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اخبار

ادعای یک سایت ایتالیایی

سرمربی اسبق اینتر ،گزینه
سرمربیگری استقالل

سرمربی اسبق اینتر ،اودینزه و اسپارتاپراگ
گزینه جدید سرمربیگری استقالل شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از توتومرکاتو،
باشگاه استقالل تصمیم دارد تا برای سپردن
هدایت تیمش با آندرا استراماچونی ،سرمربی
پیشین اینتر ،اودینزه و اسپارتا پراگ وارد مذاکره
شود .طبق ادعای این سایت ایتالیایی ،مدیران
استقالل هفته آینده قصد دارند تا با این
سرمربی ایتالیایی مذاکره کنند و به او پیشنهاد
قرارداد سه ساله بدهند .استراماچونی این فصل
در اسپارتاپراگ فعالیت داشته و با این تیم در
رده سوم لیگ چک رسید .قرارداد استراماچونی
و اسپارتاپراگ  ۹تیرماه به پایان میرسد.

گل ترابی بهترین گل آسیا شد

استقالل ناکام بزرگ پنالتیها ،علی علیپور آقای پنالتی
عملکرد تیمها در پنالتی
به گزارش وب سایت نود ،با پنالتیای که در
هفته آخر ،صنعت نفت مقابل سایپا به دست
آورد تمام تیمهای لیگ صاحب پنالتی شدند.
سپیدرود بیشترین سهم را از پنالتیهای این
فصل داشت که  ۸بار صاحب این فرصت شد.
پارس جنوبی جم که لیگ هفدهم ضعیفترین
تیم در زمینه گل کردن ضربات پنالتی بود ،در
این فصل این نقطه ضعف را به برگ برنده تبدیل
کرد و با گل کردن هر  ۷پنالتی که نصیبش شده
بود موفقترین تیم در این زمینه بود .استقالل
نقطه مقابل پارس جنوبی لقب گرفت و این

تیم بیش از هر تیم دیگری پنالتی از دست داد.
آبیپوشان برای نخستین بار در تاریخ لیگ برتر
در یک فصل  ۴پنالتی به هدر دادند.
فوالد خوزستان با ارتکاب  ۹پنالتی،
پنالتیدهترین تیم لیگ بود .دیگر تیم اهواز،
استقالل خوزستان آماری کامال ً متفاوت داشت
و با ارتکاب تنها یک خطای پنالتی ،کمتر از هر
تیم دیگری متحمل پنالتی شد.سپاهان اصفهان
با دریافت گل در هر  ۷پنالتی که مرتکب شده
بود ضعیفترین تیم لیگ لقب گرفت .سپیدرود
و نفت مسجدسلیمان درخشانترین آمار را در
این زمینه داشتند .سپیدرود هیچ کدام از ۴
ضربه پنالتی و نفت مسجدسلیمان هیچ کدام از
 ۳ضربه پنالتی که به سمت دروازهشان شلیک
شد به گل تبدیل نشد.
عملکرد بازیکنان در پنالتی
گل کردن پنالتی میتواند نقش بسزایی در
بهبود آمار گلزنی یک بازیکن داشته باشد .علی
علیپور با قرار گرفتن پشت  ۶ضربه پنالتی بیش
از هر بازیکن دیگری در این فصل پنالتی زد که
از این  ۶ضربه  ۴پنالتی تبدیل به گل شد .این
بازیکن در کنار روح الله سیفاللهی با گل کردن
 ۴پنالتی ،رکورددار گلزنی از روی نقطه پنالتی
بود .البته سیفاللهی هر  ۴پنالتی که زد گل شد
و از این نظر موفقترین بازیکن لیگ هجدهم
محسوب میشود .علی علیپور ،کیروش استنلی،
محمد غالمی و وریا غفوری با از دست دادن ۲
پنالتی رکورددار خراب کردن پنالتی بودند .سجاد
شهباززاده با گرفتن  ۳پنالتی ،پنالتی گیرترین
بازیکن و میالد فخرالدینی با ارتکاب  ۳پنالتی،

