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رسانه  حوزه  در  فرهنگی  کارهای  انجام 
اقدامات  تأثیرگذارترین  از  یکی  می تواند 
کارهای  این  اگر  ویژه  به   باشد.  حوزه  این  در 
با  و  کوچک  شهرستان های  در  فرهنگی 
نشان  که  شود  انجام  شهدا  زندگی  محوریت 
انجام  در  شهرستان  آن  بالقوه  توان  دهنده 
از  جمالی  محمد  شهید  است.  فرهنگی  امور 
هم رزمان  از  و  ثارا...   ۴۱ لشکر  فرماندهان 
 ۱۳۴۲ سال  در  که  بود  سلیمانی  حاج قاسم 
جنگ  در  سال ها  آمد.  دنیا  به  شهربابک  در 
از  بازهم  اما  جنگید  دشمن  علیه  بر  تحمیلی 
پا ننشست و در خیل مدافعان حرم به سوریه 
رفت، تا اینکه سرانجام در آبان ماه سال ۹۲ در 

حومه دمشق شهید شد.
در  جمالی  محمد  زندگی شهید  به  پرداختن 
است  کاری  داستانی،  فیلم مستند  قالب یک 
که  او  کرده.  آغاز  را  آن  بنایی  حمیدرضا  که 
نویسنده، تهیه کننده و کارگردان این مستند 
از دانشگاه سوره فارغ التحصیل شده و  است 
کار  مستند،  و  کوتاه  فیلم های  با   ۸۷ سال  از 
خودش را در حوزه سینما آغاز کرده و در این 
پرداخته است.  شهدا  زندگی  به  بیشتر  مسیر 
شهید  زندگی  مستند  کوهستان"،  "شیر 
زندگی  برادر"، مستند  "مثل  مهدی خندان؛ 
زندگی  مستند  و  پورجعفری  حسین  شهید 
کارهای  جمله  از  ا...دادی؛  محمدعلی  شهید 
خوبی  استقبال  با  که  است  بنایی  برجسته 
مسافر  مستند  روزها  این  بوده.  روبرو  هم 
جمالی،  محمد  شهید  زندگی  به  که  دمشق 
می پردازد  کرمان  استان  حرم  مدافع  اولین 
خورده است  کلید  بنایی  حمید  کارگردانی  با 
سراسری  شبکه های  از  است  قرار  به زودی  و 

سیما پخش شود.
پاییز پنجاه سالگی، ایده اولیه کار را رقم زد

اولیه  ایده  شکل گیری  درخصوص  بنایی 

ساخت این مستند می گوید: مدتی پیش کتاب 
"پاییز پنجاه  سالگی" را خواندم که به زندگی 
روایت  کتاب  این  می پردازد.  جمالی  محمد 
سردار شهید محمد جمالی از زبان همسرش 
مریم جمالی بود و بسیار مرا جذب خود کرد. 
این  زندگی  از  خواندنی  و  متعدد  روایت های 
شهید در کتاب نقل شده و سوژه خیلی خوب و 
مناسبی بود برای ساخت یک مستند داستانی 
که بتوانیم از آن برای معرفی شخصیت شهید 
دلیل تصمیم  به همین  استفاده کنیم.  جمالی 
گرفتم از محتوای این کتاب به عنوان ایده اولیه 

ساخت مستند بهره بگیرم.
و  شیوا  بسیار  کتاب  قلم  می کند:  اضافه  وی 
روان بود. عالوه بر همسر شهید؛ روایت سایر 

اعضای خانواده او نیز در کتاب آورده شده. 
در  کتاب  این  از  بخشی  در  شهید  خواهر 
"وقتی  گفته  برادرش  شهادت  خصوص 
به  که  می دانستیم  آوردند  را  شهادتش  خبر 
با دلی  اما ما چه می کردیم  آرزویش رسیده 
گفتند  تپید.  می  بیشتر  برایش  لحظه  هر  که 
به شهادت  بودند  برپا کرده  اردوگاهی که  در 
رسید. تنها با شلیک یک گلوله بر سرش. محل 
اردوگاه شان فاصله چندانی با نیروهای دشمن 
چادرهایی  کنند  استتار  اینکه  برای  نداشت. 
صبح،  اول  صبح  انگار  بودند.  کرده  آویزان  را 
برادرم برای سرکشی وارد محوطه می شود. از 
آنجا که قد و قامت بلندی داشت یک لحظه 
سرش از استتار چادرها باالتر آمده بود و همان 
قرار  گلوله دشمن  اصابت  مورد  که  بود  موقع 
گرفته بود." زمانی که این گفته ها را از زبان 
خانواده شهید خواندم، بسیار تحت تاثیر قرار 
شهید  این  زندگی  تا  شدم  مصمم  و  گرفتم 

مدافع حرم را به تصویر بکشم.
اعضای تیم تولید را از کرمان انتخاب کردیم

بنایی ادامه می دهد: برای شروع کار، یک سری 
اطالعات اولیه جمع آوری کردیم که دست مایه 
با  به مرور  و  گرفت  قرار  قصه  اولیه  نگارش 
تکمیل اطالعات؛ فیلم نامه نیز تکمیل و آماده 

فیلم برداری شد. کار پیش تولید مستند حدود 
به سراغ  آن  و پس از  انجامید  به طول  ماه   ۲
برخی  با  قبل  از  رفتیم.  اصلی  ساخت مستند 
از فرماندهان جنگ در استان کرمان و برخی 
فرهنگی  فعالیت  استان  این  در  افرادی که  از 
انجام می دادند آشنا و در ارتباط بودم. این شد 
گل گهر  اندیشه  معراج  فرهنگی  مؤسسه  که 
مالی  حمایت  تهیه کننده؛  به عنوان  سیرجان 
مستند  این  بتوانیم  تا  گرفت  برعهده  را  کار 
مسافر  مستند  تولید  برای  بنایی  بسازیم.  را 
کرمان  استان  فیلم ساز  نیروهای  از  دمشق 

استفاده کرده.
وی در خصوص انتخاب تیم تولید این مستند 
می گوید: برای این که کار به صورت حرفه ای و 
دقیق ساخته شود، نیاز بود از افرادی استفاده 
کنیم که در حوزه تولید کارهای مستند سابقه 
برای  آنجایی که  از  و  باشند  داشته  تجربه  و 
قبیل  از  مشکالتی  کار،  شروع  و  تیم  تشکیل 
از  که  تیمی  اعضای  ذهاب  و  ایاب   و  اسکان 
بر آن  انتخاب می کردیم وجود داشت؛  تهران 
شدیم که اعضای تیم را از خود استان کرمان 

انتخاب کنیم.
 سیرجان پتانسیل خوبی دارد

در  دمشق"  "مسافر  مستند  کارگردان 

این  می گوید:  مستند  این  محتوای  خصوص 
کار یک مستند ۵۰ دقیقه ای از زندگی سردار 
شهید محمد جمالی از سرداران جنگ دوران 
دفاع مقدس و از شهدای مدافع حرم در استان 
کرمان است. سعی کردیم در روند تولید، یک 
سری از سکانس های مستند را بازسازی کنیم. 
سکانس هایی مثل سکانس عقد شهید جمالی، 
اعزام او به جبهه، لحظه شهادت وی و اخراج 
همسر شهید از دبیرستان؛ صحنه هایی بودند 
دلیل  این  به  شده اند،  بازسازی  همگی  که 
بیشتر  تماشاگر  برای  این صحنه ها  دیدن  که 
ملموس و باورپذیر شود و جاذبه بصری داشته 
بخش های  در  می کند:  خاطرنشان  وی  باشد. 
دیگر این مستند از تصاویر واقعی و آرشیوی 

استفاده شده.
خاک سپاری  مراسم  به  پرداختن  جمله  از   
شهید و همچنین تصاویر حقیقی دیگری نیز 
آن  باورپذیری  به  تا  کار شده  این مستند  در 
از مستند هم به مصاحبه  اضافه کند. بخشی 
اختصاص دارد. در این مصاحبه ها با افرادی که 
در ارتباط با شهید بوده اند، برخی مسئوالن و 
اعضای خانواده شهید گفتگوهایی انجام شده. 

در  که  افرادی  همه  می کند:  تصریح  بنایی 
دوستان،  شده  مصاحبه  آن ها  با  مستند  این 

با  که  هستند  شهید  خانواده  و  هم رزمان 
جمالی  شهید  و  کرده اند  زندگی  نوعی  به  او 
گره  او  با  نوعی  به  واقع  در  می شناسند؛  را 
قرار  دمشق  مسافر  مستند  و  خورده اند 
به  را  جمالی  شهید  زندگی  ماجراهای  است 
در  مستندساز  کارگردان  این  بکشد.  تصویر 
دمشق  مسافر  مستند  اکران  زمان  خصوص 
تمام شده،  مستند  تولید  کار  می کند:  اضافه 
مراحل  و  رسیده  پایان  به  تصویربرداری 
است.  انجام  حال  در  تهران  در  آن  تدوین 
دهه  در  نهایتاً  بتواند  مستند  این  امیدواریم 
فجر از شبکه های سراسری صداوسیما پخش 
به دنبال  را  خوبی  تاثیرگذاری  بتواند  تا  شود 
پتانسیل های  در خصوص  بنایی  باشد.  داشته 
موجود در شهرهای دور از پایتخت برای انجام 
شهرهایی  می کند:  عنوان  فرهنگی  کارهای 
باالیی  توان مندی های  که  سیرجان  مثل 
می توانند  دارند  هنری  و  فرهنگی  حوزه  در 
فرهنگی  اقدامات  پایتخت،  از  دوری  علی رغم 
بسیار خوبی را رقم بزنند. چنان که گوشه ای از 
این اقدامات را در تولید مستند مسافر دمشق 

شاهد هستیم. 
در  مستندساز  کارگردان  این  که  همان طور 
صحبت های خود به آن اشاره کرد، بسترهای 
فراوانی در سیرجان وجود دارد تا بواسطه آن 
بتوان کارهای فرهنگی بسیار خوبی انجام داد. 
حوزه های  در  می تواند  فرهنگی  کارهای  این 
از  مختلفی  مخاطبان  و  شود  انجام  مختلف 
قشرهای گوناگون را با خود همراه سازد. کافی 
است از این بستر موجود به خوبی استفاده شود، 
پتانسیل ها به  کار گرفته شود و استعدادهایی 
سیرجان  در  فرهنگی  حوزه های  در  که 
با  تا  شوند؛  داده  پرورش  به خوبی  دارد  وجود 
رقم خوردن  موارد شاهد  این  کلیه  هم افزایی 
اتفاق های فرهنگی بسیار خوبی در سطح شهر 
و گسترش و توسعه فرهنگ شهری در جامعه 
باشیم که نمونه آن را می توان در تولید مستند 

مسافر دمشق مشاهده کرد.

شورای  فرهنگی  کمیسیون  بانوان  کمیته 
به  جشن   ۳ برگزاری  امروز  صبح  شهر 
والدت  و  زن  روز  بزرگداشت  مناسبت 
کرد. تصویب  را  زهرا)س(  فاطمه   حضرت 
اسالمی  شورای  عمومی  روابط  گزارش  به 
شهر سیرجان، خانم اعظم جوان لری؛ رئیس 
گفت:  رابطه  همین  در  شورا  بانوان  کمیته 
مصوب  بانوان  کمیته  امروز  صبح  جلسه  در 
با سعادت  به مناسبت روز زن و والدت  شد 
حضرت فاطمه زهرا)س( در مساجد ۵ محله 

شهر سیرجان جشن برگزار گردد.
همکاری  با  افزود:  ادامه  در  خانم جوان لری 

سالن  در  خواهران  نرجسیه  علمیه  حوزه 
بانوان  ویژه  جشن  مناسبت  همین  به  غدیر 
آن  برگزاری  ساعت  که  شد  خواهد  برگزار 
بانوان عزیز همشهری  جهت حضور عمومی 
همایش  همچنین  و  می گردد،  اعالم  متعاقبا 
ورزش همگاني ویژه بانوان با همکاري باشگاه 
بانوان  پارك  در  ورزشي شهرداري  فرهنگي 

برگزار خواهد شد.
کمیسیون  رئیس  کاظمی؛  حجت  همچنین 
جشن  برگزاری  از  نیز  شورا  فرهنگی 
فاطمه  و والدت حضرت  روز زن  بزرگداشت 
شهرداری  در  شاغل  بانوان  ویژه  زهرا)س( 

داد. خبر  شهري  مدیریت  مهر  سالن   در 

شایان ذکر است جلسه مذکور با حضور آقای 
حجت  آقای  شورا،  رئیس  خدامی؛  حسن 
کاظمی؛ رئیس کمیسیون فرهنگی، خانم اعظم 
کمیسیون  بانوان  کمیته  رئیس  جوان لری؛ 
دبیر  خراسانی؛  فرزاد  آقای  فرهنگی، 
بهره مند؛  مهدی  آقای  فرهنگی،  کمیسیون 
شهرداری عمومی  روابط  و  فرهنگسرا   مدیر 
و  شورا  دفتر  رئیس  ایران نژاد؛  جواد  آقای 
بانوان  امور  مسئول  بصیرنیا؛  الهام  خانم 

شهرداری برگزار گردید.

بستر فعالیت های فرهنگی در سیرجان فراهم است؛

مسافر دمشق؛ در راه است
      هدی رضوانی

 جشنواره ملی شعر رضوی از ریشه دارترین 
رویدادها است

راز ماندگاری جشنواره اعتقاد بانیان این رویداد آیینی است  
دوم و سوم بهمن  جشنواره ملی شعر رضوی برگزار می شود
جشنواره ملی شعر رضوی از ریشه دارترین رویدادها است

دوم  در  زهرا)س(،  فاطمه  حضرت  والدت  با  همزمان   
بهمن ماه مراسم افتتاحیه و سوم بهمن ماه مراسم  اختتامیه ی 
عنوان  به  کرمان،  در  رضوی  شعر  جشنواره  بیست وهفتمین 
خاستگاه این جشنواره ی آیینی با حضور برگزیدگان و میهمانان 

کشوری و استانی به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان راز ماندگاری 
این جشنواره را موضوع این رویداد و اعتقاد بانیان و متولیان 
اولیه ی آن دانست و اظهار کرد: »ماندگاری جشنواره به اعتقاد 
قلبی که در ابتدای شکل گیری جشنواره وجود داشته و االن 
هم وجود دارد، برمی گردد که باعث شده این رویداد استمرار 

داشته باشد«.
است  مهمی  نکته ی  این  این که  بیان  با  علیزاده  محمدرضا 
کماکان  دوره،  بیست وهفت  از  بعد  رضوی  شعر  که جشنواره 
با شور و اشتیاق دنبال می شود و به صورت مستمر برگزار شده 
و  از شعرا  هفتاد، یک جمعی  دهه ی  اوایل  »در  افزود:  است، 
ادبای والیی و آیینی کرمان با اعتقادی که نسبت به شعر و 
از  و  شدند  وارد  موضوع  این  به  داشتند  آیینی  حوزه ی  ادب 
امام  مخصوصا  اهل بیت)ع(،  به  که  اعتقادی  خاطر  به  طرفی 
رضا علیه السالم داشتند، این کار را شروع کردند که جا دارد 
افرادی مثل مرحوم فخرمهدوی، مرحوم صمدانی، مرحوم  از 
مظهری و سایر شعرا و ادبای آن زمان که اکثرا به رحمت خدا 
رفته اند و نیز از آن ها که هنوز از فیض حضور آن ها بهره مند 
مدیرکل  جعفری  آقای  و  اسداللهی  آقای  جمله  از  هستیم 

فرهنگ و ارشاد اسالمی وقت، یاد کنیم«.
کرمان خاطرنشان  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
جشنواره  ایجاد  بانی  و  باعث  نحوی  به  جشنواره  »این  کرد: 
بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع( نیز شده است. بعد از 
آن که آقای جعفری به مشهد منتقل شدند، در آنجا پیگیری 

کردند و رویدادهای دیگر شکل گرفت. 
به همین دلیل اکنون ما بیست وهفتمین جشنواره ملی شعر 
رضوی را، از سری برنامه های نوزدهمین جشنواره  بین المللی 

امام رضا )ع(  برگزار می کنیم«.
کرونا،  شیوع  وجود  با  گذشته  سال  دو  »در  داد:  ادامه  وی 
برگزار  مجازی  به صورت  نشد. سال گذشته  تعطیل  جشنواره 
شد، اما امسال جشنواره را با حضور برگزیدگان برگزار خواهیم 

کرد و برنامه ها طبق روال قبل انجام می شود«.

  خبر پزشکی

موزه  راه اندازی  برای  گفت:  کرمان  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
دست بافته های سیرجان به ۳۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم و این اعتبار برای فعالیت هایی همچون 
انجام مطالعات و طرح محتوایی و همچنین خرید اموال این موزه در نظر گرفته شده است. فریدون فعالی  
در نشست مشترک با نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی افزود: همچنین ردیف 
اعتباری جداگانه ای به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال برای فعالیت های مرتبط با دست بافته های داری و غیرداری 

این شهرستان از سوی مسئوالن شهرستان سیرجان اختصاص پیدا کند.     

موزه دست بافته های 
سیرجان به

 اعتبار نیاز دارد

خبــر
نرخ بیکاری در برخی مناطق سیرجان به صفر رسیده

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نرخ بیکاری در برخی مناطق این شهرستان به صفر 
رسیده است گفت: در آینده ای نه چندان دور سیرجان به شهرستان بدون بیکار تبدیل خواهد شد. شهباز حسن پور در نشست 
با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان و معاون فرماندار، شهردار و تعدادی از مدیران  مشترك 
دستگاه های اجرایی و شرکت های معدنی و صنعتی شهرستان سیرجان در خصوص مسایل پیرامون شهر ثبت جهانی سیرجان با 
بیان اینکه ملت ایران بیش از ۲۷0 هزار شهید تقدیم اسالم و انقالب کرده است اظهار کرد: امروز سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 

به عنوان اسوه مقاومت و الگوی همه آزادی خواهان در سطح جهان مطرح است.   

 در جلسه كمیسیون فرهنگی شورای شهر تصویب شد

برگزاری جشن های بزرگداشت روز زن به مناسبت والدت حضرت زهرا)س(

جناب آاقی مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم 

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان

با کمال مسرت انتخاب بجا و شایسته حضرتعالی به عنوان 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی

 شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران
و  سیرجان  شهرستان  و  کرمان  استان  افتخار  باعث  که 
سربلندی جامعه کشاورزی می باشد را تبریک عرض نموده 

و از خداوند متعال توفیق هرچه بیشتر شما را خواهانیم.

رپسنل اتحادهی رشکت اهی تعاونی تولید روستایی 
شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم 

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان

نوید مسرت بخش انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی 

شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران
 که نشان درایت ، لیاقت و توانمندی شما را دارد ، تبریک 
عرض نموده ، از درگاه ایزد منان توفیق هرچه بیشتر شما 

جهت شکوفایی بخش کشاورزی را خواهانیم.

نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
 شهرستان سیرجان

جناب آاقی مهندس محمدرضا اسالملو
مدیرعامل محترم 

اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی شهرستان سیرجان

انتخاب به حق و شایسته حضرتعالی به عنوان 
عضو هیئت مدیره اتحادیه مرکزی 

شرکت های تعاونی تولید روستایی ایران 
که بیانگر تعهد ، کارآمدی و شایستگی های جنابعالی در صحنه های 
خدمت صادقانه در بخش کشاورزی می باشد را تبریک عرض نموده 

و توفیق روزافزون و سالمتی شما را از خداوند منان خواستاریم

هیئت دمریه اتحادهی رشکت اهی تعاونی

 تولید روستایی شهرستان سیرجان

شرکت صنایع شیشه پرتو سیرجان با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد رسمی شماره 29 تهران مدعی است که 
سند مالکیت ششدانگ پالک 1461 فرعی از 6518  اصلی  واقع در بخش 37 کرمان  بنام  شرکت صنایع شیشه پرتو 
سیرجان ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده  است که به علت جابجایی مفقود گردیده است لذا به دستور 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 می تواند ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه، گواهی اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم دارد. در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی، سند مالکیت المثنی بنام مالک 

صادر خواهد شد.  1420  م الف    تاریخ انتشار: روز چهارشنبه 1400/10/29
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 ماده 
1 این قانون مورد تقاضای آقای حسن حدیدی  فرزند اصغر  به شناسنامه 1441 کد ملی 3071200862 صادره از سیرجان  شش دانگ خانه پالک 
3 فرعی از 902 اصلی واقع در هماشهر بخش 38  به مساحت 555/76  متر مربع  رای هیات  10077-1400/07/07 که پس از رسیدگی هیات حل 
اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند ظرف مدت 20روز 
از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد سیرجان  تسلیم و از تاریخ 
تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  سیرجان ارائه نماید. 
چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست به مرجع صالح قضایی 

را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1421  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/29
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات

در اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید عرضه مسکن بدینوسیله به اطالع می رساند در اجرای این قانون طبق بند 2 
ماده 1 این قانون مورد تقاضای خانم خدیجه کشاورز  فرزند درویش  به شناسنامه 1148 کد ملی 3070770541 صادره از سیرجان  شش دانگ 
زمین محصور پالک 3 فرعی از 606 اصلی واقع در هماشهر بخش 38  به مساحت 417/33  متر مربع  رای هیات  10090-1400/09/08 که پس 
از رسیدگی هیات حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر رای به صدور سند صادر نموده، بدینوسیله به اطالع عموم می 
رساند ظرف مدت 20روز از تاریخ انتشار و الصاق این آگهی چنانچه کسی به تقاضای نامبرده معترض است اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
سیرجان  تسلیم و از تاریخ تسلیم ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض بر ثبت به مرجع صالح قضایی تسلیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد  
سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی اعتراض نرسد و یا معترض ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض گواهی تنظیم دادخواست 

به مرجع صالح قضایی را ارائه ننماید. سند مالکیت به نام متقاضی صادر و تسلیم می گردد.  م الف 1418  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1400/10/29
محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات


