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نتایج چهارمین روز از رقابت های والیبال جوانان پسر کشور به میزبانی شهرکرد اعالم شد.
اکبریان رئیس هیئت والیبال چهارمحال و بختیاری گفت: در چهارمین روز این رقابت ها 
سایپا سه بر صفر تیم گیتی پسند را از پیش رو برداشت.وی افزود: تیم هورسان رامسر سه بر 
صفر پاس گرگان را شکست داد. اکبریان اضافه کرد: فوالد سیرجان سه بر صفر مس رفسنجان 

را مغلوب کرد و پیکان تهران سه برصفر لبنیات هراز آمل را شکست داد. 

اعالم نتایج 
چهارمین روز 
رقابت های 

والیبال جوانان

 باشگاه گل گهر پیگیر وضعیت  باشگاه گل گهر پیگیر وضعیت ۳۳ بازیکن جا مانده این تیم در تهران بازیکن جا مانده این تیم در تهران
تیم فوتبال گل گهر سیرجان در حالی راهی ترکیه شد که سه بازیکن این تیم از این سفر جا ماندند.به گزارش خبرنگار ورزشی 
خبرگزاری تسنیم، اعضای تیم فوتبال گل گهر سیرجان از روز گذشته اردوی خود را در کشور ترکیه آغاز کردند. آنها در حالی 
راهی این سفر شدند که در آخرین لحظات سه بازیکن این تیم در تهران جا ماندند.شایان مصلح، محمد خدابنده لو و بهنام برزای 
بازیکنانی هستند که ممنوع الخروج بودند و همین موضوع باعث شد تا از سفر به ترکیه جا بمانند.  بر اساس این گزارش، هنوز 
مشکل این سه بازیکن برای سفر به ترکیه برطرف نشده است، ولی مسئوالن باشگاه در تالش هستند تا شرایط را برای حضور 

این سه بازیکن در اردوی ترکیه فراهم کنند.

خبــر

کالس  میزبان  گنج  سال؛قلعه   ۱۲ از  پس 
مربیگری درجه D آسیا شد.  شهرستان قلعه 
گنج پس از گذشت ۱۲ سال بار دیگر میزبان 

کالس مربیگری درجه D فوتبال شد.
عمومی  روابط  و  رسانه  امور  گزارش  به 
ها  روز  این   ، کرمان  استان  فوتبال  هیات 
رویداد  یک  میزبان  گنج  قلعه  شهرستان 
شهرستان  این  فوتبال  هیات  است.  فوتبالی 
 D سطح  مربیگری  کالس  برگزاری  میزبان 
فوتبال آسیا است. کالسی که از آخرین دوره 

برگزاری آن بیش از ۱۲ سال گذشته و حاال یک بار دیگر 
شور و هیجان فوتبال با برگزاری این کالس در این منطقه 

زنده شده است.

گفتنی است این دوره با شرکت ۲۴ مربی و با تدریس 
استاد چمنی از اول آذرماه آغاز شده و به مدت روز ادامه 

خواهد داشت.

دو تیم فوتبال بانوان شهرداری سیرجان 
دنبال  به  شدید  رقابت  با  بم  خاتون  و 
اشتباهات هم هستند و جایگاه خود را در 
صدر جدول بیشتر تثبیت می کنند، این 
افزایش  رقیبان  با  را  فاصله خود  تیم  دو 

می دهند.
در هفته ششم لیگ برتر فوتبال بانوان، 
دو تیم شهرداری سیرجان و خاتون بم به 
به میدان  ترتیب مقابل ملوان و سپاهان 
غلبه  خود  حریفان  بر  دو  هر  که  رفتند 
کنند.البته گفتنی است که تیم شهرداری 
سیرجان که با تفاضل گل بهتر نسبت به 
فوتبال  تیم  گرفته،  قرار  صدر  در  خاتون 
بانوان سیرجان در دیدار برابر ملوان بندر 
این  به پیروزی رسید.در  بر یک  انزلی ۷ 
بازی برای تیم فوتبال شهرداری  افسانه 
کرد،  ملوان  دروازه  وارد  گل   ۴ چترنور 
هم  گل  یک  و  زد  گل   ۲ بهشت  شبنم 

