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ورزشی
هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال ایران
نکته ورزشی

مسئله اصلی ورزش کدام است
هجمه هنجارشکنان یا «میز قطر»...؟!

سرویس ورزشی-
یکــی از پیامدهای حضور غریبهها و نفــوذ فرصتطلبان در جایگاههای
حســاس و بعضا مدیریتی ورزش ،ایجاد جو بدبینــی و فضای بیاعتمادی و
بداخالقی و حرمتشــکنی در ورزش اســت .این فضا چند سالی است که به
شــکلی ملموس و آشکار ،سایه ســنگین و کسالتآور خود را بر سر ورزش ما
گســترانده و متاسفانه چهرهها و شخصیتهای ورزشی ما را هم به ورطه خود
کشانده و روز و هفتهای نیست که شاهد اظهارات چهرههای ورزشی و مربیان
و مدیران و ...علیه یکدیگر در رسانهها نباشیم.
همین چند روز اخیر داستان بیانیه نویسی دو تیم ریشه دار علیه یکدیگر
را همه خوانده و میدانیــم ،اظهارات تند و زننده مربیان و مثال بزرگترهای!
دو تیم فینالیســت جام حذفی را همه شــنیدیم و مطلع شــدیم ،در پایان
هــر بازی لیگ برتــر و غیر آن معموال مصاحبههای پرنیــش و کنایه مربیان
و دســتاندرکاران تیمها را درباره نقش و تاثیر « دســتهای پشت پرده» بر
تعیین نتایج مســابقات و حتی تعیین کردن قهرمان مسابقات را میخوانیم و
میشــنویم ،مصاحبههایی که ذهن عالقهمندان به ورزش را مشوش میکنند
و به فضای بدبینی و بیاعتمادی دامن میزنند و ...البته این قصه و حاکمیت
فضای بدبینی و بیاعتمادی اختصاص به رشته خاصی مثل فوتبال ندارد ،هر
چند که اوج این فضا و بدبینیها و حرمتشکنیها و بداخالقیها و ...در همین
فوتبال چهره میبندد ،اما تقریبا اکثر رشــتههای ورزشی از حاکمیت چنین
جو و فضایی در اذیت و آزار هستند و طرفداران تیمها و عالقهمندان ورزش با
کسالت و حال نه چندان خوب پیگیر مسابقات و نتایج هستند.
همین هفته پیش کســانی که از نزدیک فینال لیگ هندبال کشور را در
سالن شاهد بودند ،دیدند که در بازی دوم و بعد از اتمام مسابقه جذاب فینال،
چگونــه به ناگهان همه چیز به هم ریخــت و زیباییها و جذابیتهای فینال
حســاس و رقابت نزدیک دو تیم تحتالشعاع درگیری لفظی و فیزیکی برخی
از طرفــداران و مســئوالن دو تیم که بعضی از آنها لبــاس خدمت هم بر تن
داشتند ،قرار گرفت.
به گمان ما که بر مســتندات و شواهد استوار است دلیل اصلی این ماجرا
همان است که در شروع مطلب گفتیم :حضور غریبهها و رخنه فرصتطلبان
در ورزش .به دیگر سخن ،کار دست کاردان نبودن است و باز به تعبیر سادهتر
عــدم رعایــت ابتداییترین اصول و ضوابط در تعییــن و انتصاب و یا انتخاب
مدیران و دستاندرکاران ریز و درشت است .کافی است این وضعیت و دالیل و
چرایی و چگونگی پیدایی وحاکمیت آن را بهطور علمی و جامعهشناسانه مورد
تحلیل قرار دهیم و آسیبشناسی کنیم .بیتردید یکی از اصلیترین نتایج این
تحقیق این خواهد بود که در هر رشــتهای به میزانی که مدیریت و اداره امور
به دست آدمها و عناصر غریبه و بیگانه با ورزش باشد این فضای بیاحترامی و
بدبینی و سوءظن بیشتر است.
بنابراین اگر میبینیم فضای رشــته جــذاب و پرطرفداری مثل فوتبال،
مســمومتر وآلودهتر وناسالمتر از سایر رشتههای ورزشی است شک نکنیم که
در اینجا جریانات نااهل وغریبههای فرصتطلب یا شــهرتجو و خالصه این
قماشآدمها نفوذ و رخنه بیشــتری کرده و بر مناصب حساس و جایگاههای
مهمی حتی تا سطح مدیریت و ریاست فدراسیون ،چنگانداختهاند .درگیری
و برخورد و اظهارات تند وگاه توام با بیاحترامی همیشه و همه جا در ورزش و
رقابتهای ورزشی دیده شده ،اما آنها اتفاقات نادری بوده ناشی از عصبانیتها
و قضاوتهــای عجوالنــه و ...که غالبا دیر یا زود با یــک عذرخواهی به پایان
میرسد.
در گذشــته در همیــن فوتبــال گهــگاه شــاهد اتفاقــات ناپســند و
درگیریهای غیر اخالقی و اظهارات حرمتشــکنانه بودیم اما اگر به آرشــیو
نشــریات آن زمــان نگاهــی بیندازیم ،خواهیــم دید موضوع خیلــی زود با
دخالت مســئوالن و یــا پادرمیانی بزرگترهــا و پیشکســوتها و ...فیصله
مییافــت و ...بنابراین آن اتفاقــات در برابر روند کلی و جــو و فضای حاکم
بر ورزش ،اســتثناء بوده اســت و نه قاعده .قاعده ،رعایت اخالق و احترام به
رقیــب و تکریم بزرگتر و حرمتمداری بود .این قاعدهای اســت که امروز در
حرفهایترین ســطح ورزش دنیا رعایت میشود و هیچ بازیکن و مربی و مدیر
و ...حق کوچکترین تخطی و اظهارنظر توهینآمیز وحرمتشــکنانه و تهمت
و ...را ندارد و با هر کسی که از چارچوب وظایف خود عمال و لفظا خارج شود
با قاطعیت و برمبنای قانون برخورد میشود.
ی در و پیکری مثل فوتبال دیده
آنچــه امروز در ورزش ما و رشــتههای ب 
میشــود و فضای غالب آن را شکل داده ،استثنا نیست بلکه قاعده است ،که
دیگر دارد حالت عادی و معمولی به خود میگیرد .یعنی اگر مسابقهای بدون
جنجال و درگیری و فحش چارواداری و ...تمام شد ،باید سخت تعجب کنیم!
اگر در پایان هربازی مربیان تیم لبخند زنان به ســوی هم رفتند و دســتها
را به هم فشــردند و به یکدیگر خسته نباشــید گفتند بایدهاج و واج بمانیم!
اگــر در کنفرانس خبری پایان بازی مربیان بدون تیکهانداختن و متلکگویی
بــه این و آن و زمین و آســمان و متهم کردن حریفان بــه تبانی با داوران و
مقامات باال و حتی مقامات غیر ورزشــی و ...با لحنی مودبانه و فروتنانه درباره
مسائل فنی صحبت کردند و ...باید متحیر بمانیم ،اگرنه در فوتبالی که کار در
بســیاری از جاهای آن دست کاردان نیست و آدمهای غریبه و فرصتطلب و
منفعتجو و شیفته صندلی مدیریت و ریاست در وسط میدان جوالن میدهند
و بــزرگان و چهرههای محبــوب و اصیل را به کنج انزوا رانده وخانهنشــین
کردهاند و بسیاری از رســانههای آن را داللهای اسم و رسمدار و البته بدنام
اشــغال کردهاند که برای باال و پایین فوتبال و فدراســیون و حتی تیم ملی،
ن تکلیف میکنند و دوربین برنامههای ورزشــی مثال فاخر!! آنها دنبال
تعییــ 
لب و لوچه بازیکن عصبی و هیجانی در میدان هســتند که لبخوانی کنند تا
طی آن به این کشف بزرگ و حیاتی! و البته فرهنگی و اخالقی!! نائل آیند که
فالن بازیکن در فالن دقیقه به چه کسی فحش داد و مضمون و یا عین فحشی
که بر زبان آورد از چه سنخ فحشی بود! و یا حرفهایوار دنبال این هستند که
کجا دو تا جوان روی ســکو نشسته و به سیگار پک میزنند و...تا آن را شکار
دوربین خود کنند و با نشان دادن آن ضمن اینکه آبروی آن جوانها را میبرند
درباره یک امر غیر اخالقی دیگر قبحشکنی کنند و ...البته در پایان هم بالحنی
خیلی دلسوزانه و ناصحانه در حق آن بچهها پدری کنند و اندرمضرات و معایب
سیگار کشیدن در سنین جوانی ،آن هم در ورزشگاه اظهار فضل نمایند و...
حاکمیت چنین فضای غیراخالقی و جو مسموم و مملو از بدبینی و انگ
و تهمت و اهانت و حرمتشــکنی و...کامال طبیعی اســت .نمیدانیم آیا نزد
مسئوالن ارشد ورزش ،وزیر محترم و ...اصال چنین مسائلی«،مسئله» است یا
اینکه مســئله مهم از نظر آقایان بحث صعود فوتبال از گروه مقدماتی در جام
جهانی است و مهمتر از همه ،بحث مهم و بینالمللی «میز قطر»! و ...و مسائل
فرهنگی و اخالقی و هجمه جریانات ناســالم و قبحشکن و هرهری مسلک و
ضداخالق و فرهنگ به ورزش چندان مهم نیســت که وقت پر ارزش خود را
صرف پرداختن به آن نمایند!

آگهی ابالغ اجرائیه

طبق ماده  18آییننامه اجرای اسناد رسمی الزماالجرا بدینوسیله به
خانم صبیحه چهاربرجی نام پدر :حســن تاریخ تولد1331/01/03 :
شــماره ملی 1816773621 :شماره شناسنامه 146 :به نشانی :اراک
خانهســازی بلوک  6احد از ورثه محمدسعید شبروی حرف شماره
ملی  * 1817462105ابالغ میشــود که لیال صوفی عراقی جهت
وصول مبلــغ  129400000000ریال بهای  100عدد ســکه تمام
بهار آزادی و نیم عشــر اجرایی متعلقه مســتند ســند ازدواج شماره
 ،71/4/3-9928بانک مربوطه :ملت ،علیه شــما مبادرت به صدور
اجراییه نموده و پرونده به کالســه  14001131در این اجرا تشکیل
و در جریان اقدام اســت و چون طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس
تعیین شــده در اجراییه شناخته نشدهاید و بستانکار نمیتواند شما را
معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست لذا به استناد تقاضای
بستانکار به شماره وارده ماده  18آییننامه اجرای مفاد اجراییه مورد
اشــاره در روزنامه الکترونیکی کثیراالنتشــار کیهان آگهی میشود.
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز رسمی
ابالغ اجراییه محســوب میشود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید
عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
منصوری
/182مالف

نبرد حساس فوالد – استقالل و پرسپولیس  -سپاهان
تکلیف قهرمانی در اهواز و سیرجان مشخص می شود؟!
سرویس ورزشی-
دو بازی حســاس فــوالد – اســتقالل و
پرسپولیس – سپاهان که شاید تکلیف قهرمان
لیگ برتر را مشخص کند بدون حضور تماشاگران
برگزار میشود.
هفته بیســت و هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران
امروز با برگزاری  8دیدار پیگیری میشــود که در مهمترین
بازی فوالد خوزســتان تنها تیم آسیایی حال حاضر فوتبال
کشــورمان که حضوری قدرتمندانه در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آســیا داشــت و بدون باخت صعــود کرد میزبان
استقالل صدرنشین لیگ برتر است .استقالل بعد از پیروزی
مقابل شــهرخودرو گام بلندی به سوی قهرمانی برداشته و
خیلی سخت است که آبیپوشان در این فصل قهرمان نشوند.
شاگردان فرهاد مجیدی برای رسیدن به قهرمانی زودهنگام
بایــد فوالد را شکســت بدهند و در واقع این مســابقه پل
قهرمانی اســتقالل است که اگر به سالمت از آن عبور کنند
میتوانند تا حدودی خود را قهرمان لیگ بدانند.
اگرچه اســتقالل قویترین خط دفاع لیــگ را دارد اما
فوالدیها هم در دفاع با برنامه و منسجم هستند .شاگردان
نکونام نیمنگاهی به جایگاه ســومی سپاهان دارند به همین
دلیل قرمزپوشــان اهوازی نیز دراین بازی انگیزههای زیادی
برای پیروز شدن دارند اما استقالل شکست ناپذیرترین تیم
این فصل است.
پریرا با  10گل زده زهردارترین بازیکن فوالد اســت و
در استقالل هم یامگا  9گله مهاجم خطرناکی است اما نباید
از آرمان رمضانی پرانگیزه و حتی رودی ژستد در این دیدار
غافل بود .در واقع فرهاد مجیدی دردسر شیرینی دارد که از
بین ایــن مهاجمان آماده بهترینها را انتخاب کند .در بازی
رفت اســتقالل یک بر صفر پیروز شــد و اگر بتواند در بازی
برگشــت هم سه امتیاز از فوالد بگیرد دیگر تا حدود زیادی
خیالش بابت قهرمانی راحت است .الزم به یادآوری است بنا
بر اعالم باشگاه فوالد این بازی بدون تماشاگر برگزار میشود.
پرسپولیس – سپاهان

پرسپولیس و سپاهان یکی از جذابترین و حساسترین

حدیث دشت عشق
یادی از شهید ابوالحسن منصوری

بلندپرواز

باشد تیمهای باالتر امتیاز از دست بدهند .شهرخودرو این
هفته کار ســختی مقابل پیکان دارد تیمی که در  8هفته
اخیرش پیروزی نداشته و میخواهد نوار ناکامیهایش را
قطع کند .بنابراین بازی سختی در انتظار هر دو تیم است.
پیکانیها برای ماندن در رده هفتم جدول تالش میکنند.
مسابقه رفت دو تیم با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان
رسید.
برنامه کامل دیدارهای هفته بیست و هفتم به این شرح
است:
شنبه  24اردیبهشت 1401

مســابقات فصل اســت بخصوص اینکــه ایــن مرتبه اگر
سرخپوشــان پایتخت در این بازی امتیاز از دســت بدهند
ممکن است زمینه قهرمانی زودهنگامی رقیب خود استقالل
را فراهم کنند .از طرفی ســپاهان به دنبال رسیدن به نایب
قهرمانی لیگ است و با تمام توان در این بازی ظاهر خواهد
شــد .البته این مسابقه در ســیرجان برگزار میشود شهری
کــه زمین چمنی عالی و ورزشــگاهی مناســب و مردمانی
خونگرم دارد اما برای پرســپولیس خیلی خوشیمن نیست
زیرا شــاگردان گلمحمدی در سیرجان سوپرجام را به تیم
فوالد باختند.
ســاعت برگزاری این مسابقه حیرت انگیز است! 21:50
یعنی مســابقه در صورت داشــتن وقتهــای اضافه ممکن
اســت تا بامداد یکشنبه به طول بینجامد! یکی از مهمترین
دیدارهای هفته در نیمه شــب به پایان میرسد .پرسپولیس
حاال میداند که دیگر از اســتقالل امتیازی کســر نخواهد
شــد و اگر میخواهد حداقل جنــگ قهرمانی را تا روز آخر

وزیر ورزش :تعویق بازیهای آسیایی هیچکس را خوشحال نکرد

وزیر ورزش و جوانان گفت :کسی از شنیدن خبر تعویق بازیهای آسیایی  ۲۰۲۲خوشحال نشد و این اتفاق شوک
مأیوسکنندهای بود.
سید حمید سجادی در حاشیه مسابقات دو صحرانوردی پیشکسوتان در باشگاه انقالب ،گفت :فدراسیونها برای این مسابقات
برنامهریزی کردند و تقریبا کسی از شنیدن این خبر خوشحال نشده است .تیمهای مختلف ما برنامهریزی کرده بودند .من رئیسستاد
بازیهای آســیایی و المپیک پاریس هســتم ،چون دقیقا در جزئیات کار قرار داشتم میگویم ما کامال آمادگی پشتیبانی و امکانات
داشتیم و به لحاظ فنی و ورزشی اطالع دارم که تیمها در اردوهای سنگین هستند.
وی افزود :تعویق بازیهای آسیایی شوک مایوسکننده بود و خبر خوشحالکنندهای نبود .کاری نمیتوانیم بکنیم چون میزبان
این تصمیم را گرفته و ما باید تعویق مسابقات آسیایی را به فرصت تبدیل کنیم .باید دورخیز خوبی انجام دهیم و جهش خوبی برای
حضور در مسابقات داشته باشیم .دیروز همچنین وزیر ورزش معاون خود در توسعه ورزش قهرمانی این وزارتخانه را مأمور پیگیری و
حل مشکل بیمه ورزشکاران کرد .یکی از دغدغههای ورزشکاران در تمامی این سالها موضوع بیمه بوده است؛ دلنگرانی مهمی که
توسط نمایندگان ورزشکاران در دیدار با رئیسجمهور هم مطرح شد.
پس از این دیدار ،وزیر ورزش و جوانان برای عمل به دستور آیتاهلل رئیسی و حل این دغدغه ورزشکاران ،محمد پوالدگر معاون
توسعه ورزش قهرمانی را برای پیگیری و حل بیمه ورزشکاران مأمور کرد تا این دغدغه ورزشکاران مرتفع شود.

ادامه بدهد باید ســپاهان را شکســت بدهد البته به شرطی
که اســتقالل هم امتیاز از دست بدهد وگرنه جبران فاصله
 6امتیازی در  4هفته مانده به پایان مســابقات کاری دشوار
است .از سویی دیگر سپاهان اگر پرسپولیس را شکست بدهد
به دو امتیازی شاگردان گلمحمدی میرسد و در آن صورت
ممکن است پرسپولیس حتی نایب قهرمان هم نشود .بازی
رفت دو تیم با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان
رسید .الزم به یادآوری است که بر اساس اخبار منتشر شده
این بازی هم بدون تماشاگر برگزار میشود.
شهرخودرو – پیکان

شهرخودرو بعد از گل دقیقه  89که از استقالل خورد
کارش برای ماندن در لیگ برتر ســختتر شد با این حال
این تیم قعرنشــین با داود سیدعباســی بازیهای خوبی
انجام داد و شــاید اگر او زودتر ســرمربی میشد شرایط
شهرخودرو بهتر میشد .اکنون این تیم مشهدی برای بقا
در لیگ برتر باید هر  4بازی باقیماندهاش را ببرد و امیدوار

آگهی فقدان سند

آقــای هادی رضایی با ارائه دو برگ استشــهاد محلی مصدق ،طی
درخواســت شــماره  927مورخ  1401/01/27تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی مقدار  200ســهم مشــاع از  23100سهم ششدانگ
عرصه و اعیان زمیــن پالک  49فرعی از  14اصلی واقع بخش 10
ثبت حوزه ثبتی شهرستان نور با شماره سریال  833971که در دفتر
 65صفحه  262شماره ثبت  8005به نام هادی رضایی ثبت و صادر
گردید و به علت نامعلوم مفقود شده لذا درخواست صدور سند المثنی
نموده اســت .در اجرای مــاده  120آییننامه اصالحی قانون ثبت و
تبصرههــای ذیل آن مراتب در یک نوبــت آگهی میگردد .چنانچه
اشــخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل ســند مالکیت مذکور
نزد خود میباشــند ظــرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی
میبایســت اعتراض خود را به پیوست اصل ســند مالکیت یا سند
معامله به اداره ثبت محل ارائه و رســید آن را دریافت نمایند .بدیهی
اســت چنانچه پس از اتمام مدت مقــرر اعتراض ارائه نگردد و یا در
صورت اعتراض اصل ســند مالکیت و یا سند معامله ارائه نگردد این
اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود.
تاریخ انتشار1401/02/24 :

علی سعادتی
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور

جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال -جام خلیجفارس
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امامی :نذر کرده بودم مدالم را به فرزند شهید صدرزاده اهدا کنم

دارنده مدالهای برنز جهان و طالی آسیا گفت :قبل از رقابتهای
آســیایی نذر کردم برای کســب مدال طال و حل مشکلم ،مدالم را به
خانواده شهید صدرزاده تقدیم کنم.
یونــس امامی درباره اهدای مدال طالی آســیا به فرزند شــهید مصطفی
صدرزاده ،اظهار کرد :قبل از رقابتهای آسیایی بر سر مزار شهید گمنام فدراسیون
کشــتی نذر کردم اگر به طالی آسیا برسم و از سوی دیگر مشکلی که دارم حل
شود ،مدال طالی خود را به خانواده این شهید عزیز تقدیم کنم .در اینباره با رئیسفدراسیون کشتی و مربیان نیز صحبت کردم که با
استقبال آنها مواجه شد و خدا را شکر توانستم با کسب مدال طالی آسیا ،این مدال را در مراسمی به فرزند این شهید بزرگوار تقدیم
کنم .آزادکار وزن  ۷۴کیلوگرم ایران و دارنده مدالهای برنز جهان و طالی آسیا ،در ادامه درباره شرایط خود در اردوی تیم ملی ،گفت:
خدا را شکر شرایط خوبی دارم و تمریناتم را زیر نظر کادر فنی تیم ملی دنبال میکنم .در حال حاضر نفراتی که در رقابتهای جهانی
نروژ به مدال طال رسیدند ،به همراه من و عموزاد که در رقابتهای قهرمانی کشور و آسیایی قهرمان شدیم ،در اردو حضور داریم .وی
افزود :برای حضور در مسابقات پیشرو و هر رویدادی که کادر فنی تیم ملی صالح بداند ،آماده مبارزه هستم و سعی میکنم بهترین
عملکرد را در تیم ملی داشته باشم .امیدوارم در نهایت با کسب نتایج الزم ،بتوانم برای کشتی ایران افتخارآفرینی کنم.

اخبار کوتاه از فوتبال

بازی دوستانه ایران و کانادا  ۱۵خرداد در ونکوور
تيم ملى فوتبال ايران در نخســتين ديدار تداركاتى خود پيش از حضور در
جام جهانى ميهمان كانادا خواهد بود.
اردوی آمادهسازی تیم ملی و برگزاری بازیهای دوستانه در فیفا دیهای
پیش رو ،مســئلهای است که به ســوژه روز فوتبال ایران تبدیل شده است .به
دلیل برگزاری تورنمنتهای مختلــف ملی در قارههای اروپا ،آفریقا و آمریکای
جنوبی ،عمال شانس برگزاری دیدار تدارکاتی با تیمهای مطرح دنیا به کمترین
حد خود رسید.
تیمهای اروپایی در فیفا دی پیش رو درگیر مسابقات لیگ ملتهای اروپا
هســتند و قاره آفریقا در فیفا دیهای پیــش رو ،درگیر برگزاری رقابتهای
مقدماتــی جام ملتهــای آفریقا  2023خواهد بود .قاره آمریکای شــمالی و
مرکزی نیز رقابتهای لیگ ملتهای کونکاکاف را در پیش دارد .این مسابقات
دومین دوره خود را ســپری خواهد کرد که شامل  41عضو کونکاکاف خواهد
بود.
جمیع این اتفاقات سبب شــد تا شانس برگزاری بازی دوستانه با تیمهای
ملی بزرگ دنیا به صفر برسد ،با این وجود فدراسیون فوتبال تالشهای خود را
برای برگزاری بازی دوستانه با تیمهای خوب جهان به کار گرفت و فعال نخستین
حریف تدارکاتی شاگردان اسکوچیچ مشخص شده است.
با اعالم رســمی فدراســیون فوتبال ،بر اســاس توافق صــورت گرفته با
فدراســيون فوتبال كانادا ،در تاریخ پنجم ماه ژوئن مصادف با  15خرداد ،تیم
ملی ایران در شــهر ونكوور برابر تيم ملى اين كشــور قرار گرفته و نخستين
ديدار تداركاتــى خودش را پيش از حضور در مســابقات جام جهانى ٢٠٢٢
برگزار مى كند.
برگزاری بازی تدارکاتی با تیم ملی کانادا ،یک دیدار دوســتانه قابل قبول
به شــمار میرود .آنها در مرحله مقدماتی جــام جهانی  4امتیاز از آمریکا یکی
از حریفــان ایران در جام جهانی گرفتند و باالتر از این تیم و مکزیک ،در صدر
جدول ردهبندی قرار گرفته و راهی قطر شدند.
در بخش پایانی اطالعیه فدراســیون نیز از تالش برای انتخاب حریف دوم
خبر داده شده و آمده است :فدراسيون فوتبال پس از قطعى نمودن اين مسابقه
به دنبال توافق با برخى از كشورها به منظور انجام دومين بازى تداركاتى در فيفا
دى پيش روى خواهد بود.
بیرانوند از بواویشتا جدا شد
دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران از باشگاه پرتغالی جدا و به باشگاه آنتورپ
بلژیک بازگشت.
علیرضــا بیرانوند که با قراردادی به صــورت قرضی از آنتورپ بلژیک راهی
بواویشتای پرتغال شده بود ،با پایان مدت قراردادش با باشگاه پرتغالی ،حاال قرار
است به آنتورپ بازگردد.بیرانوند که یک سال دیگر با آنتورپ قرارداد دارد ،هنوز
درباره آینده خود تصمیمی اتخاذ نکردهاما بعید است فصل بعد را در این باشگاه
بلژیکی بماند.بواویشتا در آخرین دیدار فصل خود امشب به مصاف توندال میرود
و بعد از این دیدار بیرانوند به بلژیک باز خواهد گشت.

*هوادار...............................................فجرسپاسی(ساعت)18:00
*نفت مسجد سلیمان.............نساجی مازندران(ساعت)19:30
*آلومینیوم اراک....................صنعت نفت آبادان(ساعت)19:30
*مس رفسنجان.......................گل گهرسیرجان(ساعت)19:30
*فوالد.......................................................استقالل(ساعت)19:45
*شهرخودرو مشهد....................................پیکان(ساعت)20:00
*ذوب آهن.................................................تراکتور(ساعت)20:00
*پرسپولیس ............................................سپاهان(ساعت)21:50

 2استعفا در  ۴ماه
ادامه فعالیت هیئتمدیره پرسپولیس با  ۳عضو!
هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس با اســتعفای دو عضو خود ،تنها با سه نفر
به کار خود ادامه میدهد و هنوز درباره این باشگاه تصمیمگیری نشده است.
وزارت ورزش و جوانــان در تاریــخ  22دی مــاه ســال گذشــته ،اعضای
هیئتمدیره و مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس را انتخاب و معرفی کرد تا این
باشگاه حداقل به لحاظ ظاهری ،شکل و شمایل «یک باشگاه» را به خود بگیرد.
بیژن ذوالفقارنســب ،غالمعلی محمدعلیپور ،محمد اسدمســجدی و سیدمجید
پوراحمدی به همراه رضا درویــش بهعنوان مدیرعامل ،پنج عضو جدید هیئتمدیره
باشــگاه پرســپولیس بودند که تنها پس از چند روز از این انتصابات ،ذوالفقارنسب از
سمت خود کنارهگیری کرد تا هیئتمدیره باشگاه بدون رئیسبه کار خود ادامه داد .در
این شرایط حاال پس از چهار ماه ،غالمعلی محمدعلیپور نیز از سمت خود استعفا کرده
است تا هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس ناقصتر از قبل و با سه عضو به کار خود ادامه
دهد .موضوعی که به نظر میرسد وزارت ورزش باید سریعتر به آن ورود کند و درباره
استعفای اعضای هیئتمدیره و همچنین انتخاب نفرات جایگزین تصمیمگیری کند.
کاپ جام جهانی به ایران میآید
با اعالم فیفا ،ایران یکی از کشــورهایی است که برای نخستین بار میزبان
کاپ جــام جهانی فوتبال خواهد بود .پس از تور پنج روزه در قطر برای نمایش
عمومــی کاپ ویژه جام جهانی در کشــور میزبان جام جهانی  ۲۰۲۲شــرکت
کوکاکوال تور جهانی خود را برای نمایش عمومی کاپ آغاز کرد.
طبق اعالم فیفا قرار است کاپ ویژه جام جهانی در  ۵۱کشور و نقطه دنیا به
نمایش دربیاید و برای اولین بار ،این کاپ به هر  ۳۲کشور حاضر در جام جهانی
 ۲۰۲۲برده خواهد شد که ایران نیز یکی از کشورهای حاضر در این جام است.
این در حالی اســت که در ســه دوره اخیر جام جهانی در سالهای ،۲۰۱۰
 ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸این تور در سراسر جهان برگزار میشد ،اما این کاپ ویژه تاکنون به
ایران نیامده است .کاکا و ایکر کاسیاس که با تیمهای ملی برزیل و اسپانیا قهرمانی
در جام جهانی  ۲۰۰۲و  ۲۰۱۰را تجربه کردهاند ،سفیران کوکاکوال برای نمایش
کاپ جام جهانی در نقاط مختلف دنیا هســتند .آنها در اولین قدم کاپ ویژه جام
جهانی را به کشور امارات متحده عربی بردند و این سفر از ورزشگاه کوکاکوال در
دبی آغاز شد .کاپ ویژه جام جهانی قرار است پس از این تور جهانی و حضور در
 ۵۱نقطه دنیا ،پیش از آغاز جام جهانی به کشور قطر بازگردانده شود.
درخشان سرمربی جدید سایپا
پس از استعفای امیدرضا روانخواه از سرمربیگری تیم فوتبال سایپا ،مدیران
این باشگاه با گزینههای مختلف وارد مذاکره شدند و در نهایت حمید درخشان به
عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد .سایپا که با  34امتیاز در رتبه چهاردهم
جدول ردهبندی قرار دارد ،طی  5هفته باقی مانده مسابقات لیگ دسته اول باید
به ترتیب با شاهین شهرداری بوشهر و ماشینسازی ،آرمان گهر ،رایکا و شهرداری
همدان مصاف بدهد و پس از سقوط تیمهای شاهین شهرداری بوشهر و ماشین
ســازی تبریز به لیگ دســته دوم در کنار تیمهای استقالل مالثانی ،رایکا بابل و
ویستا توربین همچنان در خطر سقوط به سر میبرد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبت نوشهر

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  -1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر
در واحد ثبتی نوشــهر مورد رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم
صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه کورکورسر علیا پالک  5اصلی بخش  1قشالقی
 120فرعی آقا /خانم عباس بشردوســت فرزند اسحق نســبت به ششدانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  130/1مترمربع خریداری بدون واسطه /با واسطه از اسماعیل پورحسن
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و مــاده  13آییننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصلــه  15روز از طریق این روزنامه
محلی /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیئت الصاق تا
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آییننامه مذکور در
مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیئت پس از
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت
همزمان باطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :

صفر رضوانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

معرفی بهترینهای صد سال ورزش ایران

«بهترینهای صد سال ورزش ایران» معرفی شدند.
مراسم اختتامیه جشنواره یکصد ،چهارشنبه شــب ( ۲۱اردیبهشت) در مرکز
همایشهای صدا و سیما با حضور مدیران سازمان صداوسیما ،مدیران ارشد ورزش و
پیشکسوتان ورزش کشور برگزار شد و پیمان جبلی رئیسسازمان صداوسیما نیز در
بخش پایانی مراسم حضور یافت.
جشنواره انتخاب برترینهای قرن ورزش ایران به همت شبکه ورزش و با همکاری
وزارت ورزش و جوانان ،کمیته ملی المپیک و کمیته ملی پارالمپیک و حمایت شورای
ورزش رســانه ملی ،از ابتدای سال  ۱۴۰۰با تشکیل کمیته راهبردی آغاز به کار کرد
تا عناوین و شاخصهای انتخاب برترینهای قرن ،تدوین و اعتبارسنجی شود .در این
مرحله  ۱۲۳۶نامزد معرفی شدند که با تجمیع نامزدهای کمیته راهبردی ،نامزدها به
 ۱۴۲۷نفر رسیدند .در گام سوم ،هیئتهای شش گان ه تخصصی با همراهی کارشناسان،
مربیان ،خبرنگاران و سردبیران ورزشی تشکیل شد که خروجی این نشستها ،راهیابی
 ۱۳۵نامزد در هشت عنوان به مرحله داوری بود .در کمیته داوری ده نفره ،با حضور
عالیتر ین مقامات ورزش کشور ،خبرگان ورزش دانشگاهی ،مورخین و پیشکسوتان
ورزشی ۵۲ ،نامزد نهایی برای رجوع به افکار عمومی معرفی شدند.
در ایــن مرحله؛ برنامه تلویزیونی یکصد از اول فروردینماه ،با معرفی نامزدهای
جشــنواره و مرور موفقیتها و دستاوردهای ورزش ایران ،با  ۷۰ساعت برنامهسازی
بر روی آنتن شبکه ورزش رفت و به طور همزمان و در گام نهایی ،به سیاق همیشه؛
حرف آخر را مردم ورزش دوســت کشورمان زدند و با نزدیک به دو میلیون و پانصد
هزار رای به این جشــنواره رونق بخشیدند و نفرات برتر را برگزیدند .اسامی نفراتی
که در این مراســم لوح دریافت کردند و مورد تقدیر قرار گرفتند ،به شرح زیر است:
* جایزه شهدای ورزشکار :تیم ورزشی شهدای چوار * تندیس مدیر شهید:
شــهید عبداهلل اسکندری رســید که اول خرداد  93در ســوریه به شهادت رسید.
* ورزشکار شهید :شهید سعید طوقانی * پهلوان قرن :پهلوان سید حسن رزاز
* رفتار جوانمردانه :محمد انصاری * یار مظلوم (عدم رقابت با نمایندگان
رژیم صهیونیستی) در بین ورزشکاران خارجی :فتحی نورین ورزشکار رشته
جودو از الجزایر * یار مظلوم (عدم رقابت با نمایندگان رژیم صهیونیستی)
در بین ورزشکاران ایرانی :علیرضا جهانبخش * مدیر و خادم قرن :محمود
خســرویوفا -در این بخش از محمدرضا یزدانی خرم رئیسســابق فدراسیونهای
والیبال و کشتی تقدیر شد و پسر او لوح و تندیس را دریافت کرد * .مربی قرن:
محمــد بنــا * تیم قرن :تیم ملی فوتبــال در  - 1998در این بخش از تیم ملی
والیبال نشســته به عنوان یکی از تیمهای برتر تاریخ ورزش ایران و جزو ســه تیم
برتر در رأیگیری تقدیر شد * .مدال قرن :جهان پهلوان غالمرضا تختی -در این
بخش از زهرا نعمتی ملیپوش پاراتیراندازی دارنده ســه طالی پارالمپیک به عنوان
یکی از مدالآوران برتر تاریخ ورزش ایران تقدیر شد * .صحنه (لحظه) ماندگار:
حســن یزدانی ملیپوش کشتی آزاد و پیروزی مقابل تیلور در مسابقات جهانی نروژ
* گل قرن :خداداد عزیزی به استرالیا در انتخابی جام جهانی .1998
در این مراسم از مرحوم سیامند رحمان قویترین ورزشکار معلول جهان تقدیر
شد و پدر او لوح و تندیس را دریافت کرد.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به دســتور مواد  ۱و  ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20و برابر رای شماره  ۱۴۰۱۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۰۰۷۷مورخ
 ۱۴۰۱/۰۱/۰۷هیات قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در
واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای  /خانم محمدحسن
مهدیان فرزند علیرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت
 225/37مترمربع که مقدار  ۶۰ســیر مشاع عرصه وقف میباشد به شماره پالک ۶۶
فرعی از  ۲۳اصلی واقع در قریه عباســکال بخش  ۱۱خریداری شده از آقای  /خانم
نظام مهدوی مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده  ۳قانون تعیین
تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رســمی وماده  ۱۳آئین نامه
مربوطــه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طریــق این روزنامه و محلی /
سراســری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ،گواهی تقدیم دادخواســت به
دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید
و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه عمومی متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان -عیناله تیموری

شهید ابوالحسن منصوری  17اسفندماه سال
 ۱۳۳۷در شهر بیجار چشم به جهان گشود.دوران
کودکی را در زادگاهش سپری کرد و در سن هفت
سالگی برای کســب علم وارد مدرسه شد و دوره
ابتدایی را در مدرسه خاقانی به پایان رساند و پس
از اتمام مقطع راهنمایی وارد دبیرســتان خدمات
بازرگانی سابق شــد .برای ادامه تحصیل در رشته
زبان و ادبیات فارســی وارد دانشگاه تهران شد ،اما
روح بلندپروازش آرام نمیگرفت و عشق به جهاد در راه خدا او را به جبهههای
حق علیه باطل کشاند.
در دامان خانوادهای پایبند به اصول و اعتقادات اسالم پرورش یافته بود و از
همان دوران کودکی عشق و محبت به اسالم و اهل بیت(ع) در دلش موج میزد
و از تواضع و فروتنی خاصی برخوردار بود.
در ســال  ۱۳۵۳فعالیتهای سیاســی خود را با حضــور در راهپیمایی و
ت علیه رژیم پهلوی شــروع کرد و مخفیانه به شهرستانهای دیگر سفر
تظاهرا 
میکرد و با پخش اعالمیه و تصاویر امام به تبلیغ فرهنگ اسالمی میپرداخت.
با پیروزی انقالب اســامی در ارگانها و نهادهای انقالبی همچون بسیج،
هیئت  ۷نفره ،تربیت بدنی ،کتابخانه رسالت ،کمیته موقت و گشتهای شبانه و
ستادهای اعزام به جبههها داوطلبانه فعالیت میکرد.
وی چندین مرتبه از طریق بسیج سنندج و قم به جبهههای غرب و مناطق
کردستان اعزام شد و ســرانجام روز بیست و نهم شهریورماه سال  ۱۳۶۱حین
درگیری با گروهکهای ضد انقالب در اطراف ســقز به شــهادت رسید و پیکر
مطهرش پس از تشییع در گلزار شهدای شهر بیجار آرام گرفت.
خواندنی از ورزش ایران

*پــس از کــش و قوسهای فراوان فدراســیون بســکتبال ایران اعــام کرد که
ســعید ارمغانی رســما به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی انتخاب شد و جایگزین
مصطفیهاشمی خواهد شد.طبق اعالم فدراسیون بسکتبال رضا شجاعپور به عنوان
سرپرست ،محمد کساییپور ،مهران آتشی و زالتکو جوانوویچ به عنوان مربیان انتخاب
شدند.ســعید ارمغانی که پیش از این نیز سابقه سرمربیگری تیم ملی را در کارنامه
دوران مربیگری داشــته است ،قبل از این انتصاب به عنوان سرمربی تیم بزرگساالن
کاساشوک بوداپست فعالیت داشت.جوانوویچ مربی خارجی تیم ملی نیز پیش از این،
ســرمربی بیسی کومارنو در سوپر لیگ اسلواکی بود.مراسم معارفه کادر فنی جدید
تیم ملی بسکتبال ایران اوایل خرداد ماه برگزار میشود.
*با اعالم مدیریت باشگاه شهداب يزد و پس از توافقات نهایی ،روبرت لندی سیمون
بهترین مدافع وسط حال حاضر دنیای والیبال و یکی از ارزشمندترین بازیکنان دنیا
با عقد قراردادی رسمی برای حضور در رقابتهای جام باشگاههای آسیا  ۲۰۲۲رسما
به اين تیم ايرانى پیوست.ســيمون توانست به همراه تیم لوبه ایتالیا عنوان قهرمانی
رقابتهای لیگ والیبال سری آ ایتالیا را به دست آورد و عنوان ارزشمند ترین بازیکن
( )MVPاین رقابتها را نیز از آن خود کند.پيش از اين هم شهداب دو بازيكن و پيكان
هم دو بازيكن خارجى نامدار جذب كرده بودند كه با حضور ســيمون اين رقابتها
جذابتر خواهد شد.
*رقابتهای بینالمللی جام صلح و دوستی عراق پنجشنبه هفته گذشته در بخش
تیمی پیگیری شــد که تیم ملی جودو کشورمان با شکست حریفان خود در نهایت
جام قهرمانی را باالی سر برد.در پایان این مسابقات ،مسئوالن فدراسیون جودو عراق
به رســم یادبود ،مدال قهرمانی این دوره از مســابقات را به مرحوم آرش آقایی اهدا
کردند .ضمن اینکه شــب گذشــته با تصمیم آرش میراسماعیلی رئیسفدراسیون
جودو کشورمان ،کاپ قهرمانی مســابقات تیمی نیز به خانواده مرحوم آرش آقایی
اهدا شــد.قرار اســت طی مراســمی مدال و کاپ قهرمانی این دوره از مسابقات از
طرف مسئوالن فدراسیون جودو کشورمان به خانواده مرحوم آرش آقایی اهدا شود.
آرش آقایی عضو تیم ملی جودو کشورمان و قهرمان آسیا فروردین ماه سال جاری،
متأسفانه به دلیل برق گرفتگی در باشگاه بدنسازی جان خود را از دست داد.

آگهی
مناقصه عمومی
چا
پ اول

دو مرحلهای ( 1401/2نوبت دوم)

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد خرید  4دستگاه الکتروموتور پمپ آب
دریا( )sea waterاین شرکت را از طریق مناقصه عمومی طبق شرایط مندرج
در اسناد مناقصه از شرکت واجد صالحیت خریداری نماید.
مهلت و نحوه خرید اسناد:
متقاضیــان شــرکت در مناقصــه میتواننــد با واریــز مبلــغ 1/000/000
ریال بــه حســاب شــماره  4001000627598بانک شــهر شــماره شــبا
 IR480610000004001000627598بنام شرکت آب و برق کیش ،از صبح
روز شنبه مورخ  1401/02/24لغایت ساعت  16روز شنبه مورخ 1401/03/31
در صورت خرید حضوری اســناد با ارائه کارت ملی و فیش بانکی و معرفینامه
معتبر به نشــانی دفتر تهران یا جزیره کیش و در صورت خرید غیرحضوری به
سایت شرکت آب و برق کیش مراجعه نمایند.
مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه:
پاکت دربســته حاوی پیشنهادات و اســناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در
مناقصه میبایستی حداکثر تا ساعت  15روز شنبه مورخ  1401/03/7به محل
دریافت اسناد مناقصه در تهران یا جزیره کیش تحویل گردد.
زمان و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات:
پاکتهای پیشنهادات مناقصه روز دوشنبه مورخ  ،1401/03/9در محل دفتر
مرکزی شــرکت واقع در جزیره کیش گشــوده خواهد شد .حضور نمایندگان
پیشــنهاددهندگان در جلسه گشــایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه
معرفینامه معتبر و کارت ملی بالمانع است.
نکات قابل توجه:
 -1هزینه درج آگهی در روزنامه در هر نوبت برعهده برنده مناقصه است.
 -2شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
 -3اســناد مناقصه از طریق سایت شــرکت آب و برق کیش(مناقصات و
مزایده) قابل دانلود میباشد.
نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات
مربوطه:
 -1دفتر مرکزی :جزیره کیش ،شرکت آب و برق کیش کد پستی 79416-95465
تلفن 3 :و ،)076( 44424880فاکس)076( 44423818 :
 -2تهران :شهرک غرب ،بلوار شهید فرحزادی ،بلوار شهید نورائی ،پالک
 ،17طبقه  ،3واحد  6تلفکس)021( 22076157 :
 -3سایت شرکت آب و برق کیش WWW.KWPCO.IR

امور بازرگانی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در
واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر
گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه فراشکالی علیا پالک  7اصلی بخش  5قشالقی
 104فرعی آقا /خانم لیال دیوســاالر فرزند رحیم نســبت به ششدانگ یک
قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت  329/59مترمربع خریداری بدون
واسطه /با واسطه از بهزاد دیوساالر
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی و ماده
 13آییننامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این روزنامه محلی /کثیراالنتشار
در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند .معترض
باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید
و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آییننامه مذکور
در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده ،واحــد ثبتی با رای هیئت پس از
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان
باطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ،واحد ثبتی آگهی
تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر مینماید.
تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
تاریخ انتشار نوبت اول1401/02/10 :
شناسه آگهی1308583 :
صفر رضوانی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

