
2

گردهمایی 
سران 
طوائف
 جنوب کرمان

2

  جلسه فصلی 
متصدیان

 نانوای های 
شهرستان 

فاریاب
تشکیل شد

هفته نامه فرهنگی، اجتماعی/گستره توزیع منطقه ای :کرمان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان/ سال سوم، شماره 79/یکشنبه 25 شهریورماه 1397- 4 صفحه - 1000 تومان

یاداشت مدیر مسئول

محمد دیمه کار

صفحه 3

چرا انبار نفت در کهنوج تخریب شد؟
نماینده کهنوج: بازرسی ورود کند

 شرکت نفت: احداث انبار نفت در کهنوج وجاهت نداشت
 رییس شرکت نفت کهنوج: فقط یک مرده شور هستم تصمیم گیرنده واقعی نیستم

پست 
اینستاگرامی 
دکتر حمزه 

   صفحه 2   

نقدی 
بر طایفه گرایی

 در عصر 
دمکراسی
   صفحه 3   

پیش خرید 
گوجه حذف 
دالل ها و 
خوشحالی 
کشاورزان

   صفحه 3   

شتاب چرخ توسعه 
و آبادانی فاریاب 
به همت فرماندار 

و بخشداران و 
دهیاران

   صفحه 4   

اطالعیــــه
دهیـاری هـای بخـش هـور از توابع شهرسـتان فاریـاب باسـتناد مـاده ۱۴ آیین نامه 
اسـتخدامی دهیاریهـای کشـور بـرای تامین نیروی انسـانی مـورد نیاز به تعـداد۱ نفر 
نیـروی مـرد یـا زن از بیـن متقاضیـان بومـی بخـش هـور و دارای مـدرک تحصیلـی 
لیسـانس و باالتـر در رشـته هـای حسـابداری ، مدیریـت )تمـام گرایشـها   (  ،کاربـرد 
کامپیوتـر در حسابداری ،حسابرسـی،اقتصاد )تمـام گرایشـها(،و ۱ نفـر نیـروی مـرد 
دارای مـدرک عمران،معمـاری،راه و شهرسـازی، بعـد از برگـزاری آزمـون و مصاحبـه 
تخصصـی و تاییـد صالحیـت توسـط هسـته گزینـش و همچنیـن بـا درنظـر گرفتن 
سـایر شـرایط بصـورت قراردادی دعـوت به همـکا ری مینماید .لذا دارنـدگان مدارک 
تحصیلـی فـوق میتواننـد جهـت تکمیل فـرم ثبت نـام و ارائه مـدارک تا پایـان وقت 

اداری مـورخ 97/7/2 بـه بخشـداری هـور مراجعـه نمایند.

رزمایـش اقتدار عاشـورایی سـپاهیان 
محمد رسـول اهلل در شهرسـتان فاریاب 
گردانهـای  بسـیجیان  پرشـور  باحضـور 

بیـت المقـدس اولویـت اول،و بـا برنامه 
شهدا،سـتون  گلـزار  غبارروبـی  هـای 
بـا  زنـی  سـینه  و  کشـی،راهپیمایی 

هـور  و  فاریـاب  در  گسـترده  شـرکت 
برگـزار شـد.

خبرنگار مکران ابراهیم تاجیک

رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان محمد رسول اهلل 
در شهرستان فاریاب 

نام و ننگ و آب 
کلید واژه توسعه در گفتار دانشور در همایش سران طایفه کهنوج

 بـه گـزارش مکـرانَ دکتـر دانشـور در دومیـن همایـش علما و 
سـران طوایـف در بـاب عدالـت و امنیـت پایـدار با طـرح گفتمانی 
نویـن گفت:سـران طوایـف فقـط در جمـع آوری سـالح غیرمجـاز 
نقـش آفرینـی نکننـد بلکـه بـا توسـعه و تعمیـق نقـش خـود در 
موضوعاتی چون اشتغال و ازدواج جوانان،نخبه پروری،تولید،اقتصاد 
عوامـل  و شناسـایی سـایر  بانـوان  مقاومتی،کنکورسراسـری،امور 
ادامـه  در  دانشـور  کنند.دکتـر  ورود  جـدی  صـورت  بـه  ناامنـی 
افزود:جـای نخبـگان علمی،پژوهشـگران و بانـوان فرهیخته در این 

خالیست... جلسـه 
پی نوشت: 

پیـرو گفتار دکتر دانشـور کـه به نکات مهمی در توسـعه جنوب 
کرمـان اشـاره کرد اسـتفاده از سـران نخبـه و دانشـگاهی در کنار 
احتـرام به سـران سـنتی و اسـتفاده از تجربیـان آنها، چـون وقتی 
دانش و تجربه با هم باشـد تفکر و تعقل و توسـعه ایجاد می شـود 
بـرای مبـازه با جهـل و بیکاری وشناسـای آسـیب هـای اجتماعی 
بایدابتـدا ریشـه هـای آن کـه فقـر و بیـکاری و بیسـوادی اسـت 
خشـکاند ایـن میسـر نمـی شـود جز بـا همـکاری دولت مـردان و 
مـردم .. بـا ایجاد شـغلهای متناسـب افـراد می تواند جلو بسـیاری 
از بزهکاریهای خرد و کالن که نشـات گرفتن از فقر اسـت گرفت..  
آنچه نویسـنده از این همایش  برداشـت کرد اسـتفاده از بزرگان و 
معتمـدان و سـران طایفه جهت صلح و آشـتی بیـن طوایف درگیر 
نـزاع یا سـرقتهای مسـلحانه یـا حمل سـالح که منجر بـه تحویل 
سـالح یـا آشـتی بعد از کشـتار و بی خانمـان کردن دههـا خانواده  
بـوده اسـت در حالیکـه انتظار اسـت سـران و بـزرگان کاری کنند 
کـه در جامعـه امـروزی خشـونت و قتـل و غـارت جایـی خـود به 

مـودت و دوسـتی و امنیـت بدهد.
جنـاب دانشـور در سـخنرانی خـود از نـام و ننـگ نـام بردنـد 
کلماتـی کـه در فرهنگ کهـن ایرانیان زیاد به چشـم مـی خورد و 
مـورد احتـرام جامعـه ایرانی اسـت اما متاسـفانه امـروزه در جامعه 
مـا کمرنـگ شـده اسـت مـا باید بـا آمـوزش صحیـح بـه فرزندان 
خـود بیاموزیـم کـه درس خوانـدن و قلم بدسـت گرفتن نام اسـت 

و اسـلحه و چمـاق  بدسـت گرفتـن ننـگ می باشـد
مـا بایـد امـروز در شـهر و روسـتایی خـود بـه نخبـگان علمـی 
خـود بنازیـم نـه کثـرت اوالد و قـوم و خویش که بیسـواد و چماق 

هستند  بدسـت 
جامعـه امـروزی ما که قانونمند اسـت و پیرو قانون و سرنوشـت 
خـود را بـه صورت دمکراسـی دنبال مـی کند نمی توانـد پیرو قوم 
و قبیلـه و سـر طایفه و غیره و ذالک باشـد باید بـرای ایجاد آرامش 
در جامعه به سـرمایه ای که در حال نابودی اسـت مثل آب  توجه 
شـود تـا در آینـده جنـگ و کشـتار آب نداشـته باشـیم  بایـد جلو 
زورگویـی هـا بر اسـاس قانـون بگیریـم نه اینکـه دنبـال کدخدا و 

خان منشـی باشـیم برای جلوگیری از آسـیب هـای اجتماعی ...
مـا اگـر در جامعـه سـنتی خودمـان کنـکاش کنیـم متوجه می 
شـویم بیشـتر درگیـری هـا در اقشـار ضعیـف به دلیل حق کشـی 
در قبیلـه ای توسـط بعضـی سـران طایفـه بوده ایـم اگر امـروز در 
رودبـارو قلعـه گنـج زمینهای کشـاورزی و چاهای آب سرشـماری 
کنیـد متوجـه خواهیـد شـد اقشـار ضعیـف خیلـی کـم صاحـب 
امـالک هسـتن در حالیکـه در همـان طایفـه زندگـی مـی کننـد 
وباجبـر و فقـر دسـته پنجه نرم می کنند گاها دسـت به خشـونت 

مثـل قتـل و غـارت و قاچـاق می زننـد .... 
بهتریـن راهـکار بـرای کاهـش آسـیب هـای اجتماعی اشـتغال 
پایـدار و احتـرام بـه اقشـار کـم درآمـدو قانـون مند کردن سـران 

اسـت.... طایفه 

کسب مقام اول تیم  کاراته بانوان 
کهنوج در مسابقات بین المللی کاراته 

جام کاسپین 
 تیـم بانـوان کاراتـه کهنـوج بـه همـراه تیـم کرمان با کسـب 
۶۴ مـدال طـال ۵2مـدال نقـره و 7۴مدال برنز  در مسـابقات بین 
المللـی بانـوان جام کاسـپین موفق شـدند مقام اولـی این رقابت 

