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ساخت استادیوم  35هزارنفری در کمتر از یک سال

پسلرزه اتفاقات بازی لغو شده پرسپولیس
در اصفهان

بزرگترین وعده فتحاللهزاده قبل از شروع کار در استقالل
به گزارش ورزش سه ،رویای بزرگ برای طرفداران
باشگاههای مطرح پایتخت داشتن استادیومی اختصاصی با
گنجایش مناسب است درست مثل سایر باشگاههای عربی
حاشیه خلیج فارس که طی سال های گذشته در راه تکمیل
زیرساخت های خود گامهای بلندی برداشته و در حال حاضر
نه تنها در کسب امتیازات حرفه ای پیشی گرفته اند بلکه از
حیث درآمدزایی از این ورزشگاه ها نیز به مرحله ای رسیدند
که ترسی از خریدهای گران قیمت از بازارهای جهانی ندارند.
در ایران اما برخالف سایر کشورهای در حال پیشرفت در فوتبال
آسیا و حاشیه خلیج فارس کمترین توجه به زیرساخت ها صورت
گرفت به خصوص در باشگاه هایی مثل استقالل و پرسپولیس که
به عنوان قطب اول فوتبال ایران حرف اول را در سطوح بینالمللی
میزدند .استفاده مشترک از ورزشگاهی بزرگ مثل آزادی هر
چقدر توانست نام این دو باشگاه را در بین پرطرفدارترین تیمهای
قاره کهن قرار دهد اما به همان اندازه سرخابیها را از ساخت
استادیومهای اختصاصی حتی با ظرفیت کمتر عقب انداخت تا
جایی که در سال های گذشته با نظارت بیشتر ایافسی در نمره
دادن به پروانه حرفهایگری این دو باشگاه با مشکالت زیادی
درخصوص زیرساختها روبهرو شدند.
این سوای از تمام ماجراهایی بود که هم استقالل هم
پرسپولیس در تامین بودجه برای پرداخت اجاره ورزشگاه آزادی
داشتند ضمن اینکه به دلیل نداشتن استادیوم اختصاصی هر
دو باشگاه از درآمدزاییهای مرسوم این روزهای فوتبال جهان
نیز محروم شدند تا به نوعی داشتن استادیومی اختصاصی
درست مثل تمام باشگاههای بزرگ دنیا برای طرفداران این
دو تیم به رویایی بزرگ تبدیل شود .علی فتح الله زاده مردی
که همواره برای بازگشت به صندلی مدیریت استقالل آماده
است درست یک روز بعد از بازگشت دوباره در بحرانی ترین
شرایط باشگاه در اولین وعده صحبت از ساخت ورزشگاهی
اختصاصی با ظرفیت  35هزار نفر آن هم در کمتر از یک
سال را مطرح کرد ،وعدهای که میتواند در کنار محبوبیت
بیشتر برای او از زاویهای دیگر برایش گران تمام شود چون
ساخت ورزشگاه آن هم در شرایطی که باشگاه بدهی  120تا
 