند مجري يا متولّي اسـت و دـر اخذ كليه 
تصميمـات بـا وي شـريك خواهـد بـود، جـز ايـن كـه دـر اجـراي تصميمـات دخالتـي نخواهـد 
داشـت. بديـن ترتيـب، دـر ايـن نـوع نظـارت، ناظر دـر كليـه مراحـل تصميمگيري حضـور دارد 
و اقدامـات انجـام شـده بـا تأييـد وي نافـذ خواهـد بـود. دـر مقابـل نظـارت اسـتصوابي، »نظـارت 
اطاعـي« قـرار دـارد كـه گاه از آن بـه »نظـارت اسـتطاعي« يـاد ميشـود و آن بـه نظارتـي گفتـه 
ميشـود كـه اقدامـات مجـري قانـون با اطـاع و آگاهـي ناظر انجـام ميشـود، ولي ازم نيسـت كه 
مجـري قانـون دـر اقدامـات خـود با ناظر مشـورت كنـد و تأييـد و تصويـب او را پيـش از اجرا يا 
پـس از آن كسـب نمايددـر ايـن نـوع نظـارت، هـرگاه ناظـر به مواردـي از نقـض قانـون برخورد 
كنـد، دـر مرحلـه نخسـت بـه مجري تذكر مـي دهـد و اگر تذكـر فايده نكـرد، ميتواند بـه مراجع 
مسـئول )ماننـد دادـگاه( مراجعـه نمايـد. در مقايسـه اين دو نوع نظـارت، نظارت اسـتصوابي يك 

نظـارت كامل محسـوب ميشـود.[
 نحوه نظارت

شـوراي نگهبـان نظـارت خـود بـر انتخابـات را از طريـق هيئتهـاي نظـارت اعمـال ميكنـد. در اين 
قسـمت بـه طـور مختصـر هيئتهاي نظـارت و انـواع آن بيان ميشـود. 

ترديدـي نيسـت كـه يـك نظـارت عـام، گسـترده و جـاري دـر كليـه امـور مربـوط بـه انتخابات، 
مسـتلزم ابزارهـا و نيروهايـي اسـت. نهـاد شـوراي نگهبان مركب از دوازده عضو اسـت و روشـن 
اسـت كـه آنـان قادـر نيسـتند دـر انتخاباتـي مثـل انتخابـات مجلـس شـوراي اسـامي، بـر تمامي 
حوزه هـاي انتخابيـه نظـارت داشـته باشـند. از ايـن رو، قانـون بـه ايـن نهـاد اجـازه داده اسـت كه 
هيئتهايـي را بـراي نظـارت راه اندـازي نمايـد. ايـن هيئتهـا دـر انتخابـات مجلس شـوراي اسـامي 

و بـر اسـاس قانـون نظـارت شـوراي نگهبـان بـر انتخابـات مجلـس شـوراي اسـامي مصـوب 
1365/9/5 بـر سـه نـوع هسـتند: 
الف. هیئت مرکزي نظارت

؛ مادـه 1 قانـون مذكور مي گويد: »پيش از شـروع انتخابات، از سـوي شـوراي نگهبـان پنج نفر از 
افـراد مسـلمان و مطلـع و مـورد اعتمـاد )به عنـوان هيئت مركزي نظـارت بر انتخابـات( با اكثريت 

آرا انتخاب و به وزارت كشـور معرفي مي شـوند.«
ب. هیئتهاي استاني نظارت

؛ مادـه 5 قانـون مذكـور مقـرر مي دـارد: »هيئـت مركزي نظـارت بر انتخابـات بايد در هر اسـتان، 
هيئتـي مركـب از پنـج نفـر بـا شـرايط مذكـور دـر مـواد 1 و 2 جهـت نظـارت بـر انتخابـات آن 

اسـتان تعيين كنـد ...«.
ج. هيئتهاي نظارت حوزه اي )حوزه انتخاباتي(؛ 

مادـه 6 هميـن قانـون مي گويـد: »هيئـت نظـارت اسـتان بـا موافقـت هيئت مركـزي بايد بـراي هر 
حـوزه انتخابيـه هيئتـي مركـب از سـه نفـر بـا شـرايط مذكـور دـر مـواد 1 و 2 جهـت نظـارت بـر 
انتخابـات حـوزه مربوطـه تعييـن كنـد«. دـر مادـه 7 ايـن قانـون نيـز مقـرر شـده كـه هيئتهـاي سـه 
نفـره مزبـور، افرادـي را جهـت نظـارت بـر حوزه هـاي فرعـي انتخـاب كننـد. بديـن ترتيـب، دـر 
تمـام مدتـي كـه انتخابـات برگزار مي شـود، هيئـت مركزي نظـارت، هيئتهـاي پنج نفره اسـتانها و 