هـا را کسـب نمایند
از روابـط عمومـی هیئـت کاراتـه کهنـوج مجیـد  نقـل  بـه 
محمـودی ریئـس هیئـت کاراتـه کهنـوج بـا بیـان این کـه تیم 
کاراتـه بانـوان کهنوج که به همـراه تیم کرمان در این مسـابقات 
شـرکت کـرده بـود افـزود : در مجموعـه تیـم کرمـان بـا کسـب 
۶۴مـدل طـال ،۵2مـدال نقـره و 7۴مـدال بزنـز موفـق شـد بـاال 
تـر از تیـم هـای گیـالن و البـرز مقـام اول ایـن رقابـت هـا را به 

دسـت آورد 
رییـس هیئـت کاراتـه کهنـوج خاطر نشـان کـرد: تیـم کاراته 
بانـوان کهنـوج 2۰ مـدال طـال، ۱۰ مدال نقـره و ۱۱ مـدال برنز 

در ایـن رقابـت ها بدسـت آورد
الزم بـه ذکـر اسـت چهارمیـن دوره مسـابقات بیـن المللـی 
بانـوان جـام کاسـپین بـه میزبانـی سـبک شـوتوکان ski ایـران 
از تاریـخ ۱۴تـا ۱۶شـهریور بـه مدت ۳روز در شـهر انزلـی برگزار 

. شد
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آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره  ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱۴82هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم 
فاطمـه کهورآبـادی فرزند داوی بشـماره شناسـنامه ۵22 صادره از خرمشـهر در یک 
بـاب اتـاق نیمه سـاز به مسـاحت ۱۶7.۵۳ متر مربع پـالک 978۳ فرعـی از2 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱7۴۶ فرعـی از 2 اصلی قطعه یک واقـع در کهنوج 
حیدرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی خانـم قدیسـه مسـکار محـرز گردیده اسـت.

لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره  ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱87۰هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
عزیـز آتـش افـروز فرزنـد اعید بشـماره شناسـنامه 7۳۰۳ صـادره از کهنـوج در یک 
قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 2982۴ متـر مربـع پـالک ۱۰۱7 فرعـی از۵۶ 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۴ فرعـی از ۵۶  اصلـی قطعـه یـک واقـع در 
کهنـوج روسـتای دهپیـش خریـداری از مالک رسـمی خانم معصومـه مهیمی محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
برابـر رای شـماره هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت 
ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت 
ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم آمنـه خسـروخاور فرزند 
احمـد بشـماره شناسـنامه ۱7۱ صـادره از جیرفـت در یـک بـاب خانـه به مسـاحت 
۴۶7.۱۰متـر مربـع پـالک ۱۱۵ فرعـی از2۵ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالک 
یـک فرعـی از 2۵  اصلـی قطعـه یـک واقع در کهنوج عاشـق آباد خریـداری از مالک 
رسـمی آقـای سـید عبدالرضـا موسـوی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱۴7۴هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم سـمیه بیگلری 
کهنوجـی فرزند منصور بشـماره شناسـنامه ۰ صـادره از کهنوج در یـک باب خانه به 
مسـاحت ۴۰2.7۴ متـر مربـع پالک ۱۳۶ فرعـی از29 اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک 29اصلـی قطعـه یک واقـع در عباس آبـاد کهنـوج خریداری از مالک رسـمی 
آقـای علـی حمـزه گردیـده اسـت.لذا به منظور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت به 
فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند از تاریـخ انتشـار اولین آگهی 
بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید،ظرف 
مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجـع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت مذکـور و عدم وصول اعتـراض طبق 

مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره  ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱۳8۴هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم 
عصمت عزیزی نسـب فرزند درگوش بشـماره شناسـنامه ۱۰۶9 صادره از کهنوج در 
یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 29۵.۵ متر مربـع پالک ۴۳ فرعـی از۳8 اصلـی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک یـک فرعـی از ۳8  اصلی قطعـه یک واقـع در کهنوج محله 
قلعـه کهنـه خریـداری از مالـک رسـمی آقـای امیـر سـعیدی مالکی محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع ماده ۳ قانون و مـاده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر رای 
شـماره  ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱۴87هیـات اول موضـوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم شـهناز 
راونـد فرزنـد ابراهیـم بشـماره شناسـنامه 9۰۴ صـادره از کهنـوج در یک بـاب خانه 
بـه مسـاحت ۳۰۰ متـر مربع پـالک ۱۱۴ فرعـی از2۵ اصلی مفروز و مجزی شـده از 
پـالک یـک فرعـی از 2۵  اصلی قطعـه یک واقع در عاشـق آباد کهنـوج خریداری از 
مالـک رسـمی آقـای سیدهاشـم موسـوی محرز گردیـده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره  ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۰۵98هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم 

آفریـده خرمـی فرزنـد ابراهیم بشـماره شناسـنامه ۳ صـادره از جیرفـت در یک باب 
خانـه بـه مسـاحت 2۳8.۵ متـر مربع پالک ۱۳۵ فرعـی از29 اصلی مفـروز و مجزی 
شـده از پـالک 29  اصلـی قطعـه یـک واقـع در کهنوج بلـوار حافظ کوچه شـماره 8 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین عقیلی محرز گردیـده اسـت.لذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم 
و پـس از اخذ رسـید،ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مـدت مذکور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره  ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱9۰۰هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
کهنـدل جاللـی فرد فرزند درگوش بشـماره شناسـنامه ۶7۳ صـادره از رودبارجنوب 
در یـک بـاب مغـازه بـه مسـاحت 28.7۴ متـر مربـع پـالک 978۴ فرعـی از2 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱8۵ فرعـی از 2  اصلـی قطعه یک واقـع در کهنوج 
حیدرآبـاد خریـداری از مالـک رسـمی آقـای چـراغ خانـی محـرز گردیده اسـت.لذا 
بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود 
در صورتـی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض خـود را 
بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم 
اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱8۵۵هیـات موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملک کهنـوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی خانـم خانم 
شـمبوئی نـژاد تـکل فرزند تاجـک بشـماره شناسـنامه ۱8۵ صـادره از رودبارجنوب 
در یـک قطعـه زمیـن مزروعی بـه مسـاحت ۳277۶7.۳۳متـر مربع پـالک ۴ فرعی 
از۴78 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۴78 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در 
روسـتای پیرحاجـی قلعـه گنـج خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جـان اهلل میرانی 
طـراده و خانـم خانـم شـمبوئی نژاد تـکل محـرز گردیده اسـت.لذا به منظـور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص 
نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس 
از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به 
مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت مذکـور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8

اصغر نارویی –رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج
*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱۳9۰هیـات موضـوع قانـون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضی آقـای حامد 
بهرامـی مقـدم فرزنـد آخـرداد بشـماره شناسـنامه ۱۰ صـادره از قلعـه گنـج در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت ۳۶۳ متـر مربع پـالک ۱2۵2 فرعـی از۴97 اصلـی مفروز و 

مجـزی شـده از پـالک ۴ فرعـی از ۴97 اصلـی قطعـه چهـار واقـع در شـهرک امـام 
رضـا قلعـه گنـج خریـداری از مالـک رسـمی آقـای حسـین بازگیـر محـرز گردیـده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت در 
صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8
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*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی برابر 
رای شـماره  ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱8۱۳هیـات اول موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملـک کهنـوج تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی آقای 
محمـد رئیسـی زاده فرزند حسـین بشـماره شناسـنامه ۰صـادره از منوجـان در یک 
قطعـه زمیـن مزروعی مشـتمل بر باغ نخیالتی به مسـاحت ۴۴۴77متـر مربع پالک 
۱۰ فرعـی از۱۱۰۵ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک ۱۱۰۵ اصلـی قطعه پنج 
واقـع در منوجـان غدیرپـور خریـداری از مالـک رسـمی آقـای چـراغ مـزوری محرز 
گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز 
آگهـی مـی شـود در صورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین آگهـی به مـدت دو ماه 
اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مدت یـک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را به مراجـع قضایی تقدیـم نمایند.بدیهی 
اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند 

مالکیت صـادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8
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*******

آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
برابـر آراء شـماره   ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱۳۶8و۱۳97۶۰۳۱9۰۰2

