اخبار

ثانیهشماری برای آغاز فینال آسیا؛

ایرانیان فقط با قهرمانی پرسپولیس راضی میشوند

رحیمی :کشتی امشال نتیجه نگرفت

دارنده مدال برنز المپیک گفت :متأسفانه
این فرهنگ غلطی اس��ت ک��ه پس از
چندین موفقیت به محض یک ناکامی و
اشتباه تمام موفقیت هایت را فراموش می
کنند .ب��ه گزارش مهر ،آزادکار عنواندار
کشتی ایران با بیان اینکه همین موضوع
در مورد رس��ول خادم نی��ز صدق کرد،
گف��ت :با وج��ود اینک��ه وی در مدت ۵
س��ال حضورش در فدراسیون کشتی به
موفقی��ت های بزرگی دس��ت یافت که
برخی از آنها نیز برای اولین بار در تاریخ
کشتی ما بود ،اما به خاطر نتیجه نگرفتن
در جهانی بوداپس��ت ،موجی از انتقادات
و در برخ��ی موارد ب��ی حرمتی ها علیه
وی به وجود آم��د .وی تصریح کرد :به
شخصه معتقدم انتقاد باید صورت گیرد،
اما انتقادی که کارشناسی شده باشد ،نه
اینکه بدون س��ند و مدرک و دلیل فقط
به دنبال تخریب باش��یم .تیم ما امسال
نتیجه الزم را نگرفت و نیاز به حمایت و
پشتیبانی و کار بیشتر دارد .در چند سال
گذشته تیم های ما همیشه روی سکوی
قهرمانی ب��وده اند و به نظرم نتیجه کار
خادم را نباید با یک شکس��ت س��نجید.
دارنده مدال طالی قهرمانی جهان تأکید
کرد ۵ :س��ال اس��ت از نزدیک با رسول
خادم کار می کنم و ش��خصیت این مرد
را به خوبی می شناس��م .خادم همیش��ه
حرف��ش را می زد و ش��اید همین حرف
زدن ها و اینکه به دنبال حق کش��تی و
کش��تی گیران بود باعث شد که فضای
تخریبی علیه وی به وجود آید.
جهانبخش میتواند بازیکن کلیدی
ایران در جام ملتهای آسیا باشد

توئیت��ر مس��ابقات
جام ملت های آسیا
 2019ام��ارات ب��ه
تمجی��د از علیرضا
جهانبخش ،س��تاره
ایرانی برایتون پرداختد و نوشت :علیرضا
جهانبخش در فصل گذش��ته در ترکیب
آلکمار هلند خوش درخش��ید و تا جایی
خوب پیش رفت که به باش��گاه برایتون
انگلیس منتقل شد .جهانبخش می تواند
به س��تاره و بازیکن اصلی ایران در جام
ملت های آس��یا  2019تبدیل ش��ود تا
بع��د از  1976دوباره ای��ران را قهرمان
آس��یا کند .به گ��زارش فارس،تیم ملی
کش��ورمان در مرحله گروهی جام ملت
های آسیا  2019با تیم های عراق ،یمن
و ویتنام همگروه است.

