 مهر :پسر بچه  2ساله در استخر باغ پدربزرگش غرق شد و
جانش را از دست داد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژادفرمانده انتظامی شهرستان سیرجان
گفت :روز جمعه فردی با مراجعه به پاسگاه بلورد اعالم کرد نوهی
دو سالهام کیان بلوردی به همراه پدر و مادرش به باغ من در بلورد
آمده بودند که نوهام داخل استخر افتاد و غرق شد .پس از مراجعه به
بیمارستان متوجه شدیم وی جانش را از دست داده است.
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حوادث 7

پسربچه در
استخر باغ
پدربزرگ
غرق شد

پيامك300099004806 :

پدر امیرحسین به جرم کودکآزاری محاکمه میشود

خبر

 دادستان سیرجان :قاتل پرونده قتل هماشهر مشخص شده و به قتل اعتراف کرده است

کشف  1050لیتر مشروب دستساز
 پاسارگاد :ماموران انتظامی سیرجان از یک
کارگاهتولیدمشروباتالکلیدستساز 1050لیترمشروب
کشفکردند.بهگزارشپاسارگادمامورانانتظامیسیرجان
در جریان تولید و فروش مشروبات الکلی در یکی از منازل
مسکونیروستایباسفهرجانقرارگرفتند.مامورانپساز
انجام کارهای اطالعاتی توانستند یک منزل را شناسایی و

روز جمعه وارد منزل شوند .ماموران پس از ورود متوجه
شدند که بخشی از منزل این فرد به کارگاه تولید مشروبات
الکلیتبدیلشدهاست.ماموران 1050لیترمشروبالکلی
دستساز را از سه مخزن کشف کردند .کلیه تجهیزات
کارگاه مشروبسازی نیز کشف و ضبط شد .در این رابطه
یکنفردستگیروتحویلمراجعقضاییشد.

مرگ راننده خودرو

فرمانده انتظامی سیرجان :عبور قاچاقچیان از سیرجان را بسیار سخت کردهایم

 پاسارگاد :واژگونی پژو  405با مرگ سرنشین
همراه شد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد گفت :در پی
اعالم مرکز فوریتهای پلیسی مبنی بر یک مورد واژگونی
خودروی پژو  405در محور سیرجان -شیراز بالفاصله
س راه و انتظامی با همراهی نیروهای امدادی به
ماموران پلی 
محل حادثه اعزام شدند .وی افزود :ماموران پس از حضور در
محلمشاهدهکردندکهیکدستگاهخودرویپژوبایکنفر

سرنشینبهعلتعدمتوجهبهجلوازجادهمنحرفوواژگون
شده که بر اثر آن سرنشین خودرو در دم جان باخته است.
فرماندهانتظاميشهرستانسيرجانباابرازتاسفازوقوع
این حادثه از رانندگان خواست به توصیهها و هشدارهای
پلیس همواره توجه کنند و پس از هر دو ساعت رانندگی
مدت زمانی را برای استراحت در نظر بگیرند تا شاهد چنین
حوادثدلخراشینباشیم.

 پاسارگاد :فرمانده انتظامي شهرستان
سيرجان چند نکته را هنگام خرید از فروشگاهها به
شهروندان توصیه کرد .سرهنگ محمدرضا ایراننژاد
گفت :با توجه به این که اغلب فروشگاهها جهت رفاه
حال مردم در هنگام خرید با قرار دادن دستگاههای
کارتخوان سعی در خرید آسان دارند .وی توصیه
کرد :شهروندان به نکات زیر توجه و دقت کافی داشته

باشند :از فروشنده بخواهید تا شخصا کارت بانکی را بر
رویکارتخوانبکشید.
هیچوقت رمز خود را در مکانهای شلوغ بیان
نکنید .بعد از خرید در صورتیکه مبلغ پول داخل
کارتزیاداستبهترینگزینهامنیتکارتشماتغییر
رمز آن خارج از فروشگاه میباشد .بر روی کارت بانکی
هیچگاه رمز خود را یادداشت کنید.