۰۰۱27۶ و۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱277 وهیـات اول موضـوع قانـون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک کهنوج تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضیان۱- آقای موسـی 
نوابـی پـور فرزنـد سـیاه بشـماره شناسـنامه ۳92۳ صـادره از خرمشـهر در دو باب 
مغـازه بـه مسـاحت ۱۰۰ متـر مربـع پـالک ۱2۵۴ فرعـی از۴97 اصلـی مفـروز و 
مجـزی شـده از پـالک ۱۳ فرعـی از ۴97  اصلـی قطعـه چهـار واقـع در قلعه گنج 
خیابـان شـهید حیدری خریداری از مالک رسـمی آقای حسـین احمـدی،2- آقای 
موسـی نوابی پور فرزند سـیاه بشـماره شناسـنامه ۳92۳ صادره از خرمشـهر در دو 
بـاب مغـازه بـه مسـاحت ۵۶ متر مربع پـالک ۱2۵۳ فرعـی از۴97 اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک ۱۳ فرعـی از ۴97  اصلـی قطعـه چهـار واقع در نـورک آباد 
قلعـه گنـج خریـداری از مالـک رسـمی آقای حسـین احمـدی ،۳- آقـای حمداهلل 
سـاالری مقـدم فرزنـد صولت بشـماره شناسـنامه ۶۳۰۰ صـادره از کهنـوج در یک 
بـاب خانـه بـه مسـاحت 2۵۱.۴ متر مربـع پالک ۱۱۳ فرعـی از۳۵ اصلـی مفروز و 
مجـزی شـده از پـالک یـک فرعـی از ۳۵  اصلـی قطعه یک واقـع در کهنـوج بلوار 
حافـظ خاتـون آبـاد خریـداری از مالک رسـمی آقای ناصـر مهیمی،محـرز گردیده 
اسـت.لذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصلـه ۱۵ روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضی 
داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مـدت دو مـاه اعتراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید،ظرف مـدت یک مـاه از تاریخ 
تسـلیم اعتراض،دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم نمایند.بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند 

مالکیـت صادر خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:97/۰۶/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم:97/۰7/۰8
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بـزرگ  گردهمایـی  دومیـن 
علمـا، سـران طوایـف، معتمدان 
و  جنـوب  سـفیدان  ریـش  و 
شـرق اسـتان کرمان با محوریت 
کهنـوج  در  توسـعه  و  امنیـت 

برگـزار شـد .
بـه گـزارش  مکـران بـه نقـل 
سـیما  و  صـدا  خبرگـزاری  از 
اجتماعـی  معـاون  کرمـان  از 
جـرم  وقـوع  از  پیشـگیری  و 
دادگستری اسـتان کرمان گفت: 
ایـن گردهمایـی بـا گردهمایـی 
کرمـان  جنـوب  طوائـف  سـران 
بـا هـدف کمک بـه ارتقـا امنیت 
نتایـج  بررسـی  توسـعههدف  و 
نامـه  میثـاق  اجـرای  مثبـت 
عدالـت و امنیت پایدار و بررسـی 
راهکارهـای جدیـد بـرای ارتقای 
شـاخص هـای امنیتـی و بهبـود 
شهرسـتان  در  زندگـی  سـطح 
هـای جنوبـی و شـرقی اسـتان 

کرمـان برگـزار شـد.
آقـای محمدباقـر اسـالمی بـا 
نامـه  میثـاق  اینکـه  بـه  اشـاره 
عدالـت و امنیت پایـدار در اولین 
گردهمایی علما و سـران طوایف 
جیرفـت  در  پارسـال  آذر  کـه 
برگـزار شـد بـه امضـای سـران 
دسـتگاه  مسـئوالن  و  طوایـف 
هـای انتظامـی و امنیتی اسـتان 
رسـید ، گفـت: ایـن میثـاق نامه 
در نخسـتین سـال اجـرای خود 
شـهرهای  در  خوبـی  نتایـج   ،
جنوبـی اسـتان به همراه داشـت 
و بـه طـور مثـال در سـال 9۶ 
شـاهد   9۵ سـال  بـه  نسـبت 
کاهـش 22 درصـدی آمـار قتل 
افزایـش   ، تیرانـدازی  کاهـش   ،
صلـح و سـازش و میانجیگـری 
در شـهرهای جنوبـی و شـرقی 

بودیـم.
معاون اجتماعی و پیشـگیری 
از وقوع جرم دادگسـتری اسـتان 

مسـئوالن  بـه  خطـاب  کرمـان 
گفـت: این میثـاق نامه ، بندهای 
از جملـه در  دیگـری هـم دارد 
زمینـه حل مشـکالت مـردم که 
از  بهتـر  و  گذشـته  مثـل  بایـد 
گذشـته ، بـه آن هـا هـم توجـه 

. د شو
هـای  پیشـگیری  مدیـرکل 
دومیـن  در  هـم  قضاییـه  قـوه 
گردهمایی سـران وعلمـا طوایف 
شـرق وجنـوب کرمـان گفت: در 
اگردهمایـی  پیشـگیری  بحـث 
سـران طوائـف جنوب کرمـان با 
هـدف کمـک بـه ارتقـا امنیت و 
توسـعهز آسـیب هـای اجتماعی 
بایـد از ظرفیـت هـای مردمـی 

اسـتفاده کنیـم و همانطـور کـه 
ظرفیـت هـای مردمـی در دفـاع 
مقـدس یـا بحـران هایـی نظیـر 
زلزلـه هـای مهیـب بـه کمـک 
کشـور آمـد اکنـون هـم مـردم 
مـی تواننـد بـه حـل مشـکالت 
کمـک کننـد و هنـر مسـئوالن 
آن اسـت کـه مـردم را پـای کار 

بیاورنـد.
آقای سـید علی اصغـر رفاهی 
پیشـنهاد کـرد اگـر افـرادی در 
هـر شـهر مـی تواننـد بـه عنوان 
و  اختالفـات  بـه حـل  میانجـی 
دعـاوی کمـک کننـد از طـرف 

دادگسـتری هـا به کمـک گرفته 
. ند شو

شهرسـتان  پنـج  نماینـده 
در  کرمـان  اسـتان  جنوبـی 
هـم  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
در ایـن همایـش گفـت : امنیت 
و  توسـعه   ، جامعـه  در  فراگیـر 
پیشـرفت ملـت را ضمانـت مـی 
کنـد و بایـد بـه مسـئله امنیـت 
با حساسـیت ویژه ای نـگاه کرد. 
آقـای حمـزه افزود: امـروز جنگ 
روانی دشـمن، در جهـت نا امید 
کـردن مـردم اسـت و در مقابـل 
ایـن نقشـه بایـد امیـد آفرینـی 
تـا  کنیـم  تقویـت  مـردم  در  را 
سـبب حرکت رو به رشـد کشور 

باشـیم .
ایـن نماینـده مجلس ، ظلم و 
تعـدی را مهمتریـن عامل تفرقه 
بـر شـمرد و گفـت: قانـع نبودن 
بـه حـق خـود ، زیـاده خواهـی 
مراجعـه  و  سـالیق  اختـالف   ،
دیگـر  از  قانـون  بـه  نکـردن 
عوامـل ایجـاد تفرقـه و اختالف 
آن  مقابـل  نقطـه  در  و  اسـت 
مـی تـوان بـا تکیـه بر اصـول و 
منافـع مشـترک ، رعایت حقوق 
رهبـری  از  پیـروی  و  دیگـران 
را  جامعـه  در  وحـدت   ، واحـد 

بخشـید. اسـتحکام 
آقـای حمـزه بـا بیـان اینکـه 
مومنـان بـا هـم برادرنـد ، افزود: 
بیـان  بـرای  توجیهـی  هیـچ 
سـخنان تفرقـه انگیـز در امـت 

نـدارد. وجـود  اسـالمی 
سرپرسـت  فدایـی  آقـای 
اسـتانداری کرمـان هـم ضمـن 
جهـت  قضاییـه  قـوه  از  تشـکر 
اجـرای ایـن میثـاق نامـه گفت: 
نمی توانیـم  امنیـت  بـدون  مـا 
گردهمایی سـران طوائف جنوب 
کرمـان بـا هـدف کمک بـه ارتقا 
امنیـت و توسـعهزندگی خوبـی 

بـا  امیدواریـم  و  باشـیم  داشـته 
اسـتمرار و دوام ایـن میثاق نامه 
شـاهد امنیت پایـدار در جنوب و 

شـرق اسـتان باشـیم .
اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  وی 
همزمـان با امنیت شـاخص های 
توسـعه در جنوب هـم باید ارتقا 

پیـدا کنـد گفت این شـاخص ها 
در جنوب و شـرق اسـتان نسبت 
پاییـن  کشـوری  متوسـط  بـه 
اسـت و کمبودهـا بایـد جبـران 
شـود و ایـن بـا همـکاری دولت 

و مـردم امـکان پذیـر اسـت.
فدایـی بـا اعالم اینکـه وظیفه 
دولـت فراهم کردن زیـر بناهای 
توسـعه اسـت افزود: پـروژه های 
بزرگـی در منطقـه بـا مشـارکت 
معیـن هـای اقتصـادی در حـال 
اجـرا هسـتند امـا متاسـفانه در 
تامیـن آب عقـب هسـتیم اما در 
بـه زودی  حـوزه گاز مشـکالت 

حـل می شـود.
فـر  اسـدی  بنـی  سـردار 
فرمانـده انتظامی اسـتان کرمان 
علمـا  “گردهمائـی  دومیـن  در 
معتمـدان   ، طوایـف  سـران  و 
و  جنـوب  سـفیدان  ریـش  و 
عمـل  ابتـکار  از  اسـتان  شـرق 
دادگسـتری اسـتان بـه واسـطه 
اجـرای طـرح میثـاق ، امنیـت 
و  قدردانـی  پایـدار  عدالـت  و 
تشـکر کـرد و گفـت: اقدامـات 
و سـران  متنفذیـن  پیشـگیرانه 
طوایـف جنـوب و شـرق اسـتان 
هـم بـرای کاهش جرایم خشـن 
موثـر واقع شـده و در حوزه قتل 
بـا کاهـش ۱7 درصـدی آمـار و 
در موضـوع جمـع آوری سـالح 
هـای غیرمجـاز بـا افزایش ۱۰۰ 
درصـدی آمـار مواجـه هسـتیم.

دادگسـتری  کل  رئیـس 
اسـتان کرمـان هـم در دومیـن 
سـران  و  علمـا  “گردهمائـی 
ریـش  و  معتمدیـن  طوایـف، 
شـرق  و  جنـوب  سـفیدان 
اسـتانگردهمایی سـران طوائـف 
جنـوب کرمـان بـا هـدف کمک 
بـه ارتقـا امنیت و توسـعه گفت 
نامـه عدالـت و امنیـت  میثـاق 
خـرد  یـک  محصـول  پایـدار 
هـدف  بـا  کـه  اسـت  جمعـی 
مشـارکت  و  تعامـل  تقویـت 
بـا  اسـتان  امنیتـی  ارکان 
مـردم  متنفذیـن  و  معتمدیـن 
تنظیم شـده اسـت. اقـای یداهلل 

 ۴۵ پارسـال  در  افـزود:  موحـد 
بـا  فقـره حکـم قصـاص نفـس 
همـکاری مردم و سـران طوایف 
منتهـی بـه صلح و سـازش شـد 
کـه ایـن محصـول خیراندیشـی 
ایـن  وجـود  بـا  اسـت.  مـردم 
فعلـی  امنیـت   ، هـا  پیشـرفت 
نیسـت  مـردم  شـان  در  هنـوز 
وضعیـت  بـه  رسـیدن  بـرای  و 
مطلـوب بایـد از همـه ظرفیـت 

کنیـم. اسـتفاده  هـا 
طوایـف  سـران  نشسـت  در 
جنوب و شـرق استان در کهنوج 
طوایـف  سـران  نماینـدگان   ،
شهرسـتان رودبـار جنـوب هـم 
گفت: شـرایط اقلیمی نامناسـب 
اسـتان  جنوبـی  مناطـق  در 
کرمـان و ده هـا عامـل دیگـر ، 
زمینـه سـاز ایجاد جرائـم در این 

منطقـه شـده اسـت.
وی افـزود: رویکـرد جهـادی 
تنگاتنـگ  ارتبـاط  و  مسـئوالن 
مـردم و مسـئوالن توانسـته بـه 
کاهـش آسـیب هـای اجتماعی 
منجـر شـود و ایـن رویکردهای 
مثبـت بایـد توسـعه پیـدا کند.

نماینـده سـران طوائـف قلعه 
گنـج هم از نتایـج مثبت اجرای 
نامـه امنیـت و عدالـت  میثـاق 
پایـدار در ایـن شهرسـتان ابـراز 
خواسـتار  و  کـرد  خرسـندی 
توجـه بیـش از پیش مسـئوالن 
تـالش  و  مـردم  مشـکالت  بـه 

بـرای حـل آنهـا شـد.

گردهمایی 
سران طوائف جنوب کرمان

پست اینستاگرامی دکتر حمزه 
بازگشـت اولیـن محموله از تانکرهای انبار نفـت ، با پیگیری های 
انجام شـده و مسـاعدت مهندس موسـوی خواه مدیـر عامل محترم  
سـازمان پخش فراورده های نفتی کشـور اولین محموله از تجهیزات 
انبـار نفـت کهنوج به محل انبار برگشـت خورد همچنین ایشـان در 
تمـاس تلفنـی از سـفر قریب الوقـوع خود بـه کهنوج جهـت بازدید 
از انبـار نفـت و تکمیـل ان یـاد کردند و اعالم داشـتند محموله های 
جابجـا شـده بـزودی به کهنوج ارسـال خواهند شـد ضمـن تقدیر و 
تشـکر از همـه عزیزانـی کـه نگرانـی خـود را از مشـکالت جابجایی 
انبـار نفـت کهنـوج در فضـای مجازی و حقیقـی اعالم داشـتند این 
اطمینـان را بـه همه مردم شـریف جنـوب کرمان خواهـم داد که در 
پیگیری حق و حقوق شـما از هیچ کوششـی دریغ نخواهم داشـت.

  جلسه فصلی متصدیان نانوای های 
شهرستان فاریاب تشکیل شد

جلسـه فصلـی متصدیـان نانوایـی شهرسـتان در محـل سـالن 
کنفرانس فرمانداری برگزار شـد.  فاریاب سـه شـنبه 2۰ شهریورماه 
جلسـه  در ابتدا این جلسـه محمد قلندری معاون سیاسـی، امنیتی 
و اجتماعـی فرمانـداری بـه اهمیـت نان ومسـایل ومشـکالت حوزه 
نـان  پرداخـت وبیـان داشـت: بـا توجـه بـه اینکـه نـان قـوت غالب 
مـردم اسـت بایـد بـه بهترین کیفیـت پخت شـود. در ادامه یوسـف 
میرشـکاری سـلیمانی  مسـئول بازرسـی فرمانداری ضمن اشـاره به  
اهمیت و جایگاه نان در سـفره مردم و رعایت وزن ،کیفیت ، سـاعت 
پخـت وقوانیـن مرتبـط با مسـایل بهداشـتی،  اظهـار داشـت: که  با 
توجـه بـه اینکه تمامی نانوایی های شهرسـتان از سـهمیه سـوخت 
وآرد دولتـی اسـتفاده میکننـد موظف به رعایت قوانیـن و پخت نان 
مطلـوب وبـا کیفیت به مشـتریان ومردم  می باشـند میرشـکاری در 
پایـان از تشـدید نظـارت بـر نانوایی هـای شهرسـتان خبـر داد و از 
مـردم درخواسـت کـرد در صـورت مشـاهده هرگونـه تخلف،اعـم از 
بهداشـت ،عـدم رعایت سـاعت پخت وکیفیت نان مراتـب را به دفتر 
بازرسـی فرمانـداری گزارش نماینـد. تلفن دفتر بازرسـی  فرمانداری 
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پیش خرید گوجه ،حذف دالل ها و 
خوشحالی کشاورزان

مکـران بـه گـزارش ایرنـا - بـا توجـه بـه افزایـش هزینـه هـای 
کشـت گوجـه و خسـارات مالـی سـال هـای گذشـته کشـاورزان 
گوجـه کار، نماینـدگان کارخانه های رب گوجه جنـوب کرمان در 
راسـتای تشـویق کشـاورزان برای کشـت این محصول و همچنین 

کنـار گذاشـتن دالل هـا اقـدام به پیـش خریـد کردند.
طی چند سـال گذشـته فصل برداشـت محصول گوجـه فرنگی 
در جنـوب کرمـان به کابوسـی تلـخ برای کشـاورزان تبدیل شـده 
تـا جایـی کـه سـال گذشـته در شهرسـتان رودبـار جنوب سـبب 
اعتراضات مردمی شـد و بسـیاری از کشـاورزان محصول خود را در 
مـزارع رهـا کردند، بـا این حال سـازمان تعاون روسـتایی با قیمت 
توافقـی محصـوالت کشـاورزان را خریـداری کرد ولی واضح اسـت 
کشـاورزان بـا خریـد توافقـی دچـار خسـارت مالـی می شـوند. از 
طرفـی بـا توجـه به باال رفتن نـرخ دالر، صادرات طـالی قرمز برای 
کشـور ارز آوری زیـادی دارد و عـالوه بر سـود کارخانجات، سـبب 
رونق اقتصادی برای کشـاورزان و شـغل های وابسـته شـده که در 
نتیجـه موجـب اشـتغالزایی تعـداد زیـادی از جوانان بیـکار منطقه 
مـی شـود. نظر بـه اینکه جنـوب کرمـان اقلیم های متفـاوت آب و 
هوایـی را بـه فاصلـه ۵۰ کیلومتـر از هـم دارد بنابرایـن محصوالت 
خـارج از فصـل و در اوج سـرما در ایـن منطقـه بـا کیفیـت بسـیار 
عالـی تولیـد می شـوند کـه بـه همیـن لحـاظ سـهم بزرگـی در 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی خـارج فصـل و همچنیـن تنطیـم 
بازار محصوالت کشـاورزی در سـطح کشـور دارد و از سـوی دیگر 
می تـوان گفـت کشـور را از واردات محصوالتی چـون گوجه فرنگی 
بـی نیـاز می کنـد. ایـن منطقـه کـه از هفـت شهرسـتان جیرفت، 
کهنـوج، منوجـان، قلعه گنـج، رودبـار، فاریاب و عنبرآباد تشـکیل 
شـده، بـا بهـره مندی از خـاک حاصلخیز و آب و هـوای مطلوب به 
تنهایـی بیـش از چهـار و نیم میلیون تن محصـوالت زراعی و باغی 
کشـور را تولیـد کـرده و سـهم قابل توجهـی در تولید ملی کشـور 
دارد امـا سـاماندهی تولیـد، عرضه و قیمت گـذاری این محصوالت 
همـواره بـا مشـکالتی همـراه بـوده اسـت و در واقـع بایـد اعتراف 
کنیـم بـازار خریـد و فروش بـه گونـه ای در دسـتان دالل ها مهار 
شـده کـه کشـاورزان زحمتکـش ایـن دیار همیشـه ضرر کـرده یا 
اصـال سـود نمی کننـد. در حقیقت کشـاوزان پر تـالش این خطه، 
امـروز بـه جایی رسـیده اند که نمـی دانند چه محصولی را کشـت 
کننـد و نگرانی از فروش نرفتن تولیداتشـان آنهـا را در دوراهی چه 

کنم سـرگردان کرده اسـت.
 امسال کارخانه داران گوجه را پیش خرید می کنند

نماینـده کارخانـه هـای رب گوجـه فرنگـی جنـوب کرمـان در 
گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا اظهـار داشـت: باتوجه به بـاال رفتن 
نـرخ دالر، محصـول گوجه فرنگی از امسـال توسـط کارخانه داران 
جنـوب کرمـان پیـش خرید مـی شـود. محمدرضـا محمدرضایی 
افـزود: بـاال رفتن نرخ دالر و صادرات محصول گوجه فرنگی سـبب 
ارز آوری برای کشـور شـده و از این رو محصول گوجه کشـاورزان 
هفـت شهرسـتان جنـوب کرمان و شهرسـتان های اطراف توسـط 
کارخانـه هـای رب گوجـه فرنگـی این منطقـه از پیـس خریداری 
مـی شـود. وی تصریـح کـرد: کارخانـه هـای رب گوجـه فرنگـی 
جنـوب کرمـان بـا عقد قـرارداد، محصـول گوجـه کشـاورزان را با 
قیمـت هفـت هـزار ریـال پیـش خرید می کننـد و در صـورت باال 
بـودن قیمت این محصول در کشـور، کشـاورزان مـی توانند آزادانه 
تولیـدات خـود را بـه فروش برسـانند. مدیـر کارخانه رب مسـعود 
ادامـه داد: کشـاورزان متقاضـی پیـش فـروش محصـول گوجـه با 
مراجعـه بـه کارخانه هـای رب گوجـه در جنوب کرمان نسـبت به 

عقد قـرارداد اقـدام کنند.
وی اظهـار داشـت: یکی از اهـداف پیش خرید محصـول گوجه، 
تشـویق و ترغیـب کشـاورزان بـه کشـت ایـن محصول اسـت چرا 
کـه بـا توجه بـه افزایـش قیمت کشـت این محصـول، کشـاورزان 
به سـمت کشـت هـای جایگزین رفته و این مسـاله سـبب کمبود 
گوجـه در بـازار مـی شـود. ایـن فعـال اقتصـادی بیـان کـرد: در 
نشسـتی کـه بـا کارخانـه داران هفـت شهرسـتان جنـوب کرمـان 
برگـزار شـد توافـق پیـش خریـد محصـول گوجـه اعـالم و اطالع 

رسـانی شد.
وی بـا اشـاره بـه نـام گذاری سـال جـاری از سـوی رهبر معظم 
انقـالب اسـالمی بـه نـام حمایـت از کاالی ایرانـی، گفت: بـا تولید 
محصـوالت داخلـی به دنبال تحقق شـعار سـال و پیشـبرد اهداف 
نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی ایـران هسـتیم. محمـد رضایی 
ادامـه داد: اقتصـاد مقاومتـی کـه مقـام معظـم رهبـری تاکید می 
کننـد، تکیـه بـر ظرفیـت هـای داخلـی اسـت و از ایـن رو با پیش 
خریـد محصـول گوجـه بـه دنبـال حمایـت از کشـاورزان، افزایش 

صـادرات و ارز آوری ایـن محصـول برای کشـور هسـتیم.
 طرح استمرار کشت گوجه فرنگی آغاز شده است

معـاون زراعت سـازمان جهـاد کشـاورزی جنوب کرمـان گفت: 
در حـال حاضـر طرح اسـتمرار کشـت گوجه فرنگی در شهرسـتان 
منوجـان با نشـاء آغـاز و ۱۵ مهرماه کشـت اصلی انجام می شـود.

فرامـرز رسـتگاری افـزود: برداشـت محصـول طـرح اسـتمرار 
گوجـه فرنگـی از 2۵ آذرماه آغـاز و تا پایان بهمن ماه سـال جاری 
ادامـه دارد. وی ادامـه داد: سـازمان جهاد کشـاورزی جنوب کرمان 
در ایـن طـرح، برنامـه ریزی برای کاشـت یکهـزار هکتـار گوجه را 
مـد نظـر دارد کـه در حـال انجـام اسـت. ایـن مسـئول به کشـت 
زمسـتانه و تولیـد بهـاره محصـول گوجه فرنگـی هم اشـاره کرد و 
گفـت: طبـق برنامـه ریـزی ایـن سـازمان ۱۱ هـزار هکتار بـه این 
کشـت اختصـاص مـی یابـد کـه از ۱۵ آذر تـا پـان دی مـاه انجام 
مـی شـود. معاون زراعت سـازمان جهاد کشـاورزی جنـوب کرمان 
افـزود: برداشـت محصـول گوجـه در ایـن طـرح از ۱۰ فروردین تا 
۱۰ اردیبهشـت ماه سـال جاری انجـام خواهد شـد. وی بیان کرد: 
سـال زراعـی گذشـته سـطح زیـر کشـت گوجـه فرنگـی منطقـه 
جنـوب کرمـان ۱۳ هـزار و 2۵۰ هکتـار و میانگیـن عملکـرد هـر 
هکتـار ۳۰ تـن اسـت کـه با احتسـاب ایـن میـزان ۴۰۰ هـزار تن 

گوجـه فرنگـی در جنـوب کرمان تولید شـده اسـت.

نقدی بر طایفه گرایی
 در عصر دمکراسی

امید عزیززاده 

دومیـن همایـش سـران طوایـف در کهنـوج بـا حضور سـران 
طوایف و مسـووالن با محوریت مسـائل و آسـیب هـای اجتماعی 

برگـزار شـد، اما چنـد نکته:
مـردم جنـوب کرمان از گذشـته به صـورت طایفـه ای زندگی 
مـی کردنـد، در واقـع در گذشـته بـه دالیـل مختلفـی از جملـه 
فقـدان امنیـت، مـردم جنوب بـه صـورت طایفـه ای زندگی می 
کردنـد کـه دلیـل عمـده ای این امـر  نبـود سـاختارهای قانونی 
و ناتوانـی قـدرت مرکـزی بـرای حفـظ امنیـت مردم بوده اسـت 
بـه همیـن دلیـل مردم بـه صـورت جمعـی در قالب نهـاد طایفه 
زندگـی مـی کردنـد، امـا بـا توجـه بـه تحـوالت صـورت گرفتـه 
و اسـتقرار نهادهـای قانونـی بخـش مهمـی از سـران طوایـف به 
حاشـیه رفتنـد، و قـدرت آنهـا کاهـش پیـدا کـرد، امـا بـه مرور 
بخشـی از نظـام حاکمیتـی بـه ایـن نتیجه رسـید که مجـددا از 
ایـن قـدرت بـرای انسـجام و همبسـتگی مـردم اسـتفاده نمایید 
امـا اگـر بخواهیـم بـه ایـن سـران طوایف نـام نخبگان سـنتی 
بگذاریـم، ایـن نخبـگان سـنتی  در دوره جدید عمـال نقش های 
مثبـت و تاثیـر گـذار آنهـا کمرنـگ شـده و عماًل در یـک معنای 
کلـی مانع شـکل گیـری توسـعه اجتماعی و فرهنگـی در جنوب 

شـده اند.
در واقـع سـران طوایـف از یـک طرف بـا تقلیل بخـش بزرگی 
از جامعـه ذیـل عنـوان طایفـه در یـک نفـر که تصمیـم این یک 
نفـر بـه معنـای تصمیـم کل آن طایفه محسـوب می شـود عمال 
مانـع شـکل گیـری هویـت شـهروندی می شـوند که مبنـای آن 
فردیـت مبتنـی بـر آگاهی اسـت، از سـوی دیگر این سـران مانع 
شـکل گیری هویت اجتماعی شـده و بر هویـت طایفه تاکید می 
کننـد کـه اسـاس قدرت آنها محسـوب مـی شـود، در واقع وقتی 
یـک نفـر برای یـک جمع تصمیم مـی گیرد به معنای این اسـت 
کـه دیگـران فاقـد آگاهی،تفکر  و قـدرت تصمیم گیری هسـتند 
و ایـن افـراد عمـال وقتـی هویـت اجتماعی آنها سـلب می شـود، 

مسـئولیت اجتماعـی را نیز از خود سـلب شـده مـی بینند. 
همچنیـن بایـد بـه نقـش این سـران در قاچـاق مـواد مخدر و 
سـایر مسـائل مرتبـط توجـه نمـود، عمدتا وقتـی کسـی از افراد 
وابسـته بـه طایفـه سـران طوایف مرتکـب جرمی می شـود افراد 
مسـئولیت را نپذیرفته و از این سـران می خواهند که مشـکل را 
پیگیـری و حـل کننـد و این عمـاًل موجب می شـود قانون فداي 
مصلحـت شـود و ایـن امـر زمینه ای قانـون گریـزی را در جنوب 

فراهم نموده اسـت 
همچنیـن بایـد به نقش سـران طوایـف در تقویـت روحیه قوم 
مـداری در جنـوب اشـاره کـرد کـه موجـب خـود برتـر بینی در 
بعضـی از طوایف نسـبت به دیگران شـده اسـت و ایـن خصومت 

جمعـی را در جنـوب تقویـت می کند 
همچنیـن نقـش سـران طوایـف را بایـد در نـزاع هـای جمعی 
جنـوب دیـد، نـزاع های کـه در ابتدا شـکلی فـردی دارنـد، اما با 
توجـه بـه هویـت جمعی قـوی خیلـی زود از حالت فـردی خارج 
شـده و شـکل جمعی پیـدا می کننـد و طایفـه را در برابر طایفه 
قـرار مـی دهنـد و در مرحلـه ای بعد تمـام طوایف وابسـته را نیز 
درگیـر مـی کنـد و در واقـع به برکت این سـران اسـت که نزاعی 

جمعـی بـه بحرانـی بـزرگ در جنوب تبدیل می شـود 
امـا سـوال اینجاسـت چـرا همچنـان بـر تقویـت ایـن هویـت 
طایفـه ای و سـران طوایـف تاکیـد مـی شـود، در حالـی کـه 
نهادهـای قانونـی وجـود دارنـد و وظیفـه ای آنهـا رسـیدگی بـه 

تخلفـات از قانـون اسـت 
بنابرایـن پیشـنهاد مـی شـود ضمـن احتـرام بـه این بـزرگان 
روحیـه انسـان دوسـتی و اخـالق انسـانی در بیـن مـردم منطقه 
تقویـت شـود تـا گامـی بـه هـم زیسـتی انسـانی فاقـد از نـژاد، 

جنسـیت و...نزدیـک شـویم.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون تحدیـد حـدود ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت 
۴2۶مترمربـع دارای پـالک 8۰۵ فرعـی از 22- اصلی واقع در کهنوج حسـین 
آبـاد وزیریهـا قطعـه یـک بخـش ۴۶ کرمان مـورد تقاضـای خانم مریـم دوری 
فرزنـد چـراغ بـه شناسـنامه شـماره ۱۰۶۰ نیـاز بـه تحدیـد حـدود دارد .لـذا 
حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه 97،۰۶،۱7 آگهـی تحدیـد حـدود 
اختصاصی پالک فوق منتشـر وعملیات تحدیدی آن از سـاعت 8صبح روزسـه 
شـنبه مورخـه ۱۳97،۰7،۱7 در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد آمـد لذا به 
مالـک و مالکیـن مجـاور رقبـه مذبور اخطار میشـود که در موعد مقـرر در این 
آگهـی در محـل وقوع ملک حاضر و چنانچه کسـی بر حـدود و حقوق ارتفاقی 
آن واخواهـی داشـته باشـد میتوانـد از تاریـخ تنظیم صورت مجلـس تحدیدی 
لغایـت ۳۰ روز واخواهـی خـود را بـه اداره ثبت اسـناد و امالک کهنوج تسـلیم 
تـا بـه دادگاه صالحـه ارسـال شـود در غیـر این صـورت پس از انقضـای مهلت 

مذکـور هرگونه ادعایی مسـموع نیسـت .
تاریخ انتشار :یکشنبه ۱۳97،۰۶،2۵

*******

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یک بـاب خانـه دارای پالک ۱۱۱ فرعـی از ۳۵  
اصلـی بـه مسـاحت 2۵۶،۵۶ متـر مربـع واقـع در کهنـوج بخش 
۴۵ کرمـان اسـتناد رای شـماره ۱۳97،۰۴،۳۱-۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱282 
هیـات مسـتقر در ثبـت کهنـوج در مالکیـت خانـم زهـرا اسـکندری فرزنـد 
احمـد قـرار گرفتـه و آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون تعیین تکلیـف وضعیت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده ۱۳ آیین نامـه قانون ثبت 
منتشـر و در موعـد مقـرر واخواهـی قـرار نگرفتـه و نیـاز بـه تحدیـد حـدود 
دارد . لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـک مورخـه ۱۳97،۰۶،2۰ آگهـی 
تحدیـد حـدود ان باسـتناد تبصـره مـاده ۱۳قانـون مزبـور منتشـر و عملیات 
تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز چهارشـنبه مورخـه ۱۳97،۰7،2۵ در 
محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد . لـذا بـه مالکیـن و مجاورین رقبـه فوق 
اخطـار میگرددکـه در موعـد مقـرر در محـل وقـوع ملک حاضـر و در صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن بـر حـدود و حقـوق ارتفاقـی ان اعتـراض داشـته باشـد 
طبـق مـاده2۰ قانـون ثبـت و مـاده 8۶اصالحـی پـس از تنظیم صورتجلسـه 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظرف مـدت ۳۰ روز 
دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایـی تقدیم نمایـد و گواهی دادخواسـت 
مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد . پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود .
تاریخ انتشار:یک شنبه ۱۳97،۰7،۰۱  

اصغرنارویی 
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهنوج 
از طرف هوشنگ ساالری 

 آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چـون آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
اراضـی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی و مـاده ۱۳ آیین نامه 
قانـون ثبـت هر یـک از پالکهـای ذیل واقـع در قلعه گنج قطعـه چهار بخش 
۴۶ کرمـان همگـی مفـروز ومجزی شـده از پـالک ۱۳ فرعـی از ۴97- اصلی 
منتشـر و در موعـد مقـرر مورد واخواهی قـرار نگرفته و نیاز بـه تحدید حدود 
دارنـد .لـذا حسـب درخواسـت کتبـی مالـکان مورخـه ۱۳97،۰۶،2۰ آگهـی 
تحدیـد حـدود ان باسـتناد تبصـره مـاده ۱۳ قانون مزبـور منتشـر و عملیات 
تحدیـدی آن از سـاعت 8 صبـح روز سـه شـنبه مورخـه ۱۳97،۰7،2۴ در 
محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمد.لـذا بـه مالکیـن و مجاوریـن رقبـه فـوق 
اخطـار میگـردد کـه در موعـد مقـرر در محل وقـوع ملک حاضـر ودر صورت 
عـدم مراجعـه مجاوریـن عملیـات تحدیدی با معرفـی مالک انجـام و چنانچه 
کسـی از مجاوریـن برحـدود و حقـوق ارتفاقـی ان اعتـراض داشـته باشـد 
طبـق مـاده 2۰قانـون ثبـت و مـاده 8۶ اصالحی پـس از تنظیم صورتجلسـه 
تحدیـدی اعتـراض خـود را کتبـا بـه ایـن اداره اعـالم و ظرف مـدت ۳۰ روز 
دادخواسـت بـه مراجـع ذیصـالح قضایـی تقدیم نمایـد و گواهی دادخواسـت 
مربوطـه را بـه ایـن اداره ارائـه نمایـد. پـس از گذشـت مهلـت یـاد شـده 

هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهـد بود .
۱2۵۰فرعـی آقـای محمـد علـی سـاالری فرزند علی سـه یک باب مغـازه به 
مسـاحت ۶۱،7۰ متـر مربـع واقـع در قلعـه گنـج خریـداری از مالک رسـمی 

آقـای نـورک احمدی
۱2۵۰فرعـی آقـای یحیـی چمنـی فرزنـد پیربخـش سـه یـک باب مغـازه به 
مسـاحت ۶۱،7۰ متـر مربـع واقـع در قلعـه گنـج خریـداری از مالک رسـمی 

آقـای نـورک احمدی 
۱2۵۱ فرعـی آقـای حبیـب فالحـی فرزند مراد ششـدانگ یک بـاب مغازه به 
مسـاحت 27،2۴ مترمربـع واقع در قلعـه گنج خیابان بهشـت زهرا خریداری 

از مالک رسـمی آقای نـورک احمدی 
تاریخ انتشار : یک شنبه ۱۳97،۰7،۰۱ 

*******
آگهـی موضـوع مـاده ۳ قانـون و مـاده ۱۳ آئیـن نامـه قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی برابـر رای شـماره ۱۳97۶۰۳۱9۰۰2۰۰۱۱88هیـات موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت ملک کهنـوج تصرفات مالکانـه بالمعارض 
متقاضـی آقـای  غالمرضـا آزادی  شـیبکوه  فرزنـد غالم  بشـماره شناسـنامه 
۱۰۵۰صـادره از منوجـان  در یـک قطعه باغ  مسـاحت ۵۴29۳.۳۰متر  مربع 
پـالک 2۱ فرعـی از۱۰7۵ اصلی مفروز و مجزی شـده از پـالک ۱۰7۵ اصلی 
قطعـه پنـج واقـع درسـرراس منوجان خریـداری از مالک رسـمی آقـای علی 
ازادی شـیبکوه محـرز گردیـده اسـت.لذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به 

صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ 
انتشـار اولیـن آگهـی بـه مدت دو مـاه اعتراض خـود را به این اداره تسـلیم و 
پـس از اخـذ رسـید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض،دادخواسـت 
خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر 

خواهد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول:2۵،۰۶،97
تاریخ انتشار نوبت دوم:۰8،۰7،97

توضیحات:
بـه علـت انتقـال آقای حسـینی از این واحد ثبتـی آقای نژاد معصـوم  بعنوان 

کارشـناس  جایگزین معرفی  می شـود.
اصغر نارویی 
رئیس ثبت اسناد و امالک کهنوج

*******
آگهی انحصار وراثت

تاجیـک   کلثـوم  سـرکارخانم   دادخواسـت  درخصـوص  احترامـا 
کـه    قلنـدری  امیرارسـالن  مرحـوم  انحصاروراثـت  موضوعیـت 
ورثـه حیـن اهلل    بـه شـرح ذیـل میباشـند.جهت روزنامـه بـودن  دریکـی 

میباشـد. محلـی  هـای  کثیراالنتشـارویاروزنامه  هـای  ازروزنامـه 
۱کلثـوم تاجیـک فرزندسـلطان   بـه شـماره ملـی ۳۱۶۱۰9۵8۴7 صـادره 

ازکهنـوج نسـبت همسـرمتوفی.
2   زهـره تاجیکی ف عبدالحسـین به شـماره ملـی۳۱۶۱۰789۳۴ صادره از 

شهرسـتان کهنوج  نسـبت مادرمتوفـی  متوفی.
از  ملـی ۳۱۵۰۰۵۵۴7۴صـادره  بـه شـماره  امیـر    قلنـدری ف  ۳فـروزان 

متوفـی. نسـبت  ف  شهرسـتان کهنـوج 
۴  افشـین قلنـدری  ف امیـر  بـه شـماره ملـی ۳۱۵۰۱۴۶۱27صـادره از 

شهرسـتان کهنـوج  نسـبت ف متوفـی.
از  بـه شـماره ملـی ۳۱۵۰2۳2۱۱2صـادره  امیـر    قلنـدری ف  ۵حسـین 

شهرسـتان کهنـوج   نسـبت ف متوفـی.
۶اسـماعیل قلنـدری  ف امیـر    بـه شـماره ملـی ۳۱۵۰29۰77۵صـادره از 

شهرسـتان کهنـوج  نسـبت ف متوفـی.
از  ۳۱۵۰۴۱۱9۴7صـادره  ملـی  بشـماره  امیـر   ف   قلنـدری   7فیـروزه 

متوفـی. ف  .نسـبت  کهنـوج    شهرسـتان 
از  ملی۳۱۵۰۵29۳۴۴صـادره  شـماره  بـه  امیـر   ف   قلنـدری   8افـروزه  

 . متوفـی  نسـبت ف  کهنـوج   شهرسـتان 
9علـی اصغـر قلنـدری  ف  امیـر  بـه شـماره ملـی۳۱۵۰۶۴9222 صـادره از 

شهرسـتان کهنـوج  نسـبت ف متوفـی . 
حضورتان ارسال می گردد.ازهمکاری شما کمال تشکرراداریم.

 ازطرف رئیس  شورای حل اختالف شماره)2( شهرستان فاریاب
. بهبودی

انبـار  تخریـب  دنبـال  بـه 
در  نفـت  ذخیـره  اسـتراتژیک 
مـردم  کرمـان،  اسـتان  جنـوب 
کهنـوج در حاشـیه نمـاز جمعه 
هفتـه گذشـته نسـبت بـه ایـن 

کردنـد. اعتـراض  موضـوع 
انبـار  تخریـب  دنبـال  بـه 
در  نفـت  ذخیـره  اسـتراتژیک 
مـردم  کرمـان،  اسـتان  جنـوب 
کهنـوج در حاشـیه نمـاز جمعه 
هفتـه گذشـته نسـبت بـه ایـن 

کردنـد.  اعتـراض  موضـوع 
ایـن  گفتارنـو،  گـزارش  بـه 
اقـدام شـرکت نفـت  عـالوه بـر 
ایجـاد نارضایتـی در میـان مردم 
و  اسـتانی  مسـئولین  واکنـش 
مـردم  نماینـده  خصـوص  بـه 
شهرسـتان کهنـوج را بـه همراه 

داشـت. 
بـه گونـه ای چنـد روز پس از 
تخریـب ایـن انبار، احمـد حمزه 
نماینـده مـردم در مجلـس  بـه 
تخریـب این انبار اعتـراض کرده 
و مـی گویـد: شـرکت نفـت بـه 
دالیـل نامعلـوم و حتـی بـدون 
اطـالع مسـئوالن اسـتانی اقـدام 
بـه تخریـب انبـار ذخیـره نفـت 
در کهنـوج کـرده و ایـن اقـدام 
شـرکت نفت جای سـئوال دارد.

او در ادامـه مـی گویـد: ایـن 
کشـوری  مسـئوالن  از  موضـوع 
شـرکت پاالیـش و پخـش نیـز 
نیـز  آن هـا  کـه  شـد  پیگیـری 
بـی  اظهـار  اقدامـی  چنیـن  از 
اطالعـی کردنـد و پاسـخی برای 
نداشـتند. عجیـب  اقـدام  ایـن 

در  کهنـوج  مـردم  نماینـده 
مجلس شـورای اسـالمی با اشاره 
بـه اسـتراتژیکی  بودن ایـن انبار 
بـرای جنوب اسـتان ، می افزاید: 
ایـن انبـار بـا هزینـه ای چندیـن 
میلیـاردی در حـال سـاخت بود 
که 9۰ درصد پیشـرفت فیزیکی 
داشـت و 7 شـهر جنوب اسـتان 
تأمیـن  لحـاظ  بـه  را  کرمـان 

سـوخت، پشـتیبانی می  کـرد.
حمـزه بـا اشـاره بـه ذخیـره 
سـوختی ایـن انبار بـرای پدافند 
بـرای   ، کشـوری  عامـل  غیـر 
بازرسـی  سـازمان  مسـئولین 
تعیین تکلیف کـرده و می گوید: 
تخلفـات  بـا  کـه  شـرایطی  در 
چنـد میلیـون تومانـی در ادارات 
دولتـی برخـورد جـدی صـورت 
می گیـرد و سـازمان بازرسـی  به 
صـورت فـوری به چنیـن پرونده  

ایـن  آوردن  وارد  می  کنـد  ورود 
خسـارت میلیـاردی بـه انبـاری 
در کهنـوج نیز بایسـتی پیگیری 
شـده و بـا مسـببان این مسـئله 

