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 پاسارگاد
شــیوع تب کریمه کنگو در کشور و مثبت اعالم
شدن سه مورد در سیرجان فرمانداری را بر آن داشت
جلسهایدرخصوصساماندهیمیادیندامداخلشهر
برگزار کند ،در این جلسه که با حضور فرماندار ،شهردار،
معاون عمرانی فرماندار ،رییس دامپزشــکی ،رییس
محیطریست ،رییس منابع طبیعی ،رییس مسکن و
شهرسازی ،مسئول پیشــگیری از بیماریهای مرکز
بهداشت ،نمایندهی جهادکشاورزی برگزار شد تصمیم
گرفته شد دو میدان دام داخل شهر ظرف دوماه آینده به
میداندامکنارکشتارگاهمنتقلشوند
مسئول پیشگیری از بیماریهای مرکز بهداشت
گفت :در دو ماه گذشته  8مورد مشکوک در سیرجان
تحــت درمان قرار گرفت هاند ،که از این تعداد  3مورد با
ارسال نمون ه به تهران مثبت گزارش شده است .با توجه
به وضعیت گرمایی که در پیش داریم موارد انتقال ما
قطعا از این تعداد بیشتر خواهد شد» اکبر اسدی تاکید
کرد«:سیرجان به دلیل دامدار بودن افاغنه و تعداد زیاد
دام ،در معرض خطر بیماریهای مشترک بین انسان و
دام مخصوصا تب کریمه کنگو است ،آخرین موردمان
پریشب در بیمارستان بستری شده است و خواهش
داریم این دو میدان دام که از معضالت اصلی هستند
ودرجوارشانمنازلمسکونیقرارگرفتههرچهسریعتر
جابهجا شوند .حتی نمایند وزارت بهداشت هم که دو
هفته پیش به سیرجان آمده بود روی این مسئله تاکید
داشتند ».به گفتهی اسدی؛«چندروز قبل نامهای به
آقای دادستان در خصوص میادین دام با عنوان تهدید
علیهبهداشتعمومینوشتیموایشانگفتندتایکیدو
روزآیندهحکمتخریبرابرایمیداندامانتهایابنسینا
انجام میدهند » .در ادامه معاون عمرانی فرماندار هم
به پیشینه این معضل پرداخت و گفت؛«این موضوع از
سال  91مطرح است و چندین بار در جلسات تنظیم
بازار هم مطرح شده است ،پیشنهاد ما این است با توجه
به اینکه کنار کشتارگاه مکانی برای میادین دام در نظر
گرفته شده است و تا حدودی کارهایش انجام و80-70
تا غرفه بلوکی هم احداث ویک مقداری از کار پیش رفته
است،اینمیداندامتکمیلشود.متاسفانهبهدلیلتغییر
مدیریت زیاد در شهرداری مدام این کار به عقب افتاد،
در حال حاضر این پروژه حدود 70-60درصد پیشرفت
داردوفقط بحث آب و برق و . .مانده اســت .اگر موافق
باشید طی یک فرجه زمانی دوسهماهه این را تکمیل
و این دو میدان دام را به آنجا منتقل کنیم».
رییس دامپزشــکی هم گفت« :بهترین جا برای
میادین دام جنب کشتارگاههای دام است ،اما با توجه
به اینکه دوتا میدان دام داریم؛ عرضه و کشتاری ،میدان
دامکشتارینیازینیستباکشتارگاهفاصلهداشتهباشد
اما میدان عرضه باید  1000متر تا کشتارگاه دام فاصله

با شیوع تب کریمه کنگو در کشور جلسه ساماندهی میادین دام برگزار شد

جلسهی پرحرف و حدیث ساماندهی میادین دام

داشته باشد تا بتواند از ما پروانه بگیرد .پس بیاییم
کارهای قبلی را انجام ندهیم و از همین االن اصولی
بسازیم تا دوبارهکاری نشود».
محسن آرش پرســید :شما با میدان دام کنار
کشتارگاه مخالف هستید؟ علیرضا زینلی گفت :من
دارم دورنما را میبینــم ،اینها اگر بخواهند پروانه
بگیرند برای میدان دام عرضه نمیتوانیم پروانه بدهیم
و این میشود فقط میدان دام کشتاری» .آرش دوباره
گفت«:حاال فعال همه را به آنجا منتقل کنیم تا بعد در
مورد میدان دام عرضه تصمیم بگیریم» زینلی سریع
واکنش نشــان داد و گفت« :من شــنیدم شهرداری
از طریق مزایــده میخواهد میدان دام کشــتاری و
ضایعاتشان را به بخش خصوصی بدهد ،ولی میدان
عرضه یک فاصلهای را میخواهد که این فاصله را همین
االن بدهیم تا فردا دوبارهکاری نشود».
آرش اما باز حرفش را تکرار کرد؛« آقای دکتر یک
مدینهفاضلهایرابخواهیمترسیمکنیمهیچوقتبهآن
نمیرسیم. .معتقدممیداندامکنارکشتارگاهقطعابهتر
از میدان دام انتهای ابنسینا یا انتهای عباسپور است،
فعال میدان دام عرضه و کشتاری به آنجا بروند بعد در
یک فاصله زمانی جای بهتری را مشخص میکنیم ،من
فکر میکنم اگر شــهردار همت کند این پروژه نهایت
یک ماه زمان میخواهد ».به گفتهی محســن آرش
مشــکل دیگر چوبداران نداشتن اتحادیه است؛«یکی
از دالیل مشکل قیمت گوشت نداشتن متولی عرضه
دام اســت ،اگر ما یک جایی را قانونی به آنها بدهیم،
مجبورشان کنیم اتحادیه بزنند آنجا میتوانیم بحث
تنظیم بازار را هم دنبال کنیــم ».او ادامه داد«:میدان
دام انتهای عباســپور هم روی ذون آب قرار دارد و باید

«مجوزها را گرفتند و زمین در مرحله واگذاریست»
 نیم نگاه
آرش ســریع گفت «:این چیزی نیســت که با آن
 محسنآرش«:دادن مجوز به
مماشاتکنند،دقیقابغلاینهاروستایبر جآبادروی
زمینهای میادین دام انتهای عباسپور
ذون آب اســت و  30سال مردم عشایر آنجا ساکن
چیزی نیست که با آن مماشات کنند،
هستند اما آنها به همین دلیل حق سکونت ندارند،
پس حتما از رانت استفاده کردند»
پسحتماازرانتاستفادهکردند».فرمانداربرایجمع
یک تصمیم قانونی و با ضوابط بگیریم که فردا دوباره کردن بحث گفت « :میدان دام انتهای ابنسینا باید تا
زیرسوال نرویم» .اکبر اسدی گفت«:اما چوبداران انتهای یک هفته آینده جمع شود و اصال بحثی روی آن نداریم
عباســپور روی زمینهای آنجا ادعای مالکیت دارند» .و چوبداران یا باید به میدان دام انتهای عباسپور منتقل
فرماندار هم گفت «:ما کاری به مالکیتشان نداریم ،اگر شوند یا میدان دام کنار کشتارگاه ».علیرضا زینلی ادامه
مالکیت دارند از راه قانونی وارد شوند و کارشان را انجام داد؛«اگرچوبدارانانتهایعباسپورسرجایشانبمانند،
دهند ،چون االن بحث سالمت عمومی در میان است چوبداران انتهای ابنسینا هم کنار کشتارگاه نمیروند
و حضورشــان غیرمجاز است و باید به میدان دام کنار و اگر بخواهیم آنها را به میدان دام انتهای عباســپور
کشتارگاه منتقل شوند ».در ادامه شهردار به موضوعی منتقل کنیم آنجا اصال جا ندارد .یا باید هیچکدام نروند
اشاره کرد که بحثهای تازهیی را پیش کشید؛« االن یا هر دوتا بروند ،اگر به میدان دام انتهای عباسپور کاری
مسکن و شهرسازی دارد به آنها در انتهای عباسپور نداشته باشیم عمال آن را تایید کردیم ،در حالی که این
زمین واگذار میکند» رییس مسکن و شهرسازی در میدانهمغیرقانونیاستوفواصلاشرعایتنشدهودر
واکنشبهاینگفتهیشهردار،گفت«:زمینواگذارنشده حریم شهر است» .آرش هم در تایید حرفهای زینلی
است» شــهردار هم گفت «:اما استعالمهایشان را از گفت«:اگردومیداندامیکیانتهایعباسپورویکیکنار
شهرداری گرفت هاند» .محسن آرش تاکید کرد« :تحت کشتارگاه باشد مردم ترجیح میدهند مسیر نزدیکتر
اینعنوانممنوعاست»رضاسروشنیابازهمگفت«:اما را انتخاب کنند» .شهردار گفت«:به هرحال آنها مجوز
االن آنها جواب گرفتند و میخواهند زمینهای همان زمینشانراازکرمانگرفتندوهفتهدیگرزمینهاواگذار
جا را بگیرند» آرش باز هم مشکل قرارگیری زمینها میشــوند» .منصور مک یآبادی گفت« :اگر واقعا آنها
روی ذون آب را مطــرح کرد ،که محمود علیرضایی حقی دارند بروند از طریق قانون پیگیری کنند ،ما یک
هم گفــت « :این زمینها روی ذون آب قــرار دارد ،و ماه صبر میکنیم اگر اینها توانستند مجوز بگیرند و از
تصمیمگیری در مورد پروندههــای ذون آب بر عهده نظرمحیطزیستبالمانعبود،همهرابهانتهایعباسپور
کمیته حفاظت و صیانت از منابعآب در اســتانداری منتقلمیکنیم».
رییس محیطزیست گفت «:من پشنهاد میکنم
است .پرونده را فرستادیم و آنها باید تصمیم بگیرند».
رضا سروشنیا اما آب پاکی را روی دست همه ریخت :مکانی غیر از میدان دام انتهای عباسپور در محدوده

آگهی تجدید مزایده (نوبت اول)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد در راســتای بنــد  6مصوبــه شــماره  1804و بنــد  11مصوبه
 1812شــورای اســامی شــهر ســیرجان نســبت به فروش  17دســتگاه انواع ماشــینآالت ســبک و ســنگین با
قیمــت پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی و حقوقــی دعوت
بــه عمــل میآیــد از تاریــخ نشــر آگهــی نوبــت دوم بــه مــدت ( 10ده) روز جهــت خریــد و تحویــل اســناد مزایده
د قراردادهای شــهرداری ســیرجان مراجعــه نمایند.
بــه واحـ 
شرایط تجدید مزایده:
 -1قیمــت پایــه هــر خــودرو و ســپرده شــرکت در مزایــده بابــت هــر قطعــه کــه بایســتی بــه صــورت واریــز
بــه حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه شــهرداری ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامــه
بانکــی معتبــر باشــد بــه شــرح جــدول ذیــل آورده شــده اســت:
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 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط
خواهــد شــد.
 -3به پیشنهادات مخدوش ،مشروط و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مزایده موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/04/07میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات 97/04/10ساعت  18:00میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت بتــول بلــوردی فرزنــد غالمعبــاس بــه شــرح دادخواســت
تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800245از ایــن دادگاه درخواســت
گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان منصــور جعفرآقائــی در
اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :امــاناهلل
جعفرآقائــی فرزنــد اســداهلل شش  166تت  1305پــدر متوفــی  -2بتــول بلــوردی فرزنــد
غالمعبــاس شش  1078تت  1353همســر متوفــی  -3ابوالفضــل جعفرآقائــی فرزنــد
منصــور شملــی  3060541612تت  1379فرزنــد متوفــی  -4مجتبــی جعفرآقائــی فرزنــد
منصــور شملــی  3060390819تت  1375فرزنــد متوفــی  -5محمدامیــن جعفرآقائــی
فرزنــد منصــور شملــی  3470267871تت  1387فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام
تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه 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 .رییــس شــورای
حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
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نجم الدینی ،پارسا اسماعیل زاده ،زهرا رفعتی ،درسا خواجویی ،امیرحسین و نازنین افشار ،محمد حافظی
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*
 اکبر اسدی
اگر دستورات بهداشتی الزم را رعایت کنید و
مراقبتهای الزم را جدی بگیرید در مورد بیماری تب
کریمه کنگو جای هیچ گونه نگرانی نیست .خوشبختانه
افرادی که مبتال شدهاند به درمان دارویی به خوبی جواب
داده و درمان شدهانداما با توجه به میزان کشندگی این
بیماری در انسان حتما باید مراقبتهای الزم را انجام
داد تا از انتقال بیماری جلوگیری شود .مواردی از این
بیماری طی سالهای گذشته در مناطق مختلف کشور
وجود داشته و هنوز هم موارد جدید از این بیماری
دیده میشود .فصل شیوع این بیماری معموال از اوایل
بهار تا اواخر مهرماه است .هرساله با شروع فصل بهار و
آغاز کار صنعت دامداری و دامپروری مواردی ازبیماری
اتفاق میافتد که تاکنون ۴مورد مشکوک به این بیماری
از ابتدای امسال در شهرستان سیرجان داشتهایم که
خوشبختانه فقط دو مورد مبتال به بیماری بودند که بعد
از انجام آزمایش تاییدی در بیمارستان بستری شدند و
بهبود پیدا کردند.
الزم به ذکر است که در موارد مشکوک سابقه گزش
کنه یا جدا کردن کنه از بدن حیوان یا تماس با دام و یا
گوشت دام حتما وجود دارد و از عالیم بیماری میتوان
مواردی همچون؛ تب ،خونریزی زیرپوستی ،خونریزی لثه،
خونریزی مثانه و از عالیم آزمایشگاهی کاهش محسوس
پالکتها را نام برد.
راههای پیشگیری از این بیماری عبارتند از:

 -1سمپاشی آغل ،اصطبل و محل نگهداری دامها با
هماهنگی اداره دامپزشکی به منظور از بین بردن کنه
و جلوگیری از رشد وتکثیر آن  -2پرهیز از کشتار دام
در محیط خانه و زندگی و انجام کشتار دام درکشتارگاه.
-3دست نزدن به کنههایی که به بدن دام چسبیده است.
دقت شود هرگز کنه را با دست از بدن دام جدا نکنیم.
 -4مراقبت در جلوگیری از ورود کنه به محل زندگی
و محل استراحت به دلیل نزدیکی به آغل دام -5 .قرار
دادن گوشت گرم و تازه قبل از خورد کردن و استفاده به
مدت۲۴ساعت در یخچال -6رعایت اصول بهداشتی در
موقع ذبح دام و خرد کردن و عرضه گوشت توسط قصابان
-7عدم استفاده از استخرهای موتور آب و آب قنوات برای
شنا کردن و جلوگیری از آب بازی کودکان در این آبها
زیرا اکثر عشایر و دامداران دامهای خود را در این آبها
شستوشو میدهند و این شستوشو باعث جداشدن کنه
از بدن دام در آب میشود .کنهها خود را به اشیا کنار
استخر یا قنات میچسبانند و حین آبتنی ممکن است
به بدن فرد بچسبند وگزش انجام شود.
در صورت بروز هر یک از عالیمی که گفته شد همراه
با سابقه گزش کنه یا تماس با دام حتما به پزشک مراجعه
کرده وگروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی را نیز
با شماره تماس ۴۲۲۶۲۰۸۰در جریان بگذارید و موارد باال
را به دوستان واشنایان خود نیز اطالع دهید.
* مدیرگروه مبارزه با بیماریهای معاونت بهداشتی
دانشکدهعلومپزشکیسیرجان

 13/750/000

 10/000/000

 250/000/000

تب خونریزیدهنده کنگو را جدی بگیریم

 21/500/000

 100/000/000
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یادداشت

()    

 5/000/000

 235/000/000

خارج از شــهر برای اینهــا در نظر بگیرید» رییس
دامپزشــکی هم باتایید حرف رییس محیطزیست
گفت«:تصمیمی که  10سال پیش گرفته شد را ما
نگیریم» .اکبر اســدی گفت«:میگوییم بروند کنار
کشتارگاهمیگوییدنمیروند،میگوییمدوهکتارزمین
کنارمیداندامانتهایعباسپوربدهیدمیگوییددوباره
کار ده سال پیش را انجام ندهید ،پس چه کاری انجام
دهیم؟»علیرضازینلیگفت«:چراقانونیپیشنرویم،
ضوابطرارعایتکنیم».فرمانداربرآشفتوگفت«:آقای
دکترزینلیچهارگانیبایدبرایاینهاپروانهصادرکند
؟» زینلی گفت« :دامپزشکی» فرماندار دوباره گفت« :
پسچرادامپرشکینمیروداینهاراساماندهیکند؟»
زینلی گفت«:طبق قانون ساماندهی میادین دام با
شهرداریست نه دامپزشکی» فرماندار با عصبانیت
ادامه داد «:یعنی چــی ،آقا بگو ضعیفم نمیتوانم،
االن بنویس که من نمیتوانم این کار را انجام دهم،
این برای بنده اصال قابل قبول نیست ،وظیفه قانونی
جنابعالی است که ســازوکار ایجاد پروانه را برای
اینها انجام دهید ،اگر این ســازوکار تشکل صنفی
است باید انجام دهید اگر زور است باید انجام دهید،
جایی هم زورت نمیرســد به ما بگو شورای تامین
وارد میشــود به هر صورت من تا االن نم یدانستم
اینقدر بیحساب و کتاب است ،اصال این برای بنده
قابل قبول نیست که حدود  80نفر چوبدار در مقابل
هیچکس پاسخگو نیســتند ،وابسته به هیچ واحد
صنفینیستند،اینهارابایدپیگیریکنید.بههرحال
متولی خود شما هستید ،شما وظیفه نظارتی دارید».
زینلی گفت«:ما فقط میتوانیم آنجا سمپاشی کنیم
هیچ کار دیگری نمیتوانیم انجام دهیم» .فرماندار
باز هم کوتاه نیامد و گفت«:به هرحال این برای بنده
قابل قبول نیست .با زدن یک نامه ،با شعار ،با توپ
در زمین هم انداختن هیچ اتفاقی نمیافتد باید وارد
گود شوید ».فرماندار بعد از همه این خط و نشانها
دستور داد -1«:آقای آرش با اتاق اصناف صحبت کند
و برای ایجاد اتحادیه فکری کند -2 .دامپزشکی برای
کلیه چوبدارانی که در این دو میدان دام هســتند و
صالحیت دارند پروان ه صادر کند -3.مرکز بهداشت
به همه چوبداران اطالع دهند ظرف دوماه با توجه به
دستور دادستان به میدان دام کنار کشتارگاه منتقل
شوند و میادین دام تخریب شوند -4 .منابعطبیعی
به درخواست شــهرداری زمینی را کنار کشتارگاه
در اختیار شــهرداری قرار دهد -5 .تا زمانی میادین
دام منتقل میشــوند دامپزشــکی هر  10روز یک
بار میادین را سمپاشــی و جلوی کشتار غیرقانونی
را بگیرد -6 .بعد از ماه رمضان دامپزشــکی و مرکز
بهداشت جلسهای با چوبداران در سالن حکیم برگزار
کنند و آنها را توجیه کنند».

باران امسال
در کرمان
چقدر بارید؟

 ایسنا :رییس مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی استان کرمان گفت :به صورت میانگین
میزان بارندگی استان کرمان در سال جاری  45میلیمتر بوده است که نسبت به بارندگی دورههای
بلندمدتحدود 83میلیمترکاهشبارندگیداشتهایم.حمیدهحبیبیبابیاناینمطلبکهبارندگی
در ریگان و شهداد در سال جاری بسیار ناچیز بوده است ،اظهار کرد :کوهبنان با 99میلیمتر بیشترین
بارندگی را در سالجاری به خود اختصاص داده است که نسبت به سنوات گذشته  43درصد کاهش
بارندگی داشته است .وی از بحرانی بودن استان کرمان سخن به میان آورد و عنوان کرد 10 :درصد
استان کرمان در وضعیت خشکسالی بسیار شدید و حدود  60درصد در وضعیت خشکسالی شدید
قرار دارد ،قابل ذکر است که شهر کرمان با  33میلیمتر در وضعیت خشکسالی شدید قرار دارد.

آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت ســیدحمزه رضوینســب فرزنــد ســیدیحیی بــه
شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800237از ایــن
دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان
طاهــره دلجــو در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت آن
عبارتنــد از -1 :ســیدحمزه رضوینســب فرزنــد ســیدیحیی شش  6تت 1330
همســر متوفــی  -2ســیدمحمدجواد رضوینســب فرزنــد ســیدحمزه شملــی
 3060307970تت  1373فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و
یــا وصیتنام ـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــک
مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل
اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار

آگهیحصروراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت رضــا زامیــاد فرزنــد محمــد بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده بــه
کالســه  9709983485800227از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح
داده کــه شــادروان منصــور زامیــاد در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیات گفتــه و ورثه حینالفــوت آن عبارتند
از -1 :مریــم زامیــاد فرزنــد محمــد شش  11596تت  1352خواهــر متوفــی  -2ثریــا زامیــاد فرزنــد محمــد
شش  238تت  1347خواهــر متوفــی  -3داریــوش زامیــاد فرزنــد محمــ د شش  42تت  1339بــرادر
متوفــی  -4غالمرضــا زامیــاد فرزنــد محمـ د شش  2تت  1337بــرادر متوفــی  -5اســفندیار زامیــاد فرزنــد
محمـ د شش  297تت  1331بــرادر متوفــی  -6ابراهیــم زامیــاد فرزنــد محمـ د شش  1تت  1334بــرادر
متوفــی  -7رضــا زامیــاد فرزنــد محمـ د شش  15950تت  1344بــرادر متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامهای
از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهیحصروراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت زینــب ســاالری بردســیری فرزند تاجعلــی به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت
شــده بــه کالســه  9709983485800220از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان مهــدی ســاالری در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت
آن عبارتنــد از -1 :علــی ســاالری فرزنــد مهــدی شملــی  3060768511تت  1384فرزنــد متوفــی -2
امیرمهــدی ســاالری فرزنــد مهــدی شملــی  3061324887تت  1395فرزنــد متوفــی  -3زینــب ســاالری
فرزنــد تاجعلــی شش  20تت  1350همســر متوفــی  -4رمضــان ســاالری شملــی  3070846254تت
 1317پــدر متوفــی  -5بصیــره میرشــکارپور شملــی  3071499671تت  1327مــادر 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 .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین
ذاکــری افشــار
آگهیحصروراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت محمدرضــا ســرچمی فرزنــد محمدعلــی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800243از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خدیجــه ابوجعفــری در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه
حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :محمدعلــی ســرچمی فرزنــد عبــاس شش  12تت  1310همســر متوفــی
 -2عبدالرضــا ســرچمی فرزنــد محمدعلــی شش  156تت  1338فرزنــد متوفــی  -3محمود ســرچمی فرزند
محمدعلــی شش  518تت  1344فرزنــد متوفــی  -4لیــا ســرچمی فرزنــد محمدعلــی شش  12286تت
 1354فرزنــد متوفــی  -5محمدرضــا ســرچمی فرزنــد محمدعلــی شش  51تت  1335فرزنــد متوفی .اینک
بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگردد تــا چنانچه شــخصی اعتراضــی دارد
و یــا وصیتنامـهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکماه بــه ایــن دادگاه تقدیم
دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین
ذاکــری افشــار
آگهیحصروراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت محمدرضــا ســرچمی فرزنــد محمدعلــی بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی
ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800242از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و
چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان محمدعلــی ســرچمی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه
حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :عبدالرضــا ســرچمی فرزنــد محمدعلــی شش  156تت  1338فرزنــد متوفــی
 -2محمــود ســرچمی فرزنــد محمدعلــی شش  518تت  1344فرزنــد متوفــی  -3لیــا ســرچمی فرزنــد
محمدعلــی شش  12286تت  1354فرزنــد متوفــی  -4محمدرضــا ســرچمی فرزنــد محمدعلــی شش 51
تت  1335فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگردد
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
آگهیحصروراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت محمــد صحرائــی پاریــزی فرزنــد رضــا بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  9709983485800232از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان رضــا صحرائــی پاریــزی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه
حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :محمــد صحرائــی پاریــزی فرزنــد رضــا شش  2598تت  1339فرزنــد متوفی
 -2فاطمــه صحرائــی پاریــزی فرزنــد رضــا شش  16572تت  1343فرزنــد متوفی .اینک با انجام تشــریفات
مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامهای
از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی
صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان سیرجان-ســیمین ذاکــری افشــار
آگهیحصروراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت زهــرا طالبـیزاده فرزند ســیدکاظم به شــرح دادخواســت تقدیمی ثبت شــده
بــه کالســه  9709983485800233از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیح
داده کــه شــادروان محمــود رونقــی ســیرجانی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفوت
آن عبارتنــد از -1 :معصومــه مکیآبــادی فرزنــد علــی شش  12708تت  1352همســر متوفــی  -2زهــرا
طالب ـیزاده فرزنــد ســیدکاظم شش  193تت  1326مــادر متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی
درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـهای از متوفی
نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف مــدت یــکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر
خواهــد شــد .رییــس شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکــری افشــار
آگهیحصروراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت محمدحســین فروغــی فرزنــد محمــد بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت
شــده بــه کالســه  9709983485800010از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان محمــد فروغــی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حینالفــوت
آن عبارتنــد از -1 :ســیمادخت صادقــی شملــی  3131334959تت  1317همســر متوفــی  -2علــی فروغی
فرزنــد محمــد شش  249تت  1329فرزنــد متوفــی  -3مهــدی فروغی فرزند محمــد شش  92تت 1332
فرزنــد متوفــی  -4محمدجــواد فروغــی فرزنــد محمــد شش  315تت  1333فرزند متوفی  -5محمدحســین
فروغــی فرزنــد محمــد شش  243تت  1337فرزنــد متوفــی  -6محمدرضــا فروغــی فرزنــد محمــد شش
 96تت  1347فرزنــد متوفــی  -7فاطمــه فروغــی فرزنــد محمــد شش  503تت  1338فرزنــد متوفــی -8
بتــول فروغــی فرزنــد محمــد شش  219تت  1343فرزنــد متوفــی  -9فــرح فروغــی فرزنــد محمــد شملــی
 2980612677تت  1373فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور یک نوبت
آگهــی میگــردد تــا چنانچــه 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 .رییــس شــورای
حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکری افشــار
آگهیحصروراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت ناهیــد مرادقلیخانــی فرزنــد محمدرضــا بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبت
شــده بــه کالســه  9709983485800236از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن
توضیــح داده کــه شــادروان محمدرضــا مرادقلیخانــی در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه
حینالفــوت آن عبارتنــد از -1 :نســرین ســینائی فرزنــد محمدعلــی شش  7173تت  1313مــادر متوفــی
 -2ناهیــد مرادقلیخانــی فرزنــد محمدرضــا شش  3128تت  1363فرزنــد متوفی  -3ســمیرا مرادقلیخانی
فرزنــد محمدرضــا شملــی  3060059012تت  1368فرزنــد متوفــی  -4حمیدرضــا مرادقلیخانــی فرزنــد
محمدرضــا شش  15344تت  1359فرزنــد متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبور
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
شــورای حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکری افشــار

