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سلمانبحرانیبازیکنبوشهریمسرفسنجان:

سرمربی تیم ملی جوانان به اهرم می آید

پورموسوی مهمان تنگستانی ها
مرحله نهایی رقابت های
جوانان کشور به میزبانی باشگاه
کارگر بنه گز و شهر اهرم از روز
سه شنبه آغاز می شود.
به گزارش فوتبال بوشهر
باشگاه کارگر بنه گز که در
سطح تیمهای پایه طی چند
سال گذشته سرمایه گذاری
گسترده ای داشته  ،اکنون تیم
جوانان این باشگاه برای صعود
به لیگ دسته اول جوانان ایران
تالش می کند تا روستای بنه گز هم در این لیگ صاحب نماینده گردد.
این بازی ها روزهای سه شنبه،چهارشنبه و جمعه در اهرم برگزار می شود
و طبق آخرین خبرهای دریافتی سید سیروس پورموسوی سرمربی تیم ملی
جوانان ایران سفر یک روزه ای را به اهرم و استان بوشهر خواهد داشت تا
این بازی ها را زیر نظر بگیرد .گویا محمد نجفی رئیس هیات فوتبال استان
و سرمربی تیم جوانان در حاشیه مجمع فدراسیون فوتبال دیدار و مذاکراتی
داشته اند و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد ،پورموسوی روز چهارشنبه سفر
یک روزه ای به استان بوشهر و شهر اهرم خواهد داشت.
فغانی و همکارانش با لباس های متفاوت در لیگ قهرمانان

آمریکا فغانی را تحریم کرد

علیرضا فغانی و همکاران ایرانی اش در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
با لباسی با برند متفاوت با دیگر داوران حاضر در این تورنمنت قضاوت
میکنند.
داوران ایرانی در رقابت ها و تورنمنت های آسیایی لباسی متفاوت نسبت
به دیگر داورها دارند و این دلیلش تحریم های آمریکا است که حاال به
داوران ایرانی رسیده است .روزنامه "همشهری ورزشی" امروز در گزارشی
در ارتباط با این موضوع نوشته است ":با فشار کمپانی نایکی ،کمیته داوران
کنفدراسیون فوتبال آسیا داوران ایرانی را از پوشیدن پیراهن و لباس های
نایکی در مسابقات آسیایی محروم کرد ".براساس این گزارش داوران
ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا حق استفاده از لباس های برند نایکی
را ندارند و به همین دلیل است که لباس دیگر داوران متفاوت از لباسی
است که داوران ایرانی در این تورنمنت در سال  2019پوشیده اند .از سال
ها قبل که نایکی اسپانسر کنفدراسیون فوتبال آسیا است همه داورانی که
در تورنمنت های این کنفدراسیون برگزار می شود لباس های این برند
را می پوشیدند با این حال  ،تحریم ها که در زمان جام جهانی روسیه به
ورزشکاران ایرانی رسیده بود حاال داوران ایرانی را نیز در بر گرفته است.
براساس این گزارش تا پیش از جام جهانی روسیه با وجود عدم امکان
فعالیت شرکت های آمریکایی در ایران ،این کمپانی منعی برای همکاری
با ورزشکاران ایرانی نداشت اما در دوران جام جهانی اعالم شد که این
کمپانی قراردادش را سامان قدوس بازیکن تیم ملی ایران فسخ کرده است.
قدوس که در آن زمان در لیگ سوئد بازی می کرد تنها بازیکن ایرانی بود
که با قرارداد رسمی کفش های نایکی را می پوشید.
علیرضا فغانی داور سرشناس فوتبال ایران با تایید این موضوع می گوید«:
بله ما به خاطر تحریم های آمریکا حق پوشیدن لباس های نایکی را نداریم.
ما حتی در جام ملت های  2019هم به همین دلیل لباس های آدیداس را
پوشیدیدم ».این در حالی است که تنها داوران ایرانی بودند که در جام ملت
ها و در لیگ قهرمانان از برندی به غیر از نایک استفاده می کنند .فغانی
در ادامه می گوید «:این محدودیت فقط برای داوران ایرانی نیست و همه
ورزشکاران ایرانی را در بر می گیرد».