برخـورد جـدی صـورت گیـرد.
عضو هیات رئیسـه کمیسیون 
مجلـس  درمـان  و  بهداشـت 
شـورای اسـالمی، بازسـازی هـر 
چـه سـریعتر ایـن انبـار را یـک 
اسـتان  جنـوب  بـرای  ضـرورت 
ضمـن  افزایـد:  و  دانـد  مـی 
شناسـایی عوامل چنین اقدامی، 
بـا آن ها به شـکل قاطـع برخورد 

صـورت گیـرد.
درب انباری که قفل شد

فرمانـدار  سیاسـی  معـاون 
وطـن  کاغـذ  بـه  کهنـوج  
کـه  شـدیم  »باخبـر  می گویـد 
نیمـه شـب سـه شـنبه شـرکت 
اقـدام بـه بیـرون  نفـت اسـتان 
انبارسـوخت  از  تانکـر   ۵ بـردن 
کهنـوج کـرد کـه هزینـه باالیی 
برای آن شـده و دارای 8۵درصد 
بـود.«وی  فیزیکـی  پیشـرفت 
نیـز  چهارشـنبه  »روز  افـزود: 
اقـدام بـه بـردن بقیـه تانکرهـا 
کـرده بودنـد کـه بـا حضـور در 
محـل انبـار و قبـل درب ورودی 

نـدادم.« خـروج  اجـازه 
وی مـی افزاید:»این شـایعات 
جیرفـت  بـه  را  تانکرهـا  کـه 
می کنـم،  تکذیـب  را  می برنـد 
تانکرهـای انبـار سـوخت کهنوج 
منتقـل  اسـتان  مرکـز  بـه 

» . ند می شـد
وی تصریـح مـی کنـد: »کار 
بـه اداره اطالعـات و اسـتانداری 
نماینـده  نهایـت  در  و  رسـید 
مجلس هـم ورود پیداکرد.حدود 
در  ۵۰۰میلیـون  و  ۳میلیـارد 
ایـن مـکان انجـام شـده و فقـط 
۱۵درصـد کار باقـی مانـده بـود 

کـه  پیشـنهاد دادیـم ۱۰درصـد 
کار را مـا انجـام مـی دهیـم  و 
کـه  می مانـد  دیگـر  ۵درصـد 
کـه  اسـت  تاسیسـاتی  همـان 
دسـت شـرکت نفـت اسـت امـا 
متاسفانه شـبانه و یواشکی اقدام 
بـه بـردن ایـن زیرسـاخت هـا از 

کردنـد.« کهنـوج 
به انبار راکد نیازی نبود

سـاالری فـرد رییس شـرکت 
نفت کهنـوج اما مـی گوید:»من 
نمی دانم داسـتان چه بـود از باال 
دسـتور دادنـد و من هم دسـتور 

را اجـرا کردم.«
وی در پاسـخ بـه اینکه برخی 
اسـتعفای  از  خبـر  شـایعات  از 
شـما می دهنـد مـی افزاید:»من 
اسـتعفا نداده ام و در اداره حضور 
دارم ایـن یـک انبـار راکـد بـود 
کـه از سـال 8۱-82کارسـاخت 
آن آغاز شـده و اکنون تشـخیص 
مسـووالن رده بـاال ایـن بـود که 
سـوخت  انبـار  بـه  نیـاز  اینجـا 
نـدارد و ۴-۵مخـزن را بارگیـری 
و بـه کرمـان منتقـل کردنـد و 
نیامـده  پیـش  خاصـی  مشـکل 

» است.
وی در خصـوص میزان هزینه 
ای کـه بـرای سـاخت ایـن انبار 
خرج شـده اسـت می گوید:»من 
کـه  پولـی  میـزان  جریـان  در 
خـرج شـده نیسـتم زیـرا پـروژه 
ای در دسـت مـا نبـوده  و دولت 
تصمیـم گیرنـده اسـت و من در 
ایـن اداره فقـط یـک مرده شـور 
هسـتم تصمیـم گیرنـده واقعـی 

» . نیستم
انبار غیر فعال بود

اظهـارات  دیگـر   سـوی  از 
بـا  کهنـوج  مـردم  نماینـده 
همـراه  نفـت  شـرکت  واکنـش 
شـد. ایـن  شـرکت  در جوابیـه 

ای بـه خبرگـزاری خانـه ملـت 
بـا اعـالم  اینکـه کهنوج بـا هیچ 
نفتـی  فـرآورده   کمبـود  گونـه 
نویسـد:»   مـی  نیسـت،  مواجـه 
بـا توجـه بـه اظهـارات نماینـده 
مردم کهنوج در مجلس شـورای 
اسـالمی در خصـوص انبـار واقع 
در جنـوب کرمـان شـهر کهنوج 
بـه اطـالع خواننـدگان محتـرم 
می رسـاند، در سـال 8۶ به دلیل 
تامیـن  مواصالتـی  مشـکالت 
فـرآورده از منطقـه هرمـزگان و 
در راسـتای اهـداف پدافنـد غیر 
عامـل سـاخت انبـار آغـار شـد 
کـه تاکنـون بصـورت غیـر فعال 
بـوده و هیچگونه عملیاتی در آن 

انجـام نشـده اسـت.
پـس از بررسـی های مجـدد و 
بررسـی مشکالت سوخت رسانی 
بـه جایگاه هـا و فروشـندگی های 
نواحـی تابعه احـداث انبـار نفت 
ناحیـه  در  درخواسـت  مـورد 
کهنـوج فاقد وجاهت اعالم شـد 
و بـه جهـت سـرعت در عملیات 
سـوخت رسـانی و عـدم ضرورت 
ذخیره سازی سـوخت در مخازن 
زیـر زمینی کـه نیاز بـه تخلیه و 
بارگیـری مجـدد داشـت تامیـن 
سـوخت مـورد نیاز شـهر کهنوج 
و نواحـی آن بـه صـورت ارسـال 
مسـتقیم بـا نفتکش انجام شـد.

صیانـت  لـزوم  بـه  توجـه  بـا 
نیـاز  و  ملـی  هـای  سـرمایه  از 
بـه تعـداد محـدودی از مخـازن 
موجـود در انبـار غیرعملیاتـی و 
غیـر فعال کهنـوج با حـدود ۵۰ 
درصـد پیشـرفت پـروژه بنـا بـه 
تصمیمـات متخذه و در راسـتای 
وظیفـه مراقبتـی از بیـت المـال 
دفنـی  مخـازن  از  پنجـم  یـک 
موجـود جهـت بازسـازی و بهره 
بـرداری مجدد بـه انبـار دیگری 

ارسـال شـد.
حـال  در  می شـود  تاکیـد   
سـهمیه  بـه  توجـه  بـا  حاضـر 
شـده  بینـی  پیـش  تدارکاتـی 
نیـاز  مـورد  هـای  فـرآورده  بـه 
تابعـه آن  ایـن شـهر و نواحـی 
بـه موقع تامیـن و هیـچ کمبود 
فـرآورده ای در ناحیـه کهنـوج 
عملیـات  و  نداشـته  وجـود 
سـوخت رسـانی بـدون وقفـه و 
بـا سـرعت بیشـتری بـه مـردم 
طبـق  کرمـان  اسـتان  شـریف 
وظایـف و برنامـه هـای ابالغـی 

اسـت. انجـام   در حـال 

چرا انبار نفت در کهنوج تخریب شد؟
نماینده کهنوج: بازرسی ورود کند

 شرکت نفت: احداث انبار نفت در کهنوج وجاهت نداشت
 رییس شرکت نفت کهنوج: فقط یک مرده شور هستم تصمیم گیرنده واقعی نیستم
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شتاب چرخ توسعه و آبادانی فاریاب به همت فرماندار و بخشداران و دهیاران

به مناسبت هفته دولت 12 طرح رفع و افت ولتاژ برق با حضور امام جمعه، فرماندار 
فاریاب و روسای ادارات شهرستان با اعتبار 5۶7 میلیون تومان در دوازده منطقه 

شهری و روستایی افتتاح و به بهره برداری رسید

در پنجمین روز از هفته دولت چهارده طرح آسفالت معابر روستایی و پنج طرح پارک کودک با حضور امام جمعه، فرماندار فاریاب ،بخشداران و روسای ادارات شهرستان با اعتبار یک میلیارد تومان در روستاهای بخش مرکزی و بخش هور افتتاح  و به بهره برداری رسید.

به مناسبت هفته دولت دو طرح گاوداری با حضور امام جمعه، فرماندار فاریاب و روسای ادارات شهرستان با اعتبار 50 میلیون تومان و با اشتغال 
زایی 5 نفر در گروه یک افتتاح  و به بهره برداری رسید.

کلنگ ساختمان اداره دامپزشکي فاریاب با حضور امام جمعه، فرماندار ، روساي 
ادارات ، مشاور سازمان دامپزشکي کشور  و مدیر کل دامپزشکي جنوب کرمان با 

اعتبار 700 میلیون تومان و زیر بنای 300 متر به زمین خورد.


