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انگار که دهسـتان رمشـک فقط یک مدرسـه 
داشت؟ محروم  ی 

مسـئولینی کـه هر کـدوم بـرای آباد کردن مدرسـه 
ی شـاه نعمت اهلل ولی روسـتای گنج آباد -رمشـک 
بعـد از پخـش شـدن اون تصویـر مربـوط بـه فینال 
آسـیا  دسـت و پـا مـی شکسـتند و از هـم سـبقت 
مـی گرفتنـد تا سـاخت مدرسـه به اسـم خودشـون 

تموم بشـود.
آیا دهسـتان رمشـک فقـط یک مدرسـه ی 

داشـت؟ محروم 
این مسـئولین اگـر کمی پایین تر از مرکز دهسـتان 
رمشـک می اومـدن دانش آموزانـی رو می دیدن که 

هنوز باصندلی گچ تخته سـیاه هم آشـنا نیسـتند.

مدرسـه ای کـه تنهـا دو کالس آموزشـی دارد بـا 
کمتـر از 20 صندلـی بـرای  70 نفـر دانـش آمـوز ، 
بـدون آب آشـامیدنی و بدون سـرویس بهداشـتی و 
زمیـن ورزشـی وسـایر امکانات ورزشـی و آموزشـی 

باشـد می 
فقـط دانـش آمـوزان اول و دوم داخـل کالس هـا و 
دانـش آمـوزان سـوم تـا ششـم بیـرون از کالس هـا 
روی سـنگ هـا بـدون صندلـی و گچ و تخته سـیاه 

درس مـی خوانند
از مدیر مدرسه دلیل این کار رو پرسیدیم ؟

گفتنـد کـه بـه دلیـل هـوای سـرد و خشـکی کـه 
ایـن منطقـه داره و همیشـه دانـش آموزانـش دچار 
سـرما خوردگـی مـی شـوند  به همین خاطـر دانش 

آمـوزان اول و دوم رو کـه مقاومت کم تری در مقابل 
سـرمای سـوزان این منطقـه دارند داخـل کالس ها 
جـا دادیـم و بقیه دانش آمـوزان رو بیـرون از کالس 
هـا و توی این هوای سـرد گذاشـتیم که بیشـتر می 

توانند سـرد را تحمـل کنند.
امکانات آموزشـی پیشـکش مسـئولین،چرا 
باید ایـن دانش آموزان یک سـقف آموزشـی 

نداشـته باشند ؟
چـرا بایـد مدرسـه ای که ۸ سـال قبل بایـد به اتمام 
مـی رسـید تـا جوابگـوی ایـن دانـش آموزان شـود 

هنـوز تموم نشـده ؟
پ.ن. لطفـأ مسـئولین دسـت بـه قلـم آمـوزش و 
پـرورش پیرامـون ایـن مسـئله هـم توضیـح بـدن

حکایت دانش آموزان محروم دهستان رمشک روستای سورگاه

آیا نو آموزان سورگاهی الفبای یادگیری را در مدرسه جدید مشق می کنند 

آگهی مناقصه )نوبت اول(
شـهرداری کهنـوج قصد دارد به اسـتناد بند1 صورتجلسـه  شـماره 107/14 مورخ 98/3/29 شـورای اسـامی شـهر کهنوج از 
محـل بودجـه 98 نسـبت به خرید ونصـب و راه اندازی دوربین مداربسـته  شـهری اقدام نمایـد  از متقاضیان پیشـنهاد دعوت 
می شـود جهت دریافت اسـناد مناقصه  از تاریخ 98/06/03 روز یکشـنبه تا پایان وقت اداری روز سـه شـنبه مورخ 98/06/12 
بـه واحـد قراردادهـا مراجعه و جهـت تحویل کلیـه پیشـنهادات تا پایـان وقـت اداری مـورخ 98/06/12 به ادرس شـهرداری 

کهنوج واحدحراسـت مراجعـه نمایند.
1-موضوع مناقصه :خرید ونصب وراه اندازی دوربینهای مدار بسته نظارت شهری 

2-مبلـغ بـراورد اولیـه /4/500/000/000 ریال و سـپرده شـرکت در مناقصه به مبلـغ 225/000/000 به صـورت ضماتنامه بانکی یا 
وجـه نقـد واریز به حسـاب  شـماره 0105885642003 نـزد بانک ملی کهنوج بنام شـهرداری اقـدام نموده

3-محل تحویل اسناد حراست شهرداری کهنوج ومدت قرارداد4 ماه می باشد..
4-تشـکیل کمیسـیون عالی معامات شـهرداری کهنوج و بازگشـایی پاکات پیشـنهادی درروز چهارشـنبه مورخه 98/06/13 

راس سـاعت 15 در محل اتاق شـهردار می باشـد
5-شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

6-به پیشنهادات مبهم،مخدوش فاقد سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.
7-درصورت انصراف نفرات اول تاسوم سپرده آنان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

مجید محمودی/شهردار کهنوج 

»شـهر  تاسـیس  بـرای  هماهنگـی  جلسـه  دومیـن 
نـوآوری کرمـان«  در محـل دفتـر اسـتانداری کرمان 

در تهـران برگـزار شـد. 
بـه گـزارش روابط عمومی اسـتانداری کرمـان، در این 
جلسـه محسـن جـالل پـور موسـس شـهر نـوآوری 
کرمـان جزئیاتـی از برنامـه تاسـیس شـهر نـوآوری 
کرمان را تشـریح کـرد. علیرضا دلیری معاون توسـعه 
مدیریـت و جـذب سـرمایه معاونـت علمـی و فناوری 
ریاسـت جمهـوری هـم در ایـن جلسـه گفت: اسـتان 

کرمـان بـه دلیـل برخـودار بـودن از صنایـع بـزرگ و 
کسـب و کارهـای متعـدد قابلیـت ورود بـه کسـب و 
کارهـای نویـن را دارد. دلیـری افـزود: تاسـیس ایـن 
مرکـز مـی توانـد بـه رونق کسـب و کارهـای جدید و 
نوآورانه در جنوب و جنوب شـرق کشـور منجر شـود. 
دکتـر محمـد جـواد فدائـی، اسـتاندار کرمـان هـم با 
اعالم آمادگی اسـتان برای تاسـیس ایـن مرکز، گفت: 
پـس از نهایی شـدن جزییات طـرح و عقد تفاهمنامه، 

مقدمـات اجرایـی آن آغاز خواهد شـد.