سهم ملیکا متولی بود.
بانوان  فوتبال  تیم  پرافتخارترین  اما 
حساس ترین  در  نیز  بم  خاتون  کشور، 
دیدار خود در این هفته مهمان سپاهان 
اصفهان دیگر مدعی قهرمانی بود که در 
نهایت این بازیکنان مرضیه جعفری بودند 
قنبری  زهرا  گل  تک  با  شدند  موفق  که 
در دقیقه 8۴ به سه امتیاز ارزشمند این 
بازی برسد و در رقابت با تیم فوتبال بانوان 

شهرداری سیرجان باقی بمانند.
گفتنی در حال حاضر در جدول لیگ 
بانوان  فوتبال  تیم  بانوان،  فوتبال  برتر 
بانوان  فوتبال  تیم  و  سیرجان  شهرداری 
خاتون بم هر دو با ۱6 امتیاز در رتبه های 
اول و دوم  قرار دارند که شاگردان مریم 
جهان نجاتی با تفاضل گل مثبت ۲۱ و 8 
تفاضل بهتر از خاتون، همچنان صدرنشین 

هستند.

به  سیرجان  گهر  گل  فوتبال  تیم   
همین  ابتدای  و  گذشته  فصل  مانند 
برپا  ترکیه  در  را  خود  اردوی  فصل، 

کرده است.
سیرجان  گل گهر  فوتبال  تیم  اعضای 
توسط  قبل  از  که  برنامه ای  براساس 
راهی  بود،  شده  طراحی  قلعه نویی  امیر 
کشور ترکیه شدند. قرار است شاگردان 
یا  9 روزه، دو  اردوی  این  قلعه نویی در 

سه بازی تدارکاتی برگزار کنند.
که  است  این  توجه  قابل  نکته  اما 
آن هم در کشور  و  این فصل سرما  در 
این  به کدام کارشناسی  با توجه  ترکیه 

اردو در این کشور برگزار شده است؟
به  توجه  با  است  ذکر  قابل  همچنین 
هر  کشور  مس  صنایع  شرکت  دستور 
رفسنجان  مس  و  کرمان  مس  تیم  دو 
منع  از کشور  اردوی خارج  برگزاری  از 
در  فقط  قوانین  این  گویا  اما  شدند 
تنها تیم  شرکت مس وضع می شود و 
با  باید  شرکت  این  حمایت  تحت  های 

و شرایط وضع شده جلو  قوانین کشور 
بروند.

از  قبل  گهری ها  گل  است  گفتنی 
شروع فصل هم به ترکیه رفته بودند و 
حاال بار دیگر ترکیه را برای اردوی خود 

انتخاب کرده اند.
این  اینکه  دیگر  تامل  قابل  نکته  و   
اردو خارجی آیا برای آماده سازی بوده 
یا تفریح که مدیران و کارشناسان اهل 

بدهند  پاسخ  باید  گهر  گل  باشگاه  فن 
اگر اردوی این تیم برای برپایی کارهای 
تیم  این  بازیکن  چند  است  بوده  فنی 
محمد  و  برزای  بهنام  مصلح،  شایان 
الخروجی  ممنوع  دلیل  به  لو  خدابنده 
نتوانستند تیم خود را در اردوی ترکیه 
اردو  این  بحث  هم  اگر  کنند!  همراهی 
باید  که  بوده  تفریح  برای  کردن  هزینه 

باز هم مسوولین امر پاسخگو باشند.

تیم فوتبال گل گهر در اردوی خارجی!لیگ بانوان و رقابت شهرداری سیرجان و خاتون بم

هر دو تیم مس فقط اردوی داخلی!

انتقاالت  و  نقل  زمان  لیگ  سازمان  مسابقات  کمیته 
کشور  باشگاه های  دوم  دسته  لیگ  رقابت های  فصل  نیم 

را اعالم کرد.
زمان  خصوص  در  دو  لیگ  مسول  فراهانی  امیرحسین 
برنامه  اساس  بر  داشت:  اظهار  فصل  نیم  انتقاالت  و  نقل 
و  نقل  کمیته  با  که  هماهنگی هایی  و  زمانبندی  و  ریزی 
نیم  انتقاالت  و  نقل  دادیم  انجام  لیگ  سازمان  انتقاالت 
فصل لیگ دو از روز سه شنبه ۲۷ دی ماه آغاز خواهد شد 
ادامه  اداری روز سه شنبه ۱8 بهمن ماه  پایان ساعت  تا  و 

خواهد داشت.
فصل  نیم  انتقاالت  و  نقل  پایانی  زمان  افزود:  فراهانی 
پایان می رسد  به  لیگ یک روز پنجشنبه ۱3 بهمن ماه 
انتقاالت نیم فصل لیگ دو را طوری  ما هم زمان نقل و 
یک  لیگ  در  نتوانستند  که  بازیکنانی  که  کردیم  تنظیم 
جابه جا شوند سه روز فرصت داشته باشند تا به تیم های 

لیگ دویی بپیوندند.

که  ریزی  برنامه  طبق  کرد:  اضافه  دو  لیگ  مسوول 
انجام دادیم روز چهارشنبه ۲۱ دی ماه نیم فصل نخست 
استراحت  تیم ها  به  پایان می رسد که حدود ۱8 روز  به 
می دهیم و روز شنبه 8 بهمن ماه مسابقات نیم فصل دوم 
آغاز می شود. یعنی عمال 6 روز پس از نیم فصل نخست 
نقل و انتقاالت نیم فصل شروع می شود و تا ۱0 روز پس 

از آغاز نیم فصل دوم ادامه خواهد داشت.

شهربابک  مس  فوتبال  تیم  تمرینات 
این  بازیکنان  نارضایتی  دلیل  به  هم 

تیم  به تعطیلی کشیده شد.
با ۲۲  تیم فوتبال مس شهربابک که 
لیگ یک  رده چهارم جدول  در  امتیاز 
صعود  مدعیان  از  یکی  و  گرفته  قرار 
چند  می رود  شمار  به   برتر  لیگ  به 
پرداخت  عدم  دلیل  به  پیش  روز 
شده  روبرو  حاشیه  با   باشگاه  تعهدات 
تمرین  به  حاضر  تیم  این  بازیکنان  و 
در  که  رضایی  وحید  شاگردان  نشدند. 
شده اند،  پیروزی   5 صاحب  فصل  این 
پاداش های  نشدن  پرداخت  دلیل  به 
اعتصاب  به  دست  فصل  این  در  خود 
در  که  تمرینات  تعطیلی  تا  زدند 
داده  رخ  کرمان  در  گذشته  روزهای 

بود، به شهربابک برسد.
شدند  متوجه  اینکه  از  بعد  مسی ها 
انصراف  از جام حذفی  آباد  خیبر خرم 
داده و بدون دردسر راهی مرحله بعدی 
شده اند، تمرینات را تعطیل کردند و تا 
مشخص شدن تکلیف پاداش های خود 

در تمرینات حاضر نخواهند شد.
هم  گذشته  هفته  که  است  گفتنی 
به  کرمان  مس  فوتبال  تیم  بازیکنان 
در  باشگاه  تعهدات  نشدن  عملی  دلیل 
به  صعود  پاداش  نشدن  پرداخت  قبال 
به  دست  گذشته  فصل  در  برتر  لیگ 

اعتصاب زدند و تمرین نکردند.
وضعیت  است  مشخص  که  آنطور 
مراد  وفق  بر  آنچنان  مس  شرکت  در 
نیست و حضور زیاد تیم های متفاوت 
های  رشته  د  متفاوت  های  لیگ  در 
مختلف این شرکت را در زمینه عملی 
کردن تعهدات اش با مشکل روبر کرده 

است.