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  139860318002000130مورخــه  98/01/19هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی خانــم شــهناز کریمــی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه  3050صــادره از تهــران در
ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثی(انبــاری) بــه مســاحت  148/85مترمربــع پــالک  13فرعی از
 1از  302اصلــی واقــع در بنــدر انزلــی پیــل علــی بــاغ خیابــان شــهید حــدادی بخــش  7گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی جبــار پیــل علــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع 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 98/2/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/4 :

رئیس ثبت اسناد و امالک
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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  139860318002000128مورخــه  98/01/19هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف و
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک انزلــی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــهناز کریمــی فرزنــد علــی اکبــر بــه شــماره شناســنامه 3050
صــادره از تهــران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی (انبــاری) بــه مســاحت 147/21
متــر مربــع پــالک فرعــی  14از 1از  302اصلــی واقــع در بنــدر انزلــی پیــل علــی بــاغ ،خیابــان شــهید خــدادادی
بخــش  7گیــالن خریــداری از مالــک رســمی آقــای جبــار پیــل علــی محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطالع
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 بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به
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 98/2/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم98/3/4 :

رئیس ثبت اسناد و امالک
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آگهی موضوع ماده  3قانون وماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابرآراءصــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی وســاختمانهای فاقدسندرســمی
مســتقردرواحدثبتی شهرســتان نیرتصرفــات مالکانــه وبالمعــارض متقاضیــان محرزگردیــده است.لذامشــخصات
متقاضیــان وامــالک موردتقاضابــه شــرح زیربــه منظوراطــالع عمــوم دردونوبــت بــه فاصلــه  15روزآگهــی
میشــوددرصورتی کــه اشــخاص نســبت بــه صدورســندمالکیت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــندمیتوانندازتاریخ
انتشــاراولین آگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خودرابــه اداره ثبت اســنادوامالک محل تســلیم وپس ازاخذرســیدظرف
مــدت یکمــاه ازتاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خودرابــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .بدیهــی اســت
درصــورت انقضــای مــدت مذکوروعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســندمالکیت صادرخواهدشــد .
-1آقــای مصطفــی یــاری بــاران فرزنداســماعیل بــه شــماره شناســنامه 3621صــادره ازتهــران بــه شــماره ملــی
0076231658ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت  904/41متــر مربــع پــالک  2514فرعــی از
 270اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  204فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع دربخــش ســه اردبیــل شــهر
نیربامالــک رســمی شــکورصمدی
-2آقــای امیــد علــی شــهبازی کلــه ســر فرزندالتفــات بــه شــماره شناســنامه 698صــادره ازنیــر بــه شــماره ملــی
6038867228ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی بــه مســاحت  345/50متــر مربــع پــالک  96فرعــی از 297
اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک  204فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع دربخــش ســه اردبیــل روســتای کلــه
ســربامالک رســمی مجیــد خــدا دوســت کلــه ســر
تاریخ انتشار نوبت دوم 98/3/4 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/2/19 :

جابر قنبری  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نیر
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آگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)

آگهــی مزایــده امــوال غیــر منقــول اســناد ذمــه ای پرونــده اجرائــی کالســه  9600195بــه موجــب پرونــده اجرائی
کالســه فــوق ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــالک ثبتــی  – 46/169اصــل کــه ســند آن در
صفحــه  259دفتــر  58ذیــل ثبــت  9684بــه نــام اللهــوردی مــرادی بــه شــماره ملــی  4939475573امــالک بــا
شــماره چاپــی  -0578334الــف  87ثبــت و صــادر گردیــده اســت کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ
 560/000/000ریــال ارزیابــی شــده اســت و پــالک فــوق دارای  691/21متــر مربــع در روســتای قنــات باقــر
بیــگ -کوچــه شــهید حیــدری بــا حــدود اربعــه منــدرج در ســند صــادره و اعیانــی آن در دو قســمت اول بــه
متــراژ تقریبــی 95متــر مربــع بــا ســازه بنایــی بــدون کالف بــا ســقف طــاق ضربــی بــا قدمــت حــدود  40ســال و
قســمت دوم تــازه ســاخت بــه مســاحت تقریبــی  32متــر مربع کــه بــه قســمت اول اضافــه شــده و دارای امتیازات
آب -بــرق و گاز مــی باشــد و نیــز در قســمت ورودی کــه از دیــوار آجــری و بــا ســقف چوبــی بــه متــراژ تقریبــی 36
متــر مربــع مــی باشــد پــالک فــوق از ســاعت  9الــی  12روز ســه شــنبه مــورخ  1398/03/21در اداره ثبــت اســناد
و امــالک چایپــاره واقــع در مجتمــع اداری از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد .مزایــده از مبلــغ 560/000/000
ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه مــی شــود .الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهــی
هــای مربــوط بــه آب ،بــرق ،گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف در صورتــی کــه مــورد مزایــده
دارای آنهــا باشــد و نیــز بدهــی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد وجــوه
پرداختــی بابــت هزینــه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق
مزایــده نقــدا وصــوف مــی گــردد ضمنــا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد ،مزایــده روز اداری بعــد از
تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد.

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چایپاره مصطفی شرفخانی

اخبار

پنالتیهای لیگ هجدهم به روایت آمار

صیادمنش با قراردادی  5ساله
به فنرباغچه ملحق شد

رسانه های ترکیه از انتقال رسمی مهاجم
استقالل با قراردادی  5ساله به فنرباغچه خبر
دادند.
به گزارش وبسایت نود ،چندین رسانه ترکیه
ای از پیوستن رسمی اللهیار صیادمنش ،مهاجم
جوان استقالل به تیم فنرباغچه خبر دادند .تمام
این رسانه های ترک زبان اعالم کردند که قرارداد
مهاجم ایرانی  4ساله به عالوه قابل تمدید برای
یک فصل دیگر است .باشگاه استقالل نیز از این
انتقال  850هزار دالر درآمد کسب کرده است.

جهانورزش
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گل مهدی ترابی عنوان بهترین گل هفته لیگ

قهرمان آسیا را به خود اختصاص داد.

به گزارش ایسنا ،سایت  AFCگل مهدی

با پایان هجدهمین دوره لیگ برتر ،پنالتیهای این دوره از نظر آماری بررسی شده است .ضربه پنالتی بهترین فرصتی است که در طول یک بازی برای
گلزنی نصیب یک تیم میشود .این فصل از رقابتهای لیگ ۷۲ ،پنالتی داشت که  ۴۹پنالتی تبدیل به گل شد .در  ۶دوره گذشت ه در هیچ دورهای تعداد
گلی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیده از این دوره کمتر نبوده است .در پایان لیگ هجدهم ،پنالتیهای این دوره از نظر آماری بررسی شدهاند.

ترابی ،بازیکن پرسپولیس را به عنوان بهترین

گل هفته آخر مرحله گروهی لیگ قهرمانان
آسیا انتخاب کرد .ترابی این گل را در مقابل

السد و با یک شوت از راه دور به ثمر رساند.
پرسپولیس در آن بازی با نتیجه دو بر صفر

برنده شد اما نتوانست از مرحله گروهی صعود

کند.

عجیب ولی واقعی

لیپی دوباره سرمربی چین شد
مسئوالن فدراسیون فوتبال چین مارچلو لیپی

را دوباره به عنوان سرمربی تیم ملی این کشور

انتخاب کردند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فاکس ،بعد از

برکناری مارچلو لیپی از هدایت تیم ملی فوتبال
چین ،فابیو کاناوارو مدتی هدایت این تیم را بر
عهده گرفت ولی بار دیگر این مربی به عنوان

سرمربی تیم ملی فوتبال چین انتخاب شد.

