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عنوان  کسب  به  موفق  سیرجان،  تنیس  درخشان  استعداد  افشار؛  ملک پور  زهرا 
شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط  گزارش  شد.به  آسیا  قهرمانی 
سیرجان به نقل از هیات تنیس این شهرستان، ملک پور توانست قهرمانی رده سنی 

زیر ۱۴ سال مسابقات تور تنیس آسیا را به خود اختصاص دهد.
شایان ذکر است مسابقات یادشده در تاریخ ۱۶ مهرماه و به میزبانی جزیره کیش 

برگزار گردید.

افتخارآفرینی 
دختر سیرجانی 

در سطح آسیا

 افزایش  افزایش 33 هزار درصدی تقاضا برای خرید فیلترشکن  هزار درصدی تقاضا برای خرید فیلترشکن 
عضو هیات مدیره اتحادیه فناوران رایانه از افزایش 3 هزار درصدی تقاضا برای خرید vpn خبر داد و گفت: »گزارش ها نشان 
می دهد دامنۀ جستجوی کاربران ایرانی برای دریافت فیلترشکن یک رکورد تاریخی را ثبت کرد و این تقاضا بعد از قطعی 
تلگرام تجربه نشد«. سعید نقوی با اشاره به دالیل افزایش تقاضا برای خرید  vpn، افزود: »بخشی از کسب وکارهای سنتی 
به دلیل رکودی که در بازار آن ها ایجاد شده بود، کسب وکار خود را به واتساپ و اینستاگرام هدایت کردند، از این رو بعد از 
فیلترینگ و محدود شدن استفاده از پلتفرم های خارجی، متقاضی خرید فیلترشکن  شدند تا بتوانند فعالیت اقتصادی خود 

را حفظ و دنبال کنند«.

خبــر

و  درودگری  نام های  با  چوب  با  کار  هنرهای 
گره چینی ریشه در ایران باستان دارد  و در آن 
چوب را به شکل اشکال هندسی در می آوردند 
و بعد از طریق کام و زبانه آن ها را در هم چفت 
می کنند و با آن در و پنجره های مشبک و قاب 

آیینه می سازند.
دالیل  از  یکی  پنجره  و  در  چوب  گره چینی 
ایرانی  قدیم  معماری  جلوه گری  و  زیبایی 
بوده است که در دوران جدید و با آمدن در و 
پنجره های ماشین ساز و فیبری رو به فراموشی 
رفت.  مثل خیلی از فنون زیبای دیگر معماری 
و دکوراسیون بناها و نماهای ایرانی که مردم ما 
با تقلید ناشیانه از مدرنیته فراموش شان کردند 
و این هنرهای ارزشمند و داشته های علم و فن 
بومی را به هوای مدرن شدن ظاهر پیرامون شان 
از دست دادند و هنر از زندگی مردم رخت بست. 
چرا ما از معماری خودمان فاصله گرفتیم و به 
سمت یک معماری مدرن و آشفته رفتیم شاید 
دلیلش این بود که با پیشرفت علم و تکنولوژی 
به  و  شدیم  دور  خودمان  کاربردی  معماری  از 

سمت مد و تقلید رفتیم.
هنر گره چینی در و پنجره هم اختصاص یافت 
به شهرهای بزرگ ایران و محدود شد به بازاری 

کوچک در حوزه ی مرمت آثار تاریخی.
پیرامون  هنرهای  که  است  سالی  چند  اما 
گرفته  خود  به  جانی  سیرجان  در  با چوب  کار 
ورود  آن  به  زن  و  مرد  از  اعم  هنرمندانی  و 
کار  و سفارش  می کنند  مشتری جذب  و  کرده 
اخیر  ماه  یک  ناقص  سکته ی  گرچه  می گیرند.  
کوچک  سفره ی  به  هم  ضربه ای  مجازی  فضای 
این اقتصاد زده است . با این وجود گره چینی در 
سیرجان در حد کارهای تزیینی و دکوراتیو باب 
هزینه  دلیل  به  اما  دارد.  مشتری  و  است  شده 
باال کمتر برای ساخت در و پنجره مشتری دارد. 
چون اجرای گره در ساخت در و پنجره زحمتی 
اش  هزینه  نسبتا  همین  به  و  دارد  برابر  چند 