در سفر دکتر فدائی به تهران؛

گام دوم
تاسیس شهر نوآوری    

برداشته شد
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فرمانـدار دلـگان با بیان اینکـه انتقال آب از 
سرچشـمه هلیل رود کرمان، تاثیرات منفی 
بر کشـاورزی و محیـط زیسـت جازموریان 
میگـذارد، گفـت: احداث سـدهای بیشـمار 
در کرمـان برای انسـداد حرکـت هلیل رود 
کـم بـود حـال کـه مقـداری بـاران باریده، 
بـه  نیـز  آب،  انتقـال  نسـنجیده  برنامـه 
مشـکالت زیسـت محیطـی خواهـد افزود.

مجتبـی شـجاعی امـروز در گفـت و گـو با 
خبرنـگار فـارس در زاهدان اظهـار کرد: در 
صـورت عدم توجـه بـه پیوسـتهای زیسـت 
محیطـی اقدامـات مدیریـت منابـع آب در 
کرمـان، جازموریـان دوبـاره به کمـا میرود 
و جنوب غرب سیسـتان و بلوچسـتان را به 

شـدت متاثـر میکند.
فرمانـدار دلـگان افـزود: احـداث سـدهای 
بیشـمار در کرمـان بـرای انسـداد حرکـت 
هلیـل رود کـم بود، حال که مقـداری باران 
باریده، برنامه نسـنجیده انتقـال آب، نیز به 
مشـکالت زیسـت محیطـی خواهـد افزود.

آمـد، جازنشـینان  بـاران  شـجاعی گفـت: 
پیگیـری  کـرد،  خوشـحال  را  بلوچسـتان 
شـد بـرای اولین بـار ردیف گذاشـتند برای 
گـرد و غبار ویژه جازموریان در سیسـتان و 
بلوچسـتان، امیدوارمـان کـرد امـا مدیریت 
آب در کرمـان، گویـی هـر کجـا آب نیـاز 
اسـت تنهـا گزینـه نجـات بخـش را مجدد 
مجـدد  و  میدانـد  رود  هلیـل  دسـتکاری 
و  آبـی کشـاورزان  پایمـال شـدن حقـوق 
دامداران جنوب غربی سیسـتان بلوچستان 
کـه اکنـون اب هلیـل رود را میخواهـد بـه 

سـوئی منتقـل کند.
وی ادامـه داد: آب رودخانـه هلیـل رود کـه 
بایـد پـس از پیوسـتن رودخانه هـای دیگر 
و سـیالبها و روان آبهـای دیگـر و عـالوه بر 
هامـون  وارد  کهنـوج،  و  جیرفـت  آبیـاری 
جازموریـان شـده و مناطقـی از سیسـتان 
و بلوچسـتان را منتفـع سـازد در جیرفـت 
بـر روی آن سـد احـداث شـده کـه حیـات 
انداختـه و بیشـترین  بـه خطـر  را  تـاالب 

دود آن بـه چشـم مـردم کشـاورز و دامـدار 
دلـگان مـی رود. فرماندار دلـگان بیان کرد: 
آسـیب تـاالب جازموریان برای سیسـتان و 
بلوچسـتان سـدهای استقالل، سـد عروس 
در جیرفـت و برخـی سـدهای کوچـک و 
بـزرگ آبخیـزداری بـه تعـداد بیـش از ۳0 
سـد در اسـتان کرمان اسـت که اجازه ورود 
انـدک سـیالبهای ناشـی از بارندگـی هـا و 
سـیر طبیعـی رودخانـه هلیـل رود را بـه 
هامـون جازموریان نمیدهد کـه این موضوع 

تاالب را خشـکانده و منشـا ریزگردها شـده 
و تهدیـدی بـرای منطقه اسـت.

وی افـزود: در صـورت عـدم چاره اندیشـی، 
تاثیـرات منفـی دسـتکاری هلیـل رود در 
کرمـان را خیلـی دیری نخواهد کشـید که 
در جنـوب غربـی سیسـتان و بلوچسـتان 
خواهیـم دید، انتظار اسـت تمامـی طرحها 
آن هـم در بخـش حیاتـی اب بـا پشـتوانه 
مطالعات فرابخشـی و دقیق و سـنجیده و با 
برآوردهای زیسـت محیطی صـورت پذیرد.

رییس کمیته اطاع رسانی ستاد انتخابات هرمزگان خبر داد: 

حضور فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات و روسای
 کمیته ها در  دومین دوره آموزشی مجریان

 دست اندرکاران برگزاری انتخابات مجلس شورای اسامی 
 و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری

رییـس کمیتـه اطالع رسـانی سـتاد انتخابـات هرمـزگان از برگزاری دوره آموزشـی 
مجریـان و دسـت انـدرکاران انتخابـات یازدهمیـن دوره مجلس شـورای اسـالمی و 
اولیـن میانـدوره ای پنجمیـن دوره مجلـس خبرگان رهبـری ۳0و ۳۱مـرداد ماه در 
مشـهد مقـدس و در جـوار حرم مطهـر ثامن الحجـج حضرت علی بن موسـی الرضا 

داد. )ع( خبر 
فاطمـه رکـن الدینـی ضمـن اعالم ایـن خبر افـزود: وزارت کشـور از ابتدای امسـال 
برنامـه ریـزی هـای مربوط به برگـزاری دوره هـای ۱0 گانه آموزشـی فرمانـداران و 
بخشـداران سراسـر کشـور با هدف ارتقـاء دانـش انتخاباتی و مدیریـت بهینه اجرای 
آن انجـام داده کـه از امـروز چهارشـنبه ایـن دوره به مدت دو روز در مشـهد مقدس 

برگزار می شـود.
وی افـزود: در ایـن دوره هـا عـالوه بـر مجریـان، هیـات هـای بازرسـی نیـز حضـور 
دارنـد تـا بـا آخرین تغییـرات قانون و دسـتورالعمل هـای انتخاباتی و شـرح وظایف 
خود آشـنا شـوند و مباحثـی همچون مدیریـت اجرایی انتخابـات، حفاظت و امنیت 
انتخابـات، مسـائل حقوقـی انتخابـات، انتخابـات الکترونیکـی و مباحـث مالـی و 
پشـتیبانی انتخابـات مطـرح خواهـد شـد. رکـن الدینـی خاطر نشـان کـرد: اعضای 
سـتاد انتخابـات و فرمانـداران اسـتان های بوشـهر، مرکزی، خراسـان شـمالی، ایالم 
و هرمـزگان  اسـتانها مهمانـان این دوره آموزشـی به میزبانی سـتاد انتخابات کشـور 

در مشـهد هستند.

