
مهر: سرهنگ یادگار نژاد اظهار کرد: با اعالم دولت مبنی بر صدور کارت خرید اعتباری سهام عدالت، 
کالهبرداران سایبری از این موضوع سوءاستفاده کرده و با روش های مختلف سعی در فریب شهروندان 
دارند. وی افزود: شیادان سایبری با ارسال پیام هایی با عناوین مرتبط با کارت اعتباری سهام عدالت 
که حاوی لینک جعلی هستند از شهروندان می خواهند برای ثبت نام کارت اعتباری بر روی لینک 
آلوده کلیک کرده و در صورت کلیک بر روی لینک موجود در پیامک، شهروندان به سایت جعلی 
که بسیار مشابه سایت اصلی است، متصل شده که در نهایت به سرقت اطالعات بانکی و برداشت از 

حساب آنها منتهی می شود.        

کالهبرداری با 
عنوان کارت خرید 

سهام عدالت

انهدام باند سرقت سیم های شبکه توزیع برق در سیرجان
خبــر

مهر: سرهنگ ایران نژاد اظهار داشت: در پی وقوع سرقت های متعدد سیم های شبکه توزیع برق در سیرجان، مأموران انتظامی 
هنگام گشت زنی در حاشیه شهر به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ پارک شده نزدیک به خط توزیع انتقال برق مشکوک و مشاهده 
کردند ۴ سارق در حال چیدن و سرقت سیم های برق هستند که بالفاصله با تالش مأموران یکی از سارقان دستگیر و ۳ نفر دیگر 
متواری شدند. وی با اشاره به توقیف خودروی سارقان و اینکه از محل وقوع سرقت ۴۰۰ متر سیم برق نیز کشف شد، اظهار کرد: در 

ادامه این عملیات ۳ سارق متواری  در مخفیگاهشان دستگیر کردند. شماره 644
8  اردیبهشت1400  جامعه
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بدهی  کبکبه اش یک  و  دبدبه  تمام  با  بشری  تمدن  همه ی 
با  که  زنانی  به  بدهکار  است.  بدهکار  زنان  به  تاریخی 
به  ثابت شده  یقین های  حتا  یا  و  افراطی  و شبه  های  شک 
خانه ی  فیلم  شده اند.  کشته  ممکن  شکل  وحشیانه ترین 
سر  جمجمه ی  پدر  وقتی  عیاری  کیانوش  ساخته ی  پدری 
دخترش را در گونی با ضربات محکم خورد می کرد منتقدان 
هیچ  زیرا  کرده  شلوغش  زیادی  فیلم  این  گفتند  زیادی 
و  نمی آید  دلش  نمی کشد چون  اینگونه  را  دخترش  پدری 
برخی  روزنامه ها هم نوشتند که خانه ی پدری سیاه نمایی 
پدری  خانه ی  فیلم  حاال  ایران.  در  زنان  وضعیت  از  بوده 
بر روی صحنه ی واقعی سیرجان  در سکانس های گوناگون 
این شوهران  اینجا  که  تفاوت  این  با  است  نمایش  در حال 
هستند که رذیالنه زنان خود را می کشند و پرونده شان به 

دو روز نرسیده بسته می شود تا سکانس بعدی. 
پیدا شدن یک سر در سطل زباله ای میان خیابان خزر کم 
اتفاقی نبود که از عاقبت پرونده اش بی خبریم و نفهمیدیم 
آیا قاتلی که با چاقو سر بریده، مجازات شد یا نه. اگر چه 
چاقوی  با  مرد  آن  اما  نبود  شوهرش  زن   آن  قاتل  اینجا 
میوه خوری سر بریده بود و باید بیش از این درباره عاقبتش 
که  مردی  برای  شود  عبرتی  درس  تا  می شدیم  خبر  با 
را  مرده اش  یا  زنده  و  بریزد  بنزین  زنش  روی  میخواست 

بسوزاند. 
یک  دختر  و  فرزند  دو  مادر  هفته  همین  شب  یکشنبه 
خانواده به سنگدالنه ترین شکل ممکن سوزانده شد و بعد 
افکار عمومی یک کالغ چهل کالغ کردن شان را شروع کردند 
انداختند که حقش چنین مردنی  و توپ را در زمین زنی 

نبود. 
مردم بواسطه ی پشتوانه ی محکمی که تاریخ برای شان رقم 
یک  معتقدند  زیرا  می کنند  برگزار  زن  علیه  را  دادگاه  زده 
مرد آنقدر عاقل است که البد عمل ناشایستی از زنش دیده 
یعنی  بود،  برعکس  اتفاق  این  اگر  .که  کرده  مجازاتش  و 
مردم  همین  هم  باز  می سوزاند  گونه  این  را  همسرش  زن 
سنگ ها را برمی داشتند و به باور خود آن ضعیفه را سنگسار 

می کردند. اما حاال آن مرد در یک حاشیه امن مردساالرانه 
قرار دارد و چه بسا برایش دل هم بسوزانند.

نبودند که در چند وقت  قتل هایی  تنها  اتفاق  دو  این  اما   
اخیر در سیرجان رخ دادند. 

قتل هایی که  مقتول زن بود و توسط همسر به اتهام انحراف 
اخالقی کشته شدند. زنی را در جاده پیدا کردند که دو مرد 
از ماشین پرتش کرده بودند و فراری شدند. دو خواهر که 
دیگری  و  بود  شده  کشته  سنگین  جسم  یک  با  یکی شان 
مصدوم و مجروح. آن هم در شهر پیچید که زنی که به قتل 
.یعنی همان نسخه ی همیشگی  بوده  رسیده خیانت کرده 
که جامعه برای تمام مقتوالن زن می پیچید و بی رحمانه 
قضاوت می کند و قاتل در نقش یک قربانی و فرد مظلوم یک 

گوشه نشسته و حتی از اسم و رسمش هم خبری نیست. 
تاریخ چندهزار ساله ی مردساالرانه آن قدر قدرت دارد که 
را حفظ  زورش  پیشرفت کماکان  و  مدنیت  با وجود  حتی 
می کند برای اینکه ساالر باشد و قدرت نمایی کند. در این 
جامعه، آموزش و پرورش، رسانه و تلویزیون حامیان سفت و 
سخت آن هستند تا مبادا خدشه ای بر اقتدارش وارد شود. 

برای مثال سریال یاور که امسال به مناسبت ماه رمضان در  
تلویزیون در حال پخش است سکانس هایی که به خیانت 
نصیحت  را  عروس  مادرشوهر  می کند  اشاره  زنش  به  مرد 
بزن  سفیداب  سرخاب  برس؛  خودت  کمی  به  که  می کند 

تا به چشم پسرم بیای و بعد می گوید شوهرت را ببخش.
بی  مرد  یک  که  می کند  توصیه  مخاطبش  به  سریال  این 
اگر خیانت  حساب و کتاب و بدون دلیل خیانت نمی کند 
کند مقصر زنش هست که به حواسش به شوهرش نبوده. 
و  مشابه  اتفاقی  برای  مردم  همین  و  تلویزیون  همین  اما 
را  بمیرد  که  بود  حقش  زن  جمله ی  ماجرا  این  بالعکس 
به نظر می دسد جنایت زن کشی  تمام.  و  انتخاب می کنند 
به اتفاقی رایج در شهر کوچکی مثل سیرجان تبدیل شده و 
برای اینکه در موردش حرف بزنیم چند مثال مشابه داریم 
اما وجه اشتراک  که هر کدام تحلیل جداگانه می خواهند. 
همه این زن کشی ها یک اصطالح ترسناک به نام ناموس و 
غیرت است که مثل یک پرده ضخیم روی چنین مسایلی 
را می پوشاند و دست همه ی تحلیلگران را برای واکاوی این 

قتل ها می بندد زیرا ناموس و غیرت برای مردان خط قرمز 
است.

 به نظر می رسد باید تا کار به جاهای باریک تری نکشیده 
و قتل های این چنینی مثل آب خوردن راحت نشده دست 

بجنبانیم برای آگاهی رسانی. 
دست از قضاوت های نابجا برداریم و همین که دیدیم مقتول 
پاک کنیم  از خونش  را  اخالقی  انحراف  برچسب  بوده  زن 
بررسی  را  موضوع  قانون  و  صالحه  دادگاه  بدهیم  اجازه  و 
کند. این قتل ها آن هم این چنین خشونت آمیز یک اتفاق 

زهرآلود و تلخ  برای خانواده ی مقتول است. 
برای  دهیم  اجازه  بکنند،  را  سوگواری شان  آن ها  بگذاریم 

به  نمک  ما  و  بریزند  اشک  داده اند  دست  از  که  فرزندی 
بگذاریم  نکنیم.  تازه  را  زخم شان  مجازی  فضای  در  دست 
برای فررندی که میان شعله های آتش گر گرفته عزاداری 
کنند و ما اگر نمی توانیم برای این درد بزرگ، درمان باشیم 
حداقل با قضاوت های بی رحمانه ی خود دردی به دردشان 
اضافه نکنیم. باید برای این شهر که شبیه به خانه ی پدری 
جامعه شناسان؛  برداشت.  فکری  شده  عیاری  کیانوش 
آن هایی  و همه ی  فعاالن حقوق زن  وکال؛  روان درمانگران؛ 
آگاهی  برای  آموخته اند  زنان  علیه  خشونت  درباره ی  که 
درباره ی  نوشتن  گرنه  و  بجنبانند  دست  مردم   به  رسانی 
احساس  و  برای مان عادی می شود  این دست  از  قتل هایی 

ناامنی زندگی مان را مخدوش می کند. همین حاال هم برخی 
از ساکنین خیابان خزر بواسطه ی پیدا شدن آن در سطل 
از حضور  را جابجا کنند زیرا  زباله تصمیم دارند خانه شان 
در خیابان هنگام شب واهمه دارند. این احساس ناامنی اگر 
برای تمام مردم این شهر بخشی از زندگی روزمره شان شود 

شاهد خشونت هایی به مراتب سنگین تر خواهیم بود .
ویرایش  و  تدوین  دقایق  آخرین  که  حالی  در  نوشت:  پی 
این صفحه نشریه در حال انجام بود خبری مبنی بر برادر 
شد  منتشر  رضا  میرزا  خیابان  در  شکاری  اسلحه  با  کشی 
و سیاه سریال های  دفتر سنگین  این  بر  دیگری  ورق  که 

جنایت افزود. 

  تحلیلی بر ادامه سریال جنایت و  زن ُکشی در سیرجان ؛

خانه ی پدری سیاه نمایی نبود!
      سمیرا سرچمی

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

بیش از 100 مدل انواع مبلمان راحتی، کالسیک، اِل و سلطنتی تولیدی و بازار مبل امام علی )ع(

 میـــز و صندلی هــای باغــــــــی و ویالیـــی

تاب های ریلکسـی و تابهای سه نفره باغی و ویالیــی

میز LCD تمام MDF به قیمـت درب کارخانــــــه

 لطفا و حتما قبل از خرید 

قیمت ها را مقایسه کنید

تعطیل و روزاهی جمعه  باز هستیم
ایام 

 سرویس چوب کامل ویژه جهیزیه عروس شامل؛

رختکن،جاکفشی
پا تختیمیز جلو مبلیمیز ناهارخوری

کمد لباسی

بوفه بزرگ

تشک طبی فنری سرویس خواب
میز آرایش مبـــل

در این شرایط اقتصادی هوای شما را داریم شرایط نقد و اقساط به مدت محدود

 انتهای بلـوار اصلی حجــت آبــاد  
     تلفـن تماس : 

0 9 1 2 4 1 5 8 0 0 همگی یکجا : 24/500/000 تومان1

فــروش ویــژه ماه مبارک رمضــان

آقایان محمد عمادآبادی و ابوالفضل عمادآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 194 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 41  فرعی از 4421  اصلی  واقع در بخش 37 کرمان که طی سندانتقال قطعی شماره 61042 
مورخ 1395/12/09 دفترخانه 67 سیرجان بالمناصفه ازسوی آقای ابوالقاسم نودین نژاد بنام ایشان صادر گردیده است، قبل از 
صدور سند مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم 
آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند 

مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.    956  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/02/08

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای پویـا امانی لری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 145 سیرجان مدعی است که سند 
مالکیت ششدانگ پالک 13  فرعی از 19  اصلی  واقع در بخش 36 کرمان  بنام  پویـا امانی لری  ثبت و سند 
مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی 

بنام مالک صادر خواهد شد.    1005  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/02/08
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مهدی احمدی زیدآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 67 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت ششدانگ پالک 4876  فرعی از 2313  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  مهدی احمدی 
زیدآبادی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، 

سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.    1003  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/02/08
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای حمیدرضا مکی آبادی وکیل خانم نصرت محمودآبادی با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 558  فرعی از 2119  اصلی  واقع در بخش 35 کرمان  بنام  خانم نصرت 
محمودآبادی  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت، مراتب جهت اطالع مردم آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. ضمنا 

ششدانگ پالک در رهن بانک ملت می باشد   1002  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/02/08
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت
دایـی عزیزم؛ 

جناب آاقی دکتر اریج شکوهی

به  را  عالی  انتصاب شایسته ی حضرت  نوید مسرت بخش 
عنوان مدیر کل سازمــان انتقــــال خون استان تبریک 
و تهنیت عرض نموده، ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای 
خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت 

رشد و شکوفایی ایران اسالمی  را برای شما مسئلت دارم.

ساانز عباسلو

شرکت نقشه برداران آریا جنوب سیرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2649 
و شناسه ملی 10861348574 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1400/01/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف( اعضا هیئت مدیره : 1. آقای احسان 
شمس الدین سعید به شماره ملی 3071782535 و آقای فرهاد قنبری به شماره 
ملی 3071814021 وآقای سهیل قاسمی پورافشار به شماره ملی 3071785097 
سیدمحمدعلی  آقای  و   3179785926 ملی  شماره  به  توحیدی  احسان  آقای  و 
علوی نژاد به شماره ملی 3071026293 و آقای عباس خدابخش به شماره ملی 
3071066724 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
به  ملی 3071208243  به شماره  نژاد  نجمی  سعید  آقای  بازرسین:  انتخاب  ب( 
عنوان بازرس اصلی و آقای خانم فاطمه طهماسبی به شماره ملی 3070088619 

به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
 ج( روزنامه کثیراالنتشار سخن تازه جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1126735(

آگهی تغییرات شرکت نقشه برداران آریا جنوب سیرگان 
 2649 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  سیرگان  جنوب  آریا  برداران  نقشه  شرکت 
مورخ 1400/01/20  مدیره  هیئت  استناد صورتجلسه  به  ملی 10861348574  شناسه  و 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف( سمت مدیران 1-آقای عباس خدابخش به شماره ملی 
3071066724 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 2-آقای احسان شمس الدین سعید 
به شماره ملی 3071782535 به سمت رئیس هیئت مدیره 3-آقای فرهاد قنبری به شماره 
ملی 3071814021 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 4-آقای سهیل قاسمی پورافشار به 
شماره ملی 3071785097 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره. 5- آقای احسان توحیدی به 
شماره ملی 3179785926 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره 6-آقای سیدمحمدعلی علوی 
نژاد به شماره ملی 3071026293 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ب( تعیین وضعیت حق 
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و 
عقوداسالمی و همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء آقای احسان شمس الدین 

سعید )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1126734(

آگهی تغییرات شرکت نقشه برداران آریا جنوب سیرگان

شرکت نقشه برداران آریا جنوب سیرگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2649 
و شناسه ملی 10861348574 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

1400/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
1 - تعداد اعضای هیئت مدیره به 6 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه اصالح گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان )شناسه آگهی: 1126143(

 آگهی تغییرات شرکت نقشه برداران آریا جنوب سیرگان 