 پاسارگاد :خودروها و موتورسیکلتهای
توقیفی با تسهیالت ویژه رفع توقیف میشوند.
سرهنگ حسن ساالری رییس پلیس راهنمایی
و رانندگی سیرجان به پاسارگاد گفت :از
روز یکشنبه همین هفته به مدت هفت روز
خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی با
تسهیالت آزاد میشوند .به گفتهی وی مالکان
خودروها و موتورسیکلتهای توقیفی با در
دست داشتن مدارک و بیمه معتبر شخص

ثالث به واحد ترخیص پلیس راهنمایی و
رانندگی مراجعه کنند .به گفته وی این
تسهیالت شامل وسایل نقلیهای که با دستور
قضایی توقیف شدهاند ،نمیباشد .سرهنگ
ساالری افزود :خودرو و موتورسیکلتهایی که
به علت نداشتن گواهینامه توقیف شدهاند پس
از سیر مراحل قانونی در دستگاه قضایی رفع
توقیف می شوند .وی ادامه داد :تمام وسایل
نقلیه باید بیمهنامه شخص ثالث داشته باشند.

چند توصیه هنگام خرید

ترخیص وسایل نقلیه توقیف شده

پیش از آن که صحبت کنم ،فکر
میکنم و پیش از آن که فکر کنم،
کتابمیخوانم.

آموزشگاه زبان ایلیا

 پاسارگاد
متهمان پرونده کــودکآزاری اخیر در
روســتایایزدآباد هنوز در زندان هستند.
روزهای پایانی مردادماه امیرحسین کودک
 15ماهه در روستای ایزدآباد سیرجان مورد
کودکآزاری شدید قرار گرفت و برای درمان
به کرمان منتقل شد همان موقع مسئوالن
استان مادر وی را مسبب این کودکآزاری

عنوان کردند .این کودک یک برادر شش
ساله هم داشت .بعد از مداوای امیرحسین او
وبرادرش تحویل بهزیستی شدند .دادستان
سیرجان در رابطه با آخرین وضعیت این
پرونده گفت :ما منتظر نتیجه ی پزشکی
قانونی هســتیم .مادر و پسر یکی از اقوام
نزدیک خانواده این کودک در بازداشت به
ســر میبرند و قطعا یکی از این دو نفر به

کودک ،آزار جسمی رسانده است .وی ادامه
داد :هر دو فرزند این خانواده یکی  15ماهه
و یکی شش ساله معتاد هستند و اعتیاد این
دو کودک نیز به نوعی کودکآزاری است .به
همین دلیل پدر آنها را از زندان فراخواندیم
و این موضوع نیز در دست پیگیری است.
قاضی محسن نیکورز در مورد پرونده قتل
هماشــهر هم گفت :قاتل این پرونده نیز

شناسایی شده و به قتل اعتراف کرده است.
هشتم مرداد ماه امســال نزاع دسته
جمعی در قهوهخانهای در هماشهر منجر
ل پورپاریزی جوان  24ساله
به قتل عقی 
شد .دادستان سیرجان به پاسارگاد گفت:
پس از انجام قتل  6نفر که در نزاع شرکت
داشتند دستگیر شدند و پس از آن تعداد
مظنونین به دو نفر کاهش یافت .قاضی

کشف  823کیلوگرم تریاک در  5عملیات

 گروه حوادث
ماموران انتظامی سیرجان در پنج عملیات 823
کیلوگرمتریاککشفکردند.
فرمانده انتظامي شهرستان سيرجان گفت  :ماموران
پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سيرجان روز شنبه
در راستاي اجراي طرح شناسايي و انهدام شبكههاي
قاچاق مواد مخدر هنگام کنترل خودروهای عبوری در
يكي از محورهاي مواصالتي شهرستان به يک دستگاه
خودروي مزدا دو كابين سفيد رنگ مشكوك شده و
دستور ايست صادركردند .سرهنگ ایراننژاد گفت :وی
پس از مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد ولی با هوشیاری
ماموران فرار وی ناکام و خودرو متوقف شد .به گفته رییس
پلیس سیرجان در بازرسي از اين خودرو  506كيلوگرم
ترياك که به طرز ماهرانهای جاسازی شده بود ،كشف