روستاهای جزایر خلیج فارس ظرفیت باالیی 
در حوزه اقتصادی اجتماعی دارند

گفـت:  مجلـس  رئیسـه  هیئـت  عضـو 
جزایـر  سـطح  در  موجـود  روسـتاهای 
جنوبـی از ظرفیت هـای باالیـی در بعـد 
اقتصـادی اجتماعـی بـا توجه بـه مبحث 

برخوردارنـد. گردشـگرپذیری 
محمـد آشـوری در گفت وگو بـا خبرنگار 
تسـنیم در قشـم، بـا اشـاره بـه بازدید از 
نمایشگاه دسـتاوردهای روسـتایی کشور 
و حضور در غرفه شهرسـتان قشـم اظهار 
داشـت: غرفه شهرسـتان قشـم بـه خوبی 
ظرفیت هـای  و  فرهنـگ  سـنن،  آداب، 

قشـم و جزایـر تابعـه را معرفـی کـرده کـه جـا دارد از دسـت اندرکاران ایـن غرفـه 
کنیم. قدردانـی 

وی بـا اشـاره بـه اهمیـت معرفـی جاذبه هـا و ظرفیت هـای سـرمایه گذاری مناطـق 
مختلـف اضافـه کـرد: روسـتاهای واقـع شـده در جزایـر ۱4 گانه هرمـزگان کماکان 
بـرای بخـش قابـل توجهـی از هم میهنانمـان ناشـناخته  مانده انـد و هـر چـه در این 
زمینـه کار کنیـم بـاز هـم نیـاز بـه تـالش بیشـتری وجـود دارد. ایـن عضـو هیئت 
رئیسـه مجلـس بـا بیـان اینکه جزیره قشـم خـود بـه تنهایـی دارای ده ها روسـتا با 
قابلیت هـای مختلـف و متفـاوت اسـت، افـزود: تامل و کنـکاش در پایـه تمدنی این 
روسـتاها و تعامـل مردمان این سـرزمین با دریا و سـاحل و طبیعـت به خوبی بیانگر 
تاریخـی رژف و عمیـق اسـت کـه خـود می توانـد در حوزه هـای گردشـگری منشـا 

بـرکات زیـادی در اقتصاد ملی و اسـتانی باشـد.
وی گفـت: در کنـار قشـم حوزه اجتماعی فرهنگی جزایر هرمـز، الرک، هنگام، الوان 
و حتـی کیـش کمـاکان بـرای خیلی هـا ناشـناخته مانده اسـت این در حالی اسـت 

کـه در حـوزه سـرمایه گذاری نیز موضـوع به همین ترتیب اسـت.
نماینـده مردم شهرسـتان های بندرعباس، قشـم، بندرخمیر، حاجی آباد و ابوموسـی 
در مجلـس شـورای اسـالمی اضافـه کرد: در شهرسـتان ابوموسـی نیـز ظرفیت های 
باالیـی بـه واسـطه وجـود جزائـر تابعـه داریـم و می تـوان از ایـن ظرفیت هـا نیز در 

نیمـه دوم سـال کـه هـوا متعدل می شـود بهـره گرفت.
و  نمایشـگاه  برگـزاری  بـه  نیـاز  شـد:  یـادآور  خـود  سـخنان  پایـان  در  آشـوری 
همایش هایـی کـه معـرف ظرفیت هـای جزایر جنوبی اسـت، بیش از پیش احسـاس 
می شـود و بنابرایـن انتظـار بـر ایـن اسـت کـه بخشـی از تمرکزهـا بـر روی معرفی 

جزایـر معطوف شـود.

سه فروشگاه عرضه َسم و بذر در فاریاب 
پلمب شد

 سـه فروشـگاه غیرمجاز عرضه سـم، بذر و لوازم کشـاورزی شهرسـتان فاریاب در 
جنـوب کرمان پلمب شـد.

 رئیـس حـوزه قضایی فاریـاب روز دوشـنبه در بازدید سـرزده از واحدهای صنفی، 
از پلمـب سـه مرکـز  غیرمجـاز فـروش و عرضـه نهـاده هـای کشـاورزی در ایـن 
شهرسـتان خبـر داد و گفـت: بیـش از نیـم تـن َسـم، بذر و کـود شـیمیایی تاریخ 

گذشـته و غیـر اسـتاندارد از ایـن مراکز کشـف شـد.
علیرضـا سـاالری افـزود: این مراکـز به دلیل نداشـتن مجوز های قانونـی و فعالیت 

غیرمجاز پلمب شـدند.
وی ادامـه داد: متاسـفانه هیـچ کـدام از ایـن سـه مرکز کارشـناس فنی نداشـتند. 
وی اظهـار داشـت: کشـاورزان هنـگام خرید بذر و سـموم کشـاورزی دقـت الزم را 
بـه عمـل آوردنـد و بـه توصیـه هـای کارشناسـان فنـی و متخصصـان ایـن حـوزه 
توجـه کننـد. طبـق قانـون صنفـی، فروشـگاه هـای عرضه سـموم کشـاورزی باید 

دارای کارشـناس فنی باشـند.

انتقال آب از سرچشمه هلیل رود 
کرمان، تاثیرات منفی بر کشاورزی و 
محیط زیست جازموریان می گذارد

حصر و وراثت
خانم ام البنین خاکســار فرزند احمد دارای شناسنامه 60۸00۸6565 بشرح دادخواست مورخ 9۸/05/27 
توضیح داده شــادروان  عبدالحسین پایداره فرزند محمد  بشناسنامه 60۸00۸429۳ در تاریخ 9۸/04/2۸ 

در شهر کهنوج  فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وی عبارتند :
۱-ام البنین خاک سار فرزند احمد ش م 60۸00۸6565 ت ت 75/02/0۱ همسر متوفی

2-زینب جد کاره فرزند علی ش .م60۸95۱۸76۱ ت ت 5۱/07/06 مادر متوفی
۳-ناریا پایداره فرزند عبدالحسین ش .م ۳۱5۱070۱9۱ ت ت 96/09/04 فرزند متوفی

لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیر االنتشــار محلی  اگهی می شــود چناچه کسی اعتراضی دارد یا 
وصیت  نامه ای از متوفی نزد اشــخاصی باشــد ظرف  مدت یک ماه  از نشر اگهی  به شورای حل اختالف 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد و هر وصیت نامه ای جز رسمی و سری که بعد از این موعد  ابراز 

شود از درجه اعتبار ساقط است.24 م-الف
شورای حل اختالف مرکزی شهرستان منوجان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ 
آییــن نامه قانون ثبت هر یک از پالکهای ذیل واقع در قلعه گنج قطعه 4 بخش 46کرمان همگی مفروز و 
مجزی شده از پالک497-اصلی منتشر و در موعد مقرر مورد واخواهی  قرار نگرفته و نیاز به تحدید حدود 
دارند. لذا حسب درخواست کتبی مالکان مورخه ۱۳9۸/05/27 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده 
۱۳ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح روز  شنبه مورخه ۱۳9۸/07/2۳ در محل 
شــروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل 
وقــوع ملک حاضر و در صورت  عدم مراجعــه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه 
کســی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده ۸6 
اصالحی پس از تنظیم صورتجلســه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت ۳0 روز 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. 

پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد ..
۱۳65 فرعی آقای مسعود طاهری فرد فرزند حسین ششدانگ یک باب مغازه  به مساحت ۳6/47 متربع.

۱۳66 فرعی آقای مظفر طاهری فرد فرزندحسین ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 24 متر مربع
۱۳67 فرعی آقای حامد چمنی فرزند سروان ششدانگ یک باب خانه به مساحت 627/74 متر مربع 

تاریخ انتشار :9۸/06/۱0
اصغر نارویی- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششــدانگ یک باب خانه دارای پالک2۱۸۸ فرعی از ۳-اصلی مفروز ومجزی شده از پالک ۳-اصلی 
به مســاحت5۳0 متر مربع واقع درکهنوج شــیخ اباد قطعه یک بخش 46کرمان باســتناد رای شــماره 
۱۳9۸60۳۱900200024۸-۱۳9۸/02/0۸ هیــات مســتقر در ثبت کهنوج مالکیت آقای منصور میرانی 
فرزند جمعه قرار گرفته و آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف  وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد 
ســند رسمی وماده ۱۳ آیین نامه  قانون ثبت منتشــر  ودر موعد مقرر مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به 

تحدید حدود دارد 
 لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 9۸/05/27 آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده ۱۳ قانون 
مزبور منتشــر و عملیات تحدیدی آن از ســاعت ۸ صبح روز پنج شنبه مورخه 9۸/06/2۱ در محل شروع 
و بعمــل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبــه فوق اخطار میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع 
ملک حاضر و در صورت  عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از 
مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشــته باشد طبق ماده 20 قانون ثبت و ماده ۸6 اصالحی 
پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره اعالم و ظرف مدت ۳0 روز دادخواست 
به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت 

مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد ..
تاریخ انتشار: 9۸/05/۳0

اصغر نارویی- رئیس اداره ثبت اسنادوامالک کهنوج

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششــدانگ یک باب مغازه دارای پالک ۱۳6۳فرعی از 497 -اصلی مفروز شــده از پالک ۱۳فرعی از 
497- اصلی به مساحت 2۸.94 متر مربع واقع در شهر قلعه گنج خیابان امام قطعه 4 بخش 46 کرمان به 
استناد رای شماره ۱۳9۸60۳۱9002000629-۱۳9۸/0۳/2۳ هیات مستقر  در ثبت کهنوج  در مالکیت 
آقای موســی حیدری کهنعلی فرزند غالمرضــا قرار گرفته و آگهی موضوع مــاده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رسمی  وماده ۱۳ آیین نامه  قانون ثبت منتشر  ودر موعد مقرر 
مورد واخواهی قرار نگرفته ونیاز به تحدید حدود دارد لذا حسب درخواست کتبی مالک مورخه 9۸/05/26 
آگهی تحدید حدود آن باستناد تبصره ماده ۱۳ قانون مزبور منتشر و عملیات تحدیدی آن از ساعت ۸ صبح 
روز  شنبه مورخه 9۸/07/۱۳ در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به مالکین و مجاورین رقبه فوق اخطار 
میگردد که در موعد مقرر در محل وقوع ملک حاضر و در صورت  عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی 
با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی از مجاورین بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد طبق 
ماده 20 قانون ثبت و ماده ۸6 اصالحی پس از تنظیم صورتجلسه تحدیدی اعتراض خود را کتبا به این اداره 
اعالم و ظرف مدت ۳0 روز دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید و گواهی دادخواست مربوطه 

را به این اداره ارائه نماید. پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد ..
تاریخ انتشار: 9۸/06/02

اصغر نارویی - رئیس اداره ثبت اسنادوامالک کهنوج

آگهی مزایده
بسمه تعالی

صورتجلسه آگهی
نظر به اینکه اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب کهنوج  در نظر دارد درپرونده کالسه پیوست 
فی مابین اجرای احکام این شــعبه به طرفیت قیمت خانه زر نســبت به مزایده وفروش ملک شماره پالک 
۱09۳ فرعی از ۱ اصلی به آدرس کهنوج روستای زه جنب کوچه  درزاده که به ارزش دویست ونود میلیون 
رالو ارزیابی گردیده است اقدام نمایدلذا از کلیه کسانی که تمایل به شرکت درمزایده فوق دارند دعوت بعمل 
می آید در روز ســه شــنبه مورخ ۱۳9۸/06/26 ساعت 9/۳0 در این اجرای احکام حاضرشوند ضمنا برنده 
مزایده  کسی خواهد بود که باالترین پیشنهاد و ده درصد از قیمت پایه نقدا به صندوق دادگستری  تودیع 
نماید و کســانی که تمایل  به شــرکت درمزایده را دارندمی توانند تا یک هفته قبل از مزایده با هماهنگی 

اجرای احکام کیفری از ملک مورد نظر بازدید بعمل آورند. 
دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی وانقالب کهنوج محسن دهقان

امام جمعه بندرعباس در بازدید از کوهشاه احمدي عنوان کرد:

نبود راه بزرگترین مشکل در کوهشاه احمدي

نماینـده ولـي فقیـه در اسـتان هرمزگان نبود راه را بزرگترین مشـکل در کوهشـاه احمدي 
برشـمرد و گفـت: حـل این معضـل نیازمند تخصیص اعتبارات ملي و اسـتاني اسـت

نماینـده ولـي فقیـه در اسـتان هرمزگان نبود راه را بزرگترین مشـکل در کوهشـاه احمدي 
برشـمرد و گفـت: حـل این معضـل نیازمند تخصیص اعتبارات ملي و اسـتاني اسـت.

