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 امین شول زیدآبادی
گلگهر در لیگ برتر ماندگار است یا خیر؟
این سؤالی است که هفتهها هواداران و عالقمندان
به فوتبال از رسانههای ورزشی ،مدیران فوتبال و
کارشناسان دارند .گلگهر لیگ را خوب شروع نکرده
و نگرانی هواداران هر هفته بیشتر میشود .عدهای
یدانند
سقوط گلگهر به لیگ پایینتر را محرز م 
و عدهای معتقدند با کمی تغییر در ساختار تیم و
تفکرات حاکم بر تیم و البته حمایت همه عوامل
میتوان در جدول بزرگان لیگبرتر باقی ماند .به
همین بهانه با چند کارشناس مجرب همکالم شدیم
تاآخرینوضعیتتیمفوتبالگلگهررابررسیکنیم.
پژمان راهبر سردبیر سایت ورزش سه و یکی
باسابقهترین ورزشینویسان ایران ،مهدی هژبری
سردبیر روزنامه خبر ورزشی و مجری برنامه «ورزش
از نگاه دو»و مهدی جهانشاهی دانشجوی دکترای
مدیریت ورزشی سه مهمان ما در این گزارش بودند.
 گلگهر میتواند به ماندن در لیگ برتر
امیدوارباشد
پژمان راهبر در مورد نتایج گلگهر در یازده هفته
ابتدای لیگ میگوید« :به نظر من نتایج گلگهر
در هفتههای ابتدایی خیلی غیرطبیعی نیست .به
هر حال تیمی که از دسته پایینتر و از یک سطح
رقابت پایینتر باال میآید خیلی سخت میتواند خود
را با شرایط تازهای که هست هماهنگ کند و در این
زمینه یارگیری و استفاده از بازیکنان با کیفیت به
این تیم کمک کند که این اتفاق در تیم گلگهر رخ
نداد و تیم بهتر میتوانست در فصل نقل و انتقاالت
عمل کند و خیلی خوب کار نشد در این زمینه و
لطمه اول را سرمربی تیم دید که از گردونه کار در
ایران کنار گذاشته شد ».سردبیر سایت ورزش سه
در مورد تغییر سرمربی و آمدن جاللی به گلگهر
میگوید« :بنده مجید جاللی را جزو مربیان خوب
یدانم و عقیده دارم که جاللی میتواند
ایران م 
تاثیرگذار باشد اگرچه با توجه به شرایطی که لیگ
پیدا کرده جدا شدن از انتهای جدول کار سادهای
نیست ضمن اینکه ظرفیت بازیکنان نیز موضوع
مهمی است که باید دید آیا جاللی میتواند از پس
ماجرا بربیاید یا نه؟ در هر صورت به نظر من حضور
جاللی حضور مثبتی است و من امیدوار به شرایط
گلگهر هستم .البته امسال در انتهای جدول به نظر
میآیدیکیازتیمهایسقوطکنندهتکلیفشروشن
است ولی برای سهمیه دوم جنگ خیلی سختی
هست و استرس زیادی تا روز پایانی لیگ وجود
خواهد داشت ».راهبر در مورد شرایط این روزهای
گلگهر میگوید « :نتایج گلگهر خیلی غیرطبیعی
نیست اگرچه از این تیم انتظار بیشتری میرفت به

پاسارگاد در گفتگو با کارشناسان ورزشی وضعیت تیم فوتبال گلگهر را بررسی میکند؛
لحظات و شرایط تیم را حمایت کنند حتی
خاطرامکاناتخوبیکهداردوکلیداینماجرا
اگر تیم نتیجه خوبی نگرفته باشد .فرق
توجو کرد و
را باید در دید باشگاهداری جس 
تماشاگر و هوادار همین است .تماشاگر برای
البته دید هواداری .باید هوادار کنار تیماش
تماشا می آید اما هوادار واقعی کسی است
باشد تا آن سازمان تیمی الزم شکل بگیرد
که وقتی تیمش عقب افتاده تیم را تشویق و
و بعد وقتی تیم به یک توسعه پایدار رسید
کمک میکند .هوادار کسی است که با نتیجه
و به ثبات رسید ،میشود از شرایط استفاده
 راهبر :خیلیها پیشبینی میکردند که وینگو اولین مربی برکنار شده لیگ خواهد بود
کار ندارد ،میآید برای حمایت .االن گلگهر
کرد و لذت برد .درست است که سیرجان
 هژبری :جاللی تاکنون نتوانست ه تیمی را از بحران نجات بدهد ولی تاکنون تیمی را هم وارد بحران نکرد ه است
نیاز به هوادار دارد نه تماشاگر! رسانهها نیز
بیش از  15-10سال در لیگ یک حضور
 جهانشاهی :اگر در فوتبال ترسو باشی نه هوادار را داری و نه در لیگ ماندگاری
باید حامی باشند .به موقع میشود نقد کرد
داشت اما در سطح باالی فوتبال ایران حضور
یعنی زمان برای نقد وجود دارد اما رسانههای
نداشت ضمن اینکه همین  15-10سال هم
منطقهسیرجانبایدحامیباشندبرایبهبود
نشان میدهد که فوتبال در سیرجان هنوز
شرایطتیم».
یک نهال نوپا است و خیلی جا دارد برسد
سردبیر روزنامه خبرورزشی مدیریت را
به سطحی که تیمهایی با بیش از 60-50
یداند و میگوید« :جواهری همان
مقصر نم 
سال دارند در این حوزه کار میکنند و االن
مدیری است که تیم را به لیگ برتر آورد و
همخیلیهایشاندرسطحباالنیستندمثل
نمیشود او را مقصر دانست اما نگاه را مقصر
ملوان ،برق شیراز ،استقالل اهواز ،مس کرمان
یدانم .این نگاه احساسی که وینگو برای
م
و ...طبیعی است که مقداری طول میکشد تا
ما زحمت کشیده و چرا باید کنار گذاشته
تیم به آن ثبات الزم برای حضور همیشگی
شود ،نگاه خوبی نیست .فوتبال حرفهای
در سطح باالی رقابت برسد ».راهبر در مورد
یدارد .من مدیریت را
کار احساسی برنم 
مدیریت باشگاه گلگهر میگوید« :مدیریت
یدانم که فکر میکنم باید
نه تنها مقصر نم 
باشگاه باید در درجه اول تاثیرگذار باشد .در
حمایت شود .مدیریت از جنس فوتبال است
ساختار و زیرساخت و امکانات اگر آنجا موفق
و جواهری با این شرایط غریبه نیست .این
عمل کند و به بهترین شکل کارش را انجام
بدهد در سایر موارد موفقیت خواهد آمد .به
نوع مدیران را باید تکثیر کرد .سه مسئله مهم
هر حال وقتی گلگهر لیگ را شروع میکرد
مدیریتی در فوتبال ایران خیلی مهم است.
مهدی جهانشاهی ،عضو هیات رییسه هیات فوتبال استان جوان بودن ،فوتبالی بودن و آشنا به شرایط
شک و تردیدهایی نسبت به بگوویچ وجود
مهدی هژبری ،سردبیر روزنامه خبر ورزشی
پژمان راهبر ،سردبیر سایت ورزش سه
اقتصادیکهمدیریتفعلیباشگاهگلگهرهر
داشت و خیلیها پیشبینی میکردند که
وینگو اولین مربی برکنار شده لیگ خواهد بود که لیگ برتری وجود دارد گلگهر میتواند به ماندن خوب را بخواهی در دانشگاه به عنوان استاد معرفی
مهدی هژبری در پاسخ به این سؤال که آیا نتایج سه ویژگی را دارد».
همین اتفاق هم رخ داد ولی چون تیم با وینگو به در لیگ برتر امیدوار باشد به شرطی که اعتماد به کنی .گلگهر وقتی وارد لیگ برتر شد باید مربی تیم گلگهر که تازه وارد لیگ برتر شده طبیعی است
مهدی هژبری در پایان میگوید« :برای گلگهر
لیگ برتر صعود کرده بود سخت بود که مدیریت خودش داشته باشد .در نیمفصل تقویت شود و البته لیگ برتری میگرفت .وینگو باالی  12سال است یا خیر؟ گفت« :طبیعی نیست اما نباید توقعتان را از قطعا یک فرمول بیشتر وجود ندارد .اینکه اسم تمام
که از فضای لیگ برتر دور است و معلوم بود که تیم تازه صعود کرده زیاد باال ببرید .گلگهر طبیعی تیمها را بنویسید و مشخص کنید با کدام تیم چه
بگوویچ را برکنار کند و به هر حال یک دوگانگی هوادار تا پایان فصل نفساش پشت تیم باشد».
نمیتواند به گلگهر کمک کند ».سردبیر روزنامه بود که با وینگو شروع خوبی نداشته باشد .گلگهر برنامهای دارید .شما قطعا نمیتوانید از  4تیم اول
وجود داشت که در نهایت به اینجا رسید که تیم به
 گلگهر نیاز به حمایت دارد
مهدی هژبری سردبیر روزنامه خبر ورزشی خبر ورزشی در مورد جاللی میگوید «:اگر بپرسید باید با یک پاداش خوب وینگو را کنار میگذاشت امتیاز بگیرید و باید سراغ بازیهای  6امتیازی بروید
شرایط سختی برسد و برای بازگشت به میانه جدول
کار دشواری پیش رو داشته باشد .با شرایط فعلی نیز در مورد نتایج گلگهر تا اینجای کار میگوید :جاللی مربی خوبی است یا خیر؟ میگویم جاللی چرا که کار و ماموریت او در گلگهر تمام شده بود و در بازیهای بزرگ روی تیم فشار نگذارید .جا برای
فکر میکنم مدیریت تالش خودش را کرده البته من «مسئله اول این است که نتایج ضعیف گلگهر مربی عالی است اما اگر بپرسید گزینه خوبی است و باید مثال مربی آرمانگهر میشد .گلگهر اگر از جبران هست و مدیریت بازیها از کار فنی مهمتر و
یدانم در بحث مالی چقدر دستشان باز بود اما به خاطر حضور وینگو بوده است .به نظر میرسد برای گلگهر میگویم خیر! جاللی و جاللیها تا ابتدای کار مربی لیگ برتری داشت شاید االن به تاثیرگذارتراست».
نم 
یداشتولیسالاولباالخره
امیدوارم بدون توجه به نتایج تیم ،زیرساخت الزم گلگهر با خودش تعارف میکرد .گلگهر یادش کنون نتوانستهاند تیمی را از بحران نجات بدهند مراتبشرایطبهتریم 
 تنها راه تیم فوتبال گلگهر بازی
فراهمشودتاتیمبتواندبااستفادهازاینامکاناتبتواند رفت که این تیم را وینگو باال نیاورد .این تیم را ولی تاکنون تیمی را هم وارد بحران نکردهاند .سخت است آن هم برای تیمی که از آن محدوده شجاعانه،خالقوهنرمندانهاست
در باالترین سطح رقابت حضور داشته باشد».سردبیر حرکت قبلی مدیریت بود که آمد ،فصل قبل لیگ اینها مربیان نگهدارنده هستند .مربیانی که تیم را جغرافیاییمیآید.شمادرمنطقهخوشآبوهوایی
مهدی جهانشاهی عضو هیات رییسه هیات
پرطرفدارترینسایتورزشیایرانیدرپایانمیگوید :آزادگان که هنوز لیگ تمام نشده بود قرارداد تمام حتی اگر مشکل داشته باشد به یک مرحله ثباتی نیستید که همه فوتبالیستها دوست داشته باشند فوتبال استان و محصل مقطع دکترای مدیریت
«هرچند نتایج گلگهر تاکنون خوب نبوده اما  19بازیکنان را تمدید کرد و تیماش را حفظ کرد .بدین میرسانند و نگه م 
یدارند ولی آیا تیم بحرانزده به آنجا بیایند .موقعیت جغرافیایی سیرجان هم در ورزشی نیز در این باره نظر داد.
بازی باقیمانده و  57امتیاز این وسط وجود دارد و معنا که سایر تیمهای مدعی لیگ در دسته اول باید به ثبات برسد؟ در بحران به ثبات برسد؟ نتایجی که میگیرد ،نقش دارد».
جهانشاهیمیگوید«:شایداالنهجمههابرعلیه
طبیعتا گلگهر اگر بخواهد در لیگ باقی بماند باید همان فصل دور هم جمع شده بود ولی گلگهر جاللی اگر به تیمی برود قطعا از مربی قبلی بهتر
این روزنامهنگار ورزشی در مورد هواداران گلگهر زیاد باشد که طبیعی هم هست .با تبلیغاتی
حداقل  27تا  30امتیاز کسب کند و این به معنای فصل قبل شکل گرفته بود .نمیگویم وینگو اصال نتیجه نمیگیرد اما آیا قرار است گلگهر از مربی و رسانههای سیرجان میگوید« :این تیم نیاز که در زمان صعود به لیگ برتر در شهر انجام شد
این است که از االن تا انتهای فصل حدود یکسوم نقش نداشت ،اما ما باید یک واقعیت را قبول کنیم .قبلی ضعیفتر نتیجه نگیرد؟ یا گلگهر قرار است به حمایت دارد .رسانهها و مردم سیرجان باید تب فوتبال در جامعه سیرجان فراگیر شد و استادیوم
امتیازات را باید کسب کند تا برای بقا امیدوار باشد .وینگو برای لیگ یک گزینه خوبی بود و برای لیگ از بحران خارج و در لیگ ماندگار شود؟ انتظار از حمایت کنند .بدین معنی که فشار به تیم نیاورند ،ساخته شد وسطح توقعات باال رفت که به حق هم
من فکر میکنم با شرایطی که در بعضی تیمهای برتر گزینه خوبی نبود .مثل اینکه یک معلم خیلی جاللیچیست؟»
در استادیوم حضور داشته باشند و پررنگ در تمام بود .اگر باشگاه گلگهر شانس آورده بود و در چند

