 مهر :مدیر نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پرشکی کرمان گفت :حدود ۱۵۰
هزار نفر معتاد در استان کرمان داریم که یک سوم آنها اصال برای درمان مراجعه نمی
کنند .حمیدرضا حسین اسماعیلی بیش از  ۴۰۰مرکز درمانی ترک اعتیاد به مواد مخدر
در سطح استان کرمان در داریم که در حال فعالیت هستند و عمده این مراکز مربوط به
بخش خصوصی هستند .اسماعیلی عنوان کرد ۱۰۰:درصد مراکز دولتی ترک اعتیاد تحت
پوشش بیمه درمانی برای افرادی که توان مالی ندارند قرار گرفته اند و سازمان های بیمه گر
به دلیل مشکالت مالی تنها ۱۰درصد مراکز بخش خصوصی درمان اعتیاد را تحت پوشش
خود قرار داده اند امیدواریم در سال جاری این رقم را افزایش دهیم.

 ۱۵۰هزار نفر در
کرمان درگیر
اعتیاد به مواد
مخدر هستند

یادداشت

جامعه ایرانی ،جام جهانی؛
بهانهای برای شادی
 محمد احمدزاده
پس از گذشت ماهها از
برگزاری مسابقات مقدماتی و
صعود تیم ملی کشورمان به
جامجهانی و نبرد نفسگیر با
مراکش وبازیقابلقبول با اسپانیا،
تقریبا نتیجه حضور ایران در این
دوره جامجهانی مشخص گردیده و کمکم تب فوتبال و
توقعات از بازیکنان ملی در حال فرونشستن است .آنچه
در دو بازی اخیر بیشتر از همه به چشم آمد ،از طرفی
غیرت و جنگندگی بازیکنان تیم ملی و از طرف دیگر
دلبستگی همراه با تعصب جامعه ایرانی به عملکرد تیم
ملی است .نگارنده خود یکی از میلیونها ایرانی مشتاق
و خوشحال از توفیق تیم ملی کشور است و از شادی
هرچند زودگذر مردم ناراحت نیست اما اینکه در روزهایی
که جامعه ایرانی نرخ دالر پرنوسان و سکه باالی 2میلیون
تومانی را تجربه میکند ،رسانه ملی این هیجان و شادی
زودگذر را به عنوان سمبل همبستگی ملی القاء میکند،
خطایی راهبردی است .چرا که شاخص همبستگی ملی
نیاز به فاکتورهای دایمی و ماندگاری دارد و با موجسواری
نمیتوان به نتایج بلندمدت رسید .به طور مثال در بین
شادیکنندگان روزهای اخیر مطمئنا جوانان جویای کار
نیز حضور داشتهاند .رسانه ملی گرچه خوشحالی آنها را
در جهت تقویت روحیه و عرق ملی و میهنی به خوبی
یدارد؟
پوشش داد اما آیا از مطالبات این قشر نیز پرده برم 
شادی فوتبالی زمانی میتواند سمبل ماندگار و شاخص
همبستگی ملی و فارغ از هیجانات زودگذر باشد که در

کنار آن ،توقعات واقعی مردم نیز برآورده گردد .سعید
مدنی مفسر ورزشی کشورمان فوتبال را «افیون تودهها»
نامیده و معتقد است؛ مخدر فوتبال برای تسکین موقتی
آالم جوامع امروزی قابل استفاده است .اینکه میتوان
جامعهای داشت که در آن یک اتومبیل وطنی طی
چند ماه ،ده میلیون تومان افزایش قیمت داشته باشد
اما از پیروزی فوتبال هم خوشحال شد و برای شادی و
پایکوبی به خیابانها ریخت و با کاهش ارزش پول ملی
برای شادی چند روزه به روسیه سفر کرد ،از خصوصیات
منحصربهفرد جامعه ایرانی است .از آنچه در جامعه
خصوصا در روزهای اخیر ،شاهد هستیم ،به نظر میرسد؛
فوتبال نه به عنوان ورزش ،سرگرمی یا تفریح که به عنوان
تسکیندهنده موقتی آالم و دغدغههای اجتماعی مورد
استفاده قرار میگیرد .آیا نگاه اینچنینی به مقوله ورزش
و علیالخصوص فوتبال ،نگاهی واقعگرایانه و در جهت
تعالی روحی و جسمی آحاد جامعه است؟ امشب بازی
آخر ایران مقابل تیم قدرتمند پرتغال است.
امیدواریم با غیرت و جنگندگی یوزهای ایرانی،
خوشحالی دوبارهای برای مردم به ارمغان آید اما آیا
همین یک پیروزی ،نشانه بسترسازی زیربنایی در
فوتبال به اندازه کشور اسپانیا و پرتغال است؟ قطعا چنین
نیست .پس وظیفه همگان است که با درک واقعیتهای
اجتماعی جامعه امروز ایرانی ،از موجسواری بر شادی
مردم حذر نموده و مطالبه واقعی جامعه را که همانا نیاز
به «نشاط و شادی» دایمی و ماندگار است ،مدنظر قرار
گیرد .این نشاط و شادی در گرو کوشش مدیران برای
بهبود معیشت اقتصادی و اجتماعی مردم است.
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 نجمه محمودآبادی
زیرمنقلی را میآورند و منقل کوچکشان را
وسط آن میگذارند .الهه گوشی موبایلش دستش
است .ناخنهایش را الک آبی زده است .مدام چت
میکند و لبخند از روی لبانش محو نمیشود.
آدامسمیجود«:وقتشرسیدهاینمنقلپیزوری
رو عوض کنیم» .بقیه توجه نمیکنند .مهتاب
زغالها را روی پیک نیک نظم میدهد .کبریت
میکشدوپیکنیکراروشنمیکند.بعدباپشت
قاشق خاکسترهای درون منقل را صاف میکند.
زنگ خانه که به صدا در میآید سر هر چهار نفر به
سمت در میچرخند .مهتاب به الهه تشر م یزند:
«دست از سر یارو بردار و برو درو باز کن» .الهه اخم
میکند .بلند میشود و در را باز میکند؛ فاطمه
پشت در است .فاطمه سیرجانی است و توی
آرایشگاه با مهتاب آشنا شده ،دنبال جا میگشته.
متاهل است و شوهرش هم به قول خودش
سوسول است و اهل این کارها نیست .سمیرا
پرحرف است .دلش میخواهد فقط او حرف بزند.
همهی زیر و بم زندگیشان را میریزد روی دایره:
«قبال گاراژ یک خونه حوالی بهشت زهرا را کرایه
کرده بودیم .پنجره حموم توی کوچه باز میشد.
یکروزشیرینرفتهبودحموم.بخارحموماذیتش
کرده بود .گوشهی پنجره را باز کرده بود .نگو پسر
همسایهتویکوچهبودووقتیدیدهپنجرهحموم
باز شده اومده بوده جلو و شیرین را دید زده بود».
شیرین دارد چای دم میکند .رنگپریده و بیرمق
است .زیر لب حرف م یزند« :خدا لعنتش کنه».
سمیرا قوز کرده و ساکت است .میگویم« :خب
بعدش؟» سمیرا نگاه بیفروغش را به من میدوزد:
«شیرین تا پسره رو دید شروع کرد به جیغ زدن ما
هم روسری نپوشیده و پای بیکفش ریختیم توی
کوچه و پسره رو حسابی زدیم ».مهتاب سخن را
پی میگیرد« :توی اون کوچه همه ،ما را به چشم
دخترهایخرابنگاهمیکردند.مردهایهمسایه
در خونهمون رو میزدند و توقع داشتند همه جوره
ازشون پذیرایی کنیم .دست رد که به سینهشون
میزدیممیرفتندپشتسرمونحرفمیزدندکه
فالنیها خرابند و اله و بله و.». .
الهه شیشهی استون آورده و ناخنهایش
را پاک میکند« :دعوا که شد دیگه نتونستیم
توی اون خونه زندگی کنیم .همسایهها شکایت
کردن به صاحبخونه و صاحبخونه هم عذرمونو
خواست» .الهه آه میکشد« :خونهی خوبی بود.
کرایهاش هم کم بود .صاحبخونه هم آدم خوبی
بود .هر وقت پول داشتیم میریختیم به کارتش.
بندهی خدا یک بار هم در خونهی ما را نزد».

روزهای
از دست رفته

جوانی

دخترها حاال در یک مجتمع مسکونی،
آپارتمانی را کرایه کردهاند .شیرین اینجا را دوست
دارد« :از همهی خونهها بوی تریاک مییاد .هیچ
کس نمیفهمه ما هم اهلش هستیم» .بعد بلند
میخندد ،همه میخندند .مهتاب زغالها را
گذاشته توی منقل و قیف آلمینیومی بزرگی هم
گذاشته رویشان .قیف را که بر م یدارد زغالها
سرخ سر خاند .همهشان جمع میشوند دور منقل.
فاطمهازهمهحریصتراست.ازحضورمنناراضی
است اما خماری امانش را بریده .حب تریاک را
میچسباند روی وافور و بعد صدای وافور بلند
میشود؛ طوالنی و بیوقفه .دوستانش نگاهش
میکنندولبخندم یزنند«:ازقحطیاومده»
فاطمه نئشه که میشود تازه سر درددلش
باز میشود« :کلیههام درد میکنند .قرصهای
مسکن اصال جواب نمیدن .این لعنتی به خدا
دوای هر دردیه ».فاطمه پدر و مادر ندارد و پیش
پدربزرگ و مادربزرگش بزرگ شده است« :از
همون روز اولی که چشم باز کردم پدربزرگم
سیخوسنگ میکرد .پریود که میشدم ،خیلی
دل و کمرم درد میاومد .پدربزرگم هم ماهی
یک بار یک حب تریاک میچسبوند روی وافور
یداد من میکشیدم .بعد که عروس شدم
وم 
و رفتم خونهی خودم اینقدر درگیر مشکالت
زندگی ،بیکاری شوهر ،اجاره خونه ،زخم زبون
مادرشوهر و ...شدم که کارم کشید به هر روز
تریاک کشیدن».او چشم دوخته به زغالها و با
انبر آرام آرام میزند گوشه منقل .فکر و خیال او را

باخودبردهاست.سمیراانبرراازدستشمیگیرد
و فاطمه به خود میآید« :قبال میرفتم خونهی
یکی از آشناها .چون میدونست جایی ندارم،
حسابی تیغم میزد .مثال میگفت داری میآیی
سه کیلو گوشت بخر .یا مثال فالن مانتویی که
خریدی بیار من امشب میخوام برم مهمونی.
یداد .یا مثال برو بچهام را
دیگه هم مانتو را پس نم 
برسون کالس زبان .خالصه پدرمو درآورده بود تا
اینکه با مهتاب آشنا شدم ».اما درس دخترها رو
به اتمام است به زودی هر کدامشان به شهرهای
خودشانبرمیگردند.مهتابامادلشمیخواهد
سیرجان بماند« :اگر اینجا واسم کار پیدا بشه
میمونم.شهرخوبیه».اشارهمیکندبهتریاکها:
«نعمت هم که فراوون ».همه میخندند .جز
فاطمهکهنگاهغمگینشدوختهشدهبهگلهای
قالی .فکر و خیال دوباره فاطمه را با خود برد.
مهری نصرتآبادی روانشناس حوزه اعتیاد
کم شدن سن جرم و بزهکاری را نشاندهنده
یداند و
افزایش خشونت اجتماعی در جامعه م 
میگوید« :جوانان و نوجوانانی که به بزهکاری
و جرم کشیده میشوند ،در واقع قربانی نوعی
خشونت بودهاند» منظور این روانشناس از
خشونت؛کلیه عوامل بازدارندهای است که
اجازه نمیدهد انسانها شخصیتشان را تا حد
امکان رشد دهند .عواملی از قبیل نبود امکانات
تربیتی ،فقدان امید به آینده ،کمبود امنیت
اجتماعی ،نبود امکانات مناسب برای گذرندان
اوقات فراغت ،بزرگ شدن شکاف بین نسلها و...

این روانشناس ادامه میدهد« :زنان جزو اولین
قربانیانبسیاریازآسیبهاوانحرافاتاجتماعی
هستند .در این میان اعتیاد یکی از مهمترین
نتایج این آسیبها است» .وی در ادامه میافزاید:
«در جامعه ما به مساله اعتیاد زنان خیلی کمتر
پرداخته شده است .شاید به این دلیل که تصور
اکثر افراد جامعه بر این است که اعتیاد یک پدیده
مردانه است و با نقش زن به عنوان همسر و
مادریمهرباندرجامعههمخوانیندارد».
 عوارض اعتیاد
نصرتآبادی درباره عوارض اعتیاد در زنان
میگوید« :اعتیاد در زنان عوارض جسمی و
روحی فراوانی دربردارد .از عوارض جسمی
میتوان به ضعف قوای جسمی ،کاهش شدید
وزن ،نازایی ،خشکی پوست ،خطر ابتال به انواع
سرطان ،آسم و ...اشاره کرد» .وی میافزاید« :در
بعد روانی هم میتوان به برهم خوردن تعادل
روانی ،عدم توجه به اصول و مقررات جامعه،
ضعفاراده،ازبینرفتناحساسمسئولیت،ایجاد
تزا،احساسبیکفایتی،اختالل
احساسخصوم 
در خواب و بروز انواع بیماریها و اختالالت روانی
نام برد ».وی تاکید میکند« :مصرف موادمخدر
در زنان به علت احتمال حاملگی خطرات فراوانی
برای جنین آنها به همراه دارد و احتمال ناباروری
را نیز افزایش میدهد».
ترک اعتیاد و چالشهای در پیش رو
مهرینصرتآبادیعقیدهرایجیراکهاعتیاد
را سقوط اخالقی تلقی میکند ،موجب اجتناب

یداندومیگوید«:براساسچنین
زنانازدرمانم 
نگرشهاییبهزنانمعتادانگمنفیترینسبت
به مردان معتاد زده میشود و زنان از درمان
خود اجتناب میکنند ».وی در ادامه میافزاید:
«مراقبت از کودکان مانعی دیگر برای درمان
آنهاست .این زنان اغلب از اینکه بار نگهداری
فرزندشان به دوش خانواده و بستگانشان
میافتد شرم دارند و احساس گناه میکنند» .به
بیان این روانشناس زنان نسبت به مردان کمتر
از طرف خانواده برای ترک موادمخدر حمایت
میشوند و متاسفانه در کشور ما هنوز برنامه
مداخالتیجامعیبرایدرمان زنان معتاد طراحی
و پیاده نشده است و به همین دلیل زنان معموال
از مراجعه به مراکز درمانی معتادان اکراه دارند».
 راهکار جلوگیری از این ناهنجاری
در زنان
تآبادی میگوید« :متاسفانه
مهری نصر 
نسبت به گذشته آمار اعتیاد دختران افزایش
پیدا کرده است .دختران از لحاظ روحی و روانی
حساسهستندوخانوادههابایدخالءهایعاطفی
فرزندانشان را رفع سازند تا دچار مشکالتی نظیر
اعتیاد نشوند ».به گفتهی این روانشناس حوزه
اعتیادیکیدیگرازراههایپیشگیریزنانازاعتیاد
آشنایی آنها نسبت به خصوصیات موادمخدر و
پیامدهای آن است .هر چه فرد آگاهی بیشتری
نسبت به آثار موادمخدر و پیامدهای آن داشته
باشد احتمال اجتناب از آن بیشتر است».
 15 درصدمعتادانزنانهستند
دکتر جواد عباسلو آمار زنان معتاد را حدود
 15درصد اعالم میکند و میگوید« :اکثر
معتادین زن به هروئین ،شیره و تریاک اعتیاد
دارند» .به گفته این پزشک ترک اعتیاد زن معتاد
از هر دو قشر فقیر و غنی هستند و اکثرا به دالیل
خانوادگی ،اعصاب و روان ،مشکالت اجتماعی و
فقر به اعتیاد روی آوردهاند.
 اعتیاد رو به پیش
فاطمه مدام به ساعتش نگاه میکند .عجله
دارد .توقع داردبقیه حالش را درککنند و بگذارند
فقط او بکشد .کسی به ساعت نگاه کردنهای
فاطمه توجهنمیکند .فاطمهپیکنیکراروشن
میکند و از وسط دفتری برگهای میکند .صدای
اعتراضالههبلندمیشود«:نکنبرگه.تمومکردی
این دفتر بی صاحبو از بس ازش برگه کندی».
فاطمه عصبی است« :خیل خب واست میخرم،
گدا» .الهه زیر لب غر غر میکند .سیخ را میگذارد
رویپیکنیکوکاغذرالولمیکند.فاطمهسیخ
سنگمیکندمثلپدربزرگش.

اگر میخواهید جلوی میز قاضی نایستی پشت سر قانون راه برو
گرامیباد سالروز شهادت شهید مظلوم بهشتی و هفته قوه قضائیه
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت مهــدی ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیاصغــر به شــرح دادخواســت تقدیمی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800279از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علیاصغــر ایراننــژاد پاریــزی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات
گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :مهدیــه ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیاصغــر شش 4606
تت  1357فرزنــد متوفــی  -2فاطمــه ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیاصغــر شش  649تت  1340فرزند
متوفــی  -3حســن ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیاصغــر شش  650تت  1341فرزنــد متوفــی  -4حســین
ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیاصغــر شش  651تت  1344فرزنــد متوفــی  -5مهــدی ایراننــژاد پاریــزی
فرزنــد علیاصغــر شش  4تت  1347فرزنــد متوفــی  -6یعقــوب ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیاصغــر
شش  50تت  1365فرزنــد متوفــی  -7نرگــس ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیاصغــر شش  668تت
 1346فرزنــد متوفــی  -8فرهــاد ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیاصغــر شملــی  3070676952تت
 1350فرزنــد متوفــی  -9رضــا ایراننــژاد پاریــزی فرزنــد علیاصغــر شملــی  3071671148تت 1359
فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهی میگــردد تــا چنانچه
شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یک
مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان-سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت فرحنــاز بهــزادی چمــک فرزنــد نورالــه بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  9709983485800292از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان سیدحســین رضوینســب در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه
حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :فرحنــاز بهــزادی چمــک فرزنــد نورالــه شش  5تت  1348همســر متوفــی
 -2ســیدعقیل رضوینســب فرزنــد سیدحســین شملــی  3060139474تت  1370فرزنــد متوفــی
 -3ســیدعلیاکبر رضوینســب فرزنــد سیدحســین شملــی  3060782652تت  1385فرزنــد متوفــی
 -4شیماالســادات رضوینســب فرزنــد سیدحســین شملــی  3060208689تت  1371فرزنــد متوفــی.
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه
ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت محمدرضــا ســاالری فرزنــد میرحســین بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800287از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان میرحســین ســاالری در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه
حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :کبــری ســاالری فرزنــد میرحســین شش  318تت  1351فرزنــد متوفــی
 -2ســلطنت ســاالری فرزنــد میرحســین شش  3تت  1339فرزنــد متوفــی  -3تیمــور ســاالری فرزنــد
میرحســین شش  11تت  1341فرزنــد متوفــی  -4محمدرضــا ســاالری فرزنــد میرحســین شش 232
تت  1356فرزنــد متوفــی  -5فاطمــه ســاالری فرزنــد میرحســین شش  1832تت  1359فرزنــد متوفــی
 -6بتــول ســاالری فرزنــد میرحســین شش  319تت  1352فرزنــد متوفــی  -7پرویــن ســاالری فرزنــد
میرحســین شش  214تت  1348فرزنــد متوفــی  -8ســکینه ســاالری فرزنــد میرحســین شش  17تت
 1350فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تا
چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف
مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت علــی شمســی فرزنــد محمــد بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه
کالســه  9709983485800288از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح
داده کــه شــادروان محمــد شمســی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن
عبارتنــد از -1 :علــی شمســی فرزنــد محمــد شش  1723تت  1354فرزنــد متوفــی  -2نســیم شــمس
فرزنــد محمــد شش  3956تت  1358فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت
مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او
میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد
شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان-سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت محمدعلــی شهســواریپور فرزنــد مصیــب بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800291از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مصطفــی شهســواریپور در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و
ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :محمدعلــی شهســواریپور فرزنــد مصیــب شش  1796تت 1336
پــدر متوفــی  -2رخســاره حاجابراهیمــی فرزنــد نجــات شش  381تت  1329مــادر متوفــی .اینــک بــا انجام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا
وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم
دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت مهتــاب صفـیزاده فرزنــد ابراهیــم بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  9709983485800283از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان مالــک خواجوئینــژاد در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه
حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :مهتــاب صف ـیزاده فرزنــد ابراهیــم شش  16تت  1349همســر متوفــی
 -2لیــا خواجوئینــژاد فرزنــد مالــک شش  184تت  1363فرزنــد متوفــی  -3راضیــه خواجوئینــژاد
فرزنــد مالــک شملــی  3060052451تت  1368فرزنــد متوفــی  -4طاهــره خواجوئینــژاد فرزنــد مالــک
شش  109تت  1350فرزنــد متوفــی  -5محســن خواجوئینــژاد فرزنــد مالــک شش  573تت 1357
فرزنــد متوفــی  -6معصومــه خواجوئینــژاد فرزنــد مالــک شش  2242تت  1355فرزنــد متوفــی -7
حســن خواجوئینــژاد فرزنــد مالــک شش  14تت  1351فرزنــد متوفــی  -8عبــاس خواجوئینــژاد فرزنــد
مالــک شش  9تت  1348فرزنــد متوفــی  -9مســعود خواجوئینــژاد فرزنــد مالــک شش  1280تت
 1360فرزنــد متوفــی  -10اشــرف خواجوئینــژاد فرزنــد مالــک شش  2241تت  1353فرزنــد متوفــی
 -11ملیحــه خواجوئینــژاد فرزنــد مالــک شملــی 3060200467تت  1371فرزنــد متوفــی  .اینــک بــا
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچه شــخصی اعتراضــی دارد
و یــا وصیتنام ـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه

تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان-سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت محمدعلــی مشــرفی فرزنــد محمــد بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  9709983485800284از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان طیبــه موذنــی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت
آن عبارتنــد از -1 :محمدحســن مشــرفی فرزنــد محمــد شش  47تت  1349فرزنــد متوفــی  -2مهــدی
مشــرفی فرزنــد محمــد شش  775تت  1342فرزنــد متوفــی  -3محمدعلــی مشــرفی فرزنــد محمد شش
 180تت  1344فرزنــد متوفــی  -4مجیــد مشــرفی فرزنــد محمــد شش  310تت  1347فرزنــد متوفــی
 -5محمدرضــا مشــرفی فرزنــد محمــد شش  824تت  1355فرزنــد متوفــی  -6مریــم مشــرفی فرزنــد
محمــد شش  95تت  1351فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک
نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از
تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای قاســم حاجابراهیمــی بــا ارایــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره  150ســیرجان
مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت شـشدانگ پــاک  1689فرعــی از  4572اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان
بــه نــام آقــای قاســم حاجابراهیمــی ثبــت و ســند مالکیــت ذیــل ثبــت  43336صفحــه  107دفتــر  262صادر
و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده اســت .لذا بــه دســتور تبصره یــک اصالحی
مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعی انجــام معامله
یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،میتوانــد ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم
واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالک صــادر خواهــد شــد .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه 1397/04/04
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای اصغــر مکیآبــادی برابــر درخواســت بــوارده شــماره  97/02/17 -2734تقاضــای طــول و متــراژدار
نمــودن شـشدانگ پــاک  2527اصلــی واقــع در بخــش  36کرمــان را نمــوده کــه ســند مالکیــت ســی ســهم
مشــاع از ســی و دو ســهم ش ـشدانگ بــه نــام نامبــرده صــادر گردیــده اســت و حســب اظهــار آقــای اصغــر
مکیآبــادی امــکان دسترســی بــه دیگــر مالکیــن مشــاعی آقــای قهرمــان مظفــری مالــک یکچهــارم ســهم
مشــاع و اکبــر مظفــری مکیآبــادی مالــک یکهشــتم ســهم مشــاع و آقــای فتحالــه مظفــری مکیآبــادی مالــک
سـهچهارم ســهم مشــاع و خانــم خدیجــه مکیآبــادی مالــک یـکدوم ســهم مشــاع و فاطمــه مظفــری مکیآبــادی
مالــک سههشــتم ســهم مشــاع از کل  32ســهم شــشدانگ را جهــت امضــای ذیــل صرتجلســه نــدارد.
لــذا از مالکیــن فوقالذکــر و مطلعیــن و مجاوریــن کــه متــن آگهــی را رویــت نمودهانــد و حقــی از آنهــا ضایــع
میگــردد حداکثــر ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار آگهــی روزنامــه بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان
مراجعــه و متــن صورتجلســه را مالحظــه و چنانچــه نظــری دارنــد اعــام و در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری
شــدن مهلــت فوقالذکــر اقــدام قانونــی بــه عمــل خواهــد آمــد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1397/04/04
عباس ملکی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  961728اجــرای احــکام مدنــی محکــوم علیــه آقــای جــواد قنبــری
فرزنــد غالمحســین محکــوم بــه پرداخــت تعــداد  150قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی و هزینــه ســفر حــج
عمــره بــه مبلــغ  1/917/400تومــان و هزینــه ســفر کربــای معلــی بــه مبلــغ  1/881/440تومــان و هزینــه
ســفر عتبــات عالیــات ســوریه بــه مبلــغ  800/000تومــان بابــت اصــل خواســته و مبلــغ  6/260/959تومان
هزینــه دادرســی و مبلــغ  6/600/000تومــان بابــت حقالوکالــه وکیــل در حــق محکــوم لــه خانــم الهــام
ســیوندی کهنمیــان فرزنــد غالمعبــاس و پرداخــت نیمعشــر در حــق دولــت گردیــده کــه نامبــرده مــازاد پــاک
ثبتــی  7فرعــی از  1217از بخــش  35کرمــان واقــع در ســیرجان -خیابــان امــام -بــازار قدیمــی ســیرجان-
داخــل بــازار نــو پاســاژ را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه توســط اجــرا توقیــف و
توســط کارشناســان رســمی دادگســتری بازدیــد کــه  -1ملک مــورد نظــر دارای امتیاز اســتفاده از منافــع برای
صاحــب آن نمیباشــد و منافــع آن بــه فروشــنده قبلــی متعلــق اســت -2 .قیمــت عرصــه و اعیــان  11/7متــر
مربــع ملــک بــه همــراه امتیــازات و حــق اســتفاده از منافــع آن بــه ازای هــر متــر مربــع  300/000/000ریال
و در مجمــوع بــه مبلــغ  3/510/000/000ریــال توســط کارشناســان رســمی بــرآورد قیمــت گردیــده .مــال
معرفــی شــده در روز چهارشــنبه تاریــخ  1397/04/27ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای
احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد(.در ضمــن پــاک ثبتــی در رهــن بانــک ملــت بــه مبلــغ 620/000/000
ریــال  5/040/000ریــال و  684/500/000ریــال میباشــد و منافــع آن مادامالعمــر بــه شــخص دیگــری
میباشــد) و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد 10 .درصــد قیمــت
پیشــنهادی قبــل از برگــزاری مزایــده از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر هزینههــای اجرایی
مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــزگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای خویش را بــه انضمام
فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی حداکثــر تــا قبــل از موعــد مزایــده از طریــق پســت سفارشــی یــا حضــورا
بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده روز چهارشــنبه مورخــه 1397/04/27
ســاعت  11ظهــر میباشــد.
اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان -شهسواری
آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  951588محکــوم علیــه ورثــه ســاقی نژادمنســاری فرزنــد حاجــی
محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  276/143/626ریــال در حــق محکــوم لــه آقای غالمحســین شــاهمرادی گردیده
و نامبــرده یــک دســتگاه خــودرو وانــت پیــکان  1600مــدل  1392بــه شــماره انتظامــی  789د  89ایــران
 65بــا مشخصات(شــماره شاســی  613850و شــماره موتــور  6275تعــداد چــرخ چهــار و دو محــور و چهــار
ســیلندر و نــوع ســوخت بنزیــن و ظرفیــت  4نفــر بــه رنــگ ســفید و داشــبورد ســالم و صندلــی و تــودوزی
ســالم و الســتیکها  60درصــد و اتــاق و بدنــه ســالم میباشــد کــه توســط اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس
رســمی دادگســتری بــه مبلــغ  92/000/000ریــال بــرآورد قیمــت گردیده .مال معرفی شــده در روز شــنبه
تاریــخ  1397/04/23ســاعت  11ظهــر از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فروش میرســد.
مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد.
 10درصــد قیمــت پیشــنهادی قبــل از برگــزاری مزایــده از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از کســر
هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــزگــردد .متقاضیــان میتواننــد پیشــنهادهای
خویــش را بــه انضمــام فیــش  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی حداکثــر تــا قبــل از موعــد مزایــده از طریق پســت
سفارشــی یــا حضــورا بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده مورخــه شــنبه
 1397/04/23میباشــد .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد میگــردد.
دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری سیرجان