و ضبط شد .سرهنگ ايراننژاد افزود :در اين زمينه يك
دستگاه خودرو مزدا توقيف و دو نفر قاچاقچي دستگير
که براي سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضایي شدند.
سرهنگمحمدرضا ايراننژاد ادامه داد :ماموران پليس
مبارزه با مواد مخدر شهرستان سيرجان در راستاي اجراي
طرح شناسايي و انهدام شبكههاي قاچاق مواد مخدر حين
كنترل خودروهاي عبوري در محور سیرجان  -بافت به
يک دستگاه خودروي پژو پارس مشكوك شده و دستور
ايست دادند .در بازرسي از این خودرو  127كيلوگرم
ترياك كشف شد .ایراننژاد خاطرنشان کرد :در اين رابطه
يك دستگاه خودرو پژو پارس توقيف و پرونده براي سير
مراحل قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شد.
فرماندهانتظاميشهرستانسيرجانافزود:درعملياتي
ديگر ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر حين كنترل

خودروهاي عبوري در محور سيرجان -شهربابك به
يك دستگاه كاميون مشكوك میشوند و آن را متوقف
میکنند .به گفته سرهنگ ایراننژاد در بازرسی ماموران از
این کامیون مقدار  50كيلوگرم ترياك كشف و دو مرد و
یک زن قاچاقچي نيز در اين رابطه دستگير شدند.
سرهنگمحمدرضا ايراننژاد گفت :ماموران پليس
مبارزه با مواد مخدر شهرستان سيرجان هنگام كنترل
خودروهاي عبوري در يكي از محورهاي مواصالتي
شهرستان به يک دستگاه خودروي پژو پارس مشكوك
شده و دستور ايست صادركردند .وي تصريح كرد :در
بازرسي از این خودرو  137كيلوگرم ترياك که به طرز
ماهرانهای در خودرو جاسازی شده بود ،كشف شد.
ایراننژاد خاطرنشان کرد :در اين رابطه يك دستگاه خودرو
پژو پارس توقيف و یک نفر دستگیر شد.

فرماندهانتظاميشهرستانسيرجانافزود:درعملياتي
ديگر ماموران پليس مبارزه با مواد مخدر ،حين كنترل
خودروهاي عبوري در محور سيرجان -بندرعباس به
يك دستگاه كاميون مشكوك میشوند و آن را متوقف
میکنند .ایراننژاد بیان کرد :در بازرسی ماموران از
این خودرو مقدار  3كيلوگرم ترياك كشف و یک مرد
قاچاقچي در اين رابطه دستگير شد.
سرهنگ ایراننژاد با اشاره به اينكه اين محمولههاي
قاچاق از جنوب كشور به مقصد شهرهاي مركزي
بارگيري شده بودند ،از شهروندان خواست در صورت
مشاهده و برخورد با هرگونه تهيه ،توزيع و فروش
موادمخدر در اسرع وقت از طريق تلفن  110و 128
به پليس اطالع دهند تا نسبت به شناسايي جرم و
دستگيريمتخلفاناقدامشود.

الکلی در استانداری کرمان برگزار کرد .در این نشست دکتر
بختیاری رییس بیمارســتان امام رضا(ع) ســیرجان حضور
داشــت .او به پاسارگاد گفت :این یک جلسه جامعهشناسی
در رابطه با کنترل و پیشــگیری از مصرف مشروبات الکلی
در بین جوانان و نوجوانان بود .در این جلســه بحث شد که
چرا جوانان به سمت مصرف مشروبات الکلی میروند .دکتر
بختیاری ادامه داد :یکی از مسایلی که در این نشست مطرح
شد ،انجام کارهای ریشهای بود .به گفتهی رییس بیمارستان
امام رضا(ع) فرهنگسازی ،گســترش اخالقیات و توجه به
اعتقادات مذهبی از مواردی بود که در این نشست بر آن تاکید

شد .وی ادامه داد :عوارض مصرف مشروبات الکلی باید به مردم
گوشزد شود .مصرف مشروبات نقش قابل توجهی در تصادفات
و نزاع دارد و سبب خیلی از حوادث است .برخورد با کارگاههای
تولید مشروبات الکلی نیز یکی دیگر از موارد مطرح شده در
این جلسه بود .دکتر بختیاری در مورد آخرین وضعیت پرونده
مصرف مشروبات الکلی مسموم در سیرجان هم گفت :پس از
انجام آزمایشها مشخص شد درصد متانول در این مشروبات
الکلی باال بوده و با توجه به تحقیقات مشخص شد که متانول
عمدی در مشروب ریخته نشده و در فرآیند ساخت مشروب،
متانول تولید شده است .به گفتهی دکتر بختیاری کار 54نفر از

مسمومان به دیالیز کشید و همهی آنها بین یک تا سه جلسه
دیالیز شدند .وی در پاسخ به این سوال که برخی از سایتهای
خبری مدعی شدند این  54نفر مدام باید دیالیز شوند ،گفت:
نه چنین چیزی صحت ندارد .دیالیز فقط برای دفع سم بود و
بعد از دو ،ســه جلسه همهی افراد به حالت عادی بازگشتند.
رییس بیمارستان اما م رضا(ع) سیرجان در مورد صدمههای
جدی وارد شــده به این افراد گفت :حدود  10نفر از این افراد
دچار تاری دید و مشکالت در بینایی شدند .همهی آنها برای
تکمیل درمان به فوق تخصص در شهرهای دیگر مراجعه کرده
و تحت درمان هستند.

در فرایند ساخت مشروب ،متانول تولید شده بود

 پاسارگاد
با گذشت بیش از یک ماه از ماجرای مسمومیت نزدیک به
 200نفر با مصرف مشروبات الکلی دارای متانول و مرگ شش
نفر در سیرجان هنوز حاشیههای آن تمام نشده و هرازگاهی
اخباری در این رابطه شنیده میشود .ویژهنامه سرنخ وابسته به
همشهری گزارشی کامل از این ماجرا را منتشر کرد .سایتهای
تابناک و خبر آنالین نیز روزهای گذشته گزارشی از وضعیت
مصرفکنندگان مشروبات الکلی سمی منتشر کردند .هفتهی
گذشته نیز اداره کل اجتماعی استانداری کرمان نشستی را
تحت عنوان کمیته اســتانی پیشگیری از مصرف مشروبات

فرزندم باید بتواند هر زمانی که از سوی
دوستانش برای مصرف مواد مخدر تحت
فشار قرار گرفت با من به راحتی صحبت
کند تا در دام نیافتد.

آموزشگاه زبان ایلیا

جنابآقایمهندسمحمدرضاخواجویی

ه
همرا امه
مهن
با بی تبی
ک

نمایندگیفروش
لولههایفاضالب
سوپروینو
در سیرجان

رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان سیرجان
انتخــاب جنابعالــی بــه عنــوان مدیــر برتــر شهرســتانی در حــوزه
صنعــت ،معــدن و تجــارت را بــه شــما و جامعــه صنفــی شهرســتان
ســیرجان تبریــک عــرض مینمایــم .در پنــاه حــق موفــق و پیــروز
باشید.

حمیدرضا امانی -رییس اتحادیه خدمات رایانهای

جنابسرگردعلیغیاثی

انتصــاب بهجــا و شایســته جنابعالــی بــه ســمت ریاســت
کالنتــری  11تختــی را تبریــک عــرض میکنیــم و از خداوند
منــان توفیقــات روزافــزون شــما را خواســتاریم.