قرارداد جدید لیپی تا پایان جام جهانی ۲۰۲۲

در لیگ
هجدهم ۷۲
پنالتی زده شد
که  ۴۹پنالتی
تبدیل به گل
شد .در  ۶دوره
گذشت ه در هیچ
دور های تعداد
گلی که از روی
نقطه پنالتی به
ثمر رسیده از
این دوره کمتر
نبوده است
پنالتی دهترین بازیکن این فصل به شمار میآید.
کوروش ملکی دروازهبان سپیدرود در برابر
هیچ کدام از  ۴پنالتی که تیمش مرتکب شده بود

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  97/11/8- 9760318020000091هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کالچــای تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای محمــد غالمــی زاهــدی فرزنــد غالمرضــا بــه شــماره شناســنامه  568صــادره از رودســر
و کدملــی  2690530759بصــورت ششــدانگ یکبابخانــه و محوطــه بــه مســاحت 406متــر مربــع پــالک 3347
فرعــی از 311اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  135تفکیکــی از اصلــی مذکــور واقــع در شــیخ زاهــد محلــه
بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی بنیــاد علــوی محــرز گردیــده اســت برابــر فــرم قــرار داد بنیــاد علوی
بشــماره  . 96/1/8 – 94/2/12/7/1545لــذا بــه منظــور اطــالع 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 آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،
ظــرف مــدت 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 مالکیت صــادر خواهد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه  98/3/4تاریخ انتشار نوبت دوم :شنبه 98/3/18
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر آراء صــادره هیــات /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند
رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیده اســت
لــذا مشــخصات متقاضیــان امــالک مــورد تقاضــا بشــرح زیــر بمنظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز
آگهــی مــی گــردد در صورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی
تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امالک محل تســلیم
و رســید دریافــت دارنــد و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را
بــه مراجعــه قضایــی تقدیــم نماینــد -1 .آقــای محســن اثنــی عشــری فرزنــد :تقــی بشــماره شناســنامه 562 :صــادره
از:رشــت بشــماره ملــی  2593673591بصــورت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
یکبــاب انبــار مشــتمل بــر یــک چشــمه اتــاق بــه مســاحت  150/33متــر مربــع بپــالک فرعــی از  3089اصلــی مفروز
و مجــزی شــده از قطعــه  147از  142اصلــی واقــع در قریــه نــوده خریــداری از مالــک رســمی :بنیــاد علــوی برابــر
فــرم قــرار دادن فــروش امــالک بنیــاد علــوی بشــماره  -2 1395/3/29- 94/2/12/1/2031آقــای احمــد آقــا جانــی
فرزنــد :محمــد حســین بشــماره شناســنامه 756 :صــادره از :رودســر بشــماره ملــی 2690453266 :بصورت ســه دانگ
از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری و یــک چشــمه اتــاق بمســاحت  150/33متــر مربــع
بپــالک فرعــی از  3089اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه  147از  142اصلــی واقــع در قریــه نــوده خریــداری
از مالــک رســمی :بنیــاد علــوی بموجــب فــرم قــرار داد شــماره  1395/3/29- 94/2/12/1/2031بدیهــی اســت در
صــورت انقضــای مهلــت مقــرر آگهــی و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد گردیــد.
تاریخ انتشار نوبت اول :شنبه  98/3/4تاریخ انتشار نوبت دوم :شنبه 98/3/18
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آگهــی تغییــرات شــرکت رامــان خــاک وپــی شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  5367و شناســه ملــی  10610090066بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ1398/02/10
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ گردیــد  - :تعــداد اعضــاء هیــات مدیره بــه  5نفر
افزایــش یافــت و مــاده  31اساســنامه اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()478468