اینجا احساس آرامش میکنم
شاهین ،لیگ برتری شود ما هم خوشحال خواهیم شد

گفتگو:فاضلقنبرپور

سلمان بحرانی هافبک بوشهری مس رفسنجان که
در نیم فصل دوم لیگ یک راهی این تیم شده می
گوید :اگر گلهای من باعث شود تیم شهرم به لیگ
برتر برسد باعث خوشحالی است.
به گزارش پیام عسلویه شهر بحرانی که در هفته
های اخیر یکی از ستاره های مس رفسنجان بوده
و تا کنون چهار گل حساس را برای آنها به ثمر
رسانده در این باره به خبرنگار ما گفت:خوشحالم
گلهایم برای تیم امتیاز آور بوده و امیدوارم تا اخر
فصل این روند ادامه داشته باشد .از وقتی که اینجا
آمدم شرایط خوبی پیدا کردیم و شخصا دوست
دارم تیم رتبه تک رقمی را در جدول بدست اورد.
بازیکنسابقاستقاللخوزستانکهسابقهگلزنیدر
لیگ قهرمانان آسیا را نیز در کارنامه دارد در مورد
عملکردخودشدراینفصللیگیکافزود:ابتدای
فصل تصمیمگرفتم از استقاللخوزستان جدا شوم
و اکنون که با شما صحبت میکنم از این تیم طلبکار
هستم و حتی به کمیته تعیین وضعیت شکایت
کرده ام چرا که تنها راه درآمد ما از فوتبال است اما
بیش از ۲۰۰میلیون تومان طلبکار هستم و امیدوارم
هر چه زودتر وکلیم حق من را بگیرد.
بحرانیتصریحکرد:ابتدایفصلازتیمهایمختلف
لیگ یک و حتی یک تیم لیگ برتری پیشنهاد
داشتم اما یک پیشنهاد از لیگ برتر عمان بدستم
رسید و با توجه به عملکردم در لیگ قهرمانان آسیا
،تصمیم گرفتم راهی عمان شوم که در آخرین روز
مذاکراتم در مسقط به توافق نهایی نرسیدم و من
تقریبا بهترین روزهای نقل و انتقاالت را از دست

دادم .با این حال با توجه به تجربه حضورم در شهر
شیراز به فجر شهید سپاسی پیوستم .ناگفته نماند
قبل از رفتنم به عمان از تیم شهرم شاهین شهرداری
پیشنهاد داشتم و حتی مذاکراتی صورت گرفت اما
بنا به برخی دالیل که اکنون زمان بازگو کردنش
نیست قسمت نبود امسال در تیم شاهین بازی کنم
.در نیم فصل که از فجر جدا شدم و مهابادی این
لطف را در حقم کرد بتوانم برای بهبود وضعیت
مالی زندگی ام شیراز را ترک کنم به همین دلیل و به
احترام تیم شهید وقتی به فجر گل زدم خوشحالی
نکردم.
وی در مورد گلزنی هایش بخصوص به تیم
های مدعی باالی جدول گفت:اینجا آرامش دارم
و خوب تمرین میکنم ،ضمن اینکه جو تیممان
عالی است و بچه برای باال کشیدن مس رفسنجان
در جدول همه تالششان را انجام می دهند.حاال
به تیمهای رقیب گل بزنیم اول هواداران مس
خوشحالند که به انها تبریک میگویم ،خیلی اتفاقی
به سود شاهین شهرداری هم شده ،انهم صالح
خداست.
بحرانی پیرامون حضور چهار بازیکن بوشهری در
مسرفسنجاناینگونهتوضیحداد:اینجاازبوشهری
ها خاطرات خوبی دارند.از گذشته مسعود
نظرزاده،داود دشتپوری و حمید فرد در این تیم
بازی کرده اند که فقط به نیکی از اخالق و فوتبال
انها یاد میکنند که برای ما هم افتخار است .حاال
که من ،امین،مصطفی و امیر هم در مس رفسنجان
توپ می زنیم و شکر خدا عملکرد خوبی از خود