گ�روه ورزش�ی :در آخری��ن تحوالت
مربوط به دیدار فینال لیگ قهرمانان
آس��یا،هزینه بازی در ورزشگاه آزادی
برای دیدار برگش��ت پرس��پولیس در
فین��ال لیگ قهرمان��ان  ۱۱۲میلیون
ن��رخ مصوب و
توم��ان اس��ت؛ ای��ن
ِ
جدیدی اس��ت که ب��رای اجاره بهای
اس��تقالل و پرس��پولیس تعیین شده
اس��ت .ب��ه گ��زارش مه��ر ،دو تیم
پرسپولیس و استقالل برای برگزاری
دیدارهای خانگی در ورزشگاه آزادی،
مبلغی به عنوان اجاره بها به ش��رکت
توس��عه و نگهداری اماکن ورزش��ی
پرداخ��ت م��ی کنند .این مبلغ س��ال
گذش��ته  ۷۰میلیون توم��ان برای هر
دو تیم در هر بازی تعیین ش��ده بود.
امس��ال اما نرخ اجاره ورزشگاه آزادی
برای سرخابی ها بیش از  ۴۰میلیون
تومان افزایش داش��ته است .البته به
گفته فرهاد نیکوخصال مدیر مجموعه
ورزشی آزادی قیمت کارشناسی اجاره
ورزش��گاه آزادی ب��رای دیداره��ای
امسال کمی دیر انجام شد .نرخ جدید
بای��د از فروردین ماه ب��ا افزایش ۱۰
تا  ۲۰درصدی محاس��به می ش��د اما
این کار با تاخیر چندماهه انجام شده
است.
منشا امیدوار است


مهاجم تیم فوتبال پرس��پولیس گفت:
ت�لاش میکنیم مقابل تیم کاش��یما
چند گل بزنیم و قهرمان آسیا شویم.
به گزارش مهر ،گادوین منشا درباره
شکس��ت تیم فوتبال پرس��پولیس در
دی��دار رفت فین��ال لی��گ قهرمانان
آس��یا مقاب��ل تی��م کاش��یما و بازی
برگش��ت گفت :در این فصل از لیگ
قهرمانان آس��یا تاکنون در ورزش��گاه
آزادی نباخته ایم که این امتیاز خوبی
برای ما است .بنابراین مهمترین چیز
در بازی برگش��ت با کاشیما این است
که ت�لاش کنیم و چن��د گل به ثمر
برسانیم .وی ادامه داد :به عنوان یک
مهاجم ،امیدوارم م��ن و علی علیپور
کم��ک کنیم پرس��پولیس ب��ه بازی
برگ��ردد .ای��ن واقعا ب��رای تیم مهم
اس��ت چون آنها نیاز دارند ما س��خت
کار کنیم و گل بزنیم .مهاجم نیجریه
ای پرسپولیس تاکید کرد :مقابل تیم

خوب زیادی بازی کرده ایم که
های ِ
از کاشیما بهتر بوده اند .فکر می کنم
تیم السد به مراتب بهتر از کاشیما بود
اما مقابل تیم ژاپنی مفت گل خوردیم.
سخت کار و تالش می کنیم تا همه
چیز را در خانه تمام کنیم .منشا افزود:
وقتی به اس��تادیوم کاش��یما رسیدیم،
تماش��اگران آنه��ا را دیدی��م اما حاال
آنها باید ببینند ما در تهران چه تیمی
هس��تیم .از هوادارانمان انتظار داریم
در ب��ازی فینال از م��ا حمایت کنند.
وی همچنین به سایت  AFCگفت:
نتیجه بازی رفت ،نتیجه س��ختی بود
چون در تالش بودیم با نتیجه خوبی
به خانه برگردیم .برای پیروزی سخت
کار کردی��م ام��ا حاال ه��م کار خیلی
دشواری است چون در فینال هستیم.
به تماشاگرانمان در خانه ایمان داریم.
تالش م��ی کنی��م گل اول را بزنیم
و س��پس گل پش��ت گل وارد دروازه
حریف کنیم .مهمترین چیز این است
که در بازی برگشت گل نخوریم.
سرمربی کاشیما :خسته ایم


س��رمربی تیم فوتبال کاشیما آنتلرز با
بیان اینکه خس��تگی بازیکنان تیمش
برای بازی برگش��ت با پرسپولیس از
بین میرود ،گفت :از بازی در ورزشگاه
پر از تماش��اگر آزادی نمیترسیم .به
گزارش مهر ،گ��و ایوا بعد از پیروزی