هيئتهـاي سـه نفـره حوزه هـاي انتخابيـه بـر كيفيـت انتخابـات نظـارت كامـل دارند
قانـون نظـارت شـوراي نگهبـان بـر انتخابـات رياسـت جمهـوري مصـوب 1364/4/9 تركيـب 

هيئتهـاي نظـارت بـر انتخابـات را دـر مـواد 2 و 5 بـه شـرح زيـر مقـرر كردـه اسـت: 
»شـوراي نگهبـان قبـل از شـروع انتخابـات، دـو نفر از اعضـاي خود و پنـج نفر از افراد مسـلمان و 
مطلـع و مـورد اعتمـاد دـاراي ُحسـن سـابقه را با اكثريـت مطلـق آراي اعضاي شـوراي نگهبان به 
عنـوان هيئـت مركـزي نظارت بر انتخابات رياسـت جمهوري و سـه نفـر به عنوان عضـو عليالبدل 

انتخـاب و به وزرات كشـور معرفـي مينمايد.« 
»هيئـت مركـزي نظـارت بـر انتخابات بايد بـراي هر شهرسـتان، ناظر يـا ناظرين با شـرايط مذكور 

دـر مادـه 2 جهت نظارت بـر انتخابـات تعيين كند.«
حيطـه عملكـرد هيئـت نظـارت يا بـه عبارت ديگـر موضوعات مشـمول نظـارت شـوراي نگهبان 
دـر مادـه 3 قانـون نظـارت شـوراي نگهبـان بـر انتخابـات مجلـس شـوراي اسـامي به شـرح زير 
اسـت:   »هيئـت مركـزي نظـارت بر كليه مراحـل و جريانهاي انتخاباتي و اقدامات وزارت كشـور 
دـر امـر انتخابـات و هيئتهـاي اجرايي و تشـخيص صاحيـت نامزدهاي نمايندگي و ُحسـن جريان 

انتخابـات نظارت خواهـد كرد.«
دـر هميـن خصـوص بـه بيانـي مشـابه، دـر مادـه 4 قانـون نظـارت شـوراي نگهبـان بـر انتخابـات 

رياسـت جمهـوري اسـامي ايـران تصريـح شـده اسـت:
»هيئـت مركـزي نظـارت، بـر كليـه مراحـل انتخابـات و جريانهـاي انتخاباتـي و اقدامـات وزارت 
كشـور و هيئتهـاي اجرايـي كـه دـر انتخابـات مؤثـر اسـت و آنچـه مربـوط بـه صحـت انتخابـات 

ميشـود، نظـارت خواهـد كرد.«
 بررسي صاحیت داوطلبان انتخاباتي

يكـي از موضوعـات مربـوط بـه نظـارت بر صحت انتخابات، مسـئله بررسـي صاحيـت داوطلبان 
نمايندگـي يـا انتخـاب شـوندگان اسـت. اين موضـوع، يكـي از مهمتريـن مراحل هـر انتخابات به 
شـمار ميـرود. دـر مورد انتخابات مجلس شـوراي اسـامي، مجـري انتخابات )وزارت كشـور( به 
صاحيـت داوطلبـان، رسـيدگي مينمايـد و شـوراي نگهبـان نيـز بر آن نظـارت خواهد كـرد. اين 
مطلـب دـر قوانيـن انتخاباتـي و نظارتـي بـه صراحـت بيـان شـده اسـت. در مادـه 3 قانـون نظارت 

شـوراي نگهبـان بـر انتخابات مجلس شـوراي اسـامي آمده اسـت:
»هيئـت مركـزي نظـارت، بـر كليه مراحـل و جريان هـاي انتخاباتـي و اقدامات وزارت كشـور در 
امـر انتخابـات و هيئت هـاي اجرايـي و تشـخيص صاحيـت نامزدهـاي نمايندگي و ُحسـن جريان 

انتخابـات، نظـارت خواهد كرد[
در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شوراي اسامي مصوب 1378/9/7 نيز آمده است:

»نظـارت بـر انتخابـات مجلـس بـه عهده شـوراي نگهبان ميباشـد. اين نظـارت اسـتصوابي و عام و 
دـر تمـام مراحـل در كليـه امور مربـوط بـه انتخابات جاري اسـت.«

امـا دـر مـورد داوطلبان رياسـت جمهـوري و داوطلبـان نمايندگي مجلـس خبرگان رهبـري، اين 
ترتيـب رعايـت نمي-شـود. بـر اسـاس قانـون اساسـي، صاحيـت داوطلبـان رياسـت جمهوري، 
پيـش از انتخابات رأسـاً توسـط شـوراي نگهبان مورد رسـيدگي قـرار خواهد گرفت. دـر بند )9( 

