فوتبال
کی روش :مغرور نیستیم و برای برد
وارد زمین می شویم

س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت:
برای برد وارد زمین می شویم و به نتایج
قبلی کاری نداریم.
به گزارش فارس از امارات،کارلوس کی
روش دقایقی بعد از ورود به استادیوم آل
نهیان در خصوص دیدار امروز تیمش و
اینک��ه آیا با توجه به نتایج قبلی با غرور
وارد زمین می شود گفت :اصال اینگونه
نیس��ت .تیم م��ا برای تمام��ی تیمهای
حاضر در مس��ابقات احترام قائل اس��ت
و دچ��ار غ��رور نخواهد ش��د.وی افزود:
ویتنام تیم خوبی اس��ت و در بازی قبل
می توانست عراق را متوقف کند .بدون
شک بازیکنان ایران برای همه بازی ها
به چشم یک فینال نگاه می کنند و برای
برد وارد زمین می شویم.
ثبت نام دوباره برای انتخابات
ریاست فدراسیون چوگان

فدراس��یون چوگان از کلی��ه متقاضیان
جه��ت ش��رکت در انتخابات ریاس��ت
فدراس��یون ،سال  1397دعوت به عمل
می آورد .به گزارش فارس ،فدراس��یون
چ��وگان جمهوری اس�لامی ای��ران از
داوطلبان واجد شرایط برای احراز پست
ریاست فدراسیون دعوت می نماید از روز
شنبه مورخ  22/10/97لغایت چهارشنبه
م��ورخ  3/11/97به مدت  10روز کاری
از س��اعت  9الی  15به دبیرخانه مجمع
واقع در تهران – بزرگراه دوران به سمت
شمال – بعد از مترو شهید کالهدوز-
میدان مهتدی – جن��ب نیروی دریایی
سپاه – باشگاه چوگان و سوارکاری فرح
آباد (ش��هدا) – دفتر فدراسیون چوگان
مراجعه نمایند.
معرفی کیروش به عنوان سرمربی
جدید کلمبیا در آینده نزدیک

یک برنامه تلویزیون��ی کلمبیا خبر داد
معرف��ی کارلوس کیروش ب��ه عنوان
س��رمربی جدید تیم ملی فوتبال کلمبیا
به زودی اتفاق خواهد افتاد .به گزارش
تسنیم ،رسانههای کلمبیایی در چند روز
اخی��ر خبر دادهاند کارلوس کیروش به
زودی با قراردادی سه و نیم ساله هدایت
تیم ملی فوتبال کلمبیا را برعهده خواهد
گرف��ت و پس از پای��ان مأموریتش با
تیم ملی فوتبال ایران در جام ملتهای
آس��یا  ،2019از اوایل ماه فوریه کارش
را با تریکالر آغاز میکند .در این میان
هافبک تیم ملی کلمبیا امیدوار اس��ت
ک��ه این تیم با س��رمربی جدید خود به
عن��وان قهرمانی برس��د.خوان فرناندو
کینترو در گفتوگو با شبکه تلویزیونی
« »TyC Sportsآرژانتی��ن گف��ت:
مربیای که هدای��ت کلمبیا را برعهده
خواه��د گرفت ،باید به ما برای کس��ب
عن��وان قهرمانی کمک کند چون اخیراً
موفق به کس��ب موفقیتی نشدهایم .در
جام جهانی عملکرد خوبی داش��تیم ،اما
در نهای��ت چیزی نبردی��م .باید در تیم
ملی این ذهنیت را داش��ته باشیم که به
موفقیتی دس��ت پیدا کنی��م .بازیکنان
الزم برای انجام این کار را داریم و باید
خودمان را برای کس��ب عناوین بزرگ
آماده کنیم.

سلطانیفر:

فجر چهلم را با افتتاح  ۱۰استادیوم جشن میگیریم

وزی��ر ورزش وجوانان با آرزوی موفقیت برای تی م
ملی فوتبال در جامملتهای آسیا  ، ۲۰۱۹گفت :تا
پایان امس��ال ،فجر چهلم را با افتتاح ده استادیوم
ورزش��ی جش��نخواهی م گرفت.ب ه گزارشایسنا،
مسعود س��لطانیفر در مراسم افتتاح استادیوم پنج
ه��زار نف��ری آزادی تربت حیدریه ،گف��ت :خدا را
شاکرم که این توفیق را کسب کردم بعد از زیارت
ملکوتی امام رضا (ع) در جمع مردم تربت حیدریه
حاضر شوم و این روز باشکوه را همراه با این مردم
عزیز جش��ن بگیریم.او در ادامه توضیحاتی را در
خصوص سفر صبح امروزش (شنبه) به شهرستان
زاوه و بازدی��د از اماکن ورزش��ی و دی��دار با مردم
این شهرس��تان ارایه کرد و افزود  :در جریان این
بازدیدها ش��رایط اماکن ورزشی نیمه کاره را مورد
بررسی قرار دادیم و تالش خواهیم کرد با تکمیل
پروژه های ورزشی این شهرستان از طرف دولت،
این اماکن را به عنوان هدیه به مردم تقدیمکنیم.
وزیر ورزش و جوانان همچنین به دسیس��ه های
دشمنان انقالب اشاره کرد و یادآور شد :بدخواهان
نظام در تالش بودند تا نگذارند جمهوری اسالمی
فج��ر چهلم را ببینید اما دولتمردان با انرژی که از
حمایتهای مردم گرفتند نگذاش��تند دشمنان به
اهدافشان دست پیدا کنند.سلطانی فر ،اضافه کرد:
در این ایام علی رغ��م محدودیتهای مالی که
داشتیم موفق شدیم پروژههای بیشتری را افتتاح
کنی��م و در اختیار مردم قرار دهیم.وی با بیان این
ک��ه در وزارت ورزش و جوان��ان ،فجر چهلم را از
هفته دولت آغاز کردی��م ،توضیح داد :از روزهای

نخست هفته دولت تاکنون هر دوهفته یک پروژه
بزرگ را افتتاح کردیم ک��ه با این اقدام در تالش
هس��تیم تا عالوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی
بین مردم ،پایههای نظام اسالمی را تحکیم کنیم.
او در بین مردم و مس��ئوالن تربت حیدریه افتتاح
استادیوم پنج هزار نفره این شهرستان را مورد توجه
قرار داد و افزود :این استادیوم ششمین استادیومی
اس��ت که افتتاح کرده و در اختیار جوانان قرار می
دهیم.سلطانی فر تا کید کرد که تاکنون در اقصی
نقاط کشور شش استادیوم ورزشی به بهره برداری
رسیده و در نظر داریم تا پایان سال چهار استادیوم
دیگر را نیز افتتاح کنیم.وی در ادامه ،خاطر نش��ان

کرد :در کن��ار این پروژه ه��ا ،پروژههای دیگری
همچون اس��تخر ،س��النهای ورزشی و مجموعه
های ورزش��ی ب��ه بهرهبرداری خواهد رس��ید که
امیدواریم با افتتا ح اماکن ورزشی بیشتر ،فجر چهلم
پر باری را در تاریخ به یادگار بگذاریم.وزیر ورزش و
جوانان با قابل توجه خواندن تعداد پروژههای افتتاح
شده در همه بخشها ،اظهار کرد :با تاکید ریاست
جمهوری و با وجود محدودیت درآمدی امس��ال را
به سال کار و تالش تبدیل کردیم.وی همچنین با
اشاره به سخنان رهبری مبنی بر اینکه دولتمردان
در این س��الها که مردم مشکالت بیشتری دارند،
باید تالش بیش��تری از خود نشان دهند ،به مثالی

ت که رهبر انقالب
از رهبر انقالب اشاره کرد و گف 
در بازی فوتبال ایران مقابل اسپانیا با وجود باخت،
چون با تمام توان جنگیدند پیام فرس��تاد و از تیم
ملی تش��کر کرد.او این اقدام مقام معظم رهبری
را یک اتفاق تاریخی توصیف کرد که ایشان برای
یک باخت پیام فرستادند.س��لطانی ف��ر در ادامه،
تصریح کرد :کش��ور در یک شرایط ویژه ای قرار
دارد و ب��رای موفقیت همکاری ،حمایت و تالش
بیش��تری را می طلب��د .امیدوارم ب��ا اتحاد بتوانیم
از ای��ن گردنه دش��وار عبور کنی��م.او همچنین به
موفقیتهای ایران در رویدادهای مختلف ورزشی
از جمله صعود ورزش��کاران جانباز و معلول از رتبه
چهارمی به سومی در جاکارتا و کسب رتبه هفتمی
در المپیاد جوانان اش��اره ک��رد و توضیح داد :برای
نخستین بار دوتیم فوتبال استقالل وپرسپولیس
به طور همزمان در لیگ قهرمانان باش��گاه های
آسیا حضور یافتند.وزیر ورزش و جوانان ادامه داد:
هم اکنون ملی پوش��ان کشورمان در جام ملتهای
آس��یا حضور دارند و امیدواریم با تالش و کوشش
برای کشور افتخارآفرین باشند.وی به نقش ورزش
در ایجاد نشاط و شادی و همچنین افزایش اتحاد
و غرور ملی اش��اره کرد و اف��زود :هیچ عرصه ای
مث��ل ورزش نمیتواند با یک پیروزی ،یک رکورد
شکنی و یک مدال باعث شادی هفتاد میلیون نفر
شود و ما باید از این فرصت به بهترین شکل بهره
بگیریم.سلطانی در پایان سخنانش از تمام کسانی
که برای توس��عه و س��اخت پروژههای ورزش��ی
تالش میکنند تشکر کرد.

غالمرضا محمدی:

مدیران قبلی استقالل را نابود کردند

کشتی ما باید با علم روز دنیا حرکت کند

چرا پرسپولیس امکانات دارد؟!

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد معتقد است ورزش
نیازمند حرکت همزمان با علم روز دنیا اس��ت که
کشتی نیز از این مسئله مستثنی نیست.غالمرضا
محم��دی با توجه ب��ه نشس��ت هماهنگی کادر
فنی تیم ملی کش��تی آزاد با برخی از اساتید علم
بدنسازی و تغذیه به مهر گفت :کادر فنی به لحاظ
حساسیت کار و همچنین هدفگذاری تا المپیک
 ۲۰۲۰توکیو که ح��دود  ۲۰ماه دیگر برگزار می
ش��ود ،نیاز به برنامه ریزی دقی��ق و مدونی دارد.
ضمن اینکه ما در این مسیر مسابقات مهم رسمی
و تدارکاتی متعددی را در پیش رو داریم که باید به
خوبی برای استفاده از این میادین تا المپیک بهره
ببریم.وی افزود :رقابتهای قهرمانی آسیا در چین
در اردیبهش��ت سال آینده و مس��ابقات قهرمانی
جهان در قزاقس��تان در ش��هریور ماه سال بعد از
جمله میادین مهم پیش روی ماس��ت که البته ما
یک میدان گزینش��ی المپیک هم در اردیبهشت
س��ال  ۹۹پیش رو داریم که برنام��ه ریزی ویژه
ای ه��م برای این مس��ابقات در نظر داریم .البته
در طول این مس��یر چندین تورنمنت بین المللی
ه��م در دس��تور کار داریم ک��ه در این رابطه می
توان به جام تختی و تورنمنت دانکلوف بلغارستان
که تا اواخر س��الجاری برگزار می شود اشاره کرد.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ادامه داد :با توجه به
همی��ن برنامه ها که بصورت خالصه وار توضیح
دادم نیاز داریم تا روند آماده س��ازی بسیار خوب،
با برنامه و علمی را داشته باشیم که به درخواست
من نخستین نشس��ت هماهنگی با اساتید علوم
ورزش��ی ،بدنس��ازی و تغذیه برگزار شد.محمدی
با اظهار رضایت از نخس��تین نشست کادر فنی با
این اساتید ادامه داد :ما در این جلسه در خصوص

