فوتبال
صالح بهترين بازيکن ماه ليگ
جزيره شد

س��تاره مص��ري ليورپ��ول ب��ا انتخاب
هواداران بهتري��ن بازيکن ماه ژانويه در
ليگ جزيره ش��د .محمد صالح ،ستاره
مصري ليورپول با نمايش خيرکنندهاي
که در ماه ژانويه به همراه تيمش داشت
با آراء هواداران به عنوان بهترين بازيکن
ماه انتخاب شد .صالح در ماه گذشته 4
بازي براي لک لکها انجام داده و موفق
شده  3گل براي تيمش به ثمر برساند.
اولين کارت قرمز مهاجم آلمان
بعد از  ۵۴۸بازي

ماريو گومز بعد از  ۵۴۸بازي رسمياولين
کارت قرم��ز خ��ود را درياف��ت ک��رد.
رقابتهاي اين هفته بوندسليگا شاهد
ي��ک اتفاق جال��ب توجه ب��ود .در ديدار
اشتوتگارت و فرايبورگ که با تساوي دو
بر دو به پايان رسيد ،ماريو گومز ،مهاجم
اش��توتگارت از آيتکين ،داور بازي کارت
قرمز دريافت کرد .ماريو گومز ،فوتباليست
باتجربهاي است که در ليگهاي ايتاليا،
آلمان و ترکيه و تيم ملي آلمان س��ابقه
بيش از  ۵۰۰بازي رس��ميرا در کارنامه
خود دارد و در اين ديدارها هرگز از زمين
بازي اخراج نش��ده بود ولي اين بازيکن
خوش اخالف در نهاي��ت در بازي برابر
فرايبورگ ب��ا کارت قرم��ز داور روبهرو
ش��د .ماريو گومز با انتقاد از تصميم داور
گفت تاکنون  ۳ميليون صحنه شبيه اين
صحنه در بازيهاي تيمش داشته است
و هيچگاه اينطور با تصميم داور روبهرو
نش��ده بود ولي در اي��ن ديدار آيتکين او
را ب��ا کارت قرمز جريمه کرد .در جدول
رده بندي بوندسليگا ،بوروسيادورتموند
در صدر ق��رار دارد و تيمهاي مونش��ن
گالدباخ و بايرن مونيخ در ردههاي دوم
و سوم جاي دارند.
بوديمير به فهرست آسيايي
پرسپوليس اضافه شد

نام مهاجم کروات پرسپوليس با ثبتنام
در سايت مسابقات به فهرست پرسپوليس
در ليگ قهرمانان آس��يا اضافه ش��د .به
گزارش باش��گاه پرس��پوليس ،نام ماريو
بوديمير با ثبتنام در س��ايت رقابتهاي
ليگ قهرمانان آسيا ،به فهرست آسيايي
پرسپوليس اضافه ش��د .پيش از اين ،از
طرف باشگاه پرسپوليس ،نام  25بازيکن
و  20نفر عض��و کادر فني و عوامل تيم
ثبت شده بود و ثبتنام ماريو بوديمير با
توجه به اينکه بايد مراحل دريافت مجوز
پزش��کي ،عقد قرارداد و دريافت ITC
را طي ميکرد ،انجام نش��ده بود .گفتني
است ،تيمهاي حاضر در ليگ قهرمانان
آس��يا ميتوانند  30بازيکن در فهرست
خود داش��ته باش��ند که پرس��پوليس تا
اينجا فهرس��ت خود را ب��ا  4جاي خالي
بسته اس��ت .تيمها ميتوانند تا دو هفته
به شروع مسابقات خود ،بازيکنان جديد
را با توجه به ظرفيتهاي تعريف ش��ده،
اضافه کنند.

ابهام ادامه یافت

واکنش عجيب وزير ورزش به اختالف بين ورزشکاران با فوتباليها!

وزير ورزش و جوانان در خصوص بحث
اخت�لاف پيش آمده بين ورزش��کاران
ب��ا بازيکنان تيم مل��ي فوتبال واکنش
عجيبي نش��ان داد.به گ��زارش فارس،
مسعود س��لطانيفر در حاش��يه افتتاح
مجموعه ورزش��ي چند منظوره شهيد
خوراکي��ان در جمع خبرن��گاران گفت:
مکان بسيار خوبي است و بخشهايي
از اين مجتمع چندسالي استفاده نميشد
آن هم در منطقهاي که تراکم باالست.
با وجود تالش ش��هرداري الزم است
امکاناتي فراهم شود.وزير ورزش درباره
توس��عه ورزش همگان��ي در محالت،
يادآور شد :کار مش��ترک با دستگاهها
ب��ه ويژه ش��هرداري منجر به توس��عه
ورزش همگاني ميش��ود .شهرداريها
ت�لاش زي��ادي کردهاند و م��ا هم در
وزارت کار زي��ادي کردهايم .آموزش و
پرورش و دانش��گاهها نيز کار ميکنند.
م��ا به مرور همگراي��ي ايجاد ميکنيم
و اي��ن کار خوبي اس��ت ت��ا امکانات
ورزش��ي را در اختيار مردم قرار دهيم.
در بيش از  90درصد نقاط شهر تهران

با کارهايي که دستگاهها انجام دادهاند
کمب��ود نداريم .وي درب��اره فضاهاي
ورزشي ورزشي قبل از انقالب ،عنوان
کرد :فضاهاي ورزش��ي ما به نسبت به
زمان انقالب کمتر از هزارتا بود و االن
به بيش از  8700فضا رس��يده اس��ت.
برآورد ما اين اس��ت  8برابر گذشته کار

کردهايم .بقيه دستگاهها نيز با توجه به
افزايش جمعيت ،فضاهاي ورزشي 14
را برابر ايجاد اس��ت .در همه بخشها
از جمله آموزش و پ��رورش ،نيروهاي
مس��لح ،واحدهاي صنعتي ،دانشگاهها،
ش��هرداريها همه ت�لاش کردهاند تا
فضاهاي ورزشي ايجاد شود.

ميزان پاداش بازيکنان فوتبال را از

خودشان بپرسيد!

س��لطانيفر درب��اره اختالف��ات پيش
آم��ده بين ورزش��کاران درباره پاداش
به بازيکنان فوتبال ،گفت :از خودشان
بپرس��يد! وي درخص��وص افتت��اح
اس��تخر خوراکيان در جمع خبرنگاران

اظهار داش��ت :م��ا احس��اس کرديم
ک��ه اين منطقه از ته��ران با توجه به
موقعي��ت حساس��ي ک��ه دارد نيازمند
چنين پروژهاي اس��ت .وزارت ورزش
پروژههاي زي��ادي را دارد که در حال
تکميل آنها اس��ت و خوشبختانه يکي
از اين پروژهها امروز به بار نشس��ت.
وزير ورزش و جوانان خاطرنشان کرد:
خدا را ش��کر ميکنيم ک��ه افتتاح اين
پروژه در اياماهلل فج��ر چهلم رخ داد.
البته بايد اين نکت��ه را هم بگويم که
فج��ر چهلم ب��راي م��ا از هفته دولت
آغاز ش��د و توانستيم برخالف خواسته
دش��منان پروژهه��اي باش��کوهي را
افتت��اح کني��م .در تالش هس��تيم تا
هفت��هاي يک پروژه ب��زرگ را افتتاح
کنيم .ظرفيتهاي جديد اعتباري هم
به ما اضافه شده است و امسال انشاهلل
 800پ��روژه را بهرهب��رداري خواهيم
کرد .س��لطانيفر بازهم در واکنش به
اخت�لاف بين فوتباليس��تها با بهداد
سليميپاسخي نداد و جمع خبرنگاران
را ترک کرد.

قهرمان آسيا ميشديم علم و مديريت زير سوال ميرفت

علي دايي :فوتبال مدير عاقل ميخواهد
 پ�س ب�ا اين ش�رايط تيم خوب�ي را نبس�تهايد و
نگرانيها براي ليگ قهرمانان آسيا بيشتر ميشود.

عل��ي دايي ب��ا انتقاد ش��ديد از اظهارنظر مدي��ر روابط
عموم��يوزارت ورزش درب��اره گزينههاي جانش��يني
کيروش تاکيد کرد که اين فرد اجازه دخالت در فوتبال
را ندارد .او همچنين ش��يوه خداحافظي با مربي پرتغالي
تي��م ملي را خالف فرهنگ ايراني خواند و گفت که اگر
ايران در جام ملتها قهرمان ميشد حتما علم فوتبال و
مديريت زير س��وال ميرفت .دايي در گفتوگو با ايسنا
درباره مشکالت تيم س��ايپا در راه ليگ قهرمانان آسيا،
حواشي پس از حذف تيم ملي از جام ملتها و گزينههاي
مطرح درباره جانشيني کيروش سخن گفت .متن کامل
اين گفتوگو را در ادامه ميخوانيد:
 ابت�دا درباره ش�رايط تيم فوتبال س�ايپا صحبت
کنيد ،فردا بايد برابر سپيدرود رشت به ميدان برويد،
اين ديدار را چطور ارزيابي ميکنيد؟

بازي س��ختي پيش رو داريم چرا که س��پيدرود در نيم
فصل توانس��ته خودش را تقويت کند و بازيکنان خوبي
را جذب کرده اس��ت .آنها در ديدار برابر پرسپوليس هم
نشان دادند که تيم بس��يار خوبي هستند .بنابراين فکر
ميکنم فردا بازي بسيار سختي براي هر دو تيم باشد .ما
بعد از بازي در جام حذفي تمرينات خودمان را به خوبي
انجام داديم اما متأسفانه نتوانستيم بازيکنان مد نظرمان
را جذب کني��م و تيم خوبي ببنديم .االن هم که بايد با
اتوبوس به رشت سفر کنيم چون پول کافي براي تهيه
بليتنداشتيم.
 ظاه�را ً تيم ش�ما ب�راي نيم فصل خ�وب تقويت
نش�ده اس�ت .با اين ش�رايط چه برنامهاي براي نيم
فصل دوم و حضور در ليگ قهرمانان آسيا داريد؟

متأسفانه نتوانستيم بازيکنان مد نظرمان را جذب کنيم.
البته به غير از بازيکن ،اولين مسئله براي يک تيم زمين
تمرين اس��ت که ما آن را هم در اختي��ار نداريم .در اين
زمينه کم و کاستي وجود دارد .خيلي درخواست داديم که
مشکالتمان برطرف شود اما تا به امروز حل نشده است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده
 3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می حوزه
ثبتی شهرس��تان فوم��ن برابر رای ش��ماره  97/10 /22-139760318003008361هی��ات موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و
بالمعارض متقاضی اسماعیل علی طالش چپولی فرزند حمد اله بشماره شناسنامه  30صادره از فومن به شماره
ملی  2669970486شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی بمساحت  1100مترمربع پالک  2096فرعی
از  6اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  18فرعی از  6اصلی واقع در قریه گش��ت بخش  24گیالن خریداری از
مالک رسمی خانم لیلی طربی 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول:
 97/11/16تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/30 :
 1042سرپرست 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 ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
س��اختمانهای فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره /20-139760318003008334
 97/10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای هدایت مهربان مردخه فرزند حسن بشماره شناسنامه 19
صادره از صومعه سرا به شماره ملی  2679710819ششدانگ یک قطعه زمین محصور مشتمل بر اعیان احداثی
انباری به مس��احت  182.88مترمربع پالک  2705فرعی از  62اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  172فرعی از
 62اصلی واقع در قریه کالشم بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی اقای محسن حریری 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 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 مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/30 :
 1536سرپرست 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 ساختمانهای
فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
س��اختمانهای فاقد سند رس��می حوزه ثبتی شهرستان فومن برابر رای ش��ماره /22-139760318003008375
 97/10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقر در واحد
ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای محمد رضا محس��نی کالش��می فرزند بهجت بش��ماره
شناس��نامه  2صادره از صومعه سرا به شماره ملی  2679752211ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت
 194مترمرب��ع پ�لاک  2703فرعی از  62اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک  184فرع��ی از  62اصلی واقع در
قریه کالش��م بخش  24گیالن خریداری از مالک رس��می اقای نجیب اله نصرتی محرز گردیده است .لذا به منظور
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 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
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادرخواهد شد تاریخ انتشار نوبت اول 97/11/16 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/11/30 :
 1524سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

ما خودمان بيشتر از همه نگرانيم اما چارهاي هم نداريم.
وقتي باش��گاه نميتواند پول کافي ب��ه بازيکن بدهد و
نميتواند بازيکن مد نظر ما را جذب کند کاري از دستمان
بر نميآيد.

 ب�ا اين ش�رايط آين�ده تيمتان در آس�يا را چطور
ميبينيد؟

قهرمان ميکرد .شما با اين نظرها موافقيد؟

ببخشيد من از شما سوال دارم ،پيش از آقاي کيروش
ما کي قهرمان آسيا شديم؟ چند جام به دست آوردهايم؟
ش��ما انتظار داش��تيد کيروش اي��ران را در جام جهاني
قهرمان کند يا اينکه فک��ر ميکرديد به راحتي در جام
ملتهاي آسيا قهرمان ميشويم .من با قطعيت ميگويم
اگر ما در جام ملتهاي آسيا هم قهرمان ميشديم تمام
علم و دانش و مديريت در فوتبال زير سوال ميرفت .ما
حداقل امس��ال با کيروش به جمع چهار تيم برتر آسيا
صعود کرديم.

کار برايمان بسيار سخت است همه خودشان را آماده
کردهان��د و رقبا هم با قدرت در ليگ قهرمانان آس��يا
خاطرتان هس�ت آخرين بار کي به جمع چهار تيم
حاضر ميشوند اما ما متأسفانه با وجود اينکه ميدانيم
نقاط ضعفنام کجاس��ت اما نتوانس��تيم آنها را ترميم برتر رسيديم؟
کنيم .با همه اين شرايط مطمئن ًا همه توانمان را براي  ۱۵س��ال پيش بود در دورههاي بع��دي که اص ً
ال باال
بازيها ميگذاريم تا بهترين نتيجه ممکن را بگيريم .نيامديم .پ��س چطور انتظار داريد ک��يروش به راحتي
اين روزها شايعات زيادي پيرامون شما و تيم ملي تيم را قهرمان کند .برخي دوس��تان که انتظار داش��تند
مطرح است.
کيروش تيم ملي را در جام جهاني قهرمان کند؟ آيا واقع ًا
حتي مهدي تاج گفت که مذاکراتي با شما براي حضور ميتوانستيم در جام جهاني قهرمان شويم؟
 آنقدر انتظارها از تيم باال بود که همه ميخواستند
در تيم ملي فوتبال انجام داده اس��ت آيا اين مسئله را
تأييد ميکنيد .نه من هيچ صحبتي با هيچ کس براي تيم ملي قهرمان شود.
وقتي ش��ما انتظار قهرماني داريد بايد امکانات الزم را
تيم ملي فوتبال انجام ندادم.
 کارل�وس کي روش  ۸س�ال در فوتبال ايران کار هم فراهم کنيد .بايد برنامههاي آماده س��ازي سرمربي
ک�رد و در نهاي�ت رف�ت .به نظر ش�ما در حال حاضر را مو به مو اجرا کنيد .برويد و ببينيد فوتبال ما در آس��يا
کارلوس کي روش بيش�تر از اين جدايي زيان خواهد از نظر امکانات کجاست؟ و بعد درباره قهرماني در آسيا
ديد يا فوتبال ايران؟
صحبتکنيد.
 پس شما فکر ميکنيد پس از شکست برابر ژاپن
فوتبال ما خيلي وقت است که در مسير سرازيري قرار
دارد و زيان ميکند وقتي ما امکانات اوليه را نداريم و نسبت به کيروش بيرحميشد؟
در مملکت ما کاري براي زيرساختها انجام نميشود ما متأسفانه نه تنها با کيروش بلکه با مربيان ديگر هم
و باش��گاهها هم ت��وان مالي کافي را ندارند و س��طح چنين کاري کرديم .االن شرايطي داريم که فکر ميکنم
ليگمان دائم ًا پايينتر ميآيد چه کار ميتوانيم انجام فوتبال ما آنقدر پول ندارد که بخواهد قراردادهايي نظير
بدهيم .کيروش هش��ت سال در فوتبال ايران زحمت ق��رارداد آقاي ک��يروش و يا مربيان بزرگت��ر از آن را
کش��يد و بدون اينکه از او تشکر کنيم از فوتبال ايران بپردازد .به همين خاطر فکر ميکنم فدراسيون هم بدش
رفت .به نظر من بايد براي زحماتي که در فوتبال ايران نميآمد کيروش را به راحتي کنار بگذارد اما بايد بدانيد
کشيده بود حداقل يک مراسم بدرقه ميگرفتيم و از او کيروش مربي سطح بااليي بود که در دو دوره متوالي
تشکر ميکرديم نه اينکه همين طوري به ايران بيايد ايران را به جام جهاني برد که در تاريخ فوتبال ايران بي
و در ادامه ايران را ترک کند .ما چنين آدمهايي نيستم سابقه بود .به همين خاطر بايد قدردان کيروش باشيم.
 قب�ل از ج�ام ملتهاي آس�يا انتق�ادات زيادي به
و فرهنگ غني داريم.

االن ه�م همين نگاه را نس�بت به منتق�دان تيم ملي
داريد؟

اگر درست نگاه کنيد ما واقع ًا نميتوانيم از نظر فني ايرادي
به کيروش بگيريم .شايد از نظر فني من بگويم در فالن
بازي فالن کار نبايد انجام ميشد اما صحبت کردن بعد
از بازي بس��يار راحت اس��ت .بعد از بازي با ژاپن من به
راحتي ميتوانم بگويم فالن بازيکن نبايد بازي ميکرد و
يا فالن تاکتيک تيم نبايد اجرا ميشد اما من در کنار تيم
نيستم که بخواهم قبل از مسابقه نظر بدهم .ميخواهم
بگويم شما بعد از اينکه يک بازي را ببينيد خيلي مسائل
را ميتوانيد مطرح کنيد اما مهم اين است که قبل از آن
مسابقه نظر درستي داشته باشيد .مطمئن ًا ايراداتي وجود
داشته که بعد از بازي با ژاپن همه کارشناسان درباره آن
صحبت کردهاند.

 آيا به نظر شما کلينزمن ،زيدان و مورينيو روزي
به فوتبال ايران ميآيند؟ با چه امکاناتي ميخواهيد
اين مربيان را بياوريد؟

متأسفم که آقاي مازيار ناظميدرباره اين مسائل صحبت
ميکند .او در وزارت ورزش اس��ت و اين وزارتخانه هيچ
ارتباط��ي به فوتبال ن��دارد .صحبتهاي ناظميدخالت
دولت در فدراسيون فوتبال است که با قوانين فيفا مغايرت
دارد .نه تنها او بلکه آقاي سلطانيفر هم نميتواند درباره
انتخاب سرمربي تيم ملي اظهار نظر کند .تنها مرجعي که
ميتواند درباره سرمربي تيم ملي تصميم بگيرد فدراسيون
فوتبال اس��ت و يا نهايت ًا هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال
ميتوان��د درباره آن نظر بدهد.درباره اس��مهايي هم که
گفتيد بايد بگويم سنگ بزرگ عالمت نزدن است .شما
فکر ميکنيد زيدان که رئال مادريد را رها کرده به ايران
ميآيد يا کلينزمن به ايران ميآيد؟ من که چش��مم آب
نميخورد.
شما به عنوان يکي از اسطورههاي فوتبال ايران
آيا توصيهاي به فدراسيون فوتبال ايران داريد؟

انشاءهلل که بتوانند تصميم درستي بگيرند .ما زمان کافي
در اختيار داريم و نبايد اين زمان را از دست بدهيم .بايد به
فکر تيم ملي و انتخاب مربي خوبي براي تيم ملي باشند
تا از ح��اال خودمان را براي مقدماتي جام جهاني ۲۰۲۲
بعد از باخت مقابل ژاپن حمالت زيادي به کيروش عملکرد کارلوس کيروش ميش�د و خود ش�ما گفته قطر آماده کنيم .االن بهترين زمان اس��ت که خودمان
شد ،خيليها ميگفتند او بايد تيم ملي فوتبال ايران را بوديد ش�ايد آنه�ا به نيمکت تيم ملي نظ�ر دارند .آيا را بازسازي کنيم.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
به استناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف  ،تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که درآن احداث بنا شده
دارای پالک  8فرعی از  -42اصلی واقع دراراضی قریه چه جا بخش ش��ش ثبت علی آباد کتول به مساحت 1900
متر مربع ملکی خانم فاطمه مقصودلونژاد فرزند اکبرساعت  9صبح روزشنبه مورخ  1397/12/11در محل وقوع
ملک واقع درروس��تای چه جا خیابان اصلی روس��تا بعداز دکل 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 ش��ماره پالک به اداره ثبت شهرس��تان تس��لیم نموده و
عالوه برآن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم
نمای��د در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم
دادخواس��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.الف51964 :
تاریخ انتشار :سه شنبه 1397/11/16
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
آگهی تحدید حدود اختصاصی به استناد ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف  ،تحدید حدود ششدانگ یک قطعه
زمین که درآن احداث بنا ش��ده دارای پالک  7015فرعی از  -19اصلی واقع دراراضی قریه علی آباد بخش شش
ثبت علی آباد کتول به مساحت  48/30متر مربع ملکی خانم خدیجه برزگر فرزند خانعلی ساعت  9صبح روزیکشنبه
مورخ  1397/12/12در محل وقوع ملک واقع درعلی آباد کتول خیابان محمدیه نرسیده به کوچه رسالت  20بعمل
خواهد آمد  .از این رو چنانچه مجاوری یا هرشخصی نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی برای خود قائل است
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
دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید در غیر اینصورت 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.الف51965 :
تاریخ انتشار :سه شنبه 1397/11/16
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
مفقودی س��ند س��فید کارخانه سواری پژو مدل  1394خاکستری متالیک به نام خانم محبوبه ایمانی کتولی فرزند
حسن متولد  1360/2/1ش ش  458کد ملی 2269467876کدپستی  4941955819به شماره پالک ایران 228 69
س  58به شماره شاسی  NAAN11FC3K839692مفقود گردیده است وازدرجه اعتبارساقط می باشد.
اینجانب سید ابراهیم موسوی مالک خودرو سواری شخصی پراید به شماره شاسی  S1412282947238و
ش��ماره موتور  00487602بعلت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور رانموده است .لذا
چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران
خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید .بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط
مقرر اقدام خواهد شد.
آگهی مزایده اموال غیر منقول (اس��ناد رهنی) به موجب پرونده اجرائی کالس��ه  ۹۳۰۰۲۶۵شش��دانگ پالکهای
1-298فرعی از  ۱۱۷۳الی  ۱۱۸۱اصلی بخش س��ه س��نندج ثبت و صادر و مع الواسطه به آقای طاهر احمد زاده
فرزند عبداهلل منتقل شده است  2-638و  ۳۲۳۱فرعی از  ۶۳۹فرعی از ۲۷۵۷اصلی بخش سه سنندج ثبت و صادر
و مع الواس��طه به آقای صدیق روحی فرزند توفيق منتقل ش��ده اس��ت 3-22فرعی از  ۳۷اصلی بخش  ۱۳حسن
آباد ثبت و صادر و مع الواس��طه به آقای صالح اس��دی فرزند عارف منتقل ش��ده است ،طبق سند رهنی شماره
89/3/10- ۵۰۲۵دفت��ر خانه  ۴۴س��نندج در قبال مبلغ 1/300/000/000ری��ال در رهن بانک صادرات قرار گرفته.
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اخبار
واکنش سرپرست پرسپوليس
به حضور برانکو در تيم ملي

سرپرس��ت باش��گاه پرس��پوليس نسبت به
شايعات حضور برانکو روي نيمکت تيم ملي
فوتب��ال واکنش نش��ان داد و گفت :به اين
موضوع فکر نميکنيم .به گزارش ايسنا ،ايرج
عرب درباره وضعيت پرسپوليس در آغاز نيم
فصل دوم ليگ برتر اظهار کرد :تيم تمرينات
خوبي را پشت سر گذاشته و االن هم آماده
آغاز مجدد ليگ اس��ت .در تعطيالت تالش
کردي��م بازيکنان مد نظر برانک��و را به تيم
اضافه کنيم که فکر ميکنم در اين امر موفق
عمل کرديم چون آق��اي برانکو از عملکرد
باش��گاه در اين بخش رضايت دارند .وي در
واکنش به شايعات حضور برانکو در تيم ملي
فوتبال اي��ران ،اظهار کرد :اين موضوع يک
شايعه است چون آقاي تاج پيشنهادي ارائه
نکردهاند .وقتي هم پيش��نهادي ارائه نشده،
پس م��ا هم درباره آن فک��ري نکردهام که
بخواهيم پاسخي به اين موضوع بدهم.
احسان راهي آمريکا ميشود

حس��ان ح��دادي نايب قهرم��ان پرتاب
ديسک المپيک به زودي زود تمريناتش
را در آمريکا زير نظر مک ويلکينز مربي
آمريکايي اش ادامه خواهد داد .به گزارش
ايسنا ،مش��کالت اردويي احسان حدادي
دارنده مدال نقره پرتاب ديسک المپيک
مرتفع ش��ده و اکنون او قرار است براي
پيگيري تمريناتش به زودي راهي آمريکا
ش��ود .او تمرينات خ��ود را زير نظر مک
ويلکينز مربي آمريکايي اش ادامه خواهد
داد .حدادي بعد از مدتي تمرين در آمريکا
تمريناتش را در کيش و بعد از آن احتما ًال
در آفريقا ادام��ه خواهد داد .تيمور غياثي
سخنگوي فدراسيون دووميداني در مورد
برنامههاي احسان حدادي گفت :با لطف
صالحي اميري رييس کميته ملي المپيک
و با هماهنگ��ي فدراس��يون دووميداني
مش��کالت رفع شده و قرار است حدادي
به زودي به آمريکا برود ،البته هنوز زمان
دقيق اعزام مش��خص نيست و در حال
گرفتن بليط و تهيه ارز هستيم
پيام تند ايکاردي
به هواداران منتقد اينتر

کاپيتان اينت��ر به انتقادات ش��ديد برخي از
ه��واداران اين تيم پاس��خ تن��دي داد .اينتر
ميالن اين روزها نتايج خوبي را در س��ري آ
ايتاليا کس��ب نميکند و اين امر باعث شده
تا هواداران نراتزوري به عملکرد بازيکنان و
لوچانو اسپالتي ،سرمربي تيم اعتراض کنند.
مائورو ايکاردي ،کاپيت��ان جوان اينتر امروز
در صفحه ش��خصي خود پاسخ تندي را به
هواداران منتقد داد و نوش��ت :ما سختيها و
موانع را به عنوان گاميمهم براي رسيدن به
موفقيت ميپذيريم .اگر شما اينتر را در زمان
باخت دوس��ت نداريد پس زمان پيروزي نيز
دوس��تش نداريد .اينتر در هفته  22سري آ
ايتاليا مقابل بولونيا قعرنشين با نتيجه يک بر
صفر باخته بود.

پالکهای  1-298فرعی از  ۱۱۷۳الی  ۱۱۸۱اصلی بخش س��ه س��نندج طبق نظر هیات کارش��ناس رسمی به مبلغ
712/500/000ریال ارزیابی شده و پالک فوق یک واحد آپارتمان دارای  ۶۵متر مربع اعیانی اسکلت فلزی ،سقف
طاق ضربی نمای س��یمانی با قدمت حدودأ  ۴۰س��ال دارای انش��عابات آب ،برق  ،گاز و تلفن ،به آدرس سنندج -
خیابان پاسداران آپارتمانیهای ادب ،بلوک  ۳۷طبقه چهارم کدپستی  )۶۶۱۶۶۶۶۸۳۹حدود اربعه :شماال  8/20متر
دیوار به فضای محوطه پالک  ۴فرعی ش��رقا اول 2/70متر دیوار اشتراکی به دستگاه شماره  ۲۹۹فرعی دوم در
دو قسمت بولهای یک متر و  5/70متر درب و دیوار به رهرو اشتراکی جنوبا در سه قسمت بطولهای 3/50متر و
 ۵۰سانتیمتر و  3/60متر دیوار و بالکن مورد تفکیک بفضای محوطه  ۴فرعی غربا 8/90تر دیواری فضای محوطه
پالک  ۴فرعی؛  ۶۳۸ )۲و ۳۲۳۱فرعی از  ۶۳۹فرعی از  ۲۷۵۷اصلی بخش س��ه س��نندج طبق نظر هیات کارشناس
رسمی به مبلغ  1/394/020/000ریال ارزیابی شده به آدرس :سنندج-گلشن کوچه تبوک کدپستی )۶۶۱۵۷۵۳۴۹۱
و پالک فوق دارای 86/26متر مربع اعیانی مشتمل بر مال و اتاق خواب و آشپزخانه و یک واحد تجاری ،با قدمت
حدودا  ۳۰سال و دارای انشعابات آب ،برق ،گاز و تلفن؛ حدود اربعه :شماال  10/20متر خط مفروض بکوچه غربا
3/70متر دیواربدیوار خانه ابراهیم علی پناه احداثی در باقیمانده اصلی جنوبا 9/81متر خط مس��تقیم و مفروض
محمدود به پالک  ۶۳۹فرعی از اصلی فوق ش��رقا 6/15متر دیوار بدیوار خانه احداثی در باقیمانده اصلی مذکور
بن��ام نصیر رضای��ی  ۲۲ -3فرعی از  ۳۷اصلی بخش  ۱۳حس��ن آباد (به آدرس :جاده اصلی دیواندره س��نندج
نرس��یده به ایستگاه تحقیقات کشاورزی و پاسگاه انتظامی کانی نیمه روژه) طبق نظر هیات کارشناس رسمی به
مبلغ  7/173/300/000ریال ارزیابی ش��ده و پالک فوق یکواحد مرغداری گوش��تی دارای  ۵۲۰۰متر مربع عرصه
گل و  ۱۲۰مترمربع اعیانی س��رایداری و  ۱۸۲۰متر مربع س��الن مرغداری و  ۲۲۴مترمربع انبار اصلی و  ۴۹متر
مربع انبار فرعی و یک حلقه چاه و اتاقک س��رچاهی  ۴۹مترمربع ،حدود اربعه :ش��ما به طول  ۸۰متر پی است به
باقیماندهزمین مزروعی مالک ش��رقا بطول  ۶۵متر پی است به باقیمانده مرقوم جنوبا بطول  ۸۰متر مرزیست با
زمین مزروعی مجاور غربا بطول  ۶۵متر پی اس��ت به جاده بین المزارع ؛  -۴ماش��ین آالت و تاسیس��ات به مبلغ
1/612/500/000ریال ش��امل ۸-1 :عدد هیتر با سوخت گازویل با نصب متعلقات به مبلغ  144/000/000ریال )۲
 ۸عدد مش��عل گازس��وز ایران رادیاتور به مبلغ 400/000/000یال  -۳یک عدد باس��کول  ۵۰۰کیلوگرمی به مبلغ
20/000/000ریال  ۱۲-۴عدد تاسیس��ات خط دانخوری به مبلغ 480/000/000ریال  ۱۶ -۵عدد تأسیس��ات خط
آبخ��وری  288/000/000ری��ال  )۶یک عدد تابلوی برق فرمان به مبل��غ 30/000/000ریال  ۲۴ -۷عدد اگزوفن به
قط��ر  ۶۰س��انتیمتر به مبلغ  72/000/000ریال  ۴ -۸عدد تابلوی برق داخل س��النها ب��ه مبلغ 12/000/000ریال
 -۹یکعدد تانکر س��وخت ۳۰۰۰۰لیتری عایق ش��ده دفنی به مبلغ 180/000/000ریال -۱۰یک عدد تانکر س��وخت
 ۲۰۰۰لیت��ری به مبلغ 15/000/000ریال  -۱۱یک عدد تانکر گالوانیزه 5000لیتری به مبلغ 40/000/000ریال -۱۲
 ۲ع��دد منبع آب فایب��ر گالس  ۵۰۰لیتری  8/000/000ری��ال  -۱۳کارواش با الکترو موت��ور موتوژن  1/5کیلو
وات به مبلغ 30/000/000ریال  -۱۴یک عدد س��مپاش به مبلغ 5/000/000ریال -۱۵یک عدد ش��عله افکن به مبلغ
4/000/000ریال  -۱۶یک عدد آس��یاب میکس��ر و باالبر  ۳تن به مبلغ 30/000/000ری��ال -۱۷یک عدد ژانراتور
چین��ی به مبلغ 35/000/000یال  ۳۰-۱۸عدد کانال کول��ر از ورق 6/0میلیمتر  ۳۰متر مربع به مبلغ 16/500/000
ری��ال  -۱۹کانتین��ر نگهبانی  ۱۲متر مربع  54/000/000و -20سیس��تم روش��نایی محوط��ه و نصب نورافکن
44/000/000ریال  -۲۱سیستم لوله کشی آب و محوطه و سالنها با تجهیزات مربوطه به مبلغ 44/000/000ریال
 -۲۲تجهیزات متفرقه به مبلغ 30/000/000ریال؛ پالک فوق از ساعت  ۹الی  ۱۲روز چهار شنبه مورخ 97/12/8در
اداره اجرای اس��ناد رسمی سنندج واقع در س��نندج  -سایت اداری از طریق مزایده به فروش می رسد .مزایده از
مبلغ جمعا 1/892/320/000ریال ش��روع و به و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدأ فروخته می شود .الزم به ذکر
است پرداخت بدهی های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد
به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق مزایده نقدأ وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده
تعطیل رس��می گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد .تاریخ
نشر آگهی :روز سه شنبه مورخ 97/11/16
تاریخ برگزاری مزایده :روز چهار شنبه مورخ 97/12/8
اداره اجرای اسناد رسمی سنندج