آگهي ابالغ وقت رسید گی غیابی بدینوسیله با صدور قرار رسیدگی غیابی ،به متهمان
 -۱یوس��ف مرادی ،صادق اردالن ،حامد موالنایی و ساس��ان علیمرادی که مجهول
المکان می باشند .ابالغ میگردد که در پرونده کالسه 950131این دادگاه به اتهام نزاع
دسته جمعی تحت تعقیب می باشید در مورخه 97/9/17ساعت 9صبح جهت رسیدگی
در این دادگاه حاضر ش��وید .بديهي اس��ت عدم حضور متهم��ان بدون عذر مانع از
رس��يدگي نبوده و دادگاه تصمیم قانوني خواهد گرفت .این آگهي در اجرای تبصره
يك ماده  ۳۹۴قانون آئین دادرسی کیفری مصوب تیر ماه ۱۳۹۴جهت ابالغ قانوني به
نامبردگان در دو نوبت به فاصله هر کدام ده روز در یکی از جراید کثیراالنتشار چاپ
ودرج مي گردد  .نوبت دوم
مدیر دفتر شعبه  ۱دادگاه کيفري يك استان کردستان  -فرزین نظری
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره 97/7 /9-139760318003005796
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ابراهیم حبیب پناه
فرزند بهروز بشماره شناسنامه  651صادره از فومن به شماره ملی 2669312225
شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه بمساحت  384/91مترمربع پالک
 262فرعی از  8اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  9فرعی از  8اصلی واقع در قریه
حس��ین آباد بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای رضا مهر انگیز گرانی
محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی
داشته باشند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به
اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت
صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/8/1 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/8/15 :
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
1068
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره /5-139760318003005698
 97/7هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی وحید
همتی میدان فرزند صفر بشماره شناسنامه  81صادره از مسجد سلیمان به شماره
ملی  1971973354ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان احداثی انباری
بمس��احت  178/97مترمربع پالک  3540فرعی از  69اصلی مفروز و مجزی شده
از پ�لاک  55فرعی از  69اصلی واقع در قریه گربه کوچه بخش  24گیالن خریداری
از مالک رس��می اقای حسن نودهی اصلی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگه��ی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را
به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول:
 97/8/1تاریخ انتشار نوبت دوم97/8/15 :
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
1042
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره -139760318003005802

تیم فوتبال کاش��یما آنتل��رز در بازی
رفت مقاب��ل پرس��پولیس ،گفت :از
ابتدای فص��ل با تقویم س��خت کنار
آم��ده ای��م و فکر نمی کن��م در حال
حاضر از این مس��ئله ب��ه عنوان یک
بهانه ی��اد کنیم ۹۰ .دقیق��ه دیگر تا
قهرمانی در آس��یا در پی��ش داریم و
بازیکنانم برای رس��یدن به این هدف
ت�لاش می کنند .وی درب��اره میدان
دادن به بازیکنان ذخیره در لیگ ژاپن
قبل از رویارویی با پرسپولیس ،تاکید
کرد :ما بازیکنان بسیار خوبی داریم و
همان ها هم در بازی با اوساکا باعث
برد تیم شدند .مطمئنم که آنها مقابل
کاش��یوا هم همی��ن کار را انجام می
دهند .سرمربی کاشیما درباره خستگی
بازیکنان��ش افزود :ش��اید بازیکنان از
نظر ذهنی و جسمی خسته باشند ولی
بعد از دو روز استراحت ،آنها در انتظار
بازی برگش��ت خواهند بود .می دانیم
که تماشاگران پرس��پولیس چطور از
تیمشان حمایت می کنند ولی شانس
بزرگی برای قهرمانی در آس��یا برای
اولین بار داریم .بازیکنانم به خستگی
جسمی و روحی خود غلبه می کنند و
برای بازی برگشت آماده می شوند.
حاج رضایی :پرس�پولیس شانس

