اخبار
مذاکره تاج براي نجات
پرسپوليس و استقالل

مه��دي تاج رئيس فدراس��يون فوتبال در
آخرين س��اعات مهلت نمايندگان فوتبال
اي��ران جه��ت ارائ��ه مس��تندات مالي به
کنفدراس��يون فوتبال آس��يا  ،ش��خصا با
طلبکاران پرس��پوليس و اس��تقالل وار د
مذاکره شد.به گزارش ورزش سه ،پس از
آنکه تالشهاي مسئوالن دو باشگاه براي
جلب رضايت تعدا د اندکي از طلبکاران به
نتيجه نرسيد ،مهدي تاج رئيس فدراسيون
فوتبال ش��خصا با نفرات باقيمانده در اين
دو فهرست وار د مذاکره شد.گفته ميشو د
مذاکرات تاج با اکث��ر طلبکاران باقيمانده
رون د خوبي داش��ته و آنه��ا پس از گفت و
گوي تلفن��ي با رئيس فدراس��يون راضي
ش��دن د جهت توافق نهايي به دو باش��گاه
پرسپوليس و اس��تقالل مراجعه کنند.تاج
در گفت و گو با طلبکاران دو باش��گاه به
بع د بين المللي احتماال حذف پرسپوليس
و استقالل اشاره کرده و از آنها درخواست
کرده با توجه به حساسيت اين موضوع که
با منافع ملي فوتبال ايران در ارتباط است
نس��بت به تعامل و همکاري با باشگاه در
اين خصوص اقدام نمايند.
قهرماني در جام ملتها
غيرممکن نيست

مدافع تيم ملي فوتبال کش��ورمان اعتقا د
دار د ک��ه دس��تيابي به عن��وان قهرماني
جام ملتهاي  ۲۰۱۹آس��يا براي اين تيم
غيرممک��ن نيس��ت .به گزارش تس��نیم،
مرتض��ي پورعليگنج��ي اظهار داش��ت:
شرايط تيم خوب است .کادرفني و مربيان
تيم ملي همه بازيکنان را ميشناسند ،چرا
که چن د س��ال است با آنها کار ميکنن د و
به نظرم جوانان و بازيکنان مس��تعدي را
به تيم ملي دعوت کر دهاند .همه امکانات
خ��وب اس��ت و در ح��ال حاض��ر تالش
ميکنيم تا ب��ازي برابر ازبکس��تان نقاط
ضعفم��ان را برطرف کنيم .فکر ميکنم
بازي راحتي هم مقابل ازبکستان نداريم،
چون اين کش��ور نش��ان داده به خوبي از
جوانان خو د اس��تفاده ميکن�� د و در بازي
قبل��ي هم ديدي د که مقاب��ل اين تيم کار
راحتي نداش��تيم.ضمن اينکه قهرماني در
آس��يا راحت نيست و همه چيز باي د پشت
س��ر هم به صورت مرتب چيده شو د تا ما
به اين مقام برسيم .فکر ميکنم قهرماني
در آس��يا راحت نيس��ت ،اما در عين حال
غيرممک��ن ه��م نيس��ت .به نظ��رم اگر
مسئوالن از تيم ما حمايت کنند ،اين تيم
مطمئن ًا ميتوان د نتايج خوبي بگيرد.

د
استقالليها به پرداخت جریمه محکوم شدن 

 ۷۰۰هزار دالر براي بازيکناني که بازي نکردند!

گروه ورزش�ي :فيفا در نامهاي به باشگاه
استقالل ،توضيحاتي در خصوص پرونده
پروپيچ ،مهاجم پيش��ين تيم فوتبال اين
باشگاه ارائه کرده است .سيدرضا افتخاري،
مديرعامل پيشين باشگاه استقالل در نام ه
خو د به هواداران که روز گذش��ته منتشر
ش��د ،در رابطه با پرونده شکايت پروپيچ،
بازيکن اهل کرواسي و پيشين استقالل
گفته بود« :پروپيچ در دوره مديريت قبلي
و سرمربي پيشين استقالل به اين باشگاه
آم د و در دوره مديريت قبلي و س��رمربي
پيش��ين از اس��تقالل کنار گذاشته ش د و
مىش د در همان زمان به صورت توافقى
قراردا د پايان ياب د که اين اتفاق نيفتا د و او
پس از کنار گذاشته شدن از استقالل به
دليل قراردادى که داشت ،شکايت کرده
بود .باشگاه در دوره مديريت قبلي ،پس
از اين ش��کايت ،اقدامات حقوقي را آغاز
کرده بود .در دوره بنده نيز مج د داً موضوع
ش��کايت پيگيري و حتي از رأي صادره
به  CASهم ش��کايت کرديم .بنابراين
اين پرونده هيچ ارتباطي به دوره مديريت
بنده ندارد».به گزارش تس��نیم ،افتخاري
در حال��ي به دف��اع از عملک��ر د خودش
پرداخته است که پيگيري مسئوالن فعلي
اس��تقالل خالف اين صحبتها را نشان
يده��د .در رأي  CASکه اصل رأي
م
در وب س��ايت دادگاه عالي ورزش وجو د
دارد ،به پنج آيتم مهم اش��اره شده است.
در يکي از بندها آمده اس��ت که باشگاه
اس��تقالل تا هشتم سپتامبر ( 2016دوره
مديريت افتخ��اري) دفاعيات خودش را
ارس��ال نکرده اس��ت .در چنين مواقعي،
فيف��ا چون توضي��ح و دفاع��ي از طرف

مقابل دريافت نميکند ،اظهارات شاکي
را پذيرفته و رأي به سو د او خواه د داد.در
بخش��ي از اين رأي ،توضيحات DRC
(واح د بخش حل اختالفات فيفا) در چن د
آيتم شرح داده شده که رون د رسيدگي به
اين پرونده چگونه بوده است .فيفا اعالم
ميکن د که در تاريخ هفتم جوالي ،2016
پروپيچ عليه اس��تقالل به دليل پرداخت
نشدن مطالباتش ،شکايتي را طرح کرده
اس��ت .جزئيات اين شکايت در تاريخ 14
جوالي ثبت ميشود.در تاريخ  19آگوست
 ،2016فيفا استقالل را در جريان شکايت
يده د و تا هش��تم سپتامبر
پروپيچ قرار م 
يده د تا
به باش��گاه اس��تقالل مهلت م 
اگر مدارک و اس��نادي براي دفاع کردن
دارد ،ارائ��ه کند .اين مرجع  19س��پتامبر
اعالم ميکن د که استقالل هيچ مدرکي

ارائه نکرده اس��ت .به همين منظور ،فيفا
تحقيقات را ميبن د د و به بازيکن مذکور
يده د که يک نس��خه از کپي
اط�لاع م 
مدارکش را دوباره ب��ه فيفا ارائه کند .در
تاريخ  20س��پتامبر ،پروپي��چ اين کار را
انجام داده و اع�لام ميکن د که در ليگ
آلباني حضور دارد.باش��گاه اس��تقالل در
يده د
تاري��خ  23نوامبر ،به فيفا اطالع م 
که نامه را دريافت کرده ،اما پيوستهاي
نام��ه در اختيار آنها قرار نگرفته اس��ت و
بنابراين از شوراي حل اختالف ()DRC
ميخواه د که بار ديگر مدارک پروپيچ را
ارس��ال کند .فيفا در تاريخ  5دس��امبر به
باش��گاه اس��تقالل ميگوي د که مدارک
شکايت پروپيچ را در تاريخ مذکور ارسال
کرده بوده اس��ت و اثبات ارسال مدارک
در تاري��خ مقرر را به باش��گاه اس��تقالل

ميفرس��تد .در نهايت هم  ،DRCرأي
يدهد،
به محکوميت باشگاه استقالل م 
پرون دهاي که ميتوانس��ت خيلي راحت
مختومه شود ،اکنون باشگاه را با جريمه
 400ه��زار دالري مواجه کرده اس��ت،
يده د ع��دم آگاهي
اتفاقي که نش��ان م 
از قوانين باعث بروز چنين اتفاقي ش��ده
اس��ت .بخش��ي از رأي پرونده پروپيچ را
در زير مشاهده ميکنيد:پروپيچ در زمان
سرمربيگري پرويز مظلوميبه استقالل
آم د و يک سال براي اين تيم بازي کرد،
اما عليرض��ا منصوريان فصل بع د او را با
وجودي که قراردا د داش��ت ،نخواس��ت.
پروپيچ هم بالفاصله از باشگاه استقالل
ب��راي درياف��ت مطالبات س��ال دومش
ب��ه کميته انضباطي فيفا ش��کايت کرد.
باشگاه استقالل هم مدعي ش د که به اين

بازيکن گفته اس��ت که باي د در تمرينات
ش��رکت کند .اين در صورت��ي بو د که از
س��وي منصوريان عنوان ش�� د که نيازي
ب��ه پروپيچ ندارد .منصوري��ان در نامهاي
يدهد ،عدم
که به باش��گاه اس��تقالل م 
نيازش به پروپيچ را اعالم ميکن د و بدون
اينک��ه توافقي با پروپيچ کنن��د ،او ايران
را ت��رک ميکن د و براي مطالبات س��ال
دومش از استقالل شکايت ميکند.نمونه
مش��ابه اين اتفاق هم دوره سرمربيگري
منصوريان براي هراي��ر مگويان ،مدافع
ارمنس��تاني افتاد .منصوريان اين بازيکن
را کنار گذاش��ت و باش��گاه ه��م بدون
اينک��ه ب��ا او توافق کند ،ح��ق و حقوق
اين بازيکن ارمنس��تاني را که يک سال
بيرون نشس��ت ،به مانن د ساير بازيکناني
که در تيم حضور داش��تند ،پرداخت کرد.
افتخاري در حالي ادعا ميکن د که پرونده
پروپيچ به دوره مديريت او ارتباطي ندار د
که بويان نايدوف ،بازيکن مقدونيهاي در
زمان او به اس��تقالل آم�� د و بدون اينکه
ب��ا وي توافق کنند ،از جمع آبيپوش��ان
جدا شد .اين بازيکن هم به مانن د پروپيچ
براي گرفتن مطالباتش به فيفا ش��کايت
کرده اس��ت.بويان در حالي براي گرفتن
 300هزار دالر طلب سال دوم قراردادش
شکايت کرده است که باشگاه استقالل
ميتوانس��ت با  70هزار دالر با او توافق
کند .اين پرون دهها به شکل عجيبي باعث
دردسر باش��گاه استقالل ش��ده است و
مسئوالن اين باشگاه همچنان به دنبال
رايزني هستن د تا از حق باشگاه استقالل
دف��اع کنن��د ،کاري که به نظر س��خت
ميرسد.

د
د از هفته دهم دی 
رحمتی :استقالل واقعی را بای 
پيشکس��وت تيم فوتبال استقالل با تاکي د بر اينکه
اي��ن تيم ب��راي جبران نتيجه بازي رفت با الس��د
نياز به آرامش و شرايط مطلوب روحي دارد گفت:
اس��تقالل واقعي را از هفته دهم بايد ديد.کيانوش
رحمت��ي در گفتگو ب��ا مهر و در خص��وص ديدار
برگش��ت استقالل برابر الس��د که  ۲۶شهريورماه
در قطر برگزار خواه د ش�� د گفت :اس��تقالل نيمه
اول اين ديدار را با شکس��ت ب��ه پايان برد و حاال
باي��د خو د را ب��راي نيمه دوم در قط��ر آماده کند.
الس د حريف سرس��ختي براي استقالل خواهد بود
و مطمئن��ا آبي پوش��ان روز راحتي را کنار اين تيم
نخواهند داشت.وي افزود :در بازي رفت استقالل

دادنامه پرونده کالس��ه  9709983037100688شعبه  1شورای حل اختالف شهرستان فردیس
تصمیم نهایی ش��ماره  9709973037101003خواهان  :خانم غزال فرشا د فرزن د علی به نشانی
اس��تان البرز – شهرس��تان کرج – کرج – خیابان فردیس خ قریشی خ  20متری آزادگان مجتمع
اقاقیا  2بلوک  Bواح د  10خوانده  :آقای کومار عمری به نشانی مجهول المکان خواسته  :مطالبه
وجه بابت  (( ...رای شورا )) درخصوص دعوی خواهان خانم غزال فرشا د فرزن د علی به طرفیت
خوانده آقای کومار عمری به خواس��ته مطالبه مبلغ  30 / 000 / 000ریال به انضمام خس��ارات
دادرس��ی و خسارت تاخیرتادیه و هزینه دادرس��ی باتوجه به بررسی جامع اوراق و محتویات
پرونده از جمله دادخواست تقدیمی از ناحیه خواهان و باعنایت به استعالم واصله از بانک ملت به
شماره  88294 / 194و اظهارات خواهان در صورتجلسه مورخه  97 / 5 / 29و اینکه خوانده دلیلی
که مثبت برائت ذمه خو د باش د ارائه ننموده است بااستصحاب بقای دین شورا ادعای خواهان را
وار د تش��خیص و مس��تن داً به موا د  515 ، 519 ، 198ق  .آ  .د  .م و ماده  2قانون مسئولیت مدنی
و م��اده  231قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت  30 / 000 / 000ریال بابت اصل
خواس��ته و مبللغ  56 / 700تومان بابت هزینه دادرسی اصدار و اعالم می نمای د و در خصوص
خس��ارت تاخیرتادی��ه باتوجه به عدم احراز ش��رایط م��اده  522ق  .آ  .د  .م حکم به ر د دعوی
خواهان در این خصوص صادر می گر د د  .رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ
قابل واخواهی و ظرف بیس��ت روز پس از ان قابل تجدی د نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی
شهرستان فردیس می باش د .
قاضی شورای حل اختالف فردیس – مهران آقایی
اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان گیالن
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی
آگه��ی موضوع م��اده  3قان��ون و م��اده  13آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبتی
اراضی و س��اختمانهای فاق د س��ن د رس��می حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره
 97/5/24-139760318003004188هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاق د سندرس��می مس��تقر در واح د ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی اقای نبی س��عیدی فرزن د محم د بشماره شناسنامه  282صادره از قروه به شماره ملی
 5589226295دو دانگ و نیم مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکبابخانه بمساحت
 2782/72مترمربع پالک  40فرعی از  12اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک یک فرعی از 12
اصلی واقع در قریه گرافکوه بخش  24گیالن خریداری از مالک رس��می اقای آزا د مطلبی محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شو د در صورتی
که اش��خاص نسبت به صدورس��ن د مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشن د میتوانن د از تاریخ
انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت اسنا د و امالک محل تسلیم و پس از
اخذ رسی د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خو د را به مرجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ن د
مالکیت صادرخواه د شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/6/4 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/6/18 :
 817سرپرست ثبت اسنا د و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاق د سن د رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای شماره  97/5/8-139760318003003848هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاق د سندرسمی مستقر در واح د ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی خانم سمیه دولت خواه شا د با د فرزن د حیدر بشماره شناسنامه  1360764003صادره
از تبریز به ش��ماره ملی  1360764003ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری (بنا احداثی)
بمس��احت  305/14مترمربع پالک  1111فرعی از  9اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  39و
 41فرعی از  9اصلی واقع در قریه ش��هر بیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک رس��می علی
پور صفر محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شو د در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسن د مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشن د
میتوانن د از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت اس��نا د و امالک
محل تسلیم و پس از اخذ رسی د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خو د را به
مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات س��ن د مالکیت صادرخواه د شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/6/4 :تاریخ انتشار نوبت
دوم97/6/18 :
 821سرپرست ثبت اسنا د و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاق د سن د رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای ش��ماره  97/5/24-139760318003004173هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاق د سندرس��می مس��تقر در واح د ثبتی فومن تصرفات مالکانه و

در دقاي��ق ابتدايي عملکرد قابل قبولي داش��ت و
بعد از گلي که مدافع الس��د به اش��تباه وارد دروازه
خودش��ان کرد ،همه انتظار داشتن د که آبي پوشان
بتوانند در ادامه به گلهاي بيش��تري دس��ت پيدا
کنن��د اما حض��ور بازيکنان بزرگ و ب��ا تجربه در
الس��د ،کم ک��م کفه ترازو را به س��ود الس��د کرد
و آنها توانس��تند کام� ً
لا تاکتيکهاي خ��و د را بر
اس��تقالل ديکته کنند و در پايان هم به س��ه گل
دس��ت پيدا ک��رده و با خيال راحت ب��ه فکر بازي
برگشت باشند.پيشکس��وت استقالل تصريح کرد:
اگر ش��فر ميخواهد مقابل الس��د پيروز شده و به
دور بعد صعود کند بايد تيمش را از لحاظ روحي و

رواني آماده اين بازي کرده و با تلفيقي از بازيکنان
باتجربه و جوان به مصاف الس�� د رفته تا اين بازي
را با موفقيت به پايان برس��اند.رحمتي در خصوص
انتقادهايي که از شفر بابت تعويضهايش در ديدار
رفت شده است ،خاطرنش��ان کرد :هيچ مربي اي
نميخواهد با تعويض کردن شرايط تيمش را بدتر
از قبل کند و شفر هم از اين قاعده مستثني نيست.
او ميخواس��ت ب��ا آوردن چش��ميبه ميانه ميدان
و گم��اردن يک مدافع در انته��اي زمين ،کمربند
دفاعي و مياني خود را محکم کرده و اجازه گلزني
ب��ه حري��ف را ندهد اما متأس��فانه تعويضهاي او
خوب از آب در نيام د و آنچه را که شفر ميخواست

بالمعارض متقاضی اقای مجتبی پور صفر دزدکی فرزن د علی بشماره شناسنامه  757صادره از
فومن به ش��ماره ملی  2669302939ششدانگ یک باب مغازه بمساحت  20مترمربع پالک 1113
فرعی از  9اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  43فرعی از  9اصلی واقع در قریه ش��هر بیجار
بخ��ش  24گیالن خریداری از مالک رس��می علی پور صفر محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��و د در صورتی که اش��خاص نسبت به
صدورسن د مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشن د میتوانن د از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت
دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت اسنا د و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسی د ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خو د را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سن د مالکیت صادرخواه د
شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/6/4 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/6/18 :
 823سرپرست ثبت اسنا د و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاق د سن د رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای ش��ماره  97/5/24-139760318003004179هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاق د سندرس��می مس��تقر در واح د ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی خانم مرضیه افس��رده جهو د بیجاری فرزن د شعبانعلی بشماره شناسنامه
 38صادره از مرکزی به شماره ملی  2669196381سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
بمساحت  8802/99مترمربع پالک  90فرعی از  321اصلی مفروز و مجزی شده از پالک – فرعی
از  321اصل��ی واقع در ش��هر فومن بخ��ش  24گیالن خریداری از مالک رس��می وراث مرحوم
شعبانعلی افسرده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز
آگهی می شو د در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسن د مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باش��ن د میتوانن د از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت اسنا د و
امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسی د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خو د را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات س��ن د مالکیت صادرخواه د شدتاریخ انتش��ار نوبت اول 97/6/18 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/7/1 :
 877سرپرست ثبت اسنا د و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاق د سن د رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای شماره  97/5/24-139760318003004178هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی وساختمانهای فاق د سندرسمی مستقر در واح د ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی خانم حلیمه افسرده فرزن د شعبانعلی بشماره شناسنامه  12صادره از مرکزی به شماره
ملی  2669425666سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  8802/99مترمربع پالک
 90فرعی از  321اصلی مفروز و مجزی شده از پالک – فرعی از  321اصلی واقع در شهر فومن
بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم شعبانعلی افسرده محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شو د در صورتی که اشخاص
نس��بت به صدورسن د مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باش��ن د میتوانن د از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت اسنا د و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسی د
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خو د را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سن د مالکیت
صادرخواه د شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/6/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/7/1 :
 875سرپرست ثبت اسنا د و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسنا د و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمانهای فاق د سن د رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاق د سن د رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر
رای ش��ماره  97/5/25-139760318003004205هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاق د سندرس��می مس��تقر در واح د ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی اقای ابراهیم ثابت گل افزانی فرزن د موس��ی بشماره شناسنامه  4صادره از
فومن به شماره ملی  2669454801ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی (ساختمان
)بمساحت  1000مترمربع پالک  629فرعی از  63اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  4فرعی از
 63اصلی واقع در گل افزان بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای علی عسکر پور محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شو د در صورتی
که اش��خاص نسبت به صدورس��ن د مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشن د میتوانن د از تاریخ
انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خو د را به اداره ثبت اسنا د و امالک محل تسلیم و پس از
اخذ رسی د ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خو د را به مرجع قضایی تقدیم

صورت نگرفت اما اعتقاد دارم نبايد ش��فر را اينقدر
زو د قضاوت کنيم .او در فصل گذش��ته توانس��ت
اس��تقالل را از شرايط بحراني خارج کرده و نتايج
قابل قبولي کس��ب کند .با توجه به اينکه تغييرات
زيادي هم در استقالل صورت گرفته است.
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سردار ،کاوه و خانزاده خط خوردن 

سرمربي تيم ملي ايران ليست نهايي خو د
براي حضور در بازي با تيم ملي ازبکستان
اعالم کر د که باش��گاه استقالل بيشترين
نماين��ده را در ليس��ت دارد.ب��ه گ��زارش
«ورزشسه» ،کارلوس کيروش سرمربي
پرتغالي تيم ملي ايران ليست بازيکنان مور د
نظر خو د براي حضور در اردوي ازبکستان
و بازي با تيم ملي اين کشور اعالم کر د که
نکات وي��ژهاي دار د  .طبق نظر کيروش
س��ردار آزمون ،محمدرضا خان��زاده ،کاوه
رضايي و محمدرشي د مظاهري  4بازيکن
خط خورده از ليست تيم ملي ايران بودند.
از ليس��ت  25نف��ره بازيکن��ان تيم ملي،
 13بازيکن جز لژيونره��اي فوتبال ايران
محسوب ميش��ون د و  11بازيکن در ليگ
ايران مشغول هستند .تنها بازيکن تيم ملي
که در حال حاضر حضور در هيچ باشگاهي
را تجربه نميکن د رامين رضاييان است.
ازبکستان با تمام قوا مقابل ایران

دو لژيونر تيم ملي فوتبال ازبکس��تان که
در ليگ کره جنوبي بازي ميکنن د به اين
تيم اضافه ش��دن د تا خو د را آماده بازي با
ايران کنند.به گزارش مهر ،تيمهاي ملي
فوتبال ايران و ازبکس��تان روز سه شنبه
اي��ن هفته در تاش��کن د و در ي��ک ديدار
تدارکات��ي به مصاف ه��م خواهن د رفت.
ازبکس��تان هفته گذشته ديداري دوستانه
با س��وريه برگزار کر د و اکثر نفرات اصلي
اين تيم با نظر «هکتور کوپر» س��رمربي
ازبکستان در اين مس��ابقه بازي نکردند.
از جمله اين نفرات ميت��وان به «اوديل
احمدوف» کاپيتان ازبکس��تان اشاره کر د
که کوپر دليل روشني براي بازي نکردن
وي اع�لام نکر د ولي طب��ق گمانه زني
رسانههاي ازبکستاني ،قرار است احمدوف
در بازي با تيم ملي ايران به ميدان برود.
نشانه ديگر جدي گرفتن بازي تدارکاتي
با ايران از س��وي ازبکها ،اضافه شدن دو
لژيون��ر آنها ب��ه اردوي تدارکاتي اس��ت.
«سنجر تورسنوف» و «شاهرخ گاديف»
دو بازيکن ازبکستان هستن د که در ليگ
کره جنوبي بازي ميکنند.

نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ن د
مالکیت صادرخواه د شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/6/18 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/7/1 :
 893سرپرست ثبت اسنا د و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثب��ت اس��نا د و امالک گیالن آگهی موضوع ماده  3قانون و م��اده  13آئین نامه قانون
تعیی��ن تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاق د س��ن د رس��می برابر رای ش��ماره
 97/04/16-139760318012000993هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاق د سن د رسمی مستقر در این واح د ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی
اقای /اکبر قنبری مالسرائی فرزن د حسن بشماره شناسنامه  600صادره از فومن در – ششدانگ
یکبابخانه و محوطه به مس��احت  595مترمربع بش��ماره پالک فرعی  647از  58اصلی مفروز و
مجزی شده از پالک  34فرعی واقع در روستای مالسرا شهرستان شفت کوچه شهی د محم د علی
میرزایی بخش  24گیالن از مالکیت رسمی اقای میرزا حسن قنبری (صاحب نسق) محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در اجرای ماده فوق در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می ش��و د اشخاصی که نسبت به صدور س��ن د مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشن د میتوانن د
از تاریخ انتش��اراولین نوبت آگهی بمدت دو ماه اعتراض خو د را کتبا به این اداره تسلیم و پس
از اخذ رسی د حداکثر ظرف مدت یک ماه به مرجع ذیصالح قضایی دادگستری شهرستان شفت
مراجعه و دادخواست مقتضی تقدیم و گواهی طرح دعوی را به این اداره ارائه نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست
وفق مقررات نس��بت به ادامه عملیات ثبتی و صدور سن د مالکیت اقدام خواه د ش د تاریخ انتشار
نوبت اول  97/6/18تاریخ انتشار نوبت دوم 97/7/1
رییس ثبت اسنا د و امالک شهرستان شفت -حسن عباس زاده
871
ابالغ وقت رس��یدگی/پرونده کالس��ه  646/2/97آگهی پیوس��ت برابر مقررات در یکی از جرای د
کثیراالنتش��ار منتش��ر و نس��خه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این ش��عبه ارسال
گر دد.وقت رس��یدگی مورخ  97/7/23س��اعت  16:40خواهان :روشنک هاتف رستمی خوانده :
رضازیباس��ازنیک نام و مهدی ناصریان خواس��ته  :الزام به تنظیم سن د خودرو به یک دستگاه
خودرو پراب د به شماره انتظامی  465484ایران 21
مدیر دفتر شعبه یک شورای حل اختالف مالر د  1075الف م
ابالغ وقت رس��یدگی/پرونده کالس��ه  49/2/96آگهی پیوس��ت برابر مقررات در یکی از جرای د
کثیراالنتش��ار منتشر و نسخه ای از آن جهت درج در پرونده قضائی به این شعبه ارسال گر دد.
وقت رس��یدگی مورخ  97/7/21ساعت 18خواهان :ش��رکت تعاونی روستائی امیرکبیرباوکالت
خانم فرزانه رضامن د خوانده  :محمدرضا قایدامینی خواسته  :مطالبه وجه  75/000/000ریال
از وجه چک به شماره  634461مورخ 95/5/30
مدیر دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف مالر د 1074الف م
حصر وراثت  /خانم کبری میرزائی ش��یخطبقی به ش��ماره شناسنامه  285مطابق دادخواست
تقدیمی به کالس��ه  723/1/97از این ش��عبه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که ش��ادروان باقر اس��ماعیلی بشناسنامه 43در تاریخ  1396/7/6اقامتگاه دائمی
خو د بدرو د زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به -1مجی د اس��ماعیلی به
شماره شناس��نامه  2352متول د  1362/3/14نس��بت فرزندمتوفی  -2حمیدرضا اسماعیلی به
ش��ماره شناس��نامه  0010210210متولد 1368/2/10فرزن د متوفی -3س��هیال اس��ماعیلی به
ش��ماره شناسنامه  7231متول د  1364/7/2فرزن د متوفی -4کبری میرزائی شیخطبقی به شماره
شناس��نامه  285متول د  1343/2/10همس��ر متوفی -5خدیجه جباری به شماره شناسنامه 53
متولد 1313/12/12مادر متوفی ومرحومه ورثه دیگری ندار د .اینک با انجام تشریفات مقدماتی
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نمای د تا هر کسی اعتراضی دار د و یا وصیتنامه از
متوفی نز د او باش�� د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دار د واال گواهی
صادر خواه د شد./
شعبه  1شورای حل اختالف مالر د  1073م الف/
احضار متهم/ش��کایت اقای مجی د رجبی فرزن د رضا در پرونده کالسه  7/931037د شعبه هفتم
دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب مالر د اقای علیرضا عابدینی فرزن د رس��تم متهم اس��ت به
ض��رب و جرح عمدی با چاقو لذا باتوجه به عدم دسترس��ی به نامبرده و مجهول المکان بودن
وی به تجویز ماده  174قانون آئین دادرس��ی کیفری بدینوسیله به متهم ابالغ میشو د که ظرف
مدت یکماه از تاریخ انتشار این احضاریه دریکی از روزنامه های کثیراالنتشار جهت اداء توضیح
دراین شعبه دادسرا حاضر شو د درغیراینصورت تصمیم مقتضی بصورت غیابی اتخاذ خواه د
ش��د/.ضمنا مطابق ماده 190قانون آیین دادرسی کیفری شما میتوانی د یک نفر وکیل دادگستری
به همراه داشته باشی د /
دادیار شعبه هفتم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان مالر د مهدی هادی تبار /م الف
1072