2804

آگهــی تغییــرات شــرکت رامــان خــاک وپــی شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  5367و شناســه ملــی  10610090066بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ
1398/02/10تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :اعضــاء هیئــت مدیــره
بــه قــرار ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد :آقــای زاهــد پــور
محمــدی بــه شــماره ملــی  3730483854آقــای خلیــل محمــدی بــه
شــماره ملــی  3848848244آقــای ســید صبــاح بالیــده بــه شــماره ملی
 3821008105آقــای شــیفیار محمدی به شــماره ملــی 3849685561
آقــای پویــا احیائــی بــه شــماره ملــی  - 3762271518آقــای هاشــم
بختیــاری شــماره ملــی  3848840863بــه ســمت بــازرس اصلــی و
خانــم شــهال قبــادی شــماره ملــی  1465671412بــه ســمت بــازرس
علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند- .روزنامــه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت انتخــاب شــدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج ()478455
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تسلیم نشد و  ۳پنالتی را مهار کرد و یک پنالتی
نیز به دیرک دروازه اصابت کرد تا موفقترین
دروازهبان لیگ در این زمینه باشد .پیام نیازمند

هر  ۷پنالتی که مقابل آن قرار گرفته بود تبدیل
به گل شد تا ناکامترین دروازهبان لیگ در برابر
پنالتی لقب گیرد.

آگهــی تغییــرات شــرکت پیشــگامان بوبیــن گســتر قزویــن (با مســئولیت
محــدود) بــه شــماره ثبــت  2299و شناســه ملــی  14006473726بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ1398/02/07
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای ابراهیــم یوســفی نســب نــام پــدر :حیدر
تاریــخ تولــد  1334.11.03شــماره ملــی  4321955645 :به نشــانی  :اســتان
قزویــن – شــهرک صنعتــی البــرز -خیابــان حکمــت  -14مجتمــع مبــن
پــاک  23کــد پســتی  3431963558 :با پرداخــت مبلــغ 1.000.000.000
ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء قــرار گرفــت  .در نتیجــه ســرمایه
شــرکت از مبلــغ  2.000.000.000ریــال بــه مبلــغ 3.000.000.000
ریــال افزایــش یافــت و مــاده چهــار  4اساســنامه شــرکت اصــاح گردیــد.
ســهم الشــرکه شــرکاء بعــد ازافزایــش ســرمایه  :آقــای هاتــف دیهیــم مبلــغ
 1.000.000.000ریــال ســهم الشــرکه -آقــای اســماعیل یوســفی نســب
مبلــغ  1.000.000.000ریــال ســهم الشــرکه  -آقــای ابراهیم یوســفی نســب
مبلــغ 1.000.000.000ریــال ســهم الشــرکه .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین-البرز (2816 )478631

