خبر
رحیمی ٢ :سال مزه زندگی را چشیدم
و کشتی گرفتن برایم سخت شده است

حسن رحیمی در مورد وضعیت بدنیاش
بعد از حض��ورش در اردوی تیم ملی آزاد
اظهار داشت :مشکل بدنی آنچنانی ندارم،
فقط بای��د از نظر روح��ی روانی خودم را
برای کشتی گرفتن دوباره آماده کنم .در
سالهای زیادی که اینجا (خانه کشتی)
بودم آسیب روحی دیدم و بعد در دو سالی
که از مس��ابقه دور بودم تازه مزه زندگی،
خانه و خانواده را چشیدم اما دلم همچنان
با کش��تی بود 10 .سال در این مجموعه
بودم و یکس��ری اتفاقات برای��م رخ داد
که حق��م نبود و ای��ن آزارم داد ،حاال که
برگشتهام میبینم کش��تی برایم سخت
ش��ده اس��ت ،البته باز هم تاکید میکنم
که ب��رای تمرین کردن مش��کلی ندارم.
به گزارش تس��نیم،وی ادام��ه داد :اینکه
میگویم سخت اس��ت از این نظر است
که دوباره برگشتهام به همان اتاق ،همان
اردو و همان تشک ،شما یک کشتی گیر
ایرانی را با کشتی گیر روس یا آمریکایی
مقایس��ه کنی��د ،یک م��اه در ک��وه اردو
میزنند ،یک م��اه در جنگل ،یک ماه در
باش��گاه ،مثل ما نیستند که  ١٢ماه سال
در خانه کشتی باش��ند .تمریناتشان به
روز است و هر کشتی گیری بنا به شرایط
جسمانی و سنی و قدرت بدنیاش تمرین
میکند .عالوه بر این ،آنها میدانند برای
چه کش��تی میگیرند و آیندهشان به چه
شکل است اما من بعد از  10سال کشتی
گرفت��ن چ��ه جایگاهی دارم؟ ن��ه اینکه
بگویم به م��ن بیاحترامی کردهاند ،اتفاقا
با غالمرضا محمدی رفاقتی قدیمی داریم
و خیلی همیشه به هم احترام گذاشتهایم،
این فشار به س��رمربی تیم ملی هم وارد
میشود .دارنده  ٥مدال کشتی آزاد جهان
خاطرنش��ان ک��رد :در بازگش��ت دوباره
تمرین��ات به من فش��ار نیاورد ،از فش��ار
تمرین هم نمیترسم ،دارم از نظر روحی
و روان��ی با خودم میجنگ��م که با خودم
کنار بیایم .بعد از دو سال دوری از تشک،
بدون هیچ استرس��ی زندگی کردم ،حاال
قرار است دوباره تمرین کنم برای میدانی
چون المپیک و تمام س��عی و تالش��م را
میکنم که برای شرکت در چنین میدانی
خوب آماده شوم .رحیمی با تاکید بر اینکه
قصد دارد تا پایان امسال در یک جام بین
المللی خارج از کشور محک بخورد ،گفت:
با نظر سرمربی تیم ملی قرار شد امسال
حتما در یک جام بین المللی کشتی بگیرم
تا وضعیتم بهتر مشخص شود.

در آستانه دیدار حساس تیم ملی ایران و ویتنام مطرح شد؛

کیروش :باید به حریف احترام بگذاریم

گ�روه ورزش�ی:کارلوس کی روش در نشس��ت
خب��ری پی��ش از بازی تی��م ملی فوتب��ال ایران
و ویتن��ام در جم��ع خبرنگاران حاضر در س��الن
کنفرانس ورزشگاه آل نهیان ابوظبی گفت :دیدار
دوم در ج��ام ملت های آس��یا را م��ی خواهیم با
قدرت انج��ام دهیم .می خواهی��م بهترین بازی
خودمان را ب��ه نمایش بگذاریم .ویتنام کادرفنی
خیلی خوبی دارد .آنها تالش های گس��ترده ای
برای موفقیت داشته اند.
به گ��زارش مهر،وی اف��زود :خوش��بختانه تمام
بازیکنان را در اختیار داریم .امیدوارم بازی بهتری
را نس��بت به حریفمان نشان دهیم .سرمربی تیم
ملی فوتبال ایران در پاس��خ به س��والی مبنی بر
اینکه آیا ب��رد پرگل مقابل ویتن��ام نیز همچون
دی��دار با یم��ن رخ خواه��د داد؟ اظهار داش��ت:
امی��دوارم فوتبال خوبی را ارائ��ه دهیم .ویتنام با
یمن متفاوت اس��ت .اینجا فوتبال اس��ت و تئاتر
نیس��ت .تفاوت زیادی بین فوتبال و اُپرا هس��ت.
ش��ما در فوتبال حریف دارید .به همان اندازه که
شما آرزو و رویا دارید حریف شما هم همان رویارا
دارد .کی روش تاکی��د کرد :در دور اول بازی ها
دیدیم مسابقات دشواری پیش رو داریم .بازیکنان
ویتنام صادقانه و متعهد کار می کنند .آنها در یک
ماه گذش��ته فقط پنج ،شش بازی دوستانه انجام
داده ان��د .فک��ر می کنم کار س��ختی پیش روی
ما باش��د .س��رمربی تیم ملی فوتبال در خصوص
اینک��ه ایران در صورت صدرنش��ین در گروه راه
س��اده تری برای قهرمانی دارد و اینکه آیا برای
صدرنش��ینی روی تفاضل گل بازی حس��اب می
کن��د؟ تاکید ک��رد :نه .من به ای��ن موضوع فکر
نم��ی کنم .ما تیم مغروری نیس��تیم و از افرادی
فروتن ش��کل گرفته ایم .همیشه به عنوان رهبر
تیم یکسری مسائل عمومی را در اختیار بازیکنانم
قرار می دهم ت��ا کاراکتری جوانمردانه و فارغ از
غرور داشته باشند .مهمترین مساله این است که
بای��د به حریف احترام بگذاریم .در غیر اینصورت
تبدیل به افراد مغرور می شویم .وی درباره حضور
نلو وینگادا در کادرفنی تیم ملی افزود :همیش��ه
تالش کرده ام افرادی را به کار بگیرم که به من
و تیمم کمک کنند .این دوس��تان در هشت سال
گذش��ته هم بدون هیچ چشمداشتی کمک کرده
اند .در چند س��ال اخیر از طریق همین دوس��تان
بازی های دوس��تانه ،اردوها و حتی هتل هایی را
برای ایران که مشکالت مالی دارد درست کردم.
همچنین دکتر کریگ از استرالیا در کنار تیم ملی
است .وینگادا و امثال ایشان بطور رایگان به تیم
ملی کمک می کنند و خوش��بختم که آنها را در
اختی��ار دارم .کی روش افزود :اعتقاد راس��خ دارم
اگ��ر می خواهیم موفق باش��یم ،ب��ه دو تیم نیاز
داریم .تیمی که درون زمین صادقانه می جنگند
و تیم��ی که بیرون از زمین می جنگند .همیش��ه
به دو کاپیتانم که الگوی بازیکنان هستند افتخار
می کنم .قبل از مس��عود ش��جاعی ،جواد نکونام
لی��در و رهب��ر تیمم بود و حاال هم مس��عود .من