اصـل 110 قانون اساسـي آمده اسـت:
»...  صاحيـت  داوطلبـان  رياسـت  جمهـوري  از جهـت  دـارا بودـن  شـرايطي  كـه  دـر ايـن  قانـون  

مي آيـد، بايـد قبـل  از انتخابـات  بـه  تأييـد شـوراي  نگهبـان  ...  برسـد.«
بـر اسـاس ايـن عبـارت، شـوراي نگهبان بـر امر بررسـي صاحيـت داوطلبـان رياسـت جمهوري 
نظـارت ندـارد، بلكـه خود به طور مسـتقيم بـه صاحيت آنان رسـيدگي مينمايد. در همين راسـتا، 

مادـه 57 قانـون انتخابات رياسـت جمهوري اسـامي ايران مصـوب 1386/4/5 مقـرر ميدارد: 
آنـان  بـه صاحيـت  تاريـخ وصـول مدـارك داوطلبـان  از  پنـج روز  نگهبـان ظـرف  »شـوراي 
رسـيدگي و نظـر خـود را صورت-جلسـه نمودـه و يك نسـخه از آن را به وزارت كشـور ارسـال 

ميدارد.
تبصـره- دـر مـوارد ضـرورت بنـا بـه تشـخيص شـوراي نگهبـان مدـت مذكـور دـر ايـن مادـه 

حداكثـر تـا پنـج روز ديگـر تمديـد و بـه وزارت كشـور اعـام ميگردـد.« 
دـر خصـوص بررسـي صاحيـت داوطلبان نمايندگـي مجلس خبـرگان رهبري، قانـون و آييننامه 
مجلـس خبـرگان رهبـري تعيين تكليف كرده اسـت. دـر ماده 2 اوليـن آييننامة مجلـس خبرگان 
رهبـري كـه وفـق اصـل 108 قانـون اساسـي، توسـط فقهـاي شـوراي نگهبـان )دـر جلسـه مورخه 
1359/7/10( تهيـه شـده بـود، بـراي داوطلبان مجلس خبرگان رهبري شـرايطي ذكر شـد. تبصره 

1 ايـن مادـه، دـر مورد مرجـع تشـخيص صاحيت داوطلبـان بيان داشـته بود:
»تشـخيص واجـد بودـن شـرايط با گواهي سـه نفـر از اسـتادان معـروف درس خـارج حوزههاي 

علميه ميباشـد«. 
دـر قانـون و آييننامـه جديـد مجلس خبرگان كـه به موجب اصل 108 قانون اساسـي توسـط خود 
آنـان تهيه شـده اسـت، بررسـي صاحيـت داوطلبـان مجلس خبـرگان بـه فقهاي شـوراي نگهبان 

موكـول شـده اسـت. دـر اصاحيـه مجلس خبـرگان به جـاي متن فوق آمده اسـت:
»مرجع تشخيص دارا بودن شرايط فوق، فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي مي باشند.

ساختار شوراي نگهبان

هفتـه  بـا  مصاحبـه  در  جالـی  آقـای 
نامـه صبـح مکـران از عمـران و آبادانـی  

گویـد: مـی  بوتـه  هـزار  روسـتایی 
روسـتای هـزار بوتـه  بـا 164 خانـوار و 
جمعیتـی بـاای 694 نفـر  از توابـع بخش 
حـور اسـت کـه از جهـت غربـی به شـهر 
فاریـاب متصـل مـی شـود و در مسـیر 
بـه طـرف جیرفـت  فاریـاب هـور  جـاده 

واقع شـده اسـت.
پمـپ  روسـتا  ایـن  همچنیـن 
از  و  مدرسـه  و  نانوایـی  و  بنزیـن 
خدمـات  اینجـا  در  اصنـاف  همـه 

بزرگـوار  شـهید  سـه  زادگاه  و  دهنـد  مـی   ارائـه 
تاجیـک»  علـی  «شـهید  تاجیـک  علیجـان  شـهید  باشـد  مـی 

وحیـد. علـی  شهیدشـیخ 
در ایـن روسـتا  توسـط دهیـاری فعالیتهـای عمرانـی زیـادی 

انجـام شـده کـه بـه اختصـار بیـان می شـود.
عملکرددهیاری هزاربوته 

1-رفع افت ولتاژروستا
با اضافه شدن ترانز200باهمکاری اداره مربوطه

2-برگزاری یادواره شهداهمزمان باتشیع شهدای گمنام 
3-برگزاری مراسمات ملی مذهبی

4-ایه روبی رودخانه های فصلی واحداث سیل بند
5-شن ریزی وتسطیع کوچه وخیابانهای روستا