آگهی حصر وراثت بانو سیده زهرا شهرت پور کاظم نام پدر سید کاظم بشناسنامه  1347-501صادره
از دزفول درخواس��تی بخواس��ته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مادر شوهرم
مرحوم گل جان ش��هرت سیاهی یوسفی بشناس��نامه  1316-2صادره بهمئی در  97/2/25در بهمئی
اقامت��گاه دائمی خود فوت ورث��ه اش عبارتند از  -1 :متقاضی اقبال غالمیان زاه به ش ش  1461متولد
 ( 1356پسر متوفی)  -2اسماعیل غالمیان زاده به ش ش  ( 1357-511پسر متوفی)  -3علمدار غالمیان
زاده ب��ه ش ش  ( 1353-282پس��ر متوفی)  -4اله م��راد غالمیان زاده به ش ش  ( 1338-244پس��ر
متوفی)  -5س��پهدار غالمیان زاده به ش ش  ( 1342-246پسر متوفی)  -6ثریا غالمیان زاده به ش ش
 ( 1337-243دختر متوفی)  -7صدری غالمیان زاده به ش ش  ( 1340-245دختر متوفی)  -8صولت
غالمی��ان زاده به ش ش  ( 1347-1512دختر متوفی)  -9صغری غالمیان زاده به ش ش ( 1350-281
دختر متوفی)  -10موسی غالمیان زاده به ش ش  ( 1318-1083همسر متوفی) توضیح اینکه متقاضی
همسر آقای اقبال غالمیان زاده می باشد .اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت
آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رس��می که بعد از تاریخ
ابزار شود از درجه اعتبار ساقط است.
محمد خدری -قاضی شورای حل اختالف دادگستری بهبهان
آگهی حصر وراثت بانو س��لیمه شهرت عس��اکره نام پدر عبدالمنعم بشناسنامه  15101صادره از
ش��ادگان درخواستی بخواسته صدورگواهی حصروراثت تقدیم و توضیح داده که همسرش مرحوم
هادی ش��هرت س��یاحی بشناس��نامه  16236صادره از ماهش��هر در تاریخ  1397/5/21در شادگان
اقامت��گاه دائمی اش فوت ورثه اش عبارتند از -1 :متقاضی با مش��خصات فوق -2 .حس��نه س��یاحی
بشناسنامه  1899412679متولد  1344/3/5صادره شادگان(.مادر متوفی)  -3رقیه سیاحی بشناسنامه
 1941151132متولد  1389/11/28صادره ماهش��هر(.دختر متوفی)وال غیر .اینکه با انجام تش��ریفات
قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر آگهی یک ماه بدادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری
و رسمی که بعد این تاریخ ابراز شود  ،از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان شادگان
اداره کل ثبت اس��ناد 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 سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
 97/10 /04- 139760318003007835هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
آقای بهرام جماعتی فرزند صادق بشماره شناسنامه  969صادره از فومن به شماره ملی 2669848761
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت  277/92مترمربع پالک  496فرعی از 70
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  70اصلی واقع در قریه گران بخش  24گیالن خریداری
از مالک رس��می وراث حجت رمضانی پور گربه کوچه محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 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 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 97/10/9 :تاریخ
انتشار نوبت دوم97/10/23 :

برنامه ریزی و زمانبن��دی دقیق برگزاری اردوها
و همچنی��ن نح��وه تمرینات و برنام��ه ریزی در
خصوص بدنسازی و تغذیه کشتی گیران به جمع
بندی بسیار خوبی رسیدیم .در پایان نیز ماحصل
نخس��تین جلس��ه ما این بود ک��ه برنامه تمامی
اردوهای ما تا زمان رقابتهای قهرمانی آس��یا در
چین نهایی و بسته شد.وی افزود :تمامی مسائل
و موضوعات بدنسازی و تمرینات به خوبی در این
مسیر تدوین ش��ده که امیدوارم بچه های ما هم
بتوانند در کنار پیشرفت فنی و جسمی به پیشرفت
روحی هم دس��ت یابند و با روحیه جنگندگی در
میادین پیش رو حضور یابند .ورزش امروز نیازمند
حرکت و پیشرفت ،همپای با علم روز دنیاست و ما
ناگزیر باید خودمان را طبق همین مسائل علم پیش
ببریم تا در المپیک توکیو به نتایج دلخواه برسیم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در پایان خاطر نشان
کرد :این نشست ها همچنان ادامه خواهد داشت
و ارتباط کادر فنی تیم ملی با این اساتید باتجربه و
توانمند حداقل تا زمان المپیک  ۲۰۲۰توکیو حفظ
خواهد شد .امیدوارم کمیته ملی المپیک و وزارت
ورزش هم ما را در این مس��یر حمایت و همراهی
کنند تا در طول این مس��یر به مشکل خاصی بر
نخوریم.به گزارش خبرنگار مهر ،جلسه هماهنگی
و زمانبن��دی برنامهه��ای آماده س��ازی تیم ملی
کشتی آزاد با حضور غالمرضا محمدی سرمربی،
ابراهی��م مهربان ،هادی حبیبی و صادق گودرزی
کادر فنی تیم ملی کش��تی آزاد و همچنین بهمن
میرزایی عضو کمیس��یون علمی اتحادیه جهانی
کشتی ،مرتضی بهرامی نژاد متخصص بدنسازی
و رامین امیرساس��ان متخصص تغذیه تیم های
ملی کشتی برگزار شد.

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل با انتقاد از مدیران
سابق این باشگاه ،گفت :وزارت ورزش در بحرانی
که در اس��تقالل به وجود آمده مقصر است و باید
نگاهش به اس��تقالل همانند پرس��پولیس باشد.
حس��ین ترابپور در گفتوگو ب��ا مهر ،در خصوص
دیدار امروز ش��نبه ایران برابر ویتنام اظهار داشت:
مربی عراق ویتنام را دس��ت کم گرفته بود و این
مساله باعث ش��د تیمش دو گل هم دریافت کند
بنابراین این یک تجربه برای بازیکنان ما خواهد بود
که خود را از پیش برنده ندانند و با ارائه یک بازی
کامال منطقی و به دور از خشونت می توانند ویتنام
را هم شکس��ت داده و با کسب شش امتیاز صعود
خود را به دور بعد حتمی کنند.ترابپور در خصوص
شرایط این روزهای استقالل گفت :نمی دانم چه
اتفاقی در اس��تقالل افتاده که این تیم وارد چنین
بحرانی شده است .من مقصر همه این اتفاقات را
به مدیریت قبل ربط می دهم که اس��تقالل را به
نابودی کش��اندند .آقای افتخاری ،توفیقی و دیگر
دوستانش��ان آنقدر عملکرد ضعیفی داش��تند که
حاال اس��تقالل به این روز افت��اده که نه می تواند
یارگیری کند ،نه زمین تمرین دارد و نه بازیکنانش
حاضرند در تمرینات حضور پیدا کنند .البته با درایت
امیرحسین فتحی تمرینات استقالل آغاز شده ولی
ما روزهای زیادی را از دست دادیم درست برخالف
همه تیم ها که نزدیک به دو هفته است تمرینات
خود را آغاز کرده اند.وی تاکید کرد :حاال چه کسی
باید جوابگوی هوادارانی باشند که در سرما و گرما
کنار این تیم هستند؟ من به بازیکنان حق می دهم
که به نوعی تمرین نکنن��د چون آنها هم خانواده
دارند و با توجه به ش��رایط و هزینه های سنگین
زندگی نمی توانند از آنها انتظار زیادی داشت.ترابپور

 1323سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد 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 سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
 97/10 /09- 139760318003007915هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
احمد یوس��ف پناه گشت رودخانی فرزند رضا بشماره شناس��نامه  4460صادره از فومن به شماره
ملی  2669882374ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب انباری به مساحت  90مترمربع پالک
 648/40فرعی از – اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  648فرعی از – اصلی واقع در ش��هر فومن
بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای ناصر اسوری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند
مالکیت متقاضیان اعتراضی داش��ته 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 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 اول97/10/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/7 :
 1393سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد 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 سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
 97/10 /08- 139760318003007898هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم فریبا ش��برخ فومنی فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه  10299صادره از فومن به شماره ملی
 2668048044س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر انباری بنا احداثی بمساحت
 126/11مترمربع پالک  1999فرعی از  71اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3باقیمانده فرعی از 71
اصلی  71واقع در قریه شپول کنار بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی منصور قلی پور حسین
آبادی محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می ش��ود
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدورس��ند 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 رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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 97/10/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/7 :
 1402سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اس��ناد 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 سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره
 97/10 /08- 139760318003007896هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم
رقیه شبرخ فومنی فرزند حسین بشماره شناسنامه  7721صادره از فومن به شماره ملی 2668022266

با انتقاد از عملکرد وزارت ورزش هم گفت :وزارت
ورزش مقصر است ،در غیر این صورت چطور می
شود پرسپولیس به اردوی قطر برود و بازیکن جذب
کند اما به استقالل به یک دید دیگر نگاه شود .مگر
هر دو تیم زیر نظر وزارت ورزش نیستند .چرا یکی
تمام امکانات را دارد و دیگری سخت ترین شرایط
را س��پری می کند .سهم وزارت ورزش باید برای
هر دو تیم یکس��ان باشد ،نه اینکه یک تیم بیشتر
از دیگری بهره ببرد.پیشکسوت استقالل در پاسخ
به این پرس��ش که آیا با اعتصاب بازیکنان موافق
بودید یا خیر؟ گفت :با این کار موافق نیس��تم زیرا
بازیکنان می دانند چشم امید هواداران به آنهاست
البته این بازیکنان آنقدر وعده و وعید شنیدند که از
این موضوع به شدت عصبی شده و دست به این
کار زدند.وی در پاسخ به این پرسش که استقالل
در یارگیری موفق نبوده و هنوز به دنبال جباروف
اس��ت ،گفت :من نمی دانم مگر آس��مان باز شده
و فق��ط جب��اروف به زمین افت��اده؟ آیا دیگر هیچ
بازیکنی وجود ندارد که استقالل به دنبال جذب آن
باشد؟ اگر جباروف می خواست به استقالل بیاید تا
االن آمده بود .بنابراین مدیریت باشگاه که تالش
زیادی برای موفقیت تیم می کند باید فکر جذب
این بازیکن را از سر بیرون کرده و به دنبال گزینه
های دیگر باشد.ترابپور در پایان و در پاسخ به این
پرسش که آیا با این شرایط امیدی به این استقالل
است که در نیم فصل دوم موفق باشد ،گفت :با این
روندی که استقالل در پیش گرفته من هیچ امیدی
به موفقیت این تیم ندارم و نگران هس��تم هم در
لیگ برتر و لیگ قهرمانان عملکرد موفقی نداشته
باشیم و هیچ کس بیشتر از هواداران از این مساله
ضربه نمی خورد.
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اخبار
صعودایران از مرحله گروهی
جام ملتهای آسیا قطعی شد

مــلی پوشان ایران با نمایشی مـنطقی و
زدن دو گــل آزمون موفق به برتری برابر
ویتنام شدند.به گزارش «ورزش سه» ،تیم
ملی ایران که در نخس��تین مس��ابقه جام
ملتهای آس��یا نمایش فوقالعادهای برابر
یمن داشت و موفق شد با نمایشی سراسر
هجومی و یک طرفه به برتری  5بر صفر
دست پیدا کند و برای مدعیان قهرمانی این
رقابتها خط و نشان بکشد ،ظهر امروز شنبه
در دومین بازی خود به مصاف ویتنام رفت و
توانست مثل دیدار اول دروازه خود را بسته
نگه دارد و با گلهای سردار آزمون در دقایق
 38و  69صاحب برتری ش��ود و در جدول
گروه  Dبه امتیاز  6رس��یده و صدرنشینی
را حفظ کند.ویتنام که در مس��ابقه اخیرش
عملکرد فراتر از تصور برابر عراق داشت و
در لحظات پایانی شکست خورد ،امروز به
دنبال زد ضد حمالت و گرفتن حداقل یک
امتیاز از ش��اگردان کارلوس کیروش بود
ولی تالش آنها باز هم بدون امتیاز بود و با
وجود اینکه در نیمه دوم نیز حمالتی روی
دروازه ایران داشت؛ اما در نهایت نتوانست
گلی بزند و  2بر صفر مغلوب شود.
استقالل ,پرسپولیس و  ۱۲باشگاه
دیگر مجوز ثبت قرارداد ندارند!

درحال��ی ک��ه  ۲۰روز ت��ا پای��ان فص��ل
نقلوانتقاالت زمس��تانی باقی مانده است،
فق��ط دو باش��گاه لیگ برتری ب��رای ثبت
قرارداد مج��وز دارند .فریبرز محم��ودزاده,
رئیس کمیته نقلوانتقاالت س��ازمان لیگ
فوتب��ال در گفتوگ��و ب��ا تس��نیم ,درباره
وضعیت باشگاههای لیگ برتری در فصل
لوانتقاالت زمس��تانی ,اظهار داش��ت :با
نق 
لوانتق��االت از  16دی ماه
اینک��ه فصل نق 
آغاز شده اس��ت تاکنون فقط باشگاه فوالد
خوزستان برای ثبت قراردادهایش به سازمان
لیگ مراجعه کرده است و مابقی باشگاهها
هنوز تا این لحظه اقدامی در این خصوص
انجام ندادهاند.وی ادامه داد :تمامی تیمهای
لی��گ برتری بهجز ذوبآه��ن و فوالد باید
برای گرفتن مجوز به کمیته تعیین وضعیت
مراجعه کنند و همینطور ش��ش باش��گاه
اس��تقالل تهران ,پرسپولیس تهران ,پدیده
مشهد,نفت مسجدسلیمان,نساجیمازندران
و تراکتورسازی تبریز بهغیر از کمیته تعیین
وضعیت باید از کمیت��ه انضباطی نیز برای
ثبت قراردادهای خود مجوز کس��ب کنند،
بنابراین تاکنون فقط باشگاه فوالد برای ثبت
قراردادهایش اقدام کرده و باشگاه ذوبآهن
نیز مش��کلی برای ثبت قرارداد ندارد و فقط
هنوز اقدامی در این خصوص نکرده است.

س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری بنا احداثی بمساحت  126/11مترمربع
پالک  1999فرعی از  71اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  3باقیمانده فرعی از  71اصلی  71واقع
در قریه ش��پول کنار بخش  24گیالن خریداری از مالک رس��می منصور قلی پور حسین آبادی 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 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 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 97/10/23 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/7 :
 1404سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
بدین وسیله به آقای سیدعباس امیری کیان فرزند سیدمحمد ساکن امیرکال -خیابان امام خمینی کوچه
پیوند -خیابان امام خمینی -خ شهید قلی پور  18کدپستی  4731736584و آقای مهدی عبادی امیری کیان
ساکن امیرکال -شهدا -بلوار آیت اله امامی مازندرانی کوچه چرخی (حافظ  )5کدپستی 4731779788
ابالغ می ش��ود که بانک پاسارگاد بابل به استناد قرارداد بانکی ش��ماره  1703/200/308023/4مورخ
 88/9/4جهت وصول مبلغ  2040215719ریال تا تاریخ  96/10/14به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و
از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجراییه
صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  9601617در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد
اجراییه فقط یکمرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت
ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید
عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
تاریخ انتشار97/10/23 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
بدین وسیله به آقای مازیار محمدیاری فرزند رضاعلی شناسنامه شماره  3323بابل -کمربندی غربی-
کوی صائمی -پالک  5مهدی صدیق رضوانی فرزند علی شناسنامه شماره  1638ساکن بابل – جاده
قائمشهر -شهرک تاکسیرانی -بلوک  18مهیار محمدیاری فرزند رضاعلی شناسنامه شماره  4ساکن
بابل -کمربندی غربی – کوی صائمی -پالک  5ابالغ می شود که بانک پاسارگاد شعبه بابل به استناد
قرارداد بانکی ش��ماره  1703 . 89760 .1جهت وصول مبلغ  740/299/992ریال تا تاریخ  97/1/20به
انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما
اجراییه صادر نموده و پرونده اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه  9700192در این اداره
تشکیل شده و طبق گزارش مامور محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده لذا بنا به تقاضای
بستانکار طبق ماده  18آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یکمرتبه در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد
نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت .م الف 97/100/5589
تاریخ انتشار97/10/23 :
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی بابل
مفقودی
مهر مربوط به اقای یوس��ف لطفی فر بااین مضمون ((کپی برابر اصل می باشد یوسف لطفی فر وکیل
پایه یک دادگستری))از تاریخ ۲۰/۰۹/۹۷مفقود وازان تاریخ به بعد فاقدهرگونه اعتبار می باشد.