باال می رود.
هنرمندان این رشته کارگاه هایشان را با حداقل 
خیلی  هم  هنوز  البته  و  کرده اند  ایجاد  هزینه 
بنابراین وظیفه ی میراث  امکانات دارند.  کمبود 
تسهیالت  کردن  فراهم  با  که  است  فرهنگی 

کمک کند این کارگاه ها گسترش یابند.
ذهن ها  در  اغلب  کارها  قبیل  این  اینکه  با 
کارهایی مردانه تلقی شده اما در سیرجان زنانی 
گرایش ها  همه ی  در  چوب  با  کار  مشغول  هم 
و  سخت  کاری  هستند.   گره چینی  جمله  از 
صنایع  حوزه  از  که  وقتی  خصوص  به  پیچیده 
دکوراسیون  به سمت  و  شود  می  خارج  دستی 
و سختی های خاص  می رود  پنجره  و  در  منزل 

خودش را پیدا می کند.
زنان این رشته ها از مشکالت شان می گویند:

این یک واقعیت است که تقسیم خیلی چیزها 
از جمله کارها به مردانه و زنانه سال هاست در 
بسیار  کار  دادنش  تغییر  و  افتاده  جا  ذهن ها 
از قدیم و نسل  باورهایی که  لزوما  سختی ست. 
به نسل و در بچگی به ما القا شده درست نیست 

و می شود تغییرشان داد.
هم  سر  و  دادن شان  برش  چوب ها،  جابجایی 
کردن شان خستگی جسمی زیادی را به همراه 
دارد. خستگی دو چندان وقتی است که آنطور 
بین  در  هنوز  هنرها  برخی  ارزش  باید  که 
رو  استقبال  با  زنان  کار  و  نیفتاده  جا  خیلی ها 

اینکه بتوان اعتماد جلب کرد  به رو نمی شود. 
و در رقابت با مردان حاضر در این صحنه ثابت 

بیاید  پیش  کار  در  مشکلی  هم  اگر  که  کرد 
طبیعی ست و به صرف زن بودن آن را برداشت 

اعتمادی  بی  این  همیشه  نکنند. 
زمینه  پیش  در  تفکر  این  و  هست 
این  اگر  داد.  وجود  خیلی ها  ذهن 
کار را به یک مرد سپرده بودند االن 
حتا  بود.  نیامده  پیش  مشکل  این 
زبان هم می آورند که چرا  به  برخی 
که  شما  کردی؟  انتخاب  را  کار  این 
می گویند:  شوخی  به  یا  بودی.  زن 
چوب کاری  می کنید؟  کاری  "چوب 
نفرمایید." در صورتی که همین کار 
با وجود هزار مشکل اگر توسط مرد 
می گویند  و  پذیرند  می  شود  انجام 
ما  که  حالی  در  دیگر.  آمده  پیش 
قرار نیست چون زن هستیم معجزه 
کاری  نقص  و  عیب  بدون  و  بکنیم 

انجام دهیم.
چوب  با  کار  رشته های  زنان  تصور 
برای  که  است  این  سیرجان  در 
حذف  و  مشکالت شان  شدن  حل 
ادامه  جنگیدن  سال ها  تا  غلط  دیدگاه های 

داشته باشد و انگار  ادامه دارد.

و  سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
انرژی های  خدمات  و  کاال  تامین کنندگان 
مصوبه  »براساس  گفت:  ایران  تجدیدپذیر 
میلیارد  هزار  شش  اسالمی،  شورای  مجلس 

تومان وام کم بهره به افراد تحت پوشش کمیته 
امداد، هالل احمر و افراد کم درآمد برای ساخت 
درآمد  که  می شود  داده  پشت بامی  نیروگاه 
میانگین  طور  به  محل  این  از  آن ها  ماهانه 
زده  تخمین  تومان  میلیون  شش  تا  پنج  بین 

می شود«.
میلیون   ۱۴۰ این که  بیان  با  کریمی  محمود 
تومان وام کم بهره به متقاضیان این بخش برای 
احداث یک نیروگاه پنج مگاواتی داده می شود، 
 ۱۲۰ وام  که  بود  این  بر  »قرار  کرد:  اظهار 

میلیون تومان باشد و مابقی از طریق کمک های 
 ۲۰ تسهیالت  این یک  پرداخت شود.  بالعوض 
همین  به  بود  خواهد  مددجویان  برای  ساله 
از تجهیزات مناسب  دلیل پیشنهاد داده ایم که 

استفاده شود«.
پرداختی  وام  این که  به  توجه  »با  افزود:  وی 
این  از  استقبال  است  درصد  چهار  سود  با 
تا  است  الزم  پیشتر  اما  بوده  مناسب  طرح 
زیرساخت های اجرای طرح فراهم شود چرا که 
ساخت  تجهیزات،  درصد   ۸۰ واردات  دلیل  به 

روبه رو  تغییراتی  با  قیمت  است  ممکن  پنل 
باشد«.

وی  ایسنا،  از  نقل  به  فردای کرمان  گزارش  به 
گفت:  توضیحات  این  ادامۀ  در  مهرماه   ۲۴
اقساطی  و  نصب شده  نیروگاه   ۴۰۰۰ »تاکنون 
که برای بازپرداخت این وام در نظر گرفته شده 

هفت ساله است«.
وی با اشاره به مزیت های انرژی های خورشیدی 
در دنیا گفت: »یکی از دالیل اصلی برای توسعه 
اگر  است.  غیرعامل  پدافند  بحث  تجدیدپذیرها 

یک نیروگاه بزرگ از مدار خارج شود تهدیدی 
برای شبکه به حساب می آید این در حالی است 
کوچک  صورت  به  خورشیدی  نیروگاه های  که 
این  و  می شوند  پخش  کشور  کل  در  مقیاس 

موضوع به ایمنی شبکه کمک می کند«.
در  تولید  دیگر  »موضوع  داد:  ادامه  کریمی 
را  انتقال  هزینه های  که  است  مصرف  محل 
به  نیروگاه ها  این  از  همچنین  می دهد.  کاهش 
اما  می شود  استفاده  نیز  شبکه  تعادل  منظور 
این  به  باید  که  طور  آن  ما  کشور  در  متاسفانه 

بخش توجه نشده است«.
تامین  و  سازندگان  انجمن  مدیره  هیات  عضو 
کنندگان کاال و خدمات انرژی های تجدیدپذیر 
درصد   ۹۴ ترکیه  در  این که  بیان  با  ایران 
و  مگاوات  یک  زیر  شده  احداث  نیروگاه های 
در  و  کیلووات   ۵۰۰ زیر  درصد   ۶۷ آلمان  در 
است  کیلووات   ۱۰۰ زیر  درصد   ۷۰ استرالیا 
نیروگاه های  درصد   ۹۰ ایران  »در  کرد:  اظهار 
نصب شده باالی یک مگاوات و ۱۰ درصد زیر 

یک مگاوات است«.

نگاهی به رونق هنر کار با چوب در سیرجان و پررنگ شدن نقش زنان در این رشته؛

چوب کاری نفرمایید!
      سمیرا سرچمی

 وام 140 میلیونی
 برای متقاضیان احداث 

نیروگاه  پشت بامی
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 
93  سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8898 فرعی از 5087  اصلی 
واقع در بخش 36  کرمان بنام بنیاد مسکن انقالب اسالمی سیرجان  ثبت و سند مالکیت 
صادر و تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی 
انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 
روزنامه گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن 

مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1394701 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

به  نیاز  آباده بخش 36 کرمان  چون ششدانگ پالک 433 اصلی واقع در 
تحدید حدود دارد اعمال تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت هم میسر نمیباشد 
آگهی  بدینوسیله  شماره8548مورخه1401/6/8مالک  درخواست  حسب  لذا 
تحدید حدود آن باستناد تبصره 5 قانون مزبور منتش ر و عملیات تحدید آن 
از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 1401/8/26 در محل شروع و بعمل 
خواهد آمد . لذا به مالک ) مالکین ( امالک مجاور رقبه مزبور اخطار میگرد 
که درموعد مقرر در این اعالم در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم 
مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی 
بر حدود و حقوق ارتفاقی آن اعتراض داشته باشد بر طبق ماده 20 قانون 
)اعتراض به حدودابتدابایدبه اداره ثبت تسلیم وظرف یکماه ازتاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست به دادگاه تقدیم نموده وگواهی آن رابه اداره ثبت تسلیم 
نماید. بدیهی است پس از گذشت مهلت یاد شده هیچگونه ادعایی مسموع 

نخواهد بود.
شناسه آگهی: 1395177 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی تحدید اختصاصی آگهی تحدید اختصاصی 

خانم لیلی شهبا با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7  سیرجان مدعی 
است که سند مالکیت ششدانگ پالک  4782 فرعی از 2312  اصلی واقع در بخش 35  
کرمان بنام خانم لیلی شهبا  ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که بعلت 
جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1394704 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

رسمی شماره 86   اسناد  دفتر  از  استشهادیه  برگ  دو  ارائه  با  نژاد  زیدآبادی  آقای حمید 
سیرجان مدعی است که سند مالکیت  ششدانگ پالک  161 فرعی از 5070  اصلی واقع 
در بخش 36  کرمان بنام آقای حمید زیدآبادی نژاد ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم 
گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 
آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1395173 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای امیر کریمی نسب با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 153  سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت چهار دانگ مشاع ازششدانگ پالک  3997 فرعی از 2311  
اصلی واقع در بخش 35  کرمان بنام آقای امیر کریمی نسب  ثبت و سند مالکیت صادر و 
تسلیم گردیده است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 
120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام 
معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه 
گواهی  اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 

قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1395176 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای سعید هنری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 123 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  1045 فرعی از 2311 اصلی واقع در بخش 
35  کرمان بنام آقای سعید هنری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور 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 ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد
شناسه آگهی: 1382990 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آقای عبدالرضا بیگلری با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 7 سیرجان 
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  8016 فرعی از 6518  اصلی واقع در بخش 
37  کرمان بنام آقای عبدالرضا بیگلری ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که 
بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب جهت اطالع مردم اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند 
مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم 

واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
شناسه آگهی: 1395175 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/07/27

محمد  آرمانپورمحمد  آرمانپور
 رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجانسیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت آگهی فقدان سند مالکیت 

آهن آالت دست دوم و 
انواع ضایعات

 شما را با باالترین قیمت  شما را با باالترین قیمت 
در محلدر محل   خریداریم.

0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2
 0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

ئی ا خد

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

0913532084209135320842--0913279437209132794372

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز وفروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و  

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکارلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازیکولرهای گـازی  اسپلیتاسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروشخیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحیفروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 84 2 3 3 8 7 8 8 - - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 50 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5   

رسور رگانقدر؛

 جناب آاقی علی صادقی 
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک 
ملت شعبه بازار سیرجان را تبریک عرض نموده، 
از خداوند منان سربلندی و توفیق روزافزونتان  

را خواستاریم.

سیدمحسن و سید محمدرفوزنده

رسور ارجمند؛

 جناب آاقی  علی میرحسینی
انتصاب شایسته جنابعالی به سمت ریاست بانک 
ملت شعبه مرکزی سیرجان را تبریک عرض نموده، 

از خداوند متعال موفقیت شما را خواستارم.

سید محسن رفوزنده