وسـط  اصلـی  خیابـان  6-تعریـض 
400متـر روسـتابطول 

تابلـو  خریدونصـب  جهـت  7-اقـدام 
خیابانهـا و  کوچـه 

صـدور  محلـی  عـوارض  8-وصـول 
سـاخت وپروانـه  کسـب  جـواز 

9-نظارت برسـاخت وسـازها، کسبه و 
نانوایـی ها

10-نصب روشنایی معابر
11-تشکیل وحمایت ازتیم فوتسال

12-پیگیـری مـداوم وحـل مشـکل آب 
آشـامیدنی

بهداشـتی،  سرویسـهای  13-سـاخت 
سـکوی نمـاز وسـایبان و شـن ریـزی 

مسـجد صاحـب الزمـان
14-سـاخت ده چشـمه بهداشـتی بـرای افرادبـی بضاعت وکم 

درامدبهمکاری شـبکه بهداشـت
15-تجلیل ازدانشجویان ودانش اموزان برتر

16-تسطیع وشن ریزی محوطه مدرسه شهید علی تاجیک
17-همکاری جهت افتتاح پایگاه مقاومت بسیج

و  روسـتا  دبسـتانی  پیـش  انـدازی  راه  جهـت  18-همـکاری 
 دیگـر فعالیـت هـای عمرانـی جهـت زیرسـاختهای وتوسـعه 

روستا
آقـای جالی دهیـار هـزار بوتـه در پایـان از فرماندار 
محترم فاریاب و بخشـدار حور واعضای شـورای اسـامی 

هـزار بوتـه تقدیر و تشـكر کرد.

هزار بوته حورهر روز آباد تر می شود
دهيـار  لطفـی   حميـد 
حيدـر آبـاد دـر گفتگو 
مكـران   صبـح  بـا 
و  باسـتانی   روسـتای 
ابـاد  حيدـر  تاريخـی 
اينگونـه  را  هـور  
معرفـی كرد : روسـتای 
بـا قدمـت   حيدـر آبـاد 
كهـن   تاريخـی  و 
 294 از  شـده  متشـكل 
خانـوار بـا جمعيتی بالغ 
آخريـن  1200نفـر  بـر 
روسـتايی بخـش هـور 
بخـش  بـا  مـرز  هـم 
بلـوك از توابع جيرفت 

از  و  اسـت  شـده  واقـع 
روسـتاهای  بزرگتريـن 
شهرسـتان   هـور  بخـش 
فاريـاب مـی باشد،شـغل 
غالـب مردـم اين روسـتا 
كشـاورزی و دامپروری 
اسـت ودـر دولـت تدبير 
و اميـد با همـت فرماندار 
و بخشـدار توجه شـايانی 
به اين روسـتا شـده است 
عمرانـی  فعاليتهـای  و 
گرفتـه  صـورت  زيادـی 
اشـتغال  طرحهـای  و 
زايـی خـرد كه دـر حال 
پيگيـری اسـت تـا زمينـه 
و  خانـوار  زنـان  اشـتغال 

خانمهـای بيـكار انشـااه  دـر آينده با همـت دولت تدبيـر و اميد محقق  
شـود.

از  همچنیـن 
مهـم  فعالیتهـای  
شـده  انجـام  کـه 
ذیـل شـرح   بـه 

می باشد.
1ـ انجـام يـك كيلومتر 
جدـول  سـازی  زيـر 
آسـفالت  و  كشـی 
معابـر  و  هـا  كوچـه 

سـتا و ر
بوسـتان  سـاخت  2ـ 

يی  سـتا و ر
3ـ واگـذاری سـاختمان 
شـركت تعاونـی جهت 
راه  پليـس  سـاختمان 

شهرسـتان
و  بندـی  كنـاره  4ـ 
گاويـون بندـی رودخانـه 

روسـتا فصلـی 
كشـی  حصـار  5ـ 
دهيـاري سـاختمان 

6ـ پيگيری و حل مشـكل 
آب شرب روستا

سـايبان  سـاخت  7ـ 
جهـت  زهـرا  بهشـت 

مراسـمات انجـام 
8ـ انجـام مراسـمات ملی 
مذهبـی و امـور فرهنگـی 

روستا
فرماندـار  از  پايـان  دـر 
و  اميـری  جنـاب  محتـرم 
بخشـدار جـوان و فعـال هـور جنـاب شـكوهی و همچنيـن اعضـای محتـرم 

شـود. مـی  تشـكر  و  تقديـر  روسـتا  شـورای 

 حیدر آباد با همت بخشدار و دهیار 
و شورا ی روستا توسعه پیدا می کند


