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اخبار
بیاطالعی عضو هیئت مدیره
باشگاه استقالل از استعفای خطیر
یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل
از استعفای خطیر اعالم بیاطالعی کرد.
به گزارش ایسنا ،دیروز اخباری مبنی بر
استعفای علی خطیر معاون ورزشی باشگاه
استقالل منتشر شد .با این حال عضو هیئت
مدیره باشگاه استقالل در حال حاضر از این
استعفا بیخبر هستند.
لزاده ،عضو
در همین راستا اسماعیل خلی 
هیئت مدیره باشگاه استقالل در گفتوگو
با ایسنا ،درباره استعفای خطیر اظهار کرد:
هنوز چنین نامهای به هیئت مدیره نرسیده
است تا بخواهیم درباره آن تصمیمگیری
کنیم.
کامران منزوی ،دیگر عضو هیئت مدیره
استقالل هم در گفتوگو با ایسنا درباره
استعفای خطیر توضیح داد :عزل و نصب و
استخدام و استعفای کلیه کارکنان جزو وظایف
هیئت مدیره نیست و مربوط به مدیرعامل
است.

 AFCتصمیم گرفت

استفاده از داور زن برای فوتبال
مردان!
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نخستین بار
تصمیم گرفت که از یک تیم داوری زنانه برای
قضاوت یک بازی در  AFCکاپ مردانه استفاده
کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از الرای قطر،
کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادامه تحوالت
و تغییرات خود این بار یک تصمیم خاص
گرفت.
 AFCبرای نخستین بار در تاریخ خود تصمیم
گرفت که در یک رقابت رسمی از داوران زن
برای بازی مردان استفاده کند.
بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا
در رقابتهای  AFCکاپ برای نخستین بار از
داوران زن استفاده خواهد شد.
طبق اعالم  AFCدر دیدار دو تیم یانگون
یونایتد میانمار و ناگاورد کامبوج از تیم داوری
ژاپنی که از سه خانم تشکیل میشود استفاده
خواهد شد.
این تیم داوری ژاپنی پیش از این در جام
جهانی  ۲۰۱۹زنان قضاوت کردهاند.

خبر

ماجرای ورود آقای سرمربی

بازتاب حضور ویلموتس
در ایران در رسانههای جهان

کی روش در سکوت رفت ،ویلموتس با مخفی کاری آمد!
ورود ویلموتس به ایران بی شباهت به فیلم های
جنایی نبود و به نظر می رسید مسئوالن فدراسیون
فوتبال هنوز دوست نداشتند از چهره ای که انتخاب
کرده اند ،رونمایی کنند.
به گزارش ورزش سه ،از جدایی کارلوس کی روش
نزدیک به چهار ماه سپری شده؛ سرمربی پرتغالی تیم
ملی که صدمین حضورش روی نیمکت تیم ملی ایران
را برابر ژاپن تجربه کرد ،پس از حذف تلخ از جام
ملت ها برخالف دو سرمربی پیشین تیم ملی در جام
جهانی  ٢٠٠۶و جام ملت های  ،٢٠١١به همراه سایر
بازیکنان تیم به ایران بازگشت .او دو سه روزی را در
هتلی در نزدیکی های فرودگاه امام خمینی(ره) سپری
کرد و بامداد روز پنجشنبه دهم بهمن ماه ساعت ۵
بامداد و پس از هشت سال ایران را ترک کرد.
سه ماه و  ١۵روز از خروج کی روش گذشته که
ویلموتس  ۵٠ساله حول و حوش ساعت  ٢بامداد روز
 ٢۵اردیبهشت ماه  ٩٨وارد ایران شد؛ ورود و خروجی
که از جهاتی قابل مقایسه است.
کی روش که در حال خروج از ایران بود ۶، ۵
خبرنگار برای بدرقه او به  CIPفرودگاه امام رفته بودند
و بامداد  ٢۵اردیبهشت  ٩٨هم تعداد خبرنگاران
حاضر در سی آی پی فرودگاه که برای استقبال از
ویلموتس آمده بودند ،کمتر از انگشتان دو دست
بود و دلیل این موضوع هم عدم تمایل فدراسیون
برای پوشش ورود مرد بلژیکی بود؛ یکی از مسئوالن
فدراسیون حتی خطاب به تماس خبرنگاران گفته
بود ،مگر ما آنها را دعوت کردیم و البته که می
دانیم خبرنگاران برای انجام کارشان کارت دعوت
نمیخواهند.
طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار بود به
بخش سی آی پی فرودگاه برویم و از ورود ویلموتس
و کادرش فیلم ،عکس و در صورت امکان مصاحبه
تهیه کنیم و با اعتماد و اطمینان به همین موضوع و
در حالی که تعدادی از همکارانمان را مقابل نگهبانی
و در حالت انتظار می دیدیم ،با ماشین از ورودی
نگهبانی عبور کردیم .پس از پارک کردن ماشین و
در حالی که پس از چند دقیقه از گیت سی آی پی
عبور می کردیم ،صدای مشاجره ای توجهات را به
خود جلب کرد؛ خبرنگاران مقابل ورودی نگهبانی
سی آی پی چون با آنها برخورد درستی نشده بود
و اجازه ورود پیدا نکرده بودند ،با مسئوالن فرودگاه
دچار درگیری لفظی شدند و همین هم باعث شد،

آگهی فقدان سند مالکیت:

ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب آپارتمــان بشــماره  322فرعــی  1649اصلــی واقــع در بخــش  31گیــان بــه
شــماره چاپــی  758461و شــماره دفترالکترونیکــی  13972031800002833بنــام ســیما حقــداری مقــدم بــه
مســاحت  107/24متــر مربــع صــدور و تســلیم شــده اســت ســپس نامبــرده برابــر وارده شــماره 1209/98/121
 98/2/15منضــم بــه دو بــرگ شــهادت شــهود اعــام داشــته کــه اصــل ســند مالکیــت اولیــه مفقــود گردیــده ودر خواســت صــدور ســند المثنــی را نمــوده اســت .لــذا مراتــب براســاس مــاده  120آییــن نامــه اصاحــی قانــون
ثبــت منتشــر چنانچــه هــر کــس اعــم از حقیقــی و یــا حقوقــی مدعــی حقــی و یــا وقــوع معاملــه بنفــع خویــش
و یــا وجــود اســناد مالکیــت اولیــه نــزد خــود مــی باشــد .از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی ظــرف مــدت  10روز مــی
توانــد اعتــراض خــود را کتبــا بــا ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا اصــل ســند معاملــه بــه ایــن اداره اعــام و رســید
دریافــت نمایــد .در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات جــاری ثبــت اقــدام خواهــد شــد.

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا نوروزی
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تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آریــا آبــاد گــران بختــگان درتاریــخ
 1397/08/13بــه شــماره ثبــت  49400بــه شناســه ملــی 14007927080
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت
اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .موضوع فعالیــت :انجــام امــور پیمانــکاری مربوط به
ســاختمان و ابنیــه ،راه نظیــر راههــای اصلــی و فرعــی ،آب ،بندهــا ،ســدها  ،شــبکه
هــای آب و فاضــاب  ،تاسیســات و تجهیــزات  ،برق و تاسیســات برقی  ،تاسیســات
ســر چاهــی نفــت و گاز( بجــز اســتخراج اکتشــاف وبهــره بــرداری ) ،کشــاورزی ،
آبخیــز داری و آبخــوان داری،تهیــه و تامین ماشــین آالت ســبک و ســنگین ،تامین
نیــروی انســانی الزم  ،حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز،طبخ و ســرویس دهــی بــه
شــرکتها،ادارات و اشــخاص،انجام خدمــات ایمنــی و خدمــات کشــاورزی ،آبیــاری
،انجــام امــور مربــوط بــه انشــعابهای آب،فاضــاب،گاز (بجــز اســتخراج اکتشــاف
وبهــره بــرداری) ،مخابــرات (بجــز بیســیم) ونصــب شــوفاژهای برودتــی و حرارتــی
،و همچنیــن شــرکت درمناقصــات مزایــده هــا در رابطــه بــا موضوعــات شــرکت
تمامــا بــا رعایــت قوانیــن و مقــررات موضوعــه کشــور درصــورت ضــرورت قانونــی
پــس ازاخــذ مجــوز ازمراجــع ذیصــاح -همچنیــن تولیــد و خریــد و پخــش انــواع
موادغذایــی شامل(خشــکبار  -حبوبــات  -غــات -خیــار شــور و ترشــیجات -و
کلیــه محصــوالت غذایــی ارگانیــک و غذاهــای کنســرو شــده بــر اســاس قوانیــن
و مقــررات جــاری کشــور درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع
ذیربــط مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
فــارس  ،شهرســتان شــیراز  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر شــیراز ،پدونــک  ،کوچــه
 2شــهید کاووســی [ 1تخــت جمشــید]  ،خیابــان شهیدکاووســی  ،پــاک 155
 ،طبقــه همکــف کدپســتی  7155975698ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت
اســت از مبلــغ  1000000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم  10000ریالــی
تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  350000ریــال توســط موسســین
طــی گواهــی بانکــی شــماره  511مــورخ 1397/07/28نــزد بانــک بانــک ملــی
ایــران شــعبه آزادگان بــا کــد  7376پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد
صاحبــان ســهام مــی باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای احســان حــق شــناس
بــه شــماره ملــی 2550016610و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و
بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای فــرزاد حــق شــناس بــه
شــماره ملــی 2550070410و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال
و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال آقــای اعتمــاد حــق
شــناس بــه شــماره ملــی 2559280892و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال دارنــدگان
حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک ،
ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و
اداری باامضــاء اقــای احســان حــق شــناس بــه ســمت مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه بازرســان
آقــای احمــد طباطبایــی بــه شــماره ملــی  2550031008بــه ســمت بــازرس علی
البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی آقــای محمدرضــا بهجــت بــه شــماره ملــی
 2550089820بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد .ثبــت
موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز (2573)468288

سرمربی  ۵٠ساله بلژیکی تیم ملی در شرایطی وارد تهران شد که خبرنگاران حاضر در ورودی سی آی پی فرودگاه به سختی و برای چند ثانیه چهره او
را دیدند.

سه ماه و ١۵
روز از خروج
کیروشگذشته
کهویلموتس
 ۵٠ساله حول
و حوش ساعت
 ٢بامداد روز
 ٢۵اردیبهشت
ماه  ٩٨وارد
ایران شد؛ ورود
و خروجی که
از جهاتی قابل
مقایسهاست
ما که از ورودمان به  CIPاطمینان داشتیم ،پس از
چند دقیقه با برخوردی نه چندان مناسب به بیرون
از محوطه سی آی پی هدایت شویم و طی این مدت
هم تماس هایمان برای برقراری ارتباط با آنهایی که
هماهنگی برای ورود را انجام داده بودند ،بی نتیجه
ماند! پس ما هم به جمع خبرنگارانی اضافه شدیم
که چند دقیقه از مشاجرهشان با حراست گذشته بود
و حاال کمی آرام تر شده بودند و وقتی ما را دیدند از
جمالت نامناسبی می گفتند که علیه آنها استفاده
شده بود و دلیل عصبانیتشان بود.
پس از این ماجراها که در کمتر از  ٢٠دقیقه اتفاق
افتاد ،حاال همگی منتظر بودیم تا اخبار مربوط به
ورود سرمربی جدید تیم ملی را از همانجایی که
ایستاده بودیم ،پوشش دهیم .این انتظار نزدیک به
یک ساعت طول کشید و چند دقیقه قبل از خروج
ویلموتس و دستیارانش ،ابراهیم شکوری و محمدرضا

اخطاریه دفتر خانه

مخاطــب :مجتبــی نقویــان شــغل:آزاد اقامتــگاه و آدرس بجنــورد روســتای کاتــه نقــی کوچــه بهارســتان موضوع:
در اجــرای دادنامــه شــماره  97/12/26 -9709971838101758صــادره از شــعبه اول دادگاه عمومــی (حقوقــی)
فومــن مبنــی بــر طــاق و جدایــی فیمابیــن مخاطــب و خانــم مــژده رادخــواه لولمانــی مــی باشــد .بدینوســیه بــه
حضرتعالــی اخطــار مــی گــردد کــه  10روز پــس از رویــت ایــن اخطاریــه جهــت ثبــت و اجــرای صیغــه طــاق در
ایــن دفتــر خانــه حضــور بهمرســانید در غیــر اینصــورت برابــر مقــررات قانونــی اقــدام خواهــد شــد.

سردفتر ازدواج 69و طالق  121فومن محمد حسین قدیمی

2546

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 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318002003641مورخــه  97/11/13هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای مرتضــی فــاح زاده ندامانــی فرزنــد محمــد علــی بــه شــماره
شناســنامه  169صــادره از رشــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی (انبــاری) بــه
مســاحت 20039متــر مربــع پــاک فرعــی 37از  309باقیمانــده واقــع در بنــدر انزلــی میــان پشــته بخــش 7
گیــان خریــداری از مالــک رســمی آقــای مرتضــی قــرداش خانــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــاع
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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را
بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض داد خواســت 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 98/2/26 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/9 :

2535

رئیس ثبت اسناد و امالک گیالن

برگ اجرائیه پرونده 747/97

مشــخصات محکــوم لــه نرگــس شــگفت فرزنــد غیظــان نشــانی محــل اقامــت فــرخ شــهر خ ولــی عصــر جنــب
ســالن آزادی مشــخصات محکــوم علیــه مرتضــی ایــزدی ورزنــه نــام پــدر علــی نشــانی محــل اقامــت مجهــول
المــکان محکــوم بــه :بموجــب دادنامــه شــماره 747/97مــورخ 97/9/21شــورای حــل اختــاف فــرخ شــهر شــعبه
 20محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ 180000000ریــال بعنــوان اصــل خواســته وپرداخــت
خســارت تاخیرتادیــه ازتاریــخ سررســید  97/7/5تــا اجــرای کامــل حکــم براســاس شــاخص اعــام بانــک مرکــزی
وپرداخــت 1/095/000ریــال بابــت هزینــه هــای دادرســی درحــق محکــوم لــه وپرداخــت نیــم عشــر دولیــت
درحــق صنــدوق دولــت محکــوم علیــه مکلــف اســت ازتاریــخ ابــاغ اجرائیــه پــس ازابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روز
مفــاد انــرا بموقــع اجــرا بگــذارد 76

قاضی شورای حل اختالف شماره  20فرخشهر سلیمان شهریاری

2567

رونوشت آگهی حصروراثت

اقــای داود عبــده هفشــجانی دارای شناســنامه شــماره 100بــه شــرح دادخواســت بــه کاســه 177/98ازایــن
شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ابوالفضــل عبــده
هفشــجانی بشناســنامه 4611116891در تاریــخ  98/2/11اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه
حیــن الفــوت ان مرحــوم منحصراســت بــه -1آقــای داود عبــده هفشــجانی ش .ش  100تاریــخ تولــد 1356
پدرمتوفــی  -2خانــم زینــب حســینی هفشــجانی شــماره شناســنامه  323تاریــخ تولــد  1361مادرمتوفــی
اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــوررا یــک مرتبــه اگهــی مــی نمایــد تــا هرکســی
اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ازمتوفــی نــزد اوباشــد ازتاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم
داردواال گواهــی صادرخواهــد شــد77

دبیر شورای حل اختالف هفشجان  -عسگری

2568

آگهی حصروراثت

آقــای جمشــید ثابتــی دارای شناســنامه بشــماره  3472بــه شــرح پرونــده کاســه 98-366ایــن شــورا
درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده وچنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حبیــب ثابتــی بــه شــماره
شناســنامه 1645در تاریــخ 1397/12/29در اردبیــل اقامتــگاه دائمــی خودبــدرود حیــات گفتــه ورثــه آن
مرحــوم منحصــر اســت بــه  -1 :علــی ثابتــی فرزنــد حبیــب بــه شــماره شناســنامه  3471پســر متوفــی -2
جمشــید ثابتــی فرزنــد حبیــب بــه شــماره شناســنامه  3472پســر متوفی-3ســعید ثابتــی فرزنــد حبیــب بــه
شــماره شناســنامه 1450052861پســر متوفی-4بتــول ثابتــی فرزنــد حبیــب بــه شــماره شناســنامه 3470
دختــر متوفــی -5مهنــاز ثابتــی فرزنــد حبیــب بــه شــماره شناســنامه  3923دختــر متوفــی -6خدیجــه ثابتــی
فرزنــد حبیــب بــه شــماره شناســنامه  1450481280دختــر متوفــی -7نســرین ثابتــی فرزنــد حبیــب بــه
شــماره شناســنامه 206دختــر متوفــی -8معصومــه شــکوهی نیــارق فرزنــد خالقویــردی بــه شــماره شناســنامه
20همســر متوفــی .اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را دریــک نوبــت آگهــی مــی
نماینــد هرکــس اعتراضــی دارد ویــا وصیــت نامــه ای از متوفــی نــزداو باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف
یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر وهــر وصیــت نامــه جــز ســری ورســمی کــه بعــد از موعــد
ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط وبــا اثــر خواهــد بــود .

رئیس شعبه یازده شورای حل اختالف اردبیل

2569

ابالغ وقت دادرسی

آگهــی ابــاغ وقــت دادرســی در تاریــخ 98/2/23خواهــان فریــده میرزایــی بطرفیــت علــی بیرامــی هــل آبــاد
دادخواســتی بخواســته مطالبــه نفقــه معوقــه تقدیــم نمــوده کــه بــه ایــن شــعبه ارجــاع وبــه کاســه 980114ثبــت
ووقــت رســیدگی بــرای روز ســه شــنبه مورخــه  98/4/5ســاعت  9:30تعییــن وقــت شــده اســت اینــک بــه علــت
مجهــول المــکان بــودن شــماوبه درخواســت خواهــان وبــه تجویــز مــاده 73قانــون آییــن دادرســی مدنــی مراتــب
یــک نوبــت دریکــی از روز نامــه هــای کثیــر االنتشــار آگهــی واز شــما دعــوت میشــود در جلســه فــوق در شــعبه
چهــارم شــورای حــل اختــاف مجتمــع مرکــزی حاضــر ونســخه ثانــی دادخواســت وضمائــم رادریافــت وهرگونــه
دفــاع در مقابــل دعــوی اقامــه شــده داریــد بنماییــد در غیــر اینصــورت دادخواســت ابــاغ شــده محســوب وشــورا
اقــدام قانونــی را معمــول خواهــد نمــود.

مدیر دفترشعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

2570

ساکت بود که فردی جلو آمد و گفت با اختیار
خودش اجازه می دهد از لحظه سوار شدن ویلموتس
عکس و فیلم بگیریم !
در همین حین هم بود که یک بنز مشکی مقابل
سی آی پی پارک کرد و پس از چند دقیقه و فقط برای
چند ثانیه سرمربی جدید تیم ملی را دیدیم که خیلی
زود سوار ماشین شد و مسئوالن فدراسیون هم چند
ثانیه نشد که سوار شده بودند و درها که به سختی
می شد از شیشه های دودی آن درون ماشین را دید،
بستند .ماشین راه افتاد و به سمت هتل در نظر
گرفته شده برای سرمربی جدید تیم ملی حرکت کرد.
ویلموتس تا قبل از روز  ٢۵اردیبهشت ماه سال
 ،١٣٩٨برای ما ایرانی ها مربی سابق بلژیک بود که
با ستاره های بزرگی نظیر هازارد ،لوکاکو ،ناینگوالن،
کمپانی ،دی بروین و خیلی های دیگر کار کرده و
عالقهمندان قدیمی تر فوتبال بازی های او در جام

های جهانی را و هم با پیراهن شیاطین سرخ که ٧٠
مرتبه آن را بر تن کرده و  ٢٨گل زده ،به یاد می آورند
ولی از  ٢۵اردیبهشت سال  ٩٨او به عنوان جایگزین
کی روش شناخته می شود و همه عالقهمندان به
فوتبال و البته ما رسانه های ورزشی در انتظار اولین
مصاحبه او هستیم تا ببینیم چه برنامه هایی برای
فوتبال ما دارد تا شاید آرزوهای دست نیافته امان
نظیر صعود از دور گروهی جام جهانی و قهرمانی
آسیا با او رنگ واقعیت بگیرد.
این سرمربی هم باالخره روزی از ایران خواهد
رفت؛ البته که نمی دانیم چند ماه یا چند سال دیگر؛
ولی امیدواریم و آرزو می کنیم با حرفه ای تر شدن
فوتبالمان و مسئوالنش و همینطور کارنامه ای که
ویلموتس از خود به یادگار می گذارد ،خروجش
مانند ورودش یا شبیه خروج کی روش از ایران
نباشد.