حجت االسـالم و المسـلمین محمـد عبـادي زاده در گفـت و گـو بـا فـارس اظهـار داشـت: 
کوهشـاه احمـدي جوالنـگاه محرومیـت اسـت و از ایـن رو مـي تـوان آن را بشـاگرد دوم و 
منطقـه اي فرامـوش شـده برشـمرد. وي نبـود راه را بزرگتریـن مشـکل این منطقـه عنوان 
کـرد و افـزود: در قیـاس با ۱5 سـال گذشـته پیشـرفت هاي اندکي به چشـم مي خـورد اما 

بخـش عمـده کار همچنـان بـر زمین مانده اسـت.
نماینـده ولـي فقیـه در هرمـزگان بیان کـرد: حـل مشـکل راه در منطقه محروم کوهشـاه 
احمـدي اسـت و ایـن مهم بـا اعتبارات شهرسـتاني ممکن نیسـت و باید نسـبت به جذب 
ظرفیت هـاي اسـتاني و ملـي اقـدام شـود. حجت االسـالم عبـادي زاده اشـتغال را از دیگـر 
مشـکالت ایـن منطقـه عنـوان کـرد و ابـراز داشـت: بواسـطه غفلـت از ظرفیت هـاي ایجاد 
اشـتغال در منطقـه نظیـر معـادن و کشـاورزي، مـردم بـا آسـیب هاي اجتماعـي بسـیاري 
دسـت بـه گریبـان هسـتند. وي ادامـه داد: حـوزه معـادن باید مـورد توجه مسـووالن قرار 

گیـرد و بـا عـزم جـدي و جـذب سـرمایه گذار نسـبت بـه فعال سـازي آن اقدام شـود.
نماینـده ولـي فقیـه در هرمـزگان اضافـه کـرد: بـراي شکوفاسـازي ظرفیت هـاي سرشـار 
کوهشـاه احمدي در زمینه کشـت انجیر و انار نیز بایسـتي تمهیدات الزم اندیشـیده شـود. 
حجت االسـالم والمسـلمین عبـادي زاده گفت: آموزش و پـرورش مي تواند بـراي جلوگیري 
از تـرک تحصیـل دانش آمـوزان تاسـیس مـدارس شـبانه روزي متوسـطه اول و دوم را در 
دسـتور کار قـرار دهـد. وي تصریـح کرد: موارد احصاء شـده در این سـفر را طي نشسـت با 

مسـووالن مربوطـه در مرکز اسـتان بـه صورت ویـژه پیگیـري خواهیم کرد.

جزیره قشم میزبان تیم کایت بردینگ
 هرمزگان شد

دور جدیـد تمرینـات تیـم کایـت بردینـگ هرمـزگان در جهـت آماده سـازی مسـابقات 
قهرمانـی کشـور در جزیـره قشـم آغاز شـد.

بـه گـزارش ایسـنا، منطقه خلیج فارس، جزیره قشـم میزبـان تیم کایـت بردینگ هرمزگان 
شـد. تمرینـات تیـم کایـت بردینـگ اسـتان هرمـزگان در جزیـره قشـم بـا حضـور آقایان 
عدنـان افنـدی رئیـس کمیتـه کایت بردینگ اسـتان، حامد برخـوردارزاده مسـئول کمیته 
جزیـره قشـم، فـرزاد آبنـوس نفر سـوم مسـابقات قهرمانی کشـور و مهدی امینیـان برگزار 
شـد. ایـن اردوی یـک روزه بـه میزبانی هیئـت قایقرانی منطقه آزاد قشـم در سـاحل پارک 
زیتـون برگـزار شـد. همچنیـن در حاشـیه تمرینـات مهندس موسـوی سرپرسـت محترم 
ورزش و جوانـان سـازمان منطقـه آزاد و عبدالعزیـز سـمایی رئیس هیئـت قایقرانی جزیره 
قشـم از ایـن اردو بازدیـد بـه عمل آوردند و بـا ورزشـکاران در خصوص اردوهـای آینده به 
گفتگـو پرداختنـد. کایـت بردینـگ به عنوان یکـی از رشـته های بادبانی از سـال 2024 در 

المپیـک پاریـس حضور خواهد داشـت.
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کشف 12قطعه شی عتیقه در فاریاب

رئیـس حـوزه قضایی شهرسـتان فاریاب از کشف۱2شـی عتیقـه از قاچاقچیان اثار 
باسـتانی در شهرسـتان فاریاب خبر داد.

بـه گـزارش روابـط عمومـی حـوزه قضایی فاریـاب علیرضا سـاالری اظهار داشـت: 
تعداد۱2قطعـه شـی عتیقـه  بـه همـراه یـک خـودرو از قاچاقچیـان اثـار تاریخـی 
توسـط نیـروی انتظامی کشـف گردید.رئیس حـوزه قضایی فاریـاب در پایان اظهار 
داشـت:از زحمـات وتـالش هـای شـبانه روزی نیـروی انتظامی فاریـاب در برخورد 

بـا قاچاقچیـان و متخلفیـن  نهایت قدردانـی را دارم.

رفع تصرف 53هزارمترمربع ازاراضی ملی 
درجنوب کرمان

5۳ هزارمترمربع ازاراضی ملی درشهرهای جنوب کرمان رفع تصرف شد.
بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی جنـوب 
کرمان،سـرهنگ  مصطفـی ابرهـام گفت:درپنـج مـاه گذشـته بیـش از 5۳هـزار 
مترمربـع ازاراضـی شـهر هـای جنـوب کرمـان بـه ارزش 720میلیاردرالـج رفـع 
تصـرف شـده اسـت. فرمانـده یـگان حفاظـت اداره کل راه وشهرسـازی جنـوب 
کرمـان اظهارداشـت:این اراضـی شـامل ۸۳ قطعـه و  وضعیت ظاهـری این اراضی 
بـه صـورت حصارکشـی، شـفته و شـخم زنـی بـوده اسـت. وی ضمـن برشـمردن 
محترم،نیروانتظامـی  دادسـتان  همـکاری  ملـی،از  ازاراضـی  محافظـت  اهمیـت 

وعوامـل یـگان حفاظـت اداره کل راه وشهرسـازی تشـکرکرد.

پایان زیرسازی بلوار جمهوری قلعه گنج

زیرسـازی  و پاشـش mc ضلـع جنوبـی بلـوار جمهـوری بـا حضـور آقـای مـراد 
احمـدی معاونـت شـهرداری و همـت و همـکاری مهندس اردشـیر احمدی نقشـه 
بـردار پـروژه بـا نظـارت واحـد فنـی شـهرداری آقـای فیـروز حیـدری و مهنـدس 

چهـرآزاد بـه پایان رسـید .