به جا گذاشته ایم.
بازیکن بوشهری مس رفسنجان در خاتمه
گفت:فصل بعد فقط به لیگ برتر فکر میکنم و
دوست دارم باز هم به لیگ برتر بازگردم.با این
بهترین عملکرد
حال دوست دارم
پیراهن مس
ممکن را با
از خود
ر فسنجا ن
بگذارم تا
به نمایش
این تیم از
هو ا د ا ر ا ن
باشند.
من راضی

ماجرای دود و کنده ،موسپیدانی به ارزش طال
رقابتهای پیشکسوتان شهر بوشهر که با قهرمانی
شاهینی ها همراه شد همچنان می تواند سوژه
رسانه ها لقب بگیرید .به گزارش فوتبال بوشهر
مو سپیدان و بزرگان زیادی در قالب تیمهای
مختلف حضور پیدا کردندکه هر کدام از انها
الگوهای مناسبی برای نسل جدید هستند.آنچه در
این عکس سوژه خبری ما شد حکایت از امادگی
جسمانیدوچهرهموجهوقدیمیفوتبالبوشهررا
میدهد که برای توپ نگاهشان به آسمان است!این
عکس نشان می دهد دود همچنان از کنده بلند
می شود و فوتبالیست های سابق در سایه زندگی
سالم،استراحت به موقع و دوری از حاشیه ها می
تواند همچنان برایشان تاثیرگذار باشد .اکبر آقای

ماهینی کاپیتان شاهینی ها در این بازی ها که یکی
از با اخالق ترین هاست و شایسته بستن بازوبند
کاپیتانی ،در آن سوی عکس عبدالرحیم خرمزی
مدافع و سرمربی سابق ایرانجوان است که او هم
مانند اکبر ماهینی برای دیدار فینال انگیزه های
فراوانی داشت.آنچه می توان از نوع رفتار و حتی
حضور این دو پیشکسوت خوشنام بوشهری الگو
برداری کرد ،زندگی سالم و بدون حاشیه است که
می تواند الگوی مناسبی برای نسل جدید باشد.
فوتبال بوشهر امثال چنین مردانی کم ندارد و هر
کدام حتی می توانند در سطوح مختلف فوتبالی
مدد رسان باشند به شرط آنکه آنها را با احترام وارد
گود کنند تا امور مختلف باشگاهی را انجام دهند.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت داخل

درخواستي
شرح
درخواستی
اقالماقالم
مختصر
شرح

تقاضای شماره
شمارٌ 7900079 - AR
مىاقصٍ شمارٌ  79/110مىاقصٍ

كاتاليست ياحد بازيافت گًگرد – ساخت داخل

مبلغ تضمين شركت در فرآيند مبلغ تضميه شركت در فرآيىد ارجاع كار  300/000/000ريال مي باشد.
ارجاع كار
مبلغ برآوردي مناقصه

نوع تضمين شركت در فرآيند
ارجاع كار

مبلغ برآيردي  9/200/000/000ريال می باشد.

ضماوت وامٍ باوكي ي يا ياريس يجٍ وقد بٍ حساب شركت مجتمع گاز پارض جىًبي

تاريخ تحويل اسناد به

90/80/80

آخرين مهلت ارائه پيشنهادات
تاريخ گشايش پاكات فني

90/80/09
90/80/80

تاريخ گشايش پاكات مالي

90/80/00

واجدين شرايط

آدرس و تلفن مناقصه گزار

(َىگام عقد قرارداد با برودٌ ،ارائٍ صًرت َاي مالي حسابرسي شدٌ از سًي شركت برودٌ السامي مي باشد)

استان بًشُر ،عسلًيٍ ،مىطقٍ ييصٌ اقتصادي اورشي پارض ،شركت مجتمع گاز پارض جىًبي ،فاز  2ي –3

مديريت بازرگاوي ،ادارٌ خريد -گريٌ خريد اقالم شيميايي

مناقصهگرانمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشرتودریافتفرماستعالمارزیابیكیفیتأمینكنندگانبهسایت  WWW.SPGC.IRمراجعه
و یا با شامره تلفن  07731312248- 2241متاس حاصل فرمایند.
مهلت اعالم آمادگی رشكت در مناقصه حداكرث  14روز پس از درج آگهی نوبت دوم می باشد.
(شامره منابر / 07737325435-6:تأیید منابر)07731312299:

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

صفحه ورزشی روزنامه پیام عسلویه
منتظر پیامها ،انتقادها ،و پیشنهادات شما

خوانندگان گرامی می باشد .سوژه ها
و هرگونه اظهارنظر خود را به شماره

09359866922

ارسال نمائید.

برگاحضاریه

نام :شركت پرتو صنعت خاورمیانه  -محل حضور:
شورای حل اختالف كنگان -وقت حضور 10 :روز
پس از ابالغ-جهت تبادل الیحه و تجدید نظرخواهی
ظرف مدت ده روز پس از ابالغ اقدام نمایید.اگر
احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر
نشود برگ جلب فرستاده خواهد شد.
شماره /694:م الف-شعبه  1شورای حل اختالف
كنگان-حیدری

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای سعید ربیعی دارای شناسنامه شماره76به شرح
دادخواست كالسه 97/674از این شورا درخواست گواهی
حصروراثت را نموده و چنین توضیح داده كه شادروان نعیمه
ربیعی بشناسنامه 19در تاریخ 97/7/13دراقامتگاه دائمی خود
بدرود زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به:
.1آقای سعید ربیعی فرزند لفته به شماره ملی 5859889259
.2آقای سالم ربیعی فرزند لفته به شماره ملی
(5859390580پسرانمتوفی)
.3خانم سلیمه ربیعی فرزند لفته به شماره ملی5859387199
.4خانمخدیجهربیعیفرزندلفتهبهشمارهملی5859393482
.5خانم مریم ربیعی فرزند لفته به شماره ملی
(5859393490دخترانمتوفی)والغیر
اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در
یك نوبت آگهی می گردد تا هر كسی اعتراضی دارد و یا
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی
ظرف یك ماه به شورا تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد
شد.شماره /697:م الف-
رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف كنگان

متن آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه  9600024سند مالکیت
ششدانگ یک باب خانه پالک ثبتی ( 2234/256دویست و
پنجاه و شش فرعی از دو هزارودویست و سی و چهاراصلی )
واقعدرروستایقلعهکهنهبخشریزثبتوصادرومعالواسطه
به آقای محمود امامی منتقل شده است ،طبق سند رهنی شماره
 8076دفترخانه  87جم در قبال مبلغ  400/000/000ریال
(چهارصد میلیون ریال ) در رهن بانک ملت شعبه جم قرار
گرفته و طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 644/400/000
ریال (ششصدوچهل و چهار میلیون و چهارصد هزار ریال)
ارزیابی شده و پالک فوق دارای عرصه ( 353سیصدو پنجاه
و سه) متر مربع و دارای اعیانی ( 120صدوبیست متر مربع)
میباشد.کهاعیانیشاملیکبابساختماناسکلتبناییباشناژ
و سقف تیرچه بلوک و نمای سیمانی و در یک طبقه با قدمت
حدودا ً( 15پانزده) سال ،فاصله از بلوار اصلی حدود ( 30سی)
متر و دارای انشعابات برق و آب که برابر گزارش مامور اجرا
در تصرف مالک می باشد ،پالک فوق از ساعت ( 9نه) الی
(12دوازده) روز یکشنبه مورخ ( 98/01/25بیست و پنجم
فروردین ماه هزاروسیصدو نودو هشت) در اداره ثبت اسناد و
امالک شهرستان جم واقع در خیابان پژوهش از طریق مزایده

فاضلقنبرپور

سفر یک روزه رئیس جمهور به استان بوشهر،
اتفاق بزرگی برای فوتبال بوشهر رخ می دهد یا
مانند گذشته از کنار آن به سادگی میگذرند؟!

گفته می شود حسن روحانی رئیس جمهور در واپسین روزهای
سال  ۹۷به بوشهر خواهد آمد.این حضور رئیس جمهور به
استان بوشهر فارغ از همه امورات اداری که در پیش است باید
خروجی برای فوتبال استان داشته باشد .در حالی که ورزش استان
و بخصوص فوتبال آن در شرایط ویژه و خاصی بسر میبرد ،خوب
است استاندار و همه عوامل اجرایی پیرامون مشکالت ورزش و
سهم نفت و گاز برای فوتبال استان رو در رو با رئیس جمهور
کشورصحبتکنند.طبیعیاستکهدراینسفرنمایندگانمجلس
استان نیز حضور داشته باشند و مانند نمایندگان استانهای دیگر
برای گرفتن حق ورزش از نفت و گاز برای استان یک گام جدی
ومحکمبدورازشعارهایتبلیغاتیبردارند!اکنونکهفوتبالاستان
در لیگ برتر نماینده شایسته بنام پارس جنوبی جم دارد و این تیم
مشکالت مالی زیادی فراوانی را سپری کرده،شایسته است همه
مسئوالن بلند پایه استان دغدغه مردم جم و هواداران پر تعداد این
تیم را به شکل کامال مجدانه با دکتر روحانی مطرح کنند .پارس
جنوبی جم و دیگر تیمهای فوتبال استان با دغدغه های زیاد مالی
دست و پنجه نرم میکنند و حتی خبرهای بدی از سال آتی این
تیم به گوش می رسد!چرا نباید ساالنه برای مردم این استان که
عاشقانه فوتبال را دنبال میکنند و فوتبال خواستگاه این مردم بوده
،مبلغی مشخص و در شان فوتبال استان بوشهر از نفت و گاز
پرداخت شود.این همه شرکت نفتی،انواع و اقسام پتروشیمی ها
،چرانبایدحقاینفوتبالرابدهند؟آدمهایمختلفآمدندورفتند
و فوتبال فقط وعده شنید اما یک بار برای همیشه دوستان مسئول
حق فوتبال را بدهند.فوتبال در سراسر استان بوشهر گسترده شده
و مردمان این دیار با آن زندگی میکنند ،نفت و گاز و همه ثروت
های خدادادی که در این قسمت از ایران زمین وجود دارد ،حق و
سهم این فوتبال است که باید به شکل قانونی و در قالب مصوبه
های استانی به نفع مردم ما باشد.
این بار را خیلی جدی بخواهید حقمان است.

دادنامه مرجع حل اختالف

رشکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با رشایط ذیل از
طریق مناقصۀ عمومی تأمینمناید:
شامره مجوز1397 .6868 :
شماره تقاضا و مناقصه

یادداشت

به فروش می رسد .مزایده از مبلغ پایه  644/400/000ریال
(ششصدو چهل و چهار میلیون و چهارصدهزار ریال ) شروع
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود  .الزم به
ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در
صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق
مزایده نقدا ً وصول می گردد ضمن ًا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت
و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه  ( 97/12/22بیست و دو اسفند ماه
یکهزار و سیصدو نود و هفت )
تاریخ انجام مزایده  :یکشنبه ( 98/01/25بیست و پنجم
فروردین ماه یکهزارو سیصد و نود و هشت )
مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی جم سهراب عمله
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جم شعبه اجرا
شماره  695م الف

روابط کار
دادنامه شماره  -97/2502:تاریخ  -1397/08/20 :کالسه پرونده 97/1498 :
مرجع رسیدگی :شعبه  6مرجع حل اختالف -خواهان:فرید کریمی
به نشانی :شیراز -خوانده:شرکت پترو تدبیر انتظام-به نشانی.1:فاز  14پارس
جنوبی .2اصفهان-سپاهان شهر خوارزمی 2خیابان پرستو پالک – 49
خواسته:حقوق و مزایای معوقه –حق بیمه
گردش کار
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده دائر بر مطالبه موارد به شرح خواسته
تقدیم داشته که پس از ثبت تحت کالسه فوق و جری تشریفات قانونی در
جلسه مقرر تحت رسیدگی واقع گردید .فلذا مرجع حل اختالف با توجه به
اینکه دعوی مطروحه معد صدور تشخیص گردیده .به شرح ذیل مبادرت به
اصدار رای می نماید.
رای
در خصوص رسیدگی به دادخواست آقای فرید کریمی به طرفیت شرکت
پترو تدبیر انتظام ،در اجرای مدلول مواد  29و  30مقررات اشتغال نیروی
انسانی ،بیمه تامین اجتماعی در مناطق ویژه اقتصادی .مرجع رسیدگی ضمن
بررسی و مدافه در محتویات و مندرجات مضبوط در پرونده ،اطمینان از عدم
حصول سازش فیمابین و با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع ماده 2
مقررات مذکور فیمابین متداعبین از تاریخ  1396/03/29لغایت 1396/09/20
 .با امعان نظر بر مدارک مضبوط در پرونده ،خواهان را مستحق دریافت
مزایای قانونی دانسته و خوانده ی موصوف را مکلف می نماید جمعا مبلغ
 35،000،000ریال بابت حقوق و مزایای معوقه ایام باستناد ماده  26مقررات
اشتغال نیروی انسانی ،بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد و ویژه .در وجه
خواهان تادیه و پرداخت نماید.ضمنا کارفرمای مزبور مکلف است باستناد ماده
 21قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی ناظر به ماده  148قانون کار و
بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه معوقه خواهان
از تاریخ  1396/06/01لغایت  1396/06/31و از تاریخ  1396/09/01لغایت
 1396/09/20وفق محاسبات صندوق تامین اجتماعی اقدام نماید.
این رای باستناد ماده  31مقررات سبق الذکر قطعی و الزم االجرا بوده و در
صورت عدم اجرای آن توسط محکوم علیه ،ده روز پس از ابالغ به طرفین،
بوسیله دایره محترم اجرای احکام دادگستری اجرا خواهد شد.
رای صادره برای اشخاص داخل کشور ظرف مدت سه ماه و افراد مقیم خارج
از کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابالغ دادنامه ی قطعی  ،نزد دیوان
عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.
نماینده سازمان یوسف شهنه-کارگر/نماینده فرید کریمی-کارفرما/نماینده
شرکت پترو تدبیر انتظام
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس /روابط كار
شماره  701م الف
آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت
ثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی
برابر رأی شماره 139760324001004313مورخ 1397/10/30هیأت موضوع
قانونتعیینتكلیفوضعیتثبتیاراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیمستقر
درواحدثبتیحوزهثبتملكبندرگناوهتصرفاتمالكانهوبالمعارضمتقاضی
خانم اشرف شریف فرزند خلیل صادره از گناوه را نسبت به شش دانگ یك
باب ساختمان انباری به مساحت 177/48متر مربع در قسمتی از پالك915/30
واقع در عبدامام گناوه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ
رسید ،ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.تاریخ انتشار
نوبت اول- 97/12/7:
تاریخ انتشار نوبت دوم-97/12/22:شماره /840:م الف-
مجید امیری-رئیس اداره ثبت اسناد و امالك گناوه