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 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139760318002003654مــورخ  97/11/14هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبــت اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اکبــر غالمعلــی پــور فرزنــد هوشــنگ بــه شــماره شناســنامه 263
صــادره از بنــدر انزلــی در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بربنــای احداثــی ( انبــار) بــه مســاحت 200
متــر مربــع پــالک فرعــی  9396از 2و  3از  645اصلــی واقــع در بنــدر انزلــی غازیــان کوچــه بــاب الحوایــج 9
بخــش  8گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای حجــت کیابــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند
مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض
خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض داد خواســت
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 1398/2/12 :تاریخ انتشار نوبت دوم1398/02/26 :

رئیس ثبت اسناد و امالک پرویز حیدری

1983

«آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول»

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه کالســه  9709981820200333بــه شــماره بایگانــی 970785
شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان آســتارا آقایــان و خانــم هــا ســکینه – مهنــاز – بهنــاز
– حســن – رضــا قلــی – شــهناز – انــور – هاجــر جملگــی زحمتکــش بــا وکالــت زاهــد مســگر زاده
مهــرداد – اســفندیار – عارفــه – بهمــن – تیــرداد همگــی عزیزیــان کهــن – ســیاره عالــی زاده در حــق
آقــای خانــم هــا شــادی – مینــا – شــرین بانــو – نســرین عزیزیــان کهــن بــا وکالــت آقــای امیــن عطائــی
دســتور فــروش ملــک مشــاعی و تقســیم وجــوه حاصــل از فــروش پــس از کســر هزینــه عملیــات اجرائــی بــه
نســبت ســهام فیمابیــن شــرکاء مشــاع صــادر گردیــده اســت و در راســتای عملیــات اجــرای حکــم ملــک بــه
مشــخصات ذیــل توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت .لهــذا در اجــرای مــواد  137و  140قانــون اجــرای احــکام
مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه ملــک موصــوف در تاریــخ 1398/03/18روز شــنبه ســاعت  11:00صبــح
در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش
خواهــد رســید قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســی باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد
نمایــد فروختــه خواهــد شــد  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــار الیــه
مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت
 10درصــد پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد متقاضیــان مــی تواننــد
در صــورت تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده
فراهــم گــردد .مشــخصات ملــک موضــوع فــروش:
یــک قطعــه زمیــن بــدون اعیانــات واقــع در خیابــان امــام کوچــه شــاملی ( )23دارای پــالک ثبتــی 1283/2
بــه شــماره ثبــت  15891شــماره دفتــر  119و صفحــه  336بخــش  31گیــالن کــه در مورخــه 1386/08/26
بنــام مرحــوم محمــود عزیزیــان کهــن از طــرف اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان آســتارا بصــورت
مشــاعات  10ســهم مشــاع از چهــار ده ســهم ششــدانگ بــه شــماره فرعــی از  1283بــه متــراژ کل ســند
 82/50متــر مربــع صــادر گردیــده اســت حــدود و مشــخصات ملــک مــورد تعرفــه :شــماال بطــول  5متــر
دیواریســت بشــارع شــرقا :اول بــه طــول  9/50ســانتی متــر دیواریســت بــه پــالک شــماره  1283/1مشــترک
دوم بطــول  7/80ســانتی متــر دیــوار مشــترک اســت بــا پــالک ســی و دو مرقــوم جنوبــا :اول بطــول 2/80
ســانتی متــر بــه دیــوار پــالک  1272/1و دوم بــه طــول  2/20ســانتی متــر بــه دیــوار پــالک دو فرعــی
مجــزای شــده از پــالک  1282/1غربــا :بطــول  7/80ســانتی متــری دیــوار مشــترک بــا پــالک  1283اصلــی
باقیمانــده دوم بطــول  9/50ســانتی متــر دیــوار مشــترک بــا پــالک مجــاور مرقــوم نتیجــه ارزیابــی :بــا امــکان
نظــر بــه موقعیــت و محــل ملــک ومســاحت عرصــه و جمــع عوامــل موثــر در قیمــت گــذاری و ارزیابــی و
اســتعالم از چندیــن مشــاور امــالک معتبــر و مطالعــه نظریــه کارشــناس محتــرم بــدوی ارزش چهــارده ســهم
از ششــدانگ بــا تائیــد لــرزش گــذاری و ارزیابــی کارشــناس بــدوی از قــرار هــر متــر مربــع 12/000/000
ریــال تعییــن کــه کل ارزش پــالک فــوق بــه متــراژ  82/50متــر مربــع بــر اســاس قیمــت تعییــن شــده
 990/000/000ریــال بــرآورد مــی گــردد فلــذا نظــر بــه اینکــه  10ســهم از  14ســهم ششــدانگ بــه مســاحت
 58/93متــر مربــع در مالکیــت خواهــان طبــق ســند ارائــه شــده مــی باشــد بــه مبلــغ  707/140/000ریــال و
 14ســهم الباقــی کــه متعلــق بــه خوانــدگان مــی باشــد بــه مســاحت  23/57متــر مربــع بــا در نظــر گرفتــن
ارزش هــر متــر مربــع  12/000/000ریــال مبلــغ  282/860/000ریــال بــرآورد و تعییــن مــی گــردد .ارزش
امــالک مذکــور کــه توســط کارشــناس دادگســتری بــرآورد شــده و قیمــت پایــه محســوب مــی گــردد الزم بــه
ذکــر اســت کــه کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال امتیــازات مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.

داورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا -خدادادی
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«آگهی مزایده اموال غیر منقول مرحله اول»

نظــر بــه اینکــه در پرونــده اجرائــی بــه شــماره بایگانــی  980212شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
شهرســتان آســتارا و در راســتای عملیــات اجرائیــه بشــماره  95104218200067ســرقفلی مغــازه بــه
مشــخصات ذیــل بنــام آقــای عبدالعلــی نــوری توقیــف و ارزیابــی گردیــده اســت لهــذا در اجــرای مــواد
 137و  140قانــون اجــرای احــکام مدنــی در جهــت تادیــه محکــوم بــه در حــق آقــای صمــد امیــن فــرد(
گالبــی) ســرقفلی مغــازه موصــوف در تاریــخ 1398/03/18ســاعت 9:00الــی  9:30صبــح در دفتــر شــعبه
اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان بنــدر آســتارا از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید
قیمــت فــروش پایــه از بهــای ارزیابــی شــروع شــده و بــه کســی باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد فروختــه
خواهــد شــد  10درصــد مبلــغ پیشــنهادی از برنــده مزایــده فــی المجلــس اخــذ و مشــار الیــه مکلــف اســت
ظــرف مــدت یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت مــا بقــی ثمــن معاملــه اقــدام در غیــر اینصــورت  10درصــد
پرداختــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد متقاضیــان مــی تواننــد در صــورت
تمایــل  5روز قبــل از موعــد مزایــده بــه دفتــر شــعبه مراجعــه تــا موجبــات بازدیــد مــورد مزایــده فراهــم
گــردد .مشــخصات ملــک موضــوع فــروش :ســرقفلی یــک بــاب مغــازه بــه ابعــاد  3*3و مســاحت  9متــر مربــع
احداثــی بــا مصالــح بنایــی و کــف ســرامیک مــی باشــد ارزش ششــدانگ ســرقفلی مغــازه موصــوف بــه مبلــغ
 2/700/000/000ریــال ارزیابــی گردیــده اســت * .آدرس ملــک مــورد مزایــده :آســتارا – خیابــان ملــت
شــرقی،بازارچه ســاحلی ،بلــوک  6شــماره  * 524الزم بــه ذکــر اســت کــه کلیــه هزینــه هــای نقــل و انتقــال
امتیــازات مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار خواهــد بــود.

داورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بندر آستارا -شاهین افشین
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سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بلژیک در
میان استقبال گرم اعضای فدراسیون فوتبال
ایران وارد کشور شد.
به گزارش ایسنا ،مارک ویلموتس رسما ً به
عنوان سرمربی تیم ملی ایران انتخاب شد .این
مربی که سابق هدایت تیمهایی چون بلژیک و
ساحل عاج را در کارنامه مربیگری خود دارد،
وارد ایران شد تا رسما ً به عنوان سرمربی تیم
ملی فوتبال ایران انتخاب شود.
 lesoirبلژیک« :نقش لیکنز در آمدن
ویلموتس به ایران»
سرمربی سابق تیم ملی فوتبال بلژیک به
ایران آمد تا هدایت این تیم را تا جام جهانی
 ۲۰۲۲قطر بر عهده داشته باشد .این مربی با
قراردادی به ارزش  ۱.۲میلیون دالر عهده دار
هدایت نیمکت تیم ملی ایران خواهد بود .جرج
لیکنز که سرمربی تراکتورسازی است نقش
پررنگی در حضور ویلموتس در ایران به عنوان
سرمربی داشت.
 :voetbalnieuwsاستقبال گرم از مربی
بلژیکی
رسانه اول بلژیکیها نیز اعالم کرد با حضور
ویلموتس در ایران و اعالم مهدی تاج ،این
مربی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران
است تا بتواند تا جام جهانی قطر هدایت تیم
ملی ایران را بر عهده داشته باشد .این رسانه به
استقبال گرم از ویلموتس در تهران اشاره کرد.
کیکر آلمان :ویلموتس حلقه مفقوده فوتبال ایران
نشریه کیکر آلمان نوشت :مارک ویلموتس
را میتوان حلقه مفقوده تیم ملی فوتبال ایران
دانست که در نهایت به عنوان سرمربی ایران
انتخاب شده است .این مربی که در تیم ملی
بلژیک فعالیت دارد در اولین گام به عنوان
سرمربی ایران در دو دیدار دوستانه باید به
دیدار سوریه و کره جنوبی برود.
اشپیگل :سرمربی جدید ایران از بلژیک آمد
اشپیگل نیز نوشت :مارک ویلموتس برای بر
عهده گرفتن هدایت تیم ملی فوتبال ایران به
این کشور آمد تا هدایت ایران را که اکنون در
رده  ۲۱رده بندی فیفا است بر عهده بگیرد.
فاکس اسپورت ،گاتزتا ایتالیا ،اسپورت
فرانسه ،استاندارد اتریش و خبرگزاری فرانسه
نیز به حضور این مربی در ایران که سابقه بازی
در تیم شالکه آلمان را نیز در کارنامه خود دارد،
پرداختند.

آگهی مزایده اموال منقول -غیر منقول

بــه موجــب یــک فقــره پرونــده اجرایــی کالســه  970752صــادره از شــعبه دوم دادگاه عمومــی (حقوقی)بخش ســنگر،
لــه رضــا پــور علیــزاده بــه وکالــت آقــای محمــد هــادی محمدیــان بــه طرفیــت علیرضــا شــهیر بــه کامــران موثقــی
بــه خواســته مطالبــه وجــه پرداخــت بابــت نیمعشــر دولتــی واقــع در دادگاه ســنگر کــه بــا انجــام عملیــات اجرایــی
و تشــریفاتی قانونــی و بــا ارزیابــی کارشــناس اهــل فــن و منتخــب دادگســتری آقــای صیــادی در اجــرای مــواد 113
الــی  137/136الــی  147قانــون اجــرای احــکام مدنــی در مرحلــه اول بــه شــرح ذیــل بــه فــروش مــی رســد .یــک
راس دام توقیــف شــده متعلــق بــه آقــای کامــران موثقــی مشــخصات دام :یــک راس دام (گاو) شــیری  3ســاله
ابــرازی وتوقیــف شــده در محــل متعقــل بــه خوانــده نظــر بــه اینکــه دام فــوق فاقــد شــجره نامــه مــی باشــد و تــا
کنــون  2مرتبــه زایــش داشــته اســت میــزان ارزیابــی :قیمــت دام فــوق حســب شــرایط عــرف و قیمــت بــازار و
اســتعالم از کشــتارگاه بــه ارزش  105/000/000میلیــون ریــال (ده میلیــون ریــال و پانصــد هــزار تومــان) بــرآورد
مــی گــردد .وقــت مزایــده :روز شــنبه مورخــه  1398/3/11از ســاعت  11الــی  12صبــح
محــل مزایــده :دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگاه ســنگر از ناحیــه طرفیــن پرونــده اعتــراض مثمــر ثمــری واصل
نگردیــده و قیمــت مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــده شــروع شــده و کســانیکه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد
برنــده مزایــده محســوب مــی شــوند و مبلــغ  %10پیشــنهادی را فــی المجلــس از برنــده مزایــده نقــدا اخــذ و مــا
بقــی ظــرف حداکثــر یــک مــاه از تاریــخ فــروش وصــول خواهــد شــد در غیــر اینصــورت مبلــغ  %10مســتندا بــه
مــاده  129قانــون اجــرای احــکام مدنــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد ضمنــا کســانی کــه تمایــل
بــه شــرکت در مزایــده را دارنــد وفــق مــاده  126همــان قانــون مــی تواننــد ظــرف  5روز قبــل از شــروع مزایــده بــا
هماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال مزایــده بازدیــد نماینــد شــرکت در مزایــده بــه منزلــه قبــول وضعیــت موجــود مــی
باشــد .ایــن آگهــی بــرای اطــالع عمــوم بــر معابــر الصــاق و در یکــی از روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار محلــی درج
مــی گــردد  .کلیــه هزینــه هــای فــروش بــه عهــده محکــوم علیــه مــی باشــد.

مدیر اجرای احکام مدنی حوزه قضایی سنگر – حسن نیا

2529

دادنامه

پرونــده کالســه  9509981330800099شــعبه ویــژه دادگاه اصــل  49قانــون اساســی اســتان گیــالن تصمیــم
نهایــی شــماره  9609971330800025و شــماره بایگانــی  950104خواهــان :ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت
امــام (ره) بــه نشــانی رشــت خیابــان پاســداران روبــروی ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح صنــدوق پســتی
 41635/1499خوانــده :آقــای علــی اصغــر ربانــی دوســت بــه نشــانی تهــران -ســتارخان – دریانــو – ســاختمان
 -13پــالک  -12واحــد  1خواســته :مطالبــه حــق سرپرســتی
رای دادگاه
در خصــوص در خواســت حــق سرپرســتی ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) نمایندگــی گیــالن بطرفیــت
آقــای علــی اصغــر ربانــی دوســت نظــر بــه اینکــه بموجــب دادنامــه شــماره  172مــورخ  85/5/30و  958مــورخ
 83/5/31ایــن دادگاه آقــای علــی اصغــر ربانــی دوســت بــه پرداحــت حــق سرپرســتی غیــر عملــی(دو نیــم درصد)
در حــق ســتاد محکــوم گردیــده اســت و نســبت بــه پرداخــت آن هیچگونــه اقدامــی بعمــل نیــاورده اســت .لــذا
مســتندا بــه مــاده  30آئیــن نامــه نحــوه رســیدگی بــه پرونــده هــای موضــوع اصــل  49قانــون اساســی حکــم بــه
تملیــک پــالک ثبتــی  1205محــزی شــده از  358ســنگ اصلــی  15بخــش  7گیــالن بــه میــزان  %2/5بــه نفــع
ســتاد اجرایــی موصــوف صــادر و اعــالم مــی دارد .تــا ســتاد بــا فــروش آن نســبت بــه دریافــت حــق سرپرســتی
خویــش اقــدام نمایــد .رای صــادره غیابــی بــوده ظــرف مــدت 20ر وز پــس از ابــالغ قابــل واخــوای در ایــن شــعبه و
پــس از آن ظــرف 20روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان تهــران مــی باشــد.

رئیس دادگاه اصل  49گیالن – حسین پور

2536

دادنامه

پرونــده کالســه  9509981330800100شــعبه ویــژه دادگاه اصــل  49قانــون اساســی گیــالن تصمیــم نهایــی
 9609971330800051و بــه شــماره بایگانــی  950105خواهــان :ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) بــا
نمایندگــی آقــای وحیــد متقــی شــاخالی فرزنــد محمــد بــه نشــانی رشــت خیابــان پاســداران روبــروی ســازمان
قضایــی نیروهــای مســلح صنــدوق پســتی  41635/1499خوانــده :آقــای علــی اصغــر ربانــی دوســت بــه نشــانی –
تهــران – ســتارخان -دریانــو -ســاختمان  -13پــالک  -12واحــد  1خواســته :تعییــن تکلیــف امــوال
رای اصالحی دادگاه
در خصــوص در خواســت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) نمایندگــی گیــالن وفــق دادنامــه شــماره
 9609971330800024حکــم بــه تملیــک صــادره گردیــده اســت بــا توجــه بــه اشــتباه در میــزان حــق
سرپرســتی دادنامــه موصــوف بشــرح زیــر اصــالح مــی گــردد»دادگاه مســتندا بــه مــاده  30آییــن نامــه نحــوه
رســیدگی بــه پرونــده هــای موضــوع اصــل  49قانــون اساســی امــوال محکــوم علیــه را مشــمول حکــم تملیــک
بــه میــزان حــق سرپرســتی منــدرج در دادنامــه بــه نفــع ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام تشــخیص تــا ســتاد
بــا فــروش امــوال نســبت بــه دریافــت حــق سرپرســتی خویــش اقــدام و مــا بقــی را بــه صاحــب ملــک پرداخــت
نمایــد» رای صــادره غیابــی بــوده ظــرف مــدت  20روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و ســپس
ظــرف مــدت  20روز قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در محاکــم تجدیــد نظــر اســتان تهــران مــی باشــد.

رئیس شعبه ویژه اصل  49گیالن  :حسین پور

2533

ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان خانمهــا فریبــا و فرزانــه جملگــی شــهرتین صفــر زاده فرشــمی فرزنــدان حســن دادخواســتی به طرفیــت خانم
نــگار توانــای جــدی فرزنــد محمــد بــه خواســته ابطــال مبایعــه نامــه (مالــی غیــر منقــول) تقاضــای رســیدگی و صــدور
حکــم بــر ابطــال بخشــی از مبایعــه نامــه مورخــه  1397/02/11بــه مســاحت  193متــر مربــع مقــوم بــر 51000000
ریــال بــا احتســاب خســارات قانونــی مــن جملــه هزینــه دادرســی و هزینــه کارشــناس و حــق الوکالــه وکیــل مقــوم بــه
51000000ریــال تقدیــم دادگاه عومــی بخــش خشــکبیجار نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه اول دادگاه عمومــی
خشــکیبجار واقــع در خشــکبیجار کیلومتــر  1جاده لشــت نشــاء ارجــاع و بــه کالســه پرونــده 97099852344000394
ثبــت گردیــده و وقــت رســیدگی آن مورخــه  1398/03/29ســاعت  10صبــح تعییــن شــده اســت لــذا به علــت مجهول
المــکان بــودن خوانــده مذکــور و در خواســت خواهــان بــه تجویــز مــاده  73قانــون ایــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و
انقــالب در امــور مدنــی و دســتور دادگاه مراتــب در یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار آگهــی مــی شــود تــا
خوانــده در وقــت مقــرر فــوق جهــت اجــرای قــرار کارشناســی در ایــن شــعبه دادگاه حاضــر شــوند.

مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش خشکبیجار – دانشور

مفقودی

2531

ســند کمپانــی و شناســنامه مالکیــت موتــور ســیکلت سیســتم کویــر بــه رنــگ ســفید مــدل 1395
بــه شــماره انتظامــی  – 69457ایــران  133و شــماره موتور0150N3C300790بــه شــماره شاســی
2547
150S9500588***NC3مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