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه
ناحیه دو هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139760316014002477مورخه
 1397/10/1هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند سمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای محمود کله هویی فرزند جعفر بش��ماره شناس��نامه  899صادره از کرمانش��اه
در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مساحت  97/67متر مربع قس��متی از پالک  47اصلی واقع
در کرمانش��اه بخش  2حومه به ادرس ش��هرک کهریز خیابان مسجد کوی صدف  1جنب خانه
بهداش��ت خریداری مع الواسطه از زارع صاحب نسق اقای عبداله کهریزی محرز گردیده است.
ل��ذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند می توانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��تخود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است د ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/11/7:
فرهاد نوری –رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه
ناحیه دو هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رس��می آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اد ه  13آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره  139760316014002122و
 139760316014002120مورخ��ه 1397/9/12هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند سمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه
ناحی��ه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا نظری ده مجنونی فرزند محمد
علی بشماره شناس��نامه  358صادره از کرمانشاه در دو دانگ مشاع از ششدانگ و اقای حمید
عمر ملی فرزند کریم بش��ماره شناس��نامه  38512صادره از کرمانشاه در چهاردانگ مشاع از
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  86/86متر مربع قسمتی از پالک  2943فرعی از 11و19
اصلی واقع در کرمانش��اه بخش  3حومه به ادرس ده مجنون کوی  12متری جنب مس��جد امام
حسین با ارائه سند مشاعی بنام متقاضی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی د اشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم
اعتراض دادخواستخود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند  .بدیهی است د ر صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/11/7:
فرهاد نوری –رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه
ناحیه دو هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند
رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماد ه  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
و اراضی س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139760316014002401مورخه
1397/9/22هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
سند سمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی اقای کورش گویری فرزند احمد بش��ماره شناسنامه  30119صادره از کرمانشاه در
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  57/93متر مربع قسمتی از پالک 11و 19اصلی واقع در
کرمانشاه بخش  3حومه به ادرس شهرک جاللیه خ سی متری عالفها جنب بیمارستان چهارمین
ش��هید محراب خریداری از زارع صاحب نسق اقای کاظم اس��فندیاری محرز گردیده است .لذا
ب��ه منظور اط�لاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که

کنفرانس ورزشگاه آل نهیان ابوظبی گفت :بعد از
بردی که مقابل یمن کسب کردیم شرایط روحی
خیلی خوب��ی داریم .از لح��اظ فیزیکی و روحی
ش��رایط خیلی خوبی داری��م .وی افزود :بازی به
بازی پیش می رویم .تمام تمرکز خود را معطوف
به بازی ویتنام کرده ای��م .باید بگویم دیدار آنها
مقاب��ل عراق چیزی نب��ود که ما از آنه��ا انتظار
داشتیم .ویتنام خیلی فراتر از حد انتظار بازی کرد.
کاپیتان تیم ملی درباره اینکه باوجود احترام ایران
به سایر کشورها اما بعضی تیم ها به ایران احترام
نمی گذارند ،گفت :متوجه این صحبت نمی شوم.
منظورم این بود که می خواهم بهترین نتیجه را
با حفظ احترام به س��ایر تیم ها بگذاریم .همواره
به فکر احترام هستیم و نمی خواهیم به تیمی بی
احترامی کنیم.

به داش��تن چنین خانواده ای افتخار می کنم که
همیش��ه تالش کرده اند تا افتخار آفرینی کنند.
من یک خانواده شخصی دارم و خانواده ای هم
از بازیکن��ان در تیم ملی که به آنها می بالم .کی
روش در پاس��خ به سوال خبرنگار ویتنامی درباره
پیشرفت این تیم اذعان داشت :بازی های ویتنام
را از قبل دنبال می کردم .بازی های این تیم در
س��وزوکی کاپ را دیده ام .البته همانطور که می
دانید تیم مل��ی عراق یکی از مدعیان گروهی ما
است .ویتنام مقابل عراق بسیار بازی خوبی انجام
داد .ای��ن دی��دار برای ما مهم بود و این هش��دار
را دریافت کرده ام .در ادامه این نشس��ت خبری،
مه��ر از کارلوس کی روش درباره پیش��نهاد تیم
ملی فوتبال کلمبیا و توافقش با این تیم س��ئوال
کرد و از وی خواست در اینباره توضیحات بدهد.
ک��ی روش در این خصوص گفت :خودتان گفتید
که االن وقت مناس��بی برای پاسخ به این سوال
نیس��ت .من تا بی نهایت تمرکزم را برای بازی با
ویتنام و عراق گذاش��ته ام .مسیر بسیار بلندی را
پی��ش رو داریم .باید بگویم وقتی قرارداد  ۶ماهه
ای را با فدراس��یون فوتبال امضا کردم برای این
ب��ود که آرزوی میلیون ها ایرانی و خانواده خودم
که تیمم هستند را برآورده کنم .وی افزود :یکی
از مهم ترین فاکتورهایم این است که به موفقیت
برسیم .از ماه جوالی مسئوالن فدراسیون فوتبال
و وزارت ورزش نخواس��تند ق��رارداد من طوالنی
مدت ش��ود .تمام تمرکزم را ب��رای این موضوع
گذاشته ام .اما باید بگویم ما یک خانواده فوتبالی
تمام و کمال هس��تیم .تنها مطلبی که مهم است
بازی با ویتنام است.
 جزئی�ات توافق فدراس�یون فوتب�ال کلمبیا با

کارلوس کیروش

همچنی��ن س��ایت « »laopinionکلمبیا در
گزارش��ی به جزئیات مذاکره کارلوس کی روش
ب��ا فدراس��یون فوتبال کلمبیا پرداخت و از س��فر
مسئوالن این کشور به امارات برای نهایی کردن
مذاکرات خبر داد .این س��ایت نوشت« :کارلوس

کی روش پرتغالی س��رمربی تیم ملی ایران است
که با این تیم در جام جهانی روس��یه و جام ملت
های آس��یا حاضر ش��ده اس��ت .بعد از رالی بین
فدراسیون فوتبال کلمبیا و فیلپه اسکوالری ،پاسخ
منفی او به کلمبیا ،نام کی روش برای هدایت این
تیم را قوت بخش��ید .قرارداد سرمربی سابق رئال
مادرید و س��رمربی فعلی ایران در پایان جام ملت
های آسیا به اتمام می رسد .تعدادی از مسئوالن
کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال کلمبیا به امارات
س��فر کرده اند تا جزئیات مذاکره و قرارداد با کی
روش را نهای��ی کنن��د ».در ادامه این گزارش به
س��ابقه کی روش با تیم های پرتغ��ال و ایران و
صع��ود به ج��ام جهانی و همچنی��ن عملکردش
در تیم رئال مادرید پرداخته ش��ده اس��ت« .روبن
هرنان��دز» بازیکن س��ابق کلمبیا که س��ابقه کار
ب��ا کارل��وس ک��ی روش را دارد ،او را یک مربی
تاکتیکی و تکنس��ین فنی دانس��ت و گفت :کی
روش بازیکنان��ی را دوس��ت دارد که کار گروهی
انجام می دهند .می توانم بگویم او هجومی است
ولی او نظم س��اختارهای دفاعی را هم دنبال می
کند .هرناندز معتقد اس��ت کی روش تکنس��ینی
اس��ت که به کار فوتبال کلمبیا می آید« .اس��کار
رنت��رو» روزنامه نگار کلمبیایی هم می گوید کی
روش یک مربی با پرستیژ است که حضورش در
تیم ه��ای مختلف بین الملل��ی ،اعتبارش را باال
برده اس��ت .وی گفت :فکر می کنم با دش��واری
هایی که انتخاب جانشین پکرمن دارد کی روش
یک گزینه بس��یار خوب و مدرن محس��وب می
شود .سایت الاُپینین ادامه داده است« :اگر اتفاق
خاص��ی رخ ندهد ،کی روش س��رمربی تیم ملی
کلمبیا می شود و در اولین گام ،در بازی دوستانه
با ژاپ��ن در ماه م��ارس روی نیمکت تیم کلمبیا
می نشیند».
شجاعی :آماده هستیم


مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی هم در نشست
خب��ری پی��ش از بازی تی��م ملی فوتب��ال ایران
و ویتن��ام در جم��ع خبرنگاران حاضر در س��الن

س�رمربی ویتنام :با تیم خیلی خوبی مس�ابقه

داریم

«پارک هونگ سئو» نیز در نشست خبری پیش
از بازی تی��م ملی فوتبال ویتنام با ایران در جمع
خبرنگاران حاضر در س��الن کنفرانس ورزش��گاه
آل نهی��ان ابوظبی گفت :تی��م ملی فوتبال ایران
بازیکن��ان فیزیکی و تکنیک��ی خیلی خوبی دارد.
این تیم س��رمربی فوق العاده ای دارد که نزدیک
به ده سال از حضورش در فوتبال ایران می گذرد.
م��ی دانیم با تیمی خیلی خ��وب بازی می کنیم.
وی اف��زود :خیلی خوب می دانیم بازی س��نگین
و س��ختی پیش روی ما خواهد بود و باید با تمام
توان به مصاف این تیم برویم .سرمربی تیم ملی
فوتبال ویتنام با اش��اره به ج��وان بودن تیمش و
اینکه با این شرایط باید به مصاف تیمی پر مهره
و با تجربه همچ��ون ایران برود ،تصریح کرد :ما
خیلی خوب می دانیم هم بازیکنان و هم سرمربی
ایران تجربه زیادی دارن��د .این موضوع برای ما
کار را سخت می کند .حاال باید روی بازی تمرکز
کنیم و به موضوع دیگری هم فکر نکنیم .پارک
هونگ س��ئو درباره اشتباهات این تیم در بازی با
ع��راق و مصدومیت چند بازیکن خود برای بازی
با ایران گفت :خوش��بختانه فردا مصدومی برای
بازی نداریم .درباره باخت مقابل عراق باید بگویم
م��ا خوب بازی کردیم تا اینکه آنها در ثانیه های
پایانی به گل زیبایی رس��یدند .ما همه چیز را در
خصوص آن بازی فرام��وش کرده ایم و به فکر
بازی فردا هستیم .این مربی درباره حضور ایران
در رنکینگ نخست آس��یا و حضور کارلوس کی
روش روی نیمک��ت ای��ن تیم که س��ابقه کار با
الکس فرگوسن در منچس��تریونایتد و مربیگری
در رئ��ال مادرید را دارد نیز تاکید کرد :کی روش
ی��ک مدیر ب��زرگ برای فوتبال ایران اس��ت که
باالتری��ن توانایی های فنی را هم کس��ب کرده
است .زمانیکه در کره بودم شناخت خوبی از ایران
داشتم .باید هم بگویم فردا بازی بسیار مهمی در
بخ��ش های مختلف داریم که حاال باید خودمان
را به فوتبال ایران خوب نشان دهیم.
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اخبار
پرونده اقدام غیراخالقی رونالدو
دوباره باز شد

پرونده اتهام تعرض کریس��تیانو رونالدو،
فوق س��تاره پرتغالی یوونت��وس به یک
خانم آمریکایی در س��ال  2009وارد فاز
جدیدی ش��د .به گزارش تسنیم،مقامات
منطق��ه الس وگاس در آمری��کا اخی��راً
طی حکمی ،خواهان گرفته شدن تست
 DNAاز رونالدو ش��دهاند تا مشخص
ش��ود آیا این نمونه با نمونهای که روی
لب��اس خانم کاترین مای��ورگا (فرد مورد
تعرض قرار گرفته) در س��ال  2009بوده
اس��ت و پلیس به آن دس��ت پیدا کرده،
مطابقت دارد یا ن��ه .پلیس الس وگاس
ای��ن حکم را به دادگاهی در تورین ایتالیا
ارسال کرده است تا مقدمات گرفتن تست
 DNAاز کریستیانو رونالدو را فراهم و
نتیجه را برای آنها ارسال کنند.
اندی ماری امسال از دنیای تنیس
خداحافظی میکند

«اندی ماری» ،تنیسور مطرح اهل کشور
اس��کاتلند اعالم کرد که پ��س از حضور
در رقابتهای ویمبلدون در س��ال جاری
میالدی ،رسم ًا از دنیای تنیس خداحافظی
خواهد کرد .به گزارش تسنیم،این ورزشکار
پرافتخار دلیل این تصمیم را درگیر بودن
با یک مصدومیت و بیماری مزمن اعالم
کرد و گف��ت که نزدیک به  18ماه با این
وضعیت مواجه بوده اس��ت .ماری عنوان
کرد که تالشهایش برای بهبودی کافی
نبوده و مجبور به بازنشستگی شده است.
ماری در یک نشست مطبوعاتی و در حالی
که گریه میکرد ،گفت :من مدت طوالنی
است که با این موضوع درگیر هستم .تقریب ًا
هر کاری که الزم باش��د را انجام دادهام و
خوش��حالم اجازه ندادم شرایط بدتر از این
شود .شرایطم نسبت به شش ماه قبل بهتر
شده ،اما هنوز درگیر هستم و این سخت
است .وی ادامه داد :میخواهم بازی کنم
و هنوز میتوانم در س��طح باال باشم ،اما
نه در س��طحی که در آن خوشحال باشم.
متأسفانه درد زیادی دارم و نمیخواهم به
بازی کردن ادامه بدهم.

اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی د اش��ته باشند می توانند از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��تخود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بدیهی است د ر صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/10/22 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 1397/11/7:
فرهاد نوری –رئیس ثبت اسناد وامالک کرمانشاه

می تواند فقط تا س��ی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با
ذکر ش��ماره پالک به اداره ثبت شهرس��تان تس��لیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر
اینص��ورت متقاضی ثبت یا نماینده قانون��ی وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم
تقدیم و درخواس��ت را دریافت به اداره ثبت تس��لیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول
اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور س��ند مالکی��ت خواهد نمود .م.الف51943 :
تاریخ انتشار :شنبه 1397/10/22
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول

آگهی مزایده -به موجب پرونده اجرائي كالس��ه  9600114ششدانگ يك باب/قطعه پالك 1014
فرع��ی از  118اصل��ی بخش  2ذیل ثبت  11143دفتر جلد  88صفحه  244ثبت و س��ند صادر و
مع الواس��طع به فاطمه صبوری خراسانی منتقل شده است،واقع در سرخرود خط دریا گلستان
غربی دوم پش��ت دوکا خ��ط اول دریا جنب ب��رج آرامش پ  5به مس��احت  212.4مترمربع با
حدودومشخصات شماال" بطولهای  6.16متر و  0.4متر و  6.33متر وشرقا" بطولهای  1.5متر و
 14متر و  1.83متر و  5.20متر وجنوبا" بطولهای  2.22متر و  0.5متر و  1متر و غربا" بطولهای
 5.13متر و  1.30متر و  0.6متر و  0.35متر و  0.10متر و  2.15متر و  2.05متر و  2.28متر و 6
متر و  1.02متر و  3.45متر و  0.78متر و  0.7متر و  0.78متر و  9.58متر طبق سند رهني شماره
 184901م��ورخ  1393/12/19دفترخانه  59مش��هد در قبال مبلغ  4.690.000.000ريال در رهن
بانك سامان قرار گرفته و طبق نظر كارشناس رسمي به مبلغ  7.000.000.000ريال ارزيابي شده
و پالك فوق داراي  212.40متر مربع اعياني در طبقه چهارم واحد شرقی از  49واحد در  10طبقه
قرارداد اس��کلت ساختمان بتنی با س��قف تیرچه بلوک نما سنگ و سنگ آنتیک دارای آسانسور
و راه پله حیاط با محوطه س��ازی دارای زمین ورزشی بس��کتبال واحد مذکور  4خوابه هال و
پذیرایی و آشپزخانه اوپن خواب مستر کف فرش پارکت سقف کاذب با نراد پنجره دوجداره پی
وی س��ی درب ضد سرقت کابینت ام دی اف سرویس کامل دارای انباری به مساحت  7.24متر
با عرصه به مساحت  2074.6متر مربع با قدمت حدودا  6سال دارای انشعابات آب برق گاز که
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف راهن می باشد ،پالك فوق از ساعت  9الي  12روز دوشنبه
مورخ هشتم بهمن ماه هزاروس��یصدونودو هفت( )97/11/8در اداره ثبت محموداباد واقع در خ
آزادی از طريق مزايده به فروش مي رسد .مزايده از مبلغ هفت میلیارد ريال شروع و به باالترين
قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود .الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب ،برق،
گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده داراي آنها باشد
و نيز بدهي هاي مالياتي و عوارض ش��هرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعي
آن معلوم ش��ده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد ،وجوه
پرداختي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق
مزايده نقداً وصول مي گردد ضمن ًا چنانچه روز مزايده تعطيل رس��مي گردد ،مزايده روز اداري
بعد از تعطيلي در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد  .م الف 97/140/5585
تاریخ چاپ97/10/22 :
فرهاد آقابابایی رودباری -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان محمودآباد

آگهی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف  ،تحدید حدود
شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک  219فرعی از  -10اصلی واقع
دراراضی قریه بلوک غالم بخش ش��ش ثبت علی آباد کتول به مس��احت  39896/33متر مربع
ملکی آقای سید محمد حسین شریعتی فرزند آقا محمد علی ساعت  9صبح روزچهارشنبه مورخ
 1397/11/17در محل وقوع ملک واقع درروس��تای بلوک غالم اراضی مزروعی بعمل خواهد
آمد  .از این رو چنانچه مجاوری یا هرشخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود
قائل است می تواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را
کتبا با ذکر شماره پالک به اداره ثبت شهرستان تسلیم نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر
اینص��ورت متقاضی ثبت یا نماینده قانون��ی وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم
تقدیم و درخواس��ت را دریافت به اداره ثبت تس��لیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول
اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور س��ند مالکی��ت خواهد نمود .م.الف51947 :
تاریخ انتشار :شنبه 1397/10/22
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول

ش��عبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری آگهی احضار متهم -آقای
عرفان ساالرآبادی فرزند سلطان مراد به اتهام کالهبرداری رایانه ای در پرونده شماره کالسه
 970081شعبه ششم بازپرسی دادسرای ساری تحت تعقیب قرار دارید به این وسیله بر اساس
ماده  174قانون آیین دادرس��ی کیفری به شما ابالغ می شود ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی
در این ش��عبه حاضر ش��وید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مهلت مقرر به موضوع
رسیدگی و اظهار نظر می شود.
بازپرس شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان ساری -سیدهادی رشیدی
آگهی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف  ،تحدید حدود
شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا ش��ده دارای پالک  20فرعی از
 -10اصلی واقع دراراضی قریه جهان آباد بخش پنج ثبت علی آباد کتول به مس��احت 301/19
متر مربع ملکی آقای علی محکمی فرزند رضا ساعت  9صبح روزپنج شنبه مورخ 1397/11/18
در محل وقوع ملک واقع درروستای جهان آباد سفلی کوچه گلبرگ  2بعمل خواهد آمد  .از این
رو چنانچه مجاوری یا هرشخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است

آگهی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف  ،تحدید حدود
ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک  221فرعی از  -10اصلی واقع
دراراضی قریه بلوک غالم بخش ش��ش ثبت علی آباد کتول به مس��احت  46300/00متر مربع
ملکی آقای سیدمحمد حسین شریعتی فرزند آقامحمد علی ساعت  9صبح روزچهارشنبه مورخ
 1397/11/17در مح��ل وقوع ملک واقع درروس��تای بلوک غ�لام اراضی مزروعی جنب کانال
آب س��د کبودوال بعمل خواهد آمد  .از این رو چنانچه مجاوری یا هرش��خصی نسبت به حدود
یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل اس��ت می تواند فقط تا س��ی روز از تاریخ تنظیم صورت
مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا با ذکر ش��ماره پالک به اداره ثبت شهرس��تان تسلیم
نموده و عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به
مرج��ع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینص��ورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می
تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم و درخواس��ت را دریافت به اداره ثبت تس��لیم
نماید  .بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور
سند مالکیت خواهد نمود.م.الف 51945 :تاریخ انتشار :شنبه 1397/10/22
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
آگهی فقدان س��ند مالکیت آقای روح اهلل بیات با تس��لیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر
دفترخانه  5همدان مدعی اس��ت که سند مالکیت شش دانگ پالک  175 /2854واقع در حومه دو
همدان ذیل ثبت  ...صفحه  ...دفتر الکترونیکی  139520326034005717س��ابقه ثبت دارد و نزد
کس��ی در بیع شرط نیس��ت به علت سهل انگاری مفقود گردیده .لذا به استناد تبصره الحاقی به
ماده  ۱۲۰آیین نامه قانون ثبت بدینوس��یله آگهی می ش��ود تاهر کسی مدعی انجام معامله و یا
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی طی مدت  ۱۰روز به اداره ثبت
اس��ناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و یاسند معامله ،اعتراض خود را کتبأ
تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت واخواهی و نرس��یدن اعتراض و یا در صورت اعتراض
چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد
شد .توضیح :پالک ثبتی فوق برابر سند شماره  67442به تاریخ  1395/10/8دفترخانه  11همدان
نزد بانک مسکن در رهن می باشد .رونوشت :ستاداجرایی فرمان امام (ره) جهت اطالع.
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