دارد

امیر حاج رضایی در مورد ارزیابیاش

از بازی رفت پرس��پولیس و کاش��یما
آنتلرز ،گفت :پرسپولیس در نیمه دوم
افت کرد و مشکل آنجا بود که خیلی
س��ریع گل خورد و ای��ن اتفاق باعث
ش��د اعتماد به نفس حریف باال برود.
نیم��ه دوم از لح��اظ مالکیت توپ و
نحوه مدیریت و تحمیل تاکتیکش��ان
به پرس��پولیس به ط��ور کامل متعلق
ب��ه تیم ژاپن��ی بود .پرس��پولیس زیر
فش��ار تاکتیک و سازمان دفاعی خود
را از دس��ت داد .بنابراین آنچه که در
نیمه اول گذش��ت یک بازی پایاپای
با برتری نس��بی پرس��پولیس در 20
دقیق��ه ابتدایی بود ام��ا در نیمه دوم
همه چیز به س��ود کاشیما بود.دوست
داش��تم بازی با نتیجه ی��ک بر صفر
تمام ش��ود اما در دقیقه  70در شلوغ
محوطه جریمه مدافعان تمرکز خود را
از دست دادند و گل دوم از سوی تیم
ژاپنی به ثمر رسید.
به گ��زارش فارس،وی در مورد اینکه
پرس��پولیس در یکی دو سال گذشته
از لحاظ بدنی ش��رایط خوبی داش��ته
ام��ا در نیمه دوم بازی با کاش��یما به
نظر میرسید از لحاظ بدنی دچار افت
شدند ،خاطرنشان کرد :افت بدنی نبود
اما تغییر ش��رایط آب و هوایی بس��یار
تاثیر گذار است .بازی به وقت تهران
س��اعت  9و  30دقیق��ه ب��ود و این
مسئله روی تی م مهمان اثر میگذارد.

 97/7 /09هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای
محمد علی یوسف پناه گشت رودخانی فرزند عسگر بشماره شناسنامه  4صادره از
فومن به شماره ملی  2669655874ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای در حال
س��اخت به مساحت  60مترمربع پالک  1117فرعی از  9اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  9فرعی از  9اصلی واقع در ش��هر بیجار بخش  24گیالن خریداری از مالک
رسمی اقای سعید سیفی زاده محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/8/1 :تاریخ انتشار
نوبت دوم97/8/15 :
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
1063
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره -139760318003006025
 97/7 /23هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
اقای مهران شمسه ء توکلی فرزند محسن بشماره شناسنامه  0011535938صادره
از تهران به ش��ماره ملی  0011535938سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و
محوطه و انباری به مس��احت  800/08مترمربع پالک  2076فرعی از  6اصلی مفروز
و مجزی ش��ده از پالک  110/108فرعی از  6اصلی واقع در گش��ت بخش  24گیالن
خریداری از مالک رس��می اقای مرتضی محس��نی پور محرز گردیده است .لذا به
منظ��ور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک
محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت
اول 97/8/15 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/8/29 :
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
1121
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره -139760318003006026
 97/7 /23هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای
محسن شمس��ه ء توکلی فرزند حسین بشماره شناسنامه  36570صادره از مشهد
به شماره ملی  0932002722سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه و محوطه و
انباری به مس��احت  800/08مترمربع پالک  2076فرعی از  6اصلی مفروز و مجزی
ش��ده از پالک  110/108فرعی از  6اصلی واقع در گش��ت بخش  24گیالن خریداری
از مالک رسمی اقای مرتضی محسنی پور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت
به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تسلیم و پس
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/8/29 :

از س��وی دیگ��ر در فوتبال همیش��ه
مس��ئله غیر فنی هم داش��تیم ،مثال
بح��ث ارتفاع از دریا و س��فرهایی که
بس��یار دور بوده روی عملکرد تیمها
تاثیر گذار بودهاند .شیفت بدنی در این
شرایط به طور کامل بر هم میخورد
و به نظر میرسد این مسئله روی کار
پرس��پولیس تاثیر داشته است .در این
ش��رایط پرسپولیس در نیمه دوم دچار
مش��کالت جس��مانی ش��د .به لحاظ
آمادگی بدنی ش��رایط تیم افت نکرده
بود اما این مس��ائلی ک��ه بیان کردم
روی کار تی��م تاثیر گذار بود .با توجه
به برنامهای که پرس��پولیس در لیگ
داش��ت نمیتوانس��ت  10روز زودتر
به ژاپن س��فر کند تا آداپته ش��دن با
ژاپن صورت بگیرد .آنها چهارشنبه به
ژاپن رس��یدند و بعد از دو روز تمرین
به مصاف کاشیما رفتند.
کارش��ناس فوتبال ایران در پاسخ به
این س��وال ک��ه باش��گاههای ایرانی
ب��ا توج��ه به نح��وه برگ��زاری لیگ
قهرمانان آس��یا خیلی ک��م با حریفان
شرق آس��یا رو به رو میش��وند و در
معدود مسابقاتی که این سالها برگزار
ش��ده ذوب آهن ،سپاهان ،استقالل و
پرس��پولیس بازی را واگ��ذار کردند و
آیا این اتفاق به دلیل عدم آش��نایی با
ت باالی تیمهای شرق
فوتبال س��رع 
آس��یا رقم میخورد ،گفت :باید صبر
کنیم و قضاوت درس��ت در این مورد
را ش��نبه هفته آینده داشته باشیم .در
گذشته ذوب آهن به حریف کرهای با
نتیجه  3بر یک باخته است .سپاهان
به تیم اوراواردز ژاپن نتیجه را واگذار
ک��رد .یکی از دالیل این شکس��تها
میتواند همان موضوع تغییر ش��رایط
آب و هوای��ی باش��د ک��ه در ابتدای
صحب��ت بیان کردم اما ب��رای اینکه
در این مورد نظ��ر قطعی بدهیم باید
صبر کنیم و منتظر بازی برگش��ت در
روز شنبه شویم .حاج رضایی در مورد
اینکه آیا شکس��ت  2ب��ر صفر جبران
پذیر اس��ت ،خاطرنش��ان ک��رد :در
فوتب��ال قطعیتی وجود ندارد .هنوز نه
قهرمانی و نه دومی هیچ تیمی قطعی
نشده است .پرسپولیس هنوز فرصت
جب��ران دارد .به هی��چ وجه نمیتوان
االن چیزی را تمام شده دانست.
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خبر
گزارش جالب  IWFاز رکوردهایی
که سهراب مرادی باید بشکند

فدراس��یون جهانی وزنه ب��رداری اعالم
کرد س��هراب مرادی م��ی تواند دومین
وزنه بردار ایرانی باش��د که در سن باال
قهرمان جهان ش��ده اس��ت .به گزارش
ایسنا ،فدراسیون جهانی وزنه برداری در
مورد رقابت دسته  ۹۶کیلوگرم قهرمانی
جهان و حضور س��هراب مرادی در این
وزن نوش��ت :رقابت دسته  ۹۶کیلوگرم
برای نخستین مرتبه در قهرمانی جهان
برگزار خواهد شد .سهراب مرادی در این
وزن حضور دارد که در مسابقات جهانی
سال گذش��ته موفق ش��د هر سه مدال
طالی یک ض��رب ،دوضرب و مجموع
را کسب کرد .سن مرادی ۳۰سال و ۴۶
روز اس��ت و بعد از محم��ود نامجو می
تواند دومین وزنه بردار ایرانی باش��د که
در س��ن باال قهرمان جهان شده است.
نامجو هم در مس��ابقات جهانی ،۱۹۵۱
در حالی که ۳۳س��ال و  ۳۶روز داشت،
قهرمان جهان شد .در میان وزنه برداران
ایران ،محمد نصیری و حسین رضازاده
توانس��ته ان��د ۱۰طالی بزرگس��االن
جهان (ی��ک ضرب ،دوضرب و مجموع
) بگیرن��د .پس از آنها ،بهداد س��لیمی و
کیان��وش رس��تمی هر ک��دام  ۴طالی
جهان(یک ض��رب ،دوضرب و مجموع)
در کارنام��ه دارند .س��هراب مرادی اگر
بتوان��د دو یا س��ه طال در این مس��ابقه
بگیرد ،باالتر از رس��تمی و سلیمی قرار
می گیرد چون او سه مدال طال از سال
گذشته دارد .نکته جالب دیگر این است
آخرین وزنه بردار ایرانی که توانسته دو
س��ال متوالی قهرمان جهان شود ،بهداد
س��لیمی بوده که در سال های  ۲۰۱۰و
 ۲۰۱۱قهرمان جهان شد .حاال باید دید
که س��هراب مرادی هم می تواند برای
دومین س��ال پیاپی قهرمان جهان شود
یا خیر؟ به گزارش ایسنا ،سهراب مرادی
روز چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۱۶
در دس��ته  ۹۶کیلوگ��رم ب��ه رقابت می
پ��ردازد و در ای��ن وزن امیر حقوقی هم
برای ایران وزنه می زند.

سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رسمی حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره -139760318003004319
 97/05 /29هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای
فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
اقای مس��عود شعبان پور فرزند محمد بش��ماره شناسنامه  4793صادره از تهران
به ش��ماره ملی  0060853972ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 592/49
مترمربع پالک  2069فرعی از  6اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  32/31فرعی
از  6اصلی واقع در گشت بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی عصمت علیزاده
ثابت فومنی و س��عید رجالنی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو
نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/8/15 :تاریخ انتشار
نوبت دوم97/8/29 :
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
1136
آگهی تحدید حدود اختصاصی به استناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف ،تحدید
حدود ش��ش دانگ یک قطعه باغ به اس��تثناء موقوفه عام دارای پالک  55فرعی از -1
اصلی واقع در اراضی نوده ملک بخش پنج اس��ت علی آباد کتول به مساحت 17130
مترمربع ملکی آقای حیدر جهان تیغ فرزند حس��ن ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 1397/09/10در محل وقوع ملک واقع در روستای نوده ملک ضلع جنوب جاده اصلی
جنب باغ زیتون جهاد به عمل خواهد آمد .از این رو چنانچه مجاوری یا هر شخصی
نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است می تواند فقط تا سی روز
از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی حدود اعتراض خود را کتب ًا با ذکر ش��ماره
پالک به اداره ثبت شهرستان تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نماید در
غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه
و گواهی عدم تقدیم و درخواست را دریافت به اداره ثبت تسلیم نماید بدیهی است در
صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت فوق مقررات مبادرت به صدر س��ند مالکیت
خواهد نمود.م/الف  51885تاریخ انتشار1397/8/15 :
عیسی حسن قاسمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
آگهی تحدید حدود اختصاصی به استناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف ،تحدید
حدود ش��ش دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک  128فرعی
از  -11اصل��ی واقع در اراضی قریه حاجی آباد بخش ش��ش ثبت علی آباد کتول به
مساحت  65800/05مترمربع ملکی آقای سید داود نصرتی فرزند سیدرضا ساعت 9
صبح روز یکش��نبه مورخ  1397/09/11در محل وقوع ملک واقع در روستای حاجی
آباد جاده بین مزارع مرغداری جعفری به عمل خواهد آمد .از این رو چنانچه مجاوری
یا هر شخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است می تواند
فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی حدود اعتراض خود را کتب ًا
با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان تسلیم نموده و عالوه بر آن ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی
تقدیم نماید در غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم و درخواست را دریافت به اداره ثبت تسلیم نماید
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت فوق مقررات مبادرت به صدر
سند مالکیت خواهد نمود.م/الف  51884تاریخ انتشار1397/8/15 :
عیسی حسن قاسمی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول

