فوتبال

کمتر از دو ماه به جام ملت های آسیا؛

استقالل حداقل  ۵بازیکن برای نیم
فصل دوم میخواهد

سرپرست پیش��ین تیم فوتبال استقالل
گفت :اس��تقالل پتانس��یل الزم را برای
حض��ور در لیگ برت��ر و لیگ قهرمانان
آسیا ندارد و برای نیم فصل باید تقویت
شود .میرشاد ماجدی در گفتگو با مهر
اظهار داش��ت :شرایط اس��تقالل در این
فصل خیلی ایده آل نیس��ت و آنها باید
برای بازگش��ت به ک��ورس قهرمانی در
نیم فصل دوم دس��ت به تغییرات بزنند.
ماجدی گفت :من توانایی فنی بازیکنان
را زیر سئوال نمی برم اما بنیه و پتانسیل
ای��ن تیم ب��رای حضور در لی��گ برتر و
فصل جدید لیگ قهرمانان آس��یا به حد
کفایت نیس��ت و این تی��م از نظر کمی
باید تقویت ش��ود .سرپرست پیشین آبی
پوش��ان گفت :به اعتقاد من اس��تقالل
حداق��ل به  ۵بازیکن جدی��د در خطوط
مختلف نیاز دارد .بازیکنانی که باید نقش
محوری داشته باشند و تاثیر گذار باشند.
خ�لاء یک هافبک طراح و بازیس��از در
کنار یک مهاجم تمام کننده در این تیم
محسوس است .وی افزود :فصل گذشته
تیام از موقعیتهای نصفه و نیمه تیمش
را صاحب گل میکرد اما مهاجمان فعلی
حتی از فرصته��ای باالی ۹۰درصد هم
نمی توانند استفاده کنند.
ورزشگاه «فوالد آره نا» افتتاح شد

تیم ملی فوتبال ایران قربانی «بازنشسته بازی»!

گروه ورزش�ی:تیم ملی فوتبال ایران که سالهاست
نتوانسته عنوان قهرمانی آسیا را کسب کند درحالی
برای شکس��تن این طلس��م آماده می شود که با
ت��دارکات و برنامه ریزی فعلی ،بعید اس��ت راه به
جایی ببرد .به گزارش مهر ،شاگردان کارلوس کی
روش در حالی از چند روز پیش دور جدید تمرینات
خ��ود را برای حضور در جام ملت های آس��یا آغاز
کرده اند که هنوز مش��خص نیست تا زمان شروع
این مسابقات چند بازی تدارکاتی و با کدام تیم ها
خواهند داشت .ملی پوشان کشورمان که از شرایط
موج��ود ناراضی هس��تند در اردوی جدید تصمیم
گرفته اند با رسانه ها صحبت نکنند و در صفحات
شخصی هم اعتراضی به این مسائل نداشته باشند.
با این حال مش��خص است که وضعیتی که بر تیم
ملی حاکم است ،امیدوارکننده نیست و باید نگران
آینده بود .البته این موضوع از نگاه بدبینانه می تواند
فرار رو به جلوی کی روش برای نتیجه نگرفتن در
جام ملت های آس��یا باش��د تا عدم برنامه ریزی و
تدارکات مناسب را دلیل ناکامی احتمالی بنامد .اما
آنچه واقعیت دارد و دیده می ش��ود ،بی توجهی به
تیم ملی ایران است که کمتر از دو ماه دیگر باید در
امارات برای قهرمانی در آسیا مبارزه کند .مهمترین
مش��کلی که برای تیم ملی و در راه آماده س��ازی
این تیم وجود دارد ،مش��کالت مالی است که باید
از سوی فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و دولت
و س��ایر ارگان ها حل ش��ود تا شاگردان کی روش
بتوانن��د اردوهای تدارکات��ی و بازیهای بین المللی
خوبی برگزار کنند .اما بازنشسته بودن مهدی تاج و
درگیری برای رفتن یا ماندن وی با نهادهای مختلف
باعث شده دود اختالفات بوجود آمده در چشم تیم
ملی برود .تاج و س��ایر بازنشس��ته های فدراسیون

ورزشگاهاختصاصیباشگاهفوالدخوزستان
ب��ا نام «فوالد آره نا» با حضور معاون اول
رئیس جمهور افتتاح شد .به گزارش مهر،
در دومین روز سفر اسحاق جهانگیری به
استان خوزستان ،ورزشگاه  ۲۷هزار نفری
باشگاه فوالد خوزستان موسوم به «فوالد
آرهنا» افتتاح و آماده بهره برداری و میزبانی
از دیدارهای خانگی تیم فوالد خوزستان
ش��د .از ویژگیهای ورزشگاه اختصاصی
فوالد می توان به مسقف بودن ورزشگاه
و بهرهمندی از چمن خارجی اش��اره کرد.
تکنولوژی س��اخت این ورزشگاه از کشور
آلمان گرفته ش��ده و  ۲۷هزار صندلی در
دل خود جا میدهد .این اس��تادیوم که در
باالترین سطح اس��تانداردهای تائید شده
فیفا طراحی و اجراشده است می تواند به
راحتی بازیهای بین المللی را میزبانی کند
زیرا تنها ورزش��گاهی است که دو هزار و
 ۵۰۰لوکس نور را برای مسابقات فوتبال
تامین می کند .زمین چمن آن زیرسازی
بسیار مناسب داشته و گرمایش از کف ،نور
مصنوعی مناسب و آبیاری تحت کنترل
اتوماتیک دارد.

فوتبال اعتقاد دارند این فدراس��یون مستقل است و
شامل قانون بازنشسته ها نمی شود .از سوی دیگر
وزارت ورزش و سایر نهادها هم تاکید دارند که این
قانون است و تاج و یارانش هم باید از قانون تبعیت
کنند .اگر تاج نخواهد به این قانون عمل کند آنوقت
حق امضا رسمی از او گرفته می شود و فدراسیون
فوتبال توان امضا هیچ قرارداد مالی و غیرمالی داخل
را نخواهد داشت .اگر هم اختالفات شدیدتر شود و
کار به کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا کشیده شود
اوضاع بدتر خواهد شد و احتمال تعلیق فوتبال ایران
وج��ود دارد .این اختالفات هر چه باش��د یک ضرر
بزرگ برای تیم ملی به همراه خواهد داش��ت و آن
قربانی شدن «تیم ملی فوتبال ایران» است .ادامه
این اختالفات کار را به «لجبازی» خواهد کش��اند
تا بودجه الزم به تیم ملی نرس��د و برگزاری بازیها

و اردوها و حقوق و دس��تمزد کی روش به مشکل
بخورد و در نهایت تیم ملی به خوبی برای حضور در
جام ملت های آسیا تدارک نبیند.
ش�یخ س�لمان به جهانگیری گف�ت در صورت

دخالت دولت فوتبال تعلیق میشود!

در همی��ن زمینه،عضو هیات رئیس��ه فدراس��یون
فوتبال گفت :در جلس��های که آقای شیخ سلمان
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا با معاون اول رئیس
جمهوری داش��ت مس��تقیم اعالم کرد در صورت
دخالت دولت ،فوتبال ایران تعلیق میشود ، .بحث
ادامه کار یا کنار رفتن بازنشس��ته ها از فدراسیون
فوتبال ایران هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد.
در حالی که چند روز بیش��تر تا پایان اجرای کامل
قانون منع به کارگیری بازنشس��ته ها در کش��ور

باقی نمانده است ،مسئوالن فدراسیون فوتبال در
تالش هستند تا دولت و مجلس را قانع کنند این
فدراسیون نهاد دولتی نیس��ت .این موضوع حتی
محور اصلی گفتگوی روسای فیفا و کنفدراسیون
فوتبال آس��یا با مسئوالن سیاسی کشور در حاشیه
فینال لیگ قهرمانان آسیا و بازی پرسپولیس هم
بوده است .عبدالکاظم طالقانی عضو هیات رئیسه
فدراسیون فوتبال در این خصوص به مهر ،گفت:
آقای شیخ سلمان رئیس  AFCدر جلسه ای که
ب��ا آقای جهانگیری مع��اون اول رئیس جمهوری
داش��تند به صراحت و مس��تقیم گفتند در صورت
دخالت دول��ت در تصمیمات فدراس��یون ،فوتبال
ایران تعلیق خواهد ش��د .اینکه آیا آقای اینفانتینو
رئیس فیفا هم چنین حرفی زده است را نمی دانم.
وی تاکید کرد :همه چیز روش��ن است .فدراسیون
فوتبال یک نهاد غیر دولتی اس��ت و شامل قانون
منع به کارگیری بازنشس��تهها نمی شود .طالقانی
درباره جلسه اعضای هیات رئیسه با رئیس مجلس
و تاکید علی الریجانی مبنی بر اینکه فدراس��یون
فوتبال ش��امل ای��ن قانون می ش��ود ،اظهار کرد:
مذاکرات ما با مجلس ادامه دارد .ما موارد خودمان
را در آن جلس��ه انتقال دادی��م و اعتقاد داریم این
قانون ش��امل فدراس��یون فوتبال نمی شود .عضو
هیات رئیس��ه فدراسیون فوتبال ادامه داد :ما هنوز
با بخش حقوقی مجلس در حال مذاکره هستیم تا
مدارک و مستندات را در اختیارمان بگذارند .دارند
همه چیز را بررسی می کنند .معاون حقوقی مجلس
درباره هیات های فوتبال استانی اعتقاد دارد که این
یک شغل دولتی نیست .ما نباید اجازه بدهیم این
بحث به مراجع بین المللی کش��یده شود چون در
اینصورت حتما تعلیق خواهیم شد.

مس��عود سلطانیفر وزیر ورزش در حاشیه افتتاح
ورزشگاه فوالد خوزس��تان اظهار داشت :خدا را
شاکریم که ورزشگاهی مدرن منطبق با الزامات
بازیه��ای بینالمللی افتتاح و ب��ه بهرهبرداری
رسید .افتتاح اس��تادیوم فوالد خوزستان در کنار
ورزش��گاه غدیر اهواز امکان و فرصت خوبی را
برای میزبانیه��ای بینالملل��ی فراهم میکند.
وزیر ورزش ادامه داد :ش��رایط ای��ران در زمینه
نرماف��زاری هم خوب اس��ت .در همی��ن بازی
برگش��ت فینال لی��گ قهرمانان آس��یا ،الزامات
کنفدراس��یون فوتبال آسیا ظرف  18روز محقق
ش��د ،در حال��ی که در ش��رایط ع��ادی این کار
چهار ماه زمان الزم داش��ت .سلطانیفر عنوان
ک��رد :در دیدار فینال لیگ قهرمانان آس��یا ،جدا
از بحث امکان��ات ،رفتار خوب تماش��اگران نیز
نمود ویژهای داش��ت و در کنار کار ارزنده تیم
پرسپولیس و رسیدن به فینال با تیمی که تقریب ًا
 13بازیکن در اختیار داش��ت ،رفتار تماش��اگران
نش��انگر یک بلوغ فکری بود ،چرا که با توجه به
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اخبار
پرسپولیس با تیم جوانان به میدان
میرود!

سرمربی پرسپولیس از برنامه ریزی جدید
س��ازمان لیگ فوتبال ای��ران برای بازی
های معوقه تیمش حس��ابی آشفتهش��د.
ب��ه گ��زارش مه��ر ،کمیته مس��ابقات
س��ازمان لیگ فوتبال ایران زمان دیدار
معوقه پرس��پولیس مقابل پیکان تهران
را  ۲۸آبان ماه اعالم کرده اس��ت .تاریخ
جدیدی که حسابی سرمربی سرخپوشان
را آش��فته کرد .شب گذش��ته مسئوالن
پرس��پولیس ،برانک��و ایوانکووی��چ را که
برای استراحت به کرواسی رفته است در
جری��ان این موضوع قرار داده اند .خبری
ک��ه فریادهای س��رمربی معم��وال آرام
پرس��پولیس را به همراه داشته است .او
اعالم کرده اس��ت هیچ تمایلی به زیر بار
رفت��ن این موضوع ندارد اما چاره ای هم
جز پذیرش این موضوع ندارد .س��رمربی
کروات پرس��پولیس پی��ش از این اعالم
کرده بود حاضر نیس��ت بدون بازیکنان
مل��ی پوش خود به می��دان برود اما حاال
چاره ای جز رویارویی با خودروسازان در
غی��اب علیرضا بیرانوند ،احمد نوراللهی و
بشار رسن ندارد.
سرنوشت مبهم شورای فنی کشتی
پس از استعفای خادم

سلطانیفر:

موافق واگذاری استقالل و پرسپولیس هستیم

اینکه تیم آنها جام نگرفت ،اما درک تماشاگران
و واکنشه��ای مثبتش��ان نش��اندهنده ای��ن
واقعیت اس��ت که برخی ناهنجاریهای گذشته
کاهش یافته اس��ت و همه پرسپولیس را در حد
قهرمان تحلیل کردند .وی گفت :سال  97سال
پ��ر رویدادی اس��ت .تیم ملی فوتب��ال با حضور
درخشانش در جام جهانی عملکرد افتخارآمیزی
را ب��ه ج��ای گذاش��ت و توانس��ت بهتری��ن و
تاریخیتری��ن نتیجهاش را در ط��ول پنج دوره
از حض��ورش در ادوار جام جهانی کس��ب کند.
همچنین ورزش��کارانمان در بازیهای آسیایی
جاکارت��ا  62مدال کس��ب کردند که بیش��ترین
تع��داد پس از پیروزی انقالب به ش��مار میرود.
در بازیهای پاراآس��یایی جاکارتا نسبت به دوره
قبلی ارتقا داش��تیم ،در المپیک جوانان آرژانتین
از رتبه  24دوره گذش��ته به رتبه ارزشمند هفتم
رس��یدیم و  17پله صعود داش��تیم .همچنین در
لیگ قهرمانان آس��یا برای اولین بار دو باش��گاه
اس��تقالل و پرس��پولیس به مرحله یک چهارم
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نهایی صعود کردند و میتوانس��تیم ش��اهد یک
نیمه نهایی ایرانی باش��یم .تیم ملی وزنهبرداری
نیز با توجه به جوانگرایی از نظر مدالی در رتبه
دوم و از نظر تیمی س��وم دنیا شد .امیدواریم این
موفقیته��ا با قهرمانی فوتبال در جام ملتهای
آس��یا کامل ش��ود .وزیر ورزش و جوانان خاطر
نش��ان ک��رد :در خص��وص میزبانی مش��ترک
ایران ب��ا قطر برای جام جهان��ی  2022معمو ًال
کش��ورهای قدرتمند و صاحبن��ام پیش از آغاز
مسابقات در هر کشوری در کشورهای همجوار
میزبان اردوهایی را برگزار میکنند تا با ش��رایط
خو بگیرند .من س��تادی را ب��ا حضور مدیرعامل
کیش و قش��م تشکیل دادم و با مدیرعامل اروند
نیز صحبت خواهم کرد .همچنین از سفیر ایران
در قطر نیز خواهش کردیم در این جلسه حضور
داش��ته باش��ند که بتوانیم امکان��ات اردویی را
فراهم کنیم .پیش از آغاز جام جهانی روس��یه ما
در ترکیه اردو برگزار کردیم تا تیم آماده ش��ود.
فکر میکنم فرصت خوبی در مناطق آزاد کیش،

قش��م و اروند ب��رای برپایی اردوه��ای تیمهای
ب��زرگ پیش از آغاز جام جهانی  2022در اختیار
داریم .س��لطانیفر پیرامون واگذاری دو باشگاه
استقالل و پرس��پولیس گفت :موافقتها را هم
در کمیس��یون تخصصی اقتصاد و هم در کمیته
اقتصاد دول��ت گرفتهایم و در ح��ال راهیابی به
جلس��ه دولت هستیم و در مرحله نوبت در دولت
ق��رار دارد .امیدواریم با موافقت دولت ش��رایط
واگذاری را فراهم کنیم.

با توجه به استعفای رس��ول خادم ،ادامه
هم��کاری و حضور اعضای ش��وراهای
فنی کش��تی آزاد و فرنگی ه��م با ابهام
همراه ش��ده است .به گزارش مهر ،یکی
از اقدامات��ی که رس��ول خ��ادم در طول
حضورش ب��ه عنوان رئیس فدراس��یون
کش��تی در سیس��تم اجرایی و مدیریتی
فدراس��یون انجام داد ،تاسیس شوراهای
فنی کشتی آزاد و فرنگی بود .شوراهایی
ک��ه جمعی از ب��زرگان و پیشکس��وتان
کشتی را گردهم آورد تا تصمیمات کالن
و اساسی این رش��ته توسط آنها بررسی
و اتخاذ ش��ود .نحوه برخورد این شوراها
با مش��کالت و مسایل مختلف کشتی از
جمله سیاس��تگذاری برای انتخاب تیم
ه��ای مل��ی ،در اکثر اوقات ب��ا انتقادات
فراوانی از سوی اهالی کشتی همراه بود.
منتقدان خادم ،مصوبات این ش��وراها را
همان نظرات شخصی رئیس فدراسیون
م��ی خواندند ک��ه از زب��ان ب��زرگان و
پیشکسوتان مطرح می شد تا کمتر کسی
با آن مخالفت کند!
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در اجرای ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودیانی که اخرین نشانی انان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد بشرح زیر ابالغ می گردد .
ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع شغل

اصل مالیات

عملکرد

نوع اوراق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

مجید فالح نوری
مجید فالح نوری
پیمانکاری کمیزی و صالحی
پیمانکاری کمیزی و صالحی
پیمانکاری کمیزی و صالحی
هادی رهبر
هادی رهبر
هادی رهبر
حسن کاشانی
حسن کاشانی
فرشید نظری کلیمانی
بهناز عزت پناه
بهناز عزت پناه
بهناز عزت پناه
حسن توکلی قورت قیه سی

بازرگان
بازرگان
پیمانکار
پیمانکار
پیمانکار
چوب و تخته
چوب و تخته
چوب و تخته
آهن آالت
آهن آالت
بازرگانی
سیمان
سیمان
سیمان
پیمانکار

674170
39723470
30368350
56153950
210000000
8268660
33047160
3234840
3707570
38500000
48500000
22052690
25282400
49750000
135000000

1388
1389
1388
1389
1390
1388
1389
1390
1388
1389
1389
1388
1389
1390
1395

رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای
رای

شماره برگ تشخیص –برگ قطعی
شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی
1397/05/27 -394
1397/05/27 -394
1397/05/27 -423
1397/05/27 -423
1397/05/27 -423
1397/05/27 -429
1397/05/27 -429
1397/05/27 -429
1397/05/27 -400
1397/05/27 -400
1397/05/27 -403
1397/05/27 -411
1397/05/27 -411
1397/05/27 -411
1397/05/27 -415

نشانی قانونی مودی
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر
اداره امور مالیاتی شهرستان رضوانشهر

کارشناس ارشد مالیاتی :مقصود پور نقی زاده -روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران؛ داره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قدس تهران؛ هیات
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی؛ آگهی موضوع
ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی برابر رای شماره  139760301050001223مورخه  97/7/28هیات اول موضوع قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
ملک قدس تهران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای آدشیرین مهدوی عنبران فرزند مالک
مرحوم بش��ماره شناسنامه  4328صادره ازاردبیل در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مس��احت 100متر مربع ازپالک  54فرعی از  15اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  13فرعی
از اصلی مذکور واقع در شهرقدس شهرک دانش(شاه آباد) خیابان شهیدالفی نوران کوچه صاحب
الزمان پالک  11خریداری از مالک رسمی مشاعی آقای غالمحسین بختیاری غریبذوستی فرزند
بهلول محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 مقرارت س��ند
مالکیت صادر خواهد شد.سعیدهوش��نگی – رئیس ثبت اسناد و امالک  2147م الف تاریخ انتشار
نوبت اول  97/8/7 :تاریخ انتشار نوبت دوم 97/8/23 :
آگهی فقدان سند مالکیت محمدرضادرمحمدی باارائه استشهادیه گواهی شده ادعا نمودند که سند
مالکیت ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین با بنای اجداثی به مساحت  98/49متر مربع دارای
پالک شماره  5814فرعی  29اصلی بخش شش ثبت علی آباد کتول واقع دراراضی خارکالته که
به نام محمدرضا درمحمدی فرزند علیرضا صادر و تسلیم گردیده بعلت جابجائی مفقود گردیده
و نامبرده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی رااز این اداره نموده است از این رو به استناد ماده
 120اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس نس��بت به ملک
مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت  10روز از

تاریخ انتشارآگهی اعتراض کتبی خود را ضمن ارائه مدارک و مستندات به این اداره تسلیم نمایند
در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی
اقدام خواهد شد  .م .الف 51890:
تاریخ انتشار  :چهارشنبه مورخ 1397/8/23
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک علی آباد کتول
آگهی تحدید حدود اختصاصی به اس��تناد م��اده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف  ،تحدید حدود
شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین که درآن احداث بنا ش��ده دارای پالک  7132فرعی از
 -19اصلی واقع دراراضی قریه علی آباد کتول بخش شش ثبت علی آباد کتول به مساحت 112/61
متر مربع ملکی آقای حس��ین پلنگ سنگدوینی فرزند محمد علی ساعت  9صبح روز شنبه مورخ
 1397/9/17در محل وقوع ملک واقع درعلی آباد کتول  ،خیابان مزرعه کوچه شهید جهان تیغ 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 تحدیدی 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
اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند بدادگاه مربوط مراجعه و گواهی عدم تقدیم
و درخواس��ت را دریافت به اداره ثبت تسلیم نماید  .بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض
اداره ثبت وفق مقررات مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود.م.الف51889 :
تاریخ انتشار :چهارشنبه 1397/8/23
عیسی حسن قاسمی – رئیس اداره ثبت اسنادو امالک علی آباد کتول
متن اگهی مزایده به موجب پرونده اجرائی کالسه  9700549ششدانگ پالک ثبتی  2011فرعی از
 3624اصلی واقع در بخش  2غرب ثبت بابل به نام اقای سید عباس یحیی نژاد ثبت و صادر گردیده
است طبق س��ند رهنی شماره  95008مورخ  94/03/11دفتر خانه ش��ماره 16بابل در رهن بانک
کش��اورزی بابل قرار گرفته است ضمنا یاداور می شود مازاد پالک فوق الذکر به موجب دستور

ریاست محترم شعبه  6دادگاه عمومی حقوقی بابل بازداشت می باشد برابر نظر کارشناس رسمی
دادگس��تری ملک واقع در بابل – بلوار مادر – مهدی اباد – پش��ت مس��کن مهر – شهرک ویالیی
پزش��کان قرار دارد در عرصه ملک هیچ گونه اعیانی و مس��تحدثاتی وجود نداشته است کاربری
ملک مسکونی می باشد و در تصرف مالک می باشد پالک فوق از ساعت  9الی  12روز سه شنبه
مورخ  97/09/20در اجرای ثبت اس��ناد بابل از طریق مزایده به فروش می رس��د مزایده از مبلغ
 12/000/000/000ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر
است پرداخت بدهی های مربوط به اب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در
صورتی که مورد مزایده دارای انها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره
تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده است
و نیزدر صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هرینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد  .م
الف  97/100/4648تاریخ انتشار اگهی :چهارشنبه 97/8/23
اجرای ثبت بابل
مفقودی -بدینوسیله اعالم می دارد اصل دفترچه قرارداد شماره  19453مورخ  89/12/9فی مابین
ش��رکت شهرک های صنعتی مازندران و شرکت شایان ظروف جم موضوع حق انتفاع یک قطعه
زمین بشماره  4-5بمتراژ  1704مترمربع از اراضی شهرک صنعتی سنگ تاب مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.
مفقودی -برگ س��بز خودرو پژو  206 SDبا مش��خصات مدل  1395به رنگ سفید و به شماره
موتور  163 B 240262و ش��ماره شاس��ی  NAAP 41 FE 8 GJ 756409به شماره پالک ایران
 273 -62ج  68متعلق به آقای صادق آهنگری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