آگهــی تغییــرات شــرکت دامپــروری دیــزج کشــت (بــا مســئولیت
محــدو) بــه شــماره ثبــت  600و شناســه ملــی  10861408705بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1398/01/25تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  :آقــای احمــد حشــمتی بــه کــد ملــی 5098662494
شــماره شناســتانه  3235نــام پــدر یحیــی متولــد 1350/06/20آدرس
اســتان قزویــن  ،شهرســتان بوئیــن زهــرا  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بوئیــن
زهــرا ،ولــی عصــر  ،کوچــه بــرادران شهیدشــیری  ،خیابــان ولیعصرشــرقی
 ،پــاک  ، 167طبقــه همکــف بــه کــد پســتی 3451713395باپرداخــت
 8000000ریــال بــه صنــدوق شــرکت در زمــره شــرکاء درآمــد .آقــای
محمدتقــی آللهــی بــه کــد ملــی 5099542441شــماره شناســنامه 49
نــام پــدر محمــد متولــد  1351/07/02آدرس اســتان قزویــن  ،شهرســتان
بوئیــن زهــرا  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بوئیــن زهــرا ،ولــی عصــر  ،کوچــه
بــرادران شهیدشــیری  ،خیابــان ولیعصرشــرقی  ،پــاک  ، 167طبقــه همکــف
بــه کــد پســتی 3451713395بــا پرداخت12000000ریــال بــه صنــدوق
شــرکت در زمــره شــرکاء درآمــد .ســرمایه شــرکت از مبلــغ 20000000ریــال
بــه 40000000ریــال افزایــش یافت.درنتیجــه مــاده 4اساســنامه بشــرح
مذکــور اصــاح گردیــد .لیســت ســهم الشــرکه شــرکاء بشــرح ذیــل مــی
باشــد :آقــای کاوه رســتمیان مبلــغ 5000000ریــال ســهم الشــرکه  -خانــم
پرویــن دخــت حاجــی کل زرنــدی مبلــغ 1000000ریــال ســهم الشــرکه
 آقــای کامبیــز رســتمیان مبلــغ 5000000ریــال ســهم الشــرکه  -آقــایمحمــود رســتمیان مبلــغ 4000000ریــال ســهم الشــرکه  -آقــای ســیامک
رســتمیان مبلــغ 5000000ریــال ســهم الشــرکه  -آقــای محمدتقــی آللهــی
مبلــغ 12000000ریــال ســهم الشــرکه  -آقــای احمــد حشــمتی مبلــغ
8000000ریــال ســهم الشــرکه.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا (2815 )478483
اگهی فقدان سند مالکیت

اقــای علــی پرویــزی بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مصــدق بــه مهــر دفتــر خانــه  37همــدان برابــر وارده
 98/3/1 – 98 / 4984مدعــی اســت کــه یــک جلــد ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  1 / 19919واقــع در حومــه
بخــش ســه کــه بــه نامــش ذیــل ثبــت  43055صفحــه  374دفتــر  276ســابقه ثبــت دارد و نــزد کســی در بیــع
شــرط نیســت بــه علــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده  .لــذا بــه اســتناد تبصــره الحاقی بــه مــاده  120اییــن نامه
قانــون ثبــت بدیــن وســیله اگهــی مــی شــود تــا هرکســی مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد
خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی طــی مــدت  10روزبــه اداره ثبــت اســناد و امــاک مراجعــه و ضمــن
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه ،اعتــراض خــود را کتبــآ تســلیم نمایــد در صــورت انقضــاء مــدت
واخواهــی و نرســیدن اعتــراض و یــا در صــورت اعتــراض چنانچــه اصــل ســند مالکیــت ارائــه نگــردد ســند مالکیت
المثنــی بــه نــام متقاضــی صــادر و تســلیم خواهــد شــد .م/الــف 324
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اعتبار دارد.

عرفان بوز جانشین لیکنز
درتراکتورسازی؟
یک سایت ترکیهای از پیشنهاد دو ساله

باشگاه تراکتورسازی به عرفان بوز خبر دادند.

به گزارش ایسنا و به نقل از سایت

 ،bursadabugunعرفان بوز ،سرمربی
عثمانلی اسپور که سابقه هدایت تیمهای
بورسا اسپور و گنجلر بیر لیگی را در لیگ
ترکیه در اختیار دارد ،پیشنهاد دو سالهای از
تیم تراکتورسازی برای هدایت این تیم دریافت

کرده است.

پیشتر ارتوئرول سائالم دیگر مربی

ترکیهای مدتی در این تیم مشغول به کار

شده بود.

به گزارش ایسنا ،تراکتورسازی پنجشنبه شب

به همکاری خود با جورج لیکنز پایان داد و از

این مربی  ۷۰ساله بلژیکی خداحافظی کرد.