دوستان

همکارگرامیجنابآقایمهندسگلشن

فقــدان پــدر بزرگوارتــان مــا را نیــز اندوهگیــن ســاخت.
غفــران و رحمــت الهــی بــرای آن عزیــز از دســت رفتــه و
ســامتی و طــول عمــر با عزت برای جنابعالی و ســایر بســتگان
از پــروردگار متعــال خواهانــم.
امیر ابراهیمینسب

فرزند عزیزم

فاطیما نادری
کســب مقــام ســوم
کشــوری کاراتــه ســبک
شــیتوریواینوئی دربخــش
کاتــا را صمیمانــه به شــما تبریــک میگوئیم
و بــا تشــکر از مربــی دلســوز و زحمتکــش
خانــم باســتانی عزیــز.
مامان و بابا

نیکورز ادامه داد :پس از انجام تحقیقات
توسط پلیس آگاهی قاتل شناسایی شد و
به قتل اعتراف کرد .وی در اعترافات خود
گفته است برای رفع خصومتی که قاتل با
دوستم داشــت به آنجا رفتیم .درگیری
بین ما به وجود آمد و من هم با چاقویی که
همراهم بود به او ضربه زدم و او هم جان
خود را از دست داد.

تـــزریــــق ژل و بوتــــاکـس و چــــــربــی
 RFسوزنی جهت لیفــت و جـــوانســـازی
لیــــزر  Diodجهــت رفع مــوهـــای زایــد
میکرونیدلیــنــگ ،مـزوتـــراپـــــیPRP ،
لیفت و جـــوانســـــازی صـــورت با نــــخ
درمان چیـــن و چـــــروک و لک صـــــورت
بــــرداشتن خـــــال ،زگیـــل ،میـخــچـــــه
آبرســانی ،پاکسازی ،میکرودرم ابریژن
تنـــاســب انـــــــدام و کنـتــــــــرل وزن

آدرس :بلوار هجرت -بعد از بیمارستان امام رضا(ع)
نبش هجرت 16
034 - 42330662 - 09133473716

یکســوم قربانیــان ســوانح رانندگــی متأهــل
هســتند ،ایــن یعنی حــدود  6هــزار زن ســاالنه بر
اثــر ســوانح رانندگــی بیسرپرســت میشــوند.
گالری مبل گلستان تهران
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد دهشیریپاریزی با تسلیم دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی
شماره  46سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک 5135
فرعی از  6518و  6501اصلی واقع در بخش  37کرمان به نام آقای محمد
دهشیریپاریزی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت
جابجایی مفقود گردیده ،لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آییننامه
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هرکس مدعی انجام معامله
یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ
انتشار این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم و در غیر این صورت پس
از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک
صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1396/06/20
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

با قیمت های بسیار مناسب

آدرس :کرمان -ضلع جنوبی پارک مطهری -طبقه فوقانی
کلینیک مهر 034 - 32515670

@DrAhmadzadeh

نوبتدهی09130425600 :

جنابآقایدکترمحمدعسکری
انتخــاب جنابعالــی بــه عنــوان ریاســت محتــرم شــورای شــهر
ســیرجان را تبریــک عــرض میکنیــم .امیدواریــم همچــون
گذشــته موفــق و پیــروز باشــید.

حمیدرضا امانی -رییس اتحادیه خدمات رایانهای

جناب آقای محمدرضا خواجویی
رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت
شهرستانسیرجان
انتخــاب جنابعالــی بــه عنــوان مدیــر برتــر
شهرســتانی در حــوزه صنعــت ،معــدن و
تجــارت را به شــما تبریک عــرض مینماییم.
موفــق و ســربلند باشــید.
کوهزاد صادقی ،رئیس اتحادیه تعمیرکاران
لوازمخانگی و الکتریکی

بورس شیکترین لباسهای مجلسی و راحتی زنانه

شعبه یک :خیابان امام-روبروی بازار،
جنب بانک سپه زیرزمین(راحتی و تونیک)
شعبهدو:چهارراهاشکذری-جنبشیرینعسل(مجلسی)
09131785506
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت اکبر محمدپورافشار فرزند امیدعلی به شرح دادخواست
تقدیمی ثبت شده به کالسه  9609983485800519از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فرشید محمدپورافشار در اقامتگاه
دایمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :اکبر محمدپورافشار
فرزند امیدعلی شش  5تت  1336پدر متوفی  -2نازگل ولیپورحسینی فرزند اسداهلل
شش 1تت  1337فرزند متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک
نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او
میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حامد شهریاریپور فرزند محمد به شرح دادخواست تقدیمی
ثبت شده به کالسه  9609983485800520از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد شهریاریپور در اقامتگاه دایمی خود بدرود
حیات گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :سروگل آئین فرزند نوراهلل شش 7
تت  1330همسرمتوفی  -2رحیمه شهریاریپور فرزند محمد شش  185تت 1354
فرزند متوفی  -3طاهره شهریاریپور فرزند محمد شش  145تت  1351فرزند متوفی
 -4محسن شهریاریپور فرزند محمد شش  119تت  1362فرزند متوفی  -5بتول
شهریاریپور فرزند محمد شش  1210تت  1358فرزند متوفی  -6سکینه شهریاریپور
فرزند محمد شش  1تت  1348فرزند متوفی  -7غالمرضا شهریاریپور فرزند محمد
شش  186تت  1357فرزند متوفی  -8ثریا شهریاریپور فرزند محمد شش  653تت
 1367فرزند متوفی  -9سجاد شهریاریپور فرزند محمد شملی  3060082537تت
 1369فرزند متوفی  -10حامد شهریاریپور فرزند محمد شش  207تت  1364فرزند
متوفی .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه
شخصی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی حصر وراثت
خواهان رونوشت حصر وراثت حسین مکیآبادی فرزند اکبر به شرح دادخواست تقدیمی
ثبت شده به کالسه  9609983485800508از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان اکبر مکیآبادی در اقامتگاه دایمی خود بدرود حیات
گفته و ورثه حینالفوت آن عبارتند از -1 :حسین مکیآبادی فرزند اکبر شش 1534

ت ت1344
تت  1347فرزند متوفی  -2صغری مکیآبادی فرزند اکبر شش 1278
فرزند متوفی  -3صدیقه مکیآبادی فرزند اکبر شش 8762تت  1341فرزند متوفی
 -4معصومه مکیآبادی فرزند اکبر شش  7تت  1352فرزند متوفی  -5محمد مکیآبادی
فرزند اکبر شش  2تت  1337فرزند متوفی  -6اصغر مکیآبادی فرزند اکبر شش 422
تت  1335فرزند متوفی  -7خدیجه مکیآبادی فرزند اکبر شش  1991تت 1354
فرزند متوفی  -8طاهره مکیآبادی فرزند اکبر شش  1535تت  1349فرزند متوفی.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی میگردد تا چنانچه شخصی
اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد او میباشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک
ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رییس شورای حل اختالف شماره  8شهرستان سیرجان -سیمین ذاکری افشار
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای مهدی خالقی با ارایه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  46سیرجان
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  237فرعی از  2311اصلی واقع در بخش 35
کرمان به نام آقای مهدی خالقی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به علت
جابجایی مفقود گردیده ،لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آییننامه قانون ثبت
مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت
نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را به
این اداره تسلیم و در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند
مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1396/06/20
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان
آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حسن خضریپور با ارایه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره  120سیرجان
مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک  79فرعی از  5087اصلی واقع در بخش 36
کرمان به نام آقای حسن خضریپور ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است که به
علت جابهجایی مفقود گردیده است .لذا به دستور تبصره یک اصالحی ماده  120آییننامه
قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی میشود تا هرکس مدعی انجام معامله یا وجود سند
مالکیت نزد خود میباشد میتواند ظرف مدت  10روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود
را به این اداره تسلیم و در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی
سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار :دوشنبه 1396/06/20
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