اعتصابمسیها
بهشهربابکرسید!

پساز۱۲سال؛قلعهگنجمیزبانکالسمربیگریدرجهDآسیاشد

زماننقلانتقاالتلیگدستهدوم
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تاریخ انتشار آگهی: 1401/09/09                                                                             تاریخ بازدید: 1401/09/11 الی 1401/09/28  

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ: 1401/09/19 ساعت 14:00                              تاریخ بازگشایی: 1401/09/30 ساعت 10

مهلت ارسال پیشنهاد: 1401/09/09 الی 1401/09/29 ساعت 14:00              تاریخ اعالم به برنده: 1401/10/01 ساعت 12

شهرداری سیرجان در نظر دارد؛
  تعداد 13 قطعه زمین  مسکونی واقع در فاز )دو - چهار( اراضی موصوف به ملک زاده 

با قیمت پایه کارشناسی  رسمی دادگستری و از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از 

 )setadiran.ir( به نشانی )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

به فروش برساند.       شماره مزایده: 2001005674000003     

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

1220325020000

2220425020000

32205259/1820734/4

4220625020000

5220727426030

6221424923655

7221525020000

شماره فاز
قطعه

مساحت
)مترمربع(

قیمت پایه
)میلیون ریال(

8221625020000

9221725020000

10221825020000

11225925021250

12226125021250

13451248/4523602/75

**************

ف
ردی

ف
ردی

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-برگزاری تجدید مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )ودیعه( ارسال قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پذیر می باشد.
2-کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه واگذاری د راسناد مزایده موجود می باشد.

3-عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با شماره های ذیل تماس 
حاصل نمایند. مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت )www.setadiran.ir( بخش ثبت نام/ پروفایل مزایده گر موجود است.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/09/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ســاعت 19 روز شنبـه  تاریخ 1401/09/26

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 8:00 صبح روز یکشنبه  تاریخ 1401/09/27 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: نجف شهر- ابتدای بلوار امام خمینی )ره(- شهرداری نجف شهر،امور قراردادها   تلفن:   6545  4239 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

شهرداری  نجف شهر دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

CNG آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت جایگاه

 شهرداری نجف شهر - ) نوبت  دوم (
 شهرداری نجف شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره313/01/260 مورخ 1401/02/18 شورای محترم اسالمی نجف شهر

                              بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG شهرداری نجف شهر
5  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 0 0 1 0 9 0 6 5 7 0 0 0 0 0 2 به شماره فراخوان 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/09/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 12:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/09/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12:00 روز یکشنبـه  تاریخ 1401/09/27

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 12:00 روز دو شنبــــه  تاریخ 1401/09/28 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی      تلفن:   5000  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  
احداث پارک جنب مخابرات واقع در بلوار فاطمیه

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی

)شرح مختصر؛ احداث پارک جنب مخابرات واقع در بلوار فاطمیه( 
2001005674000175  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

یک شرکت پیمانکاری در 
معدن 3 گهرزمین
 از  یک نیروی فنی 

 برای کار در تعمیرگاه ابزار برقی  
  دعوت به عمل می آورد:

0913   536   1109   

 -179913 شماره  گواهی  برابر  دهیادگاری  کریمی  رضا  محمد  آقای 

1401/09/12  دفترخانه 45 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 

رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است که سند مالکیت بیست و چهار سهم 

مشاع از   شش دانگ پالک  0فرعی از 1832  اصلی  واقع در بخش 36  

کرمان بنام  محمد رضا  کریمی دهیادگاری  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: 1421776-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16
سعیـــد  نظـــری  

 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

در خصوص پرونده اجرایي کالسه فوق علیه متعهد: اصغر افصحي زاده  و هلنا 
افصحي زاده  و محمدعلي افصحي زاده  و توران دخت ترابیان   - متعهدله: 
سمیه نصرت آبادي    طبق گزارش مورخ 1401/09/07  نشانی  احدی از ورثه 
هلنا افصحي زاده  و   توران دخت ترابیان شناخته نگردیده اید ابالغ مي گردد 
که برابر سند ازدواج  شماره 2539مورخه 1391/04/29 بین شما و خانم  سمیه 
نصرت آبادي یک جلد کالم اله مجید به انضمام تعداد سیصدو سیزده شاخه 
گل نرگس و تعداد پانصد عدد سکه طالي تمام بهار آزادي بدهکار مي باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تشریفات قانوني اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح مي باشد 
لذا طبق ماده 19/18 آئین نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد 
از تاریخ انتشار این آگهي که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت 
در روزنامه درج ومنتشر مي گردد ظرف مدت ده  روز نسبت به پرداخت بدهي 
خود اقدام ودر غیر این صورت بدون انتشار آگهي دیگري عملیات اجرائي طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
شناسه آگهی: 1422347-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی اخطار به احد از ورثه  موضوع 
پرونده اجرایی کالسه 140100736 

به موجب پرونده اجرائي کالسه 9500428 موضوع وصول سند رهنی و شرطی  علیه  متعهد: علي محمد خضري پورقرائي  و آسیه قرائي خضري   
- متعهدله: بانک اقتصاد نوین موضوع سند شماره 78141 و متمم تعویض وثیقه 78141 و متمم 78170  مورخ 1394/02/21  با موضوع الزم 
االجرا 3920926891 ریال که تا زمان تسویه خسارت تاخیر متعلقه محاسبه می گردد علیه  علي محمد خضري پورقرائي )راهن( به شماره ملی 
3070153135  و آسیه قرائي خضري )وام گیرنده(به شماره ملی 3060115125  ششدانگ خانه تحت پالک 284  فرعی از 5087 اصلی بخش 
36 کرمان بنام علي محمد خضري پورقرائي صادر گردیده است که محدود است شماال درب و دیواریست بطول )40 / 13( سیزده متر و چهل 
سانتیمتر به کوچه شرقا دیواریست مشترک بطول )30 / 20( بیست متر و سي سانتیمتر به شماره دویست وهشتاد وپنج فرعي جنوبا دیواریست 
مشترک بطول )20 / 13( سیزده متر و بیست سانتیمتر به دو هزار وپانصد وپنجاه ویک اصلي غربا دیواریست مشترک بطول )30 / 20( بیست متر 
و سي سانتیمتر به شماره دویست وهشتاد وسه فرعي از پنج هزار وهشتاد وهفت اصلي بمساحت270/22  مترمربع و طبق نظر کارشناس رسمي به 
مبلغ  23000000000 ریال  ارزیابي شده  که پالک فوق از ساعت 9 الي 12 روز یکشنبه  مورخ 1401/09/27 واقع در سیرجان بلوار هجرت بعد 
از بیمارستان امام رضا)ع( اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان واحد اجراي اسناد رسمي از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده از مبلغ پایه  طبق 
نظر کارشناس     23000000000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي با پرداخت ده درصد مبلغ کارشناسی بصورت سپرده در حسابداری 
اداره ثبت   نقداً فروخته مي شود  . الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در 
صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده 
یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و فاقد هرگونه بیمه می باشد و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول مي گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمي گردد، مزایده روز اداري بعد 

از تعطیلي در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.          شناسه آگهی: 1422419-تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16

مسئول واحد اجراي اسناد رسمي سیرجان  - صالح آزادی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 9500428 

خانم  طاهره  فخر آبادی  پور  برابر گواهی شماره 179914- - – 1401/09/13  دفترخانه 
45 سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 45 سیرجان مدعی است 
که سند مالکیت بیست و چهار سهم مشاع از   شش دانگ پالک   3622فرعی از 2112  
اصلی  واقع در بخش 35  کرمان بنام  طاهره  فخر آبادی  پور  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: 1422209 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/09/16

سعیـــد  نظـــری  
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

رضافتحآبادی