راه نجات از سقوط

آگهی تجدید مناقصه عمومی دهیاری روستای عزتآباد
بخش مرکزی سیرجان (نوبت دوم)

دهیاری روسـتای عزتآبـاد در نظـر دارد مصوبه شـماره  117شـورای اسلامی روسـتای
عزتآباد اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شـرایط راهسـازی
دارای رتبهبنـدی از معاونـت برنامهریـزی و نظـارت راهبـردی کشـور واگـذار نمایـد .لذا از
روستای حجت
آسفالت
پروژه و محل
آبادمناقصه به
اسـناد
معابردریافت
جهت
اجرادعـوت به عمل میآیـد
صالحیـت
عنواندارای
کلیـه شـرکتهای
مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست بهاء
بخشـداری مرکزی سـیرجان مراجعه نمایند.
 6462643824932ریال
تجمیعی راه و باند و ابنیه سال 8931
 دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 88648214183ریال
مبلغ تضمین (ریال) شرکت در مناقصه
قرارداد در اسناد مربوطه میباشد.
 سایر اطالعات و جزییات مربوط به12/18226211812466
نامه
ضمانت
حسابدربرای واریز
 سـپردهشمارهمبلغبایسـتی به صورت واریز به حسـاب ذیل نزد پسـت بانک به
مناقصه
شـرکت
 86ماه
پروژهصورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشـد.
مدت بـه
نـام دهیـاری عزتآباد یا
محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
اول تا سـوم مناقصه حاضـر به انعقاد قرارداد نباشـند تضمین
برنـدگان
اسناد
 در صورتـی کـه دریافتمهلت :تا پایان وقت اداری 8931463466
شـرکت در مناقصـه آنهـا بـه ترتیب به نفـع دهیاری ضبط خواهد شـد.
محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
تحویل پیشنهادها
8931463468قـرارداد کسـر میگردد.
مبلغ قیـر از
مسـکنتاریخ
ضمنـا در صـورت اخـذ قیـر رایـگان از بنیـاد مهلت :تا
باشـد.
هزینـه درج آگهـی بـه عهـده برنـده مناقصه می
بخشداری مرکزی سیرجان
محل:
بازگشایی پیشنهادها
42374333
(پورخسروانی) -
شماره تماس09132470549 :
8931463469
ساعت  86مورخ
زمان:
عنوان پروژه و محل اجرا

مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست بهاء تجمیعی راه و
باند و ابنیه سال 8931
مبلغ تضمین (ریال) شرکت در مناقصه

شماره حساب برای واریز مبلغ ضمانتنامه
مدت پروژه

دریافت اسناد
تحویل پیشنهادها
بازگشایی پیشنهادها

آگهی فقدان ســند مالکیت
احــد از ورثــه مرحــوم برهــان شهســواری بــا ارائه دو برگ استشــهادیه
از دفتــر اســناد رســمی شــماره  145ســیرجان مدعــی اســت که ســند
مالکیــت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  1980فرعــی از 2112
اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــهنــام مرحــوم برهــان شهســواری
ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت
جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی
مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی

آسفالت معابر روستای عزتآباد
 21822/6//8ریال
 961/69291ریال

12822/1389262366
 9ماه

محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
مهلت :تا پایان وقت اداری 8931463466

محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
مهلت :تا تاریخ 8931463468
محل :بخشداری مرکزی سیرجان
زمان :ساعت  86مورخ 8931463469

میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نزد
خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت
پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 566 .م.الــف
تاریخ انتشار1398/09/11 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اســناد و امالک
شهرستان سیرجان

بازی نتیجه میگرفت شرایط برایش بهتر بود اما با
عدمنتیجهگیریمشکالتموجودلختوعریانشد.
مشکالت باشگاه گل گهر ساختاری است و تحت
سیاستهایمدیرانارشدشرکتگلگهراست.نبود
نیروهای کارشناس و خبره در مجموعه باشگاه و عدم
بهرهوری مناسب از همین نیروها ایراد کار است .به
طور کلی بازیکن و مربی سرمایه باشگاه است اما در
باشگاه گلگهر در جذب بازیکن هیچ تفکری وجود
نداشته چون مدیریت حاکم مدیریت برنامه محوری
ت
نیس .
وقتیندانیدبرچهاساسوهدفیبازیکنگرفتهاید
با کوچکترین مشکل وارد بحران می شوید .گلگهر
در این فصل تغییرات زیادی در کادر فنی داشته اما
نتایج هیچ تغییری نکرده است .گلگهر احتیاج به
یک رهبر دارد که روی همه افراد نفوذ داشته باشد و
همه را در قالب یک تیم به سوی موفقیت سوق دهد.
قطعارهبریکهمیآیدبایدتحولگراباشد.بزرگترین
ایراد گلگهر این است که این تیم روحیه جنگندگی
و شوق پیروزی ندارد و هیچ بازیکنی دنبال خالقیت و
نوآوری نیست .فرهنگ و شرایطی که بر تیم گلگهر
حاکم شده شجاعت و خالقیت را از همه گرفته است
و بازیکنان توان بروز پتانسیل خود را ندارند».
وی در مورد نقش هواداران ،رسانهها و مسووالن
در حمایت از تیم گفت« :همه اینها ابزارهای موفقیت
تیم هستند و در نتایج تیم اثرگذار اما متاسفانه از این
ابزارها خوب استفاده نمیشود و هیچ برنامه ای وجود
ندارد .حتی کار فرهنگی باشگاه هم باید در راستای
اهداف تیم باشد و اثراتش در اطراف تیم دیده شود».
مدیر عامل باشگاه شهرداری سیرجان همچنین
میگوید« :توصیهام به آقای جواهری به عنوان یک
دوست این است که خودش را از این شرایط جدا
کند .کسانی که در تیم گلگهر برنامهریزی میکنند
اگر توانش را داشتند تا االن موفق شده بودند .همه
میفهمند که این تیم نیاز به تغییر نگرش دارد .اگر
جواهری برود و فردی بیاید که نتواند تغییر نگرش
بدهد قطعا هزینههای بیشتری دارد .اگر تیم بخواهد
موفقشودبایدهمهارکانتاثیرگذارداخلیوخارجی
را در جهت منافع مجموعه حرکت دهد و همه چیز
در گرو  25بازیکن و کادر فنی نیست».
جهانشاهی در پایان میگوید« :فوتبال نماد
زندگی است و در دنیا به فوتبالی بها میدهند که به
دنبال ارضای روحی و روانی هواداران باشد .فوتبالی
که کیفی باشد نه کمی .ذاتا انسان شجاعت و هنر
و زیبایی را دوست دارد .تنها راه تیم فوتبال گلگهر
بازی شجاعانه ،خالق و هنرمندانه است .اگر در
فوتبال ترسو باشی نه هوادار را داری و نه در لیگ
ماندگاری».

آگهی مناقصه عمومی دهیاری روستای حجتآباد
بخش مرکزی سیرجان (نوبت دوم)

دهیاری روسـتای حجتآباد در نظـر دارد اجـرای پروژه ذیـل را از طریـق مناقصه عمومی
بـه پیمانـکار واجـد شـرایط راهسـازی دارای رتبهبنـدی از معاونـت برنامهریـزی و نظـارت
راهبـردی کشـور واگـذار نمایـد .لـذا از کلیـه شـرکتهای دارای صالحیـت دعـوت به عمل
میآیـد جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه به بخشـداری مرکزی سـیرجان مراجعـه نمایند.
 دهیاری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. سایر اطالعات و جزییات مربوط به قرارداد در اسناد مربوطه میباشد. سـپرده شـرکت در مناقصه بایسـتی به صورت واریز به حسـاب ذیل نزد پسـت بانک بهنـام دهیـاری حجتآبـاد یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر باشـد.
 در صورتـی کـه برنـدگان اول تا سـوم مناقصـه حاضر به انعقاد قرارداد نباشـند تضمینشـرکت در مناقصـه آنهـا به ترتیب بـه نفع دهیاری ضبط خواهد شـد.
ضمنـا در صـورت اخـذ قیـر رایـگان از بنیـاد مسـکن مبلغ قیـر از قـرارداد کسـر میگردد.
هزینـه درج آگهـی بـه عهده برنـده مناقصه میباشـد.
شماره تماس( 09133456413 :آبادهای) 42374333 -
آسفالت معابر روستای حجتآباد

عنوان پروژه و محل اجرا

مبلغ برآورد (ریال) بر اساس فهرست بهاء
تجمیعی راه و باند و ابنیه سال 8931

 6462643824932ریال

مبلغ تضمین (ریال) شرکت در مناقصه

 88648214183ریال

شماره حساب برای واریز مبلغ ضمانتنامه

12/18226211812466

مدت پروژه

دریافت اسناد
تحویل پیشنهادها
بازگشایی پیشنهادها

 86ماه

محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
مهلت :تا پایان وقت اداری 8931463466

محل :بخشداری مرکزی سیرجان -خیابان خیام
مهلت :تا تاریخ 8931463468
محل :بخشداری مرکزی سیرجان
زمان :ساعت  86مورخ 8931463469

آگهی فقدان ســند مالکیت
آقــای جــواد محمدینــژاد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  45ســیرجان مدعــی اســت کــه
ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  4فرعــی از  730اصلــی واقــع
در بخــش  36کرمــان بــهنــام آقــای جــواد محمدینــژاد ثبــت
و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت
جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی
مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم
آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند

مالکیــت نــزد خــود میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ
انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم
دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی
و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر
خواهــد شــد .ضمنــا پــاک اولیــه  2فرعــی از  730اصلــی بــوده
کــه اصــاح گردیــده اســت 567 .م.الــف
تاریخ انتشار1398/09/11 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان سیرجان