در محور جیرفت -کهنوج رخ داد؛

تیراندازی به کاروان عروسی یک کشته بر 
جای گذاشت

پـژو 405 کـه بـا 5 سرنشـین از عروسـی در روسـتای شـاه اباد برمی گشـت تحت 
تعقیـب یـک ماشـین ناشـناس و مـورد حملـه قـرار گرفت ، یـک نفـر در دم جان 

باختـه و مابقـی به شـدت مجروح شـدند.
بـه گـزارش شـبکه اطـالع رسـانی راه دانا؛بـه نقـل از راه آرمـان؛ سـاعت دو بامداد 
پنـج نفـر از اهالـی شـهر دوسـاری که با خـودروی پژو در حال برگشـت از مراسـم 
جشـن عروسـی از روسـتای شـاه آباد شـهر رودبار بودند توسـط خودروی ناشناس 
تحـت تعقیـب قـرار مـی گیرنـد کـه نهایتـا روبـروی پسـت بـرق هلیـل واقـع در 
محـور جیرفـت کهنـوج مورد تیرانـدازی قرار می گیـرد. خوردی مضـروب از جاده 
منحـرف شـده کـه یکـی از سرنشـینان بالفاصلـه جان باختـه و چهار نفـر دیگر به 
شـدت مجـروح شـده اند و خـودروی ضارب متواری می شـود . هنـوز در خصوص 
چرایی این واقعه هیچ خبری از سـوی مسـئوالن شهرسـتان منتشـر نشـده اسـت.

تنیــس روي میــز یکــي از ورزشهاییســت 
کــه در منوجــان جوانــان مســتعد زیــادي 
ــت  ــوان گف ــاید بت ــوده و ش ــذب نم را ج
ــدار  ــهاي پرطرف ــزء ورزش ــه ج ــا اینک ب
ــت  ــا هیئ ــت ام ــم نیس ــال ه ــل فوتب مث
ــاي  ــت آق ــا مدیری ــتان ب ــس شهرس تنی
حســن خودســتان یکــي از  فعــال تریــن 
هیئــت هــاي ورزشــي شهرســتان اســت 
کــه همیشــه در ســطح پنــج شهرســتان 
جنوبــي حــرف اول را زده و حتــي در 
ســطح کل اســتان کرمــان بعنــوان یــک 
مدعــي مطــرح بــوده انــد و یکــي از 
نــکات قابــل توجــه ایــن هیئــت ورزشــي 
ــن  ــوان ورزشــکار در ای ــال بان حضــور فع
ــه در ســایر رشــته  رشــته ورزشیســت ک

ــد. ــري دارن ــکان حضــور کمت ــا ام ه
ــم  ــن تی ــون ای ــا کن ــه ت ــي ک از مقامهای
کســب نمــوده مــي تــوان بــه ایــن مــوارد 

اشــاره کــرد:
میــز   روي  تنیــس  تیــم  ۱-قهرمانــی 
ــتان  ــج شهرس ــان در پن ــال منوج بزرگس
در  کــه  مســابقات  تمــام  در  جنوبــی 
بعنــوان  چــه  مختلــف   مناســبتهاي 
میزبــان و چــه میهمــان برگــزار گردیــده 

ــت.  اس
2-قهرمانــی تیــم  نوجوانــان منوجــان 
طــي  ســه ســال متوالــی و انتخــاب 
جنــوب  نماینــده  بعنــوان  منوجــان 
اســتان کرمــان در مســابقات مختلــف 

اســتاني
ــران  ــط دخت ــوم توس ــام س ــب مق ۳-کس

ــده  ــوان نماین ــتان بعن ــابقات اس در مس
ــی ــای جنوب ــتان ه شهرس

4-کســب مــدال و عناویــن برتــر توســط  
بازیکنــان منوجانــی در مســابقات اســتان 
رودان  شهرســتان  در  کــه   هرمــزگان 

ــده اســت . ــزار گردی برگ
ــن  ــون ای ــفانه اکن ــن متاس ــود ای ــا وج ب
ســالني  در  قبــال  کــه  ورزشــکاران 
ــا  ــازي ب ــکاران بدنس ــا ورزش ــترک ب مش

در اختیــار داشــتن حداقــل امکانــات 
ــات و  ــس( تمرین ــز تنی ــدد می ــه ع )س
ــت  ــد بعل ــام میدادن ــان را انج مسابقاتش
گســترش ســالن بدنســازي ،قســمتي کــه 
ــود از  ــازان ب ــگ ب ــگ پن ــار پین در اختی
ایشــان گرفتــه شــده و اکنــون کــه ایــن 
تیــم خــود را بــراي حضــور در مســابقات 
ــا مشــکل  ــد ب کشــوري آمــاده مــي کردن
ــده  ــه ش ــن مواج ــکان تمری ــتن م نداش

ــد . ان
شــاید بعــد از فوتبــال ،ورزشــهاي ووشــو 
ــي  ــته های ــا رش ــز تنه ــس روي می و تنی
هســتند کــه بصــورت حرفــه اي و در 
ســطح قهرمانــي در شهرســتان منوجــان 
ــه  ــادي را ب ــان زی ــد و جوان ــت دارن فعالی
ــوده  ــذب نم ــا ج ــته ه ــن رش ــمت ای س

ــد . ان
و  اداره ورزش  دارد کــه  بنابرایــن جــا 
ــته  ــن دو رش ــکاران ای ــان از ورزش جوان
ــا  ــد  ت ــورت دهن ــاي الزم را  ص حمایته
ــاي  ــم و اعض ــن تی ــان ای ــزه بازیکن انگی
ــد و  ــرده ان ــالش ک ــت ت ــه سالهاس آن ک
جایــگاه مناســبي را در ســطح اســتان 
کســب نمــوده انــد ،از بیــن نــرود و 
ــرد  ــرار گی ــان ق ــار ایش ــالني در اختی س
تــا بتواننــد تمرینــات آمــاده ســازي 
بــراي حضــور و برگــزاري مســابقات را در 

آن انجــام دهنــد .
ــن  ــال پرطرفدارتری ــه فوتب ــه ک ــن نکت ای
ورزش دنیاســت قبــول !امــا نبایــد از 
از  کــه  ورزشــي  هــاي  رشــته  ســایر 
ــراي گفتــن داریــم  قضــا در آن حرفــي ب
غافــل شــد و ایــن ورزشــکاران را کــه بــا 
اشــتیاق و انگیــزه و تمرینــات منظــم 
مقامهــاي بســیار خوبــي هــم کســب 

ــرد  ــا ک ــد ره ــوده ان نم
و هیــچ فضــاي ورزشــي را در اختیارشــان 

قــرار نــداد .

جبار زارعي )تریبون جنوب(

قهرمانان پینگ پنگ باز منوجان را دریابید!