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
و مشاعی

هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک منطقــه یــک قــم تصرفــات مالکانــه مفــروزی متقاضیــان
پروندههــای تشــکیلی طبــق قانــون مذکــور را براســاس گــزارش کارشناســان و بــه اســتناد مــدارک موجــود در پرونــده
بــه شــرح آراء ذیــل تاییــد نمودهانــد.
1ـ رأی شــماره  139860330001000305مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002052آقای/خانــم
سیدحســین چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه در دو ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه یــک
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 789
2ـ رأی شــماره  139860330001000307مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002053آقای/خانــم
ســیدمحمد چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه در دو ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه یــک
بــاب ســاختمان بــه مســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 788
3ـ رأی شــماره  139860330001000325مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002054آقای/خانــم
اکــرم چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح اهلل در یــک ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه یــک
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 787
4ـ رأی شــماره  139860330001000327مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002055آقای/خانــم
اعظــم الســادات چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه در یــک ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک
ثبــت قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه 9509972524000902
مــورخ  1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 786
5ـ رأی شــماره  139860330001000334مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002061آقای/خانــم
معصومــه چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه یــک ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه یــک
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 785
6ـ رأی شــماره  139860330001000333مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002060آقای/خانــم
فاطمــه چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه یــک ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه یــک
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 784
7ـ رأی شــماره  139860330001000329مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002057آقای/خانــم
طاهــره چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه در یــک ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه یــک
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67متــر مربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 783
8ـ رأی شــماره  139860330001000330مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002058آقای/خانــم
ســید علــی اصغــر چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه در دو ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67متــر مربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک
ثبــت قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه 9509972524000902
مــورخ  1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 782
9ـ رأی شــماره  139860330001000332مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002059آقای/خانــم
ســید مهــدی چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه در دو ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه یک
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67متــر مربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 781
10ـ رأی شــماره  139860330001000335مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002062آقای/خانــم
ملیحــه ســادات چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه یــک ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیه یک
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 780
11ـ رأی شــماره  139860330001000304مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002051آقای/خانــم
ســید علــی چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه در دو ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه یــک
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورا حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 779
12ـ رأی شــماره  139860330001000105مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002050آقای/خانــم
اشــرف ســادات چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه در یــک ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه
یــک بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک
ثبــت قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه 9509972524000902
مــورخ  1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 778
13ـ رأی شــماره  139860330001000328مربــوط بــه پرونــده کاســه  1397114430001002056آقای/خانــم
ســید حســن چاوشــیان فرزنــد ســید ذبیــح الــه در دو ســهم مشــاع از نــوزده ســهم ششــدانگ باســتثنای ثمنیــه یــک
بــاب ســاختمان بمســاحت ششــدانگ  144/67مترمربــع پــاک شــماره  10541اصلــی واقــع در بخــش یــک ثبــت
قــم .ســهم االرث متقاضــی بــه موجــب گواهــی حصــر وراثــت بــه شــماره دادنامــه  9509972524000902مــورخ
 1395/03/31شــعبه  40شــورای حــل اختــاف قــم( .م الــف ) 777
مــورد تاییــد قــرار گرفتــه و از آنجائیکــه مقــرر گردیــده اســت پــس از نشــر آگهــی و انقضــاء موعد مقرر ســند مالکیت رســمی
صــادر گــردد بــا توجــه بــه عــدم دسترســی بــه مالکیــن مشــاعی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی تــا چنانچــه
اشــخاص ذینفــع اعتراضــی داشــته باشــند ظــرف مــدت  2مــاه از تاریــخ انتشــار آگهــی نوبــت اول اعتــراض خــود را بــه اداره
ثبــت اســناد منطقــه یــک قــم تســلیم و رســید آن را اخــذ و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت بــه
دادگاه مراجعــه و دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم و گواهــی آنــرا بــه ایــن اداره تحویــل نماینــد الزم بــه توضیح
اســت کــه صــدور ســند بــر اســاس قانــون مذکــور مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
تاریخ انتشار دوم98/03/19 :
تاریخ انتشار اول98/03/04 :

محمدرضا ادیبان ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم
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