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دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس پس از جلسه با مسئوالن این باشگاه تصمیم گرفت فوتبالش را در پرسپولیس ادامه دهد .به گزارش وب سایت نود ،علیرضا بیرانوند که پس از جام جهانی روسیه
پیشنهادات خوبی از چند باشگاه اروپایی دریافت کرده بود قصد داشت با جدایی از پرسپولیس ،فوتبالش را در اروپا ادامه دهد ،در جلسهای که در باشگاه پرسپولیس برگزار شد در نهایت این باشگاه با
صدور رضایتنامه علیرضا بیرانوند مخالفت کرد .علیرضا بیرانوند تا سال  ۱۴۰۰با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد.

جام جهانی بیستویکم با تمام اتفاقات خوب و بدش باالخره با قهرمانی فرانسه پایان یافت

سانتر از همه جا

 10لحظه به یاد ماندنی جام جهانی 2018

مذاکرات تاج با کیروش در روسیه
بعد از فینال جام جهانی
رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان روز یکشنبه با سرمربی تیم ملی
مذاکراتی داشته است.
به گزارش تسنیم ،با وجود گذشت بیش از  20روز از پایان کار تیم ملی در جام
جهانی  2018روسیه و پایان  10روز فرصتی که کارلوس کیروش برای مشخص شدن
وضعیتش داده بود ،هنوز شرایط همکاری طرفین مشخص نشده است.
در حالی که مهدی تاج پیش از این گفته بود« :تفاهمات الزم با کیروش انجام شده
و این مربی تا پایان جام ملتها در ایرانی ماندنی شده است» ،اما خبرگزاری رویترز
چندی پیش به نقل از نزدیکان کیروش نوشت که «این مربی هنوز با فدراسیون ایران
به توافق نرسیده است».
کیروش پیش از رفتن به پرتغال هم اعالم کرد که  10روز به مدیران فدراسیون
فوتبال فرصت میدهد تا به خواستههایش فکر کنند و تضمین الزم را برای تحقق آنها
بدهند .این  10روز  24تیر به پایان رسید .در همین روز مهدی تاج عازم روسیه شد تا
مذاکرات نهایی را با کیروش داشته باشد.
در این جلسه برنامههای مدنظر کارلوس کیروش برای آمادهسازی تیم ملی جهت
حضور در جام ملتهای  2019آسیا مرور شد.
سایت فدراسیون فوتبال نیز در این زمینه آورده است« :مهدی تاج که به دعوت
جانی اینفانتینو ،رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) برای تماشای دیدار فینال
جام جهانی به روسیه سفر کرده بود ،پس از دیدار تیمهای ملی فرانسه و کرواسی در
مسکو ،نشستی را با کارلوس کیروش برگزار کرد.
در این جلسه که بیش از چهار ساعت به طول انجامید ،رئیس فدراسیون فوتبال
و سرمربی تیم ملی درباره روند آمادهسازی این تیم برای حضور در رقابتهای جام
ملتهای  2019آسیا بحث و تبادلنظر کردند.
در همین حال رئیس فدراسیون فوتبال روز پنجشنبه گذشته درباره برنامهریزیهای
آتی تیم ملی جهت حضور قدرتمندانه در جام ملتهای آسیا و همچنین موضوع
بازیکنان سرباز تیم ملی ،نشستی را با وزیر ورزش و جوانان برگزار کرده بود».

فرصت  ۴۸ساعته امیری
برای ماندن یا جدایی از پرسپولیس
هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان ظرف  ۴۸ساعت آینده تکلیفش را با این
تیم مشخص خواهد کرد.
به گزارش تسنیم ،نماینده وحید امیری که برای مذاکره با مسئوالن باشگاه
پرسپولیس به این باشگاه آمده بود برای ادامه حضور این بازیکن در پرسپولیس 48
ساعت وقت خواست.
گرشاسبی پیشنهاد باشگاه پرسپولیس را برای تمدید قرارداد امیری به نماینده وی
ارائه کرد و قرار شد هافبک تیم ملی بعد از بررسی این پیشنهاد نهایتاً تا  48ساعت
آینده پاسخ دهد .احتمال ماندن امیری در پرسپولیس کم به نظر میرسد.
آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی

با پایان یافتن جام بیست و یکم ،نگاهی داریم به  10لحظه
خاطره انگیز و به یادماندنی جام جهانی روسیه.
به گزارش وبسایت نود ،جام جهانی  ۲۰۱۸با تمام اتفاقات
خوب و بدش ،با کم و کاستی هایش ،باالخره با قهرمانی فرانسه
پایان یافت .به جز قهرمانی فرانسه که در یادها می ماند ،لحظات
دیگری هم در جام  ۲۱بودند که قطعاً مدت ها در ذهن هواداران
باقی میمانند .این  10لحظه را که توسط اسکای اسپورت انتخاب
شده ،مرور می کنیم:
بازی رونالدو
ِ
اسپانیا به عنوان مدعی پای به جام جهانی گذاشت و از همان
بازی اول می خواست برای رقبا خط و نشان بکشد ولی این
رونالدو بود که در بازی نخست ،تیترها را به خود اختصاص داد.
پرتغال به لطف هتریک رونالدو در یکی از زیباترین بازی های
جام جهانی  ،۲۰۱۸موفق شد از شکست مقابل اسپانیا بگریزد و
به تساوی  ۳-۳برسد .رونالدو با زدن گل در همان بازی اول ،به
رکورد گلزنی پیاپی در هشت تورنمنت معتبر بین المللی رسید.
اسپانیا اگرچه در آن مسابقه دو بار عقب افتاد ولی تا اواخر بازی
 ۲-۳جلو بود که درخشش رونالدو مانع از ثبت پیروزی برای
تیم هیرو شد.
ناکامی مسی مقابل ایسلند
آرژانتین نایب قهرمان جام قبل ،به امید شروعی خوب در
جام بود .آن ها در بازی نخست مقابل ایسلند قرار گرفتند و
بعد از درخشش رونالدو ،همه نگاه ها به مسی بود .آگوئرو گل
اول آرژانتین را زد ولی ایسلندی ها جبران کردند ،مسی صاحب
ضربه پنالتی شد ولی هالدرسون به خوبی ستاره آرژانتین را ناکام
گذاشت تا مسی برای چهارمین بار در هفت تالش اخیرش از روی
نقطه پنالتی ،ناکام بماند .با ناکامی مسی در پنالتی ،آرژانتین هم
آن بازی را با تساوی به پایان رساند و در نهایت جام کابوس وار
آنها با شکست مقابل فرانسه پایان یافت.
ضربه آزاد دیدنی کروس
شکست در مسابقه نخست برای مدافع عنوان قهرمانی ،کار را در
گروه ششم خیلی سخت کرد .اوضاع زمانی سخت تر شد که کار
آن ها مقابل سوئد هم گره خورد .بازی تا دقایق پایانی  ۱-۱دنبال
می شد و آلمان ده نفره برای زنده نگاه داشتن امیدهای صعودش،
به دنبال سه امتیاز بود .اما ده نفره بودن این تیم ،کار را سخت
کرده بود .در حالی که همه منتظر شنیدن سوت پایان بودند،
کروس در دقیقه  ۹۵در گوشه سمت راست نزدیک به محوطه
جریمه پشت ضربه آزاد ایستاد و با یک شوت کات دار دیدنی،
موفق شد پیروزی را برای آلمان به ارمغان آورد.

حذف ناباورانه آلمان
پیروزی مقابل سوئد موجب شد آلمانی ها امیدوار به بازگشت
این تیم به جام جهانی و حضور در مراحل پایانی باشند ولی مدافع
عنوان قهرمانی وداعی زودهنگام با جام داشت .آن ها در دیدار
مقابل کره جنوبی اگرچه یک نیمه خوب بودند و حمله کردند ولی
در نیمه دوم عملکرد قابل قبولی نداشتند ،در دقایق پایانی هم آن
قدر جلو کشیدند که کره ای ها فرصت جوالن پیدا کردند و به دو
گل رسیدند تا عالوه بر ثبت یک پیروزی تاریخی ،حذفی تلخ را
برای ژرمن ها رقم بزنند.
باتشوایی و تیرک دروازه
بازی نه چندان مهم بلژیک و انگلیس در آخرین مسابقه دور
گروهی ،شامل یک اتفاق جالب بود .در دقیقه  ۵۱مسابقه عدنان
یانوزای با یک ضربه تماشایی بازی را  ۰-۱کرد ،اما بعد از این
گل ،باتشوایی به سمت دروازه رفت تا خوشحالی اش را با شوت

نظــر بــه ایــن کــه در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی
برابــر رای  1396-5179مــورخ  96/12/14تصرفــات خانــم /آقــای حمیــده طلیــع ســاری شــماره شناســنامه 668
صــادره از دشــت آزادگان فرزنــد وحیــد دارای کــد ملــی شــماره  1988754161نســبت بــه یکبــاب ســاختمان
بــه مســاحت  100/001متــر مربــع در قســمتی از شــش دانــگ پــاک ثبتــی  2692/19واقــع در بخــش  2اهــواز
اخبــار خروجــی بنــام کریــم مجــدم (خلــف مجــدم احــدی از ورثه)منجــر بــه صــدور رأی گردیــده برابــر مــاده 3
قانــون مزبــور مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی مــی گــردد تــا هــر کــس
نســبت بــه تصرفــات مفــروزه و مالکیــت ایشــان اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن آگهــی به
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را مســتقیماً بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک اهواز تســلیم و رســید دریافــت نمایند و
معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت بــه مقامــات قضایــی تقدیم
و گواهــی تقدیــم دادخواســت اخــذ و بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصول
اعتــراض در موعــد مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود.
(تاریخ انتشار نوبت اول ( )1397/04/10:تاریخ انتشار نوبت دوم)1397/04/26:
شماره م/الف5/819 :

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز -نصرت اله

4086

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4101

برابــر رای شــماره  139760318022000766مــورخ  1397/2/15هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی صدیقــه شــیرازی خانقــاه فرزنــد بابــا بشــماره شناســنامه  752صــادره از
ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  641/10مترمربــع مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجوز
بــه مســاحت  30مترمربــع پــاک  6028فرعــی از  23اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  67فرعــی از 23
اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از مالــک رســمی زریــن تــاج ماســالی محــرز
گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظرف
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/11 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

برابــر رای شــماره  139760318022001412مــورخ  1397/3/12هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی محمدرضــا ریمــاز فرزنــد شــیراحمد بشــماره شناســنامه 5160045996
صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  239/91مترمربــع مشــتمل بــر بنــای احداثــی
غیرمجــاز بــه مســاحت  30مترمربــع پــاک  6030فرعــی از  23اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  77فرعــی
از  23اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از نســق انعــام الــه منعمــی گیلــوان محــرز
گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/11 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4098

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4102

برابــر رای شــماره  139760318022000762مــورخ  1397/2/15هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی حامــد شــیرازی خانقــاه فرزنــد بابــا بشــماره شناســنامه  911صــادره از
ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  615/10مترمربــع مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجوز
بــه مســاحت  30مترمربــع پــاک  6026فرعــی از  23اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  67فرعــی از 23
اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از مالــک رســمی زریــن تــاج ماســالی محــرز
گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهی مــی شــود در صورتی
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظرف
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/11 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

برابــر رای شــماره  139760318022001410مــورخ  1397/3/12هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی محمدرضــا ریمــاز فرزنــد شــیراحمد بشــماره شناســنامه 5160045996
صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  234/43مترمربــع مشــتمل بــر بنــای احداثــی
غیرمجــاز بــه مســاحت  30مترمربــع پــاک  6029فرعــی از  23اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  77فرعــی
از  23اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از نســق انعــام الــه منعمــی محــرز گردیــده
اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولین
آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/11 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4099

برابــر رای شــماره  139760318022000879مــورخ  1397/2/19هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بامعارض
متقاضــی ملیحــه شــیرازی خانقــاه فرزنــد بابــا بشــماره شناســنامه  688صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن
بــه مســاحت  686/5مترمربــع مشــتمل بــر بنــای احداثــی فاقــد مجــوز بــه مســاحت  30مترمربــع پــاک  6027فرعــی از
 23اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  67فرعــی از  23اصلــی واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری
از مالــک رســمی زریــن تــاج ماســالی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ
رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت
در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/11 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

مفقودی

4100

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ( ســند مالکیــت ناجــا) خــودروی ســواری پــژو تیــپ  GLX – XU7 405بــه رنــگ
نقــره ای متالیــک مــدل  1393بــه شــماره انتظامــی  558ط  72ایــران  46و شــماره موتــور 124K0356860
و بــه شــماره شاســی  NAAM01CA8ER024592متعلــق بــه فتــح الــه امــدادی مهــدی محلــه مفقــود و از
4778
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

آگهی فراخوان انتخاب مشاور

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318022001324مــورخ  1397/3/7هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی بهــادر دلــداری نیــاش فرزنــد احــد بشــماره شناســنامه  436صــادره از
ماســال در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت  291مترمربــع مشــتمل بــر بنــای احداثــی غیرمجــاز بــه
مســاحت  30مترمربــع پــاک  6033فرعــی از  23اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  21فرعــی از  23اصلــی
واقــع در قریــه چلمــه ســرا بخــش  26گیــان خریــداری از مالــک رســمی یدالــه شــهبازی محــرز گردیــده اســت .
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهی به
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریخ
تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صورت انقضــای مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/11 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

4103

برابــر رای شــماره  139760318022001382مــورخ  1397/3/12هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه
بامعــارض متقاضــی یاســر پوراحمــدی فرزنــد احمدعلــی بشــماره شناســنامه  20صــادره از ماســال در ششــدانگ یــک
قطعــه زمیــن بــه مســاحت  227/2مترمربــع مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بــه مســاحت  83/2مترمربــع پــاک  1753فرعی
از  25اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک  2فرعــی از  25اصلــی واقــع در قریــه میلــه ســرا بخــش  26گیــان خریداری
از مالــک رســمی علــی ماســالی محــرز گردیــده اســت  .لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15
روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ثبــت محــل تســلیم و پــس از
اخــذ رســید  ،ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض  ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی
اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .
تاریخ انتشار نوبت اول  1397/4/11 :تاریخ انتشارنوبت دوم 1397/4/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک ماسال ـ آرمان کاظمی

مفقودی

4104

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری ســمند بــه رنــگ ســفید مــدل  1388بــه شــماره انتظامــی  724ص 17
ایــران  55و بــه شــماره شاســی  NAAC91CC9AF815497و بــه شــماره موتــور  12488154688متعلــق بــه
4779
محمدرضــا وفائــی زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

کردن توپ به تور دروازه بروز دهد ولی در عوض توپ او محکم به
تیر خورد ،کمانه کرد و به خود او برخورد کرد .اتفاقی که بازتاب
جالبی در شبکه های اجتماعی داشت و سوژه خنده هواداران شد.
یورش بلژیک به ژاپن
در حالی که پیش از شروع بازی ،تصور می شد شاید این مسابقه
یکی از بازی های یک طرفه جام باشد ولی شرایط طور دیگری
رقم خورد و این مسابقه یکی از جذاب ترین بازی های جام شد.
ژاپن در ابتدای نیمه دوم ،در عین شگفتی به دو گل رسید و تا
اواسط نیمه دوم از رقیب پیش بود ،تا این که مارتینس دست به
کار شد و با ورود فلینی و چادلی ،جریان بازی تغییر کرد ،هر دو
بازیکن گلزنی کردند و فرتونخن هم اشتباهش را جبران کرد تا
بلژیک با برتری  ۲-۳به دور بعد برسد.
پایان یک عمر ناکامی در پنالتی
انگلیس در دیدار مقابل کلمبیا به گل رسید و تا دقایق پایانی تیم

صعودکننده بود ولی گل یری مینا بازی را در لحظات آخر مساوی
کرد و کار به وقت اضافه و پنالتی کشیده شد .فوبیای پنالتی برای
انگلیسی ها این بار به پایان رسید و سه شیرها برای اولین بار در تاریخ
جام جهانی ،در ضربات پنالتی پیروز شدند .در این ضربات مرگبار،
هندرسون یک پنالتی را خراب کرد و انگلیس باز هم در آستانه حذف
بود ولی در نهایت ضربه دایر گل شد و انگلیس به دور بعد راه یافت.
ناکامی اسپانیایی مدعی مقابل میزبان
میزبان در بازی چهارمش خودنمایی کرد و اسپانیای مدعی را از
پیش رو برداشت تا شاید بزرگترین دستاوردش را در این جام رقم
بزند .اسپانیای مدعی به هر سختی که بود در گروهش اول شد
و به دور بعد رسید .اما آن ها مقابل صخره سخت دفاعی روسیه
کم آوردند .کار به ضربات پنالتی کشیده شد ،دخیا ناکام بود و در
آن طرف آکنفیف مرد اول میدان شد و روسیه ،اسپانیا را مغلوب
ساخت تا بعد از حذف از دور گروهی جام جهانی  ،۲۰۱۴اسپانیا
یک بار دیگر وداعی زود با جام جهانی داشته باشد.
اگر توپ هری کین گل می شد...
انگلیس فقط  ۲۲دقیقه تا حضور در فینال جام جهانی و
نزدیک تر شدن به رویای بازگرداندن جام به خانه فاصله داشت،
اما پریشیچ بازی را به تساوی کشاند و سپس در وقت های اضافه
بود که مانژوکیچ کار انگلیس را تمام کرد .اما انگلیسی ها در بازی
با کرواسی در نیمه اول فرصت های پرشماری را از دست دادند،
یکی از آن ها ،موقعیت هری کین در دقیقه  ۳۰بود .موقعیتی که
باید افسوسش را خورد .او نه تنها با سوباشیچ تک به تک شد و
ضربه اول را از دست داد ،بلکه در یک قدمی دروازه ،توپ دیگری
را به تیر زد تا فرصتی ایدئال را از دست بدهد.
یک فینال رویایی
در یکی از تماشایی ترین فینال های تاریخ جام جهانی ،فرانسه
موفق شد با نتیجه  ۲-۴کرواسی را شکست دهد و بعد از  ۲۰سال
دوباره قهرمانی در جهان را جشن بگیرد .فرانسوی ها که برای
سومین بار طی شش دوره اخیر به فینال جام جهانی رسیده بودند
موفق شدند با تیم جوان و با صالبت خود به قهرمانی برسند .بازی
فینال همه خصوصیات یک مسابقه نهایی را داشت.
برای اولین بار در تاریخ فینال جام های جهانی ،گل به خودی
ثبت شد ،برای اولین بار از  VARدر فینال استفاده شد .امباپه بعد
از پله دومین بازیکن جوان تاریخ باشد که در فینال جام جهانی
گل می زند .فرانسه هم نخستین تیم بعد از برزیل  ۱۹۷۰شد که
در فینال جام جهانی ۴ ،گل می زند .دیدیه دشان هم سومین
مرد در فوتبال شد که هم به عنوان بازیکن و هم مربی ،جام را
باالی سر می برد.

وزارت نیرو

به شماره  414/15148مورخ 97/4/23

شــرکت آب و فاضــاب شــیراز در نظــر دارد از طریــق برگــزاری فراخــوان
ی
ش
ش
ک
ض
عمومــی انجــام پــروژه ســامانه جامــع تحــت وب مجامــع عمومــی و نظــارت رت آب و اف الب راز
مالــی شــرکت مــادر تخصــص آب و فاضــاب کشــور( مبتنــی بــر  )BPMSرا بــه شــرح زیــر بــه
شــرکت هــا و مشــاوران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
 -1محــل اجــرا :محــدوده ســازمانی ایــن پــروژه شــرکت مــادر تخصصــی آب و فاضــاب کشــور
و کلیــه شــرکت هــای آب و فاضــاب شــهری ،روســتایی و تابعــه مــی باشــد.
 -2مدت اجرا ( 24 :بیست و چهار) ماه
 -3محــل اخــذ اســناد ارزیابــی و تســلیم پیشــنهادات :شــیراز  -پــل حــر  -خیابــان ســاحلی
شــرقی  -اداره مرکــزی شــرکت آبفــا  -دبیرخانــه شــرکت تلفــن 0713-2281156-8 :
 -4برآورد اولیه :اعام نمی گردد.
 -5تاریخ شروع فروش اسناد97/4/25 :
 -6تاریخ نهائی فروش اسناد ارزیابی تا ساعت  14روز یکشنبه مورخ 97/4/31
 -7تاریخ نهائی عودت اسناد ارزیابی تکمیل شده توسط متقاضیان تا ساعت  9روز دوشنبه مورخ 97/5/8
 -8تاریخ بازگشایی پاکات :ساعت  11صبح روز دوشنبه مورخ  97/5/8در محل سالن کنفرانس شرکت
 -9بــه مدارکــی کــه فاقــد امضــاء  ،مشــروط ،مخــدوش ومدارکــی کــه بعــد از انقضــاء مــدت
مقــرر در ایــن آگهــی واصــل شــود مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -10روش انتخاب مشاور به صورت کیفیت قیمت برگزار و اعتبار آن از محل بودجه جاری شرکت می باشد.
 -12قیمــت اســناد 300/000 :ریــال اســت و بــه صورت واریــز به حســاب شــماره 0105699022004
بانــک ملــی مرکــزی بنــام شــرکت آب و فاضــاب شــیراز می باشــد.
 -13سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد ارزیابی کیفی درج شده است
متقاضیــان مــی تواننــد قبــل از خریــد اســناد و شــرکت در فراخــوان از طریــق ســایت هــای
زیــر اطاعــات مربوطــه را دریافــت نمــوده ،و اقــدام بــه خــود ارزیابــی نمــوده و چنانچــه امتیــاز
مناســبی در خــود ارزیابــی کســب مــی نماینــد ،اســناد را خریــداری کننــد.
وب ســایت جهــت اطاعــات بیشــتر آگهــی مناقصــه http://iets.mporg.ir ،
 www.abfa-shiraz.com ، http://nww.irمــی باشــد
مشــاورانی کــه دارای رتبــه بنــدی از دبیرخانــه شــورای عالــی انفورماتیــک کشــور ،بــا حداقــل
رتبــه  3در رشــته ارائــه و پشــتیبانی نــرم افزارهــای ســفارش مشــتری ( گواهینامــه مزبــور مــی
بایســت در تاریــخ ارزیابــی کیفــی معتبــر باشــد) و مایــل بــه شــرکت در فراخــوان مــی باشــند
مــی تواننــد بــا اعــام آمادگــی کتبــی نســبت بــه دریافــت اســناد فراخــوان اقــدام نماینــد.
بــا توجــه بــه الــزام ثبــت اطاعــات مناقصــات در پایــگاه ملی اطــاع رســانی مناقصــات کلیه شــرکت
کننــدگان در فراخــوان انتخــاب مشــاور مــی بایســت در پایــگاه مذکــور بــه آدرس ذیــل ثبــت نــام و
کدکاربــری دریافــت نماینــد و همــراه بــا پــاکات پیشــنهاد خــود کــد کاربــری را تحویــل دهنــد.

http://iets.mporg.ir
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