کاظم گلخنی - خبرنگار:
ماجـرا از خبـر تلـخ چنـد روز پیـش مبنی 
بـر غـرق شـدن 2 کـودک اهـل روسـتای 
شهرسـتان  احمـدی  بخـش  مازگـرد 
حاجی آبـاد آغـاز شـد. متن خبر گـواه این 
بـود کـه ایـن کـودکان بـرای بـازی داخل 
رودخانـه فصلـی رفته اند و بر اثـر بارندگی 
و پرشـدن بخـش عمیق رودخانـه و غفلت 

شـده اند. غـرق  خانواده هـا 
پلیـس بخـش احمـدی نیـز علـت مـرگ 
و  کـرده  عنـوان  غرق شـدگی  را  کـودکان 
تاکیـد دارد کـودکان قبـل از رسـیدن بـه 
مرکـز درمانـی جـان سـپرده اند امـا برخی 
و  جـاده  خرابـی  معتقدنـد  روسـتا  مـردم 
دوری از مراکـز درمانـی در مـرگ کودکان 

نقـش مؤثـری داشـته اسـت. 

تأخیر در اعزام به موقع کودکان
مازگـرد  روسـتای  معتمـدان  از  یکـی 
می گویـد: مهم تریـن دلیـل فـوت ایـن 2 
کـودک تأخیـر در رسـیدن خودرویـی بود 
کـه قـرار بـود ایـن 2 کـودک را بـه مراکز 

برسـاند.  درمـان 
دلیـل  بـه  افـزود:  حسـین پور«  »احمـد 
طغیـان رودخانـه و نبـود پـل ۳0 دقیقـه 
طـول کشـید تا خـودرو حامل کـودکان از 
آب گرفتگـی جـاده عبـور کنـد. شـاید اگر 
سرنوشـت  نمی آمـد  پیـش  معطلـی  ایـن 
ایـن کـودکان مـرگ نبـود.  وی بـا اشـاره 
بـه وضعیـت خـراب جـاده مازگـرد بیـان 
بـا  امـا  نمی کنـد  خبـر  حادثـه  می کنـد: 
داشـتن امکانـات حداقلـی نظیـر اورژانس 
جـاده ای، درمانـگاه و جاده هـای مناسـب، 
امـکان رسـاندن حادثه دیـدگان بـه مراکـز 

درمانـی و نجـات آن هـا بیشـتر اسـت. 
بـا اشـاره بـه جمعیـت هـزار  حسـین پور 
 ۱۸5 فاصلـه  و  مازگـرد  روسـتای  نفـری 
کیلومتـری تـا شهرسـتان حاجی آبـاد و و 
40 کیلومتـری تـا مرکـز بخـش احمـدی، 
می افزایـد: عـالوه بـر فاصلـه تـا حاجی آباد 
زیـاد اسـت. جاده این مسـیر هـم خراب و 
صعب العبـور اسـت و مردم مجبور هسـتند 
بخـش  بـه  درمانـی  امـور  انجـام  بـرای 
زیارتعلـی مرکـز بخـش رودخانـه برونـد. 

ایـن معتمـد روسـتای مازگـرد بیـان کرد: 
بـا ایـن فواصـل طوالنـی، داشـتن امکانات 
و  آسـفالت  جـاده،  پـل،  نظیـر  حداقلـی 
درمانـگاه بـرای روسـتای مازگـرد و دیگـر 
اسـت  ضـروری  منطقـه  ایـن  روسـتاهای 
و بهتـر اسـت مسـئوالن بـه ایـن موضـوع 

توجـه ویـژه ای کننـد. 

بخش احمدی، بشاگرد دوم 
»احمـد مرادی« نماینده مـردم بندرعباس 

در مجلس شـورای اسـالمی چنـدی پیش 
گفـت: در گذشـته بشـاگرد از محروم ترین 
بخـش  حـاال  ولـی  بـود  کشـور  مناطـق 
کشـور  مناطـق  محروم تریـن  از  احمـدی 

می شـود.  محسـوب 
همچنیـن فرماندار حاجی آباد در پاسـخ به 
سـؤال همشـهری درباره این کـه چرا اهالی 
بایـد  احمـدی  بخـش  مازگـرد  روسـتای 
بـرای درمـان راهی بخـش زیارتعلی رودان 
شـوند؟ گفـت: به دلیـل نزدیکی مسـافت، 
مـردم روسـتای مازگـرد بـرای انجـام امور 

درمانـی زیارتعلـی را انتخـاب می کننـد. 
مرکـز  در  افـزود:  جهانگیـری«  »حمیـد   
بخـش احمـدی کمبـود امکانـات درمانـی 
وجـود ندارد اما مردم مازگرد و روسـتاهای 
نزدیک تـر  مسـیر  درمـان  بـرای  همجـوار 
یعنـی درمانـگاه زیارتعلـی بخـش رودخانه 

می کننـد.  انتخـاب  را 
وی بیـان کـرد: طبـق مصوبـه دولـت همه 
 20 از  بیشـتر  جمعیـت  بـا  روسـتاهای 
خانوار، باید جاده آسـفالت داشـته باشـند؛ 
طـرح  ایـن  اجـرای  اسـت  ممکـن  البتـه 
زمان بـر شـود امـا دیر یـا زود اجـرا خواهد 

 . شد
وضعیـت  دربـاره  حاجی آبـاد  فرمانـدار 
احـداث جـاده در ایـن منطقـه ادامـه داد: 
از جـاده 25 کیلومتـری پـور بـه مازگـرد 
و  شـده  احـداث  کیلومتـر   ۱5 تاکنـون 

اسـت.  تکمیـل  حـال  در  مابقـی 

راه دور نیست، جاده خراب است
ایـن در حالی اسـت کـه اهالی تنهـا دلیل 
انتخـاب زیارتعلـی به جـای بخش احمدی 
را خرابـی جـاده عنـوان می کننـد. یکـی 
بخـش  چغـان  روسـتای  اهالـی  از  دیگـر 
کوشـا احمدی در این  بـاره می گوید: دوری 
راه مشـکل مـا نیسـت؛ اگر جاده هـای این 
بـه  درمـان  بـرای  نبـود  خـراب  منطقـه 
بخـش احمـدی می رفتیم. »رضـا کریمی« 
می افزایـد: اهالی روسـتاهای جنوب بخش 
چغـان  مازگـرد،  رد،  نظیرآبیـد،  احمـدی 
نیازهـای  انجـام  بـرای  مجبورنـد  آبنـه  و 
درمانـی بـه زیارتعلـی برونـد در حالـی که 
فاصلـه روسـتای مازگـرد تـا زیارتعلی 45 
کیلومتـر اسـت اما تا مرکـز بخش احمدی 

حاجی آبـاد 40 کیلومتـر فاصلـه اسـت. 
وی ادامـه می دهـد: ایـن محرومیت اسـت 
کـه بیـن مـا و حاجی آبـاد فاصلـه انداخته 
اسـت نه دوری راه. مشـکل مسـافت ۱۸0 
کیلومتـری تـا حاجی آبـاد نیسـت؛ معضل 
اسـت.  مناسـب  نبـود جـاده  مـا  اساسـی 
جاده هـای  ایـن  در  نمی توانیـم  وقتـی 
جـز  چـاره ای  کنیـم،  تـردد  صعب العبـور 

رفتـن بـه شـهرهای همجـوار نداریـم. 
ایـن  بـه گفتـه وی موضـوع مهـم دیگـر 
اسـت کـه اگـر جاده هـا ترمیـم و آسـفالت 
شـده بـود ایـن منطقه مهـم کشـاورزی از 
بن بسـت خـارج و به طـور حتـم از لحـاظ 

معیشـت متحـول می شـد.

خروج از بن بست ارتباطی
ــن  ــد مهم تری ــب را بای ــاده مناس ــود ج نب
احمــدی  بخــش  روســتاهای  مشــکل 
ــال  ــی در س ــق طرح ــرد. طب ــداد ک قلم
۱۳75 قــرار بــود مســیر دهســتان پــور بــه 
بخــش احمــدی آســفالت شــود. بــا اجرای 
ایــن طــرح مشــکل ارتباطــی تعــدادی از 
ــرد حــل  ــر مازگ ــه نظی ــتاهای منطق روس
ــا  ــد ت ــرا نش ــرح اج ــن ط ــا ای ــد ام می ش
این کــه 4 ســال قبــل »جاســم جــادری«، 
اســتاندار ســابق هرمــزگان، طــی ســفری 
ــه کوهشــاه احمــدی قســمتی از طــرح  ب
ســال 75 یعنــی آســفالت جــاده روســتای 
ــه طــول 25 کیلومتــر  ــه مازگــرد ب ــور ب پ

ــرد. ــی ک را گلنک زن
بـا ایـن اقـدام 6 کیلومتـر از این جـاده در 
سـال 95 آسـفالت شـد ولـی ۱5 کیلومتر 
و  نرسـیده  بهره بـرداری  بـه  هنـوز  آن 
معـاون  گذشـته  سـال  سـفر  وجـود  بـا 
جهانگیـری«  »اسـحاق  رئیس جمهـوری 
بـه زادگاهش )بخـش احمـدی(، همچنان 
مشـکالت جـاده ای ایـن منطقـه محـروم 
پایـان نیافته اسـت. برخی آگاهـان منطقه 
معتقدنـد اگر جاده دهسـتان پور به بخش 
برسـد مسـیر  بهره بهـرداری  بـه  احمـدی 
کهنـوج )جنـوب کرمـان( به شـیراز و یزد 
حـدود ۱40کیلومتـر نزدیک تر می شـود و 
ایـن منطقـه از بن بسـت ارتباطـی بیـرون 

آمد. خواهـد 

فرماندار حاجی آباد: از جاده 25 کیلومتری پور به مازگرد تاکنون 15 کیلومتر احداث شده و مابقی در حال تکمیل است

راهبن بست جاده های روستایی در حاجی آباد
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هفته نامه

لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

معیـن  نماینـده  سـاالری  اسـالم   : مکـران  گـزارش  بـه 
از  مـا  خبرنـگار  بـا  منوجـان  در  زمیـن  گهـر  اقتصـادی 
پروژهـای در دسـت تاسـیس واجـرا شـده ایـن شـرکت 

کـرد عنـوان  چنیـن 
۱-هتـل  گردشـگری مینـو جهـان بـا چهـل سـوئیت و ده 
آالچیـق و رسـتوران با 600متـر زیر بنا ونمایشـگاه دائمی 
صنایع دسـتی ،دریاچه وپل متحرک ،کافی شـاپ وآبشـارو 

منظـره زیبـا و دیدنـی آن که در دسـت احداث اسـت. 
2-کمپ ترک اعتیاد بانوان ماهکنگان منوجان

۳-سوله بسته بندی محصوالت کشاورزی ماهکنگان
4- سالن خیاطی قلعه

5-کارگاه قالی بافی نخلستان منوجان
6-کارگاه چـرم دوزی وگلیـم بافـی کمـپ ماهگنـگان بـا 

زمینـه بـه کار گیـری مددجویـان بـه ظرفیـت 60 نفـر
7-سالن قالی بافی سرراس

۸-پروژه جنگل کاری  شهرک صنعتی 
9-سالن قالی بافی گشمیران
۱0-کارگاه خیاطی گشمیران

۱۱-قالی بافی جهادآباد
۱2نوسازی و آماده سازی مدارس

۱۳-سـاخت سـرویس بهداشـتی وحمـام بـرای مددجویان 
کمپ

۱4-ساخت خانه وترمیم خانه های افراد بی بضاعت
۱5-توزیع سبد کاال بین افراد بی بضاعت

۱6-کالسهای کنکور و آماده سازی دانش آموزان 
۱7-احداث دامداری روستای قدیر پور
۱۸-کارگاه وسالن قالی بافی چاهشاهی
۱9- مرمت واحیا قلعه باستانی منوجان

20-کارگاه شـال بافـی جهادابادبا اشـتغال زایی بیش از۳0 
نفر

2۱-جنـگل کاری کل شهرسـتان بـا وسـعت ۳000هکتار 
تفاهـم  نامـه کاشـت درختان بـا منابع طبیعـی......

نمایشـگاه دایمـی محصـوالت تولیـدی معیـن اقتصـادی 

منوجـان بـه تعـداد ۱0 غرفه مزیین شـده وصنایع دسـتی 
تولیـد شـده در منوجـان بـا زمینـه اشـتغال زایـی 2نفـر 
در ورودی مرکـز گردشـگری مینـو جهـان مـی باشـد در 
ایـن نمایشـگاه شـهروندان محتـرم ومسـافرین عزیـز مـی 
تواننـد انـواع کیـف چرمی دسـتی وکیـف پارچـه ای زنانه 
و انـواع گلـدان وسـبد بافته شـده از برگ درختـان با ذوق 
هنـری هنرمندان منوجانی  وانواع شـال و روسـری قالیچه  
دوزی   وگالبتـون  دوزی  زیبا،سـوزن  هـای  فـرش  وتابلـو 
گلیـم گپه،کـه همـه  محصـول کارگاهـای این شـرکت در 

اسـت. منوجان 
ادامه در شماره  آینده

اشتغال وتوسعه منوجان با حضور معین اقتصادی
)گهر زمین( شتابی مضاعف گرفته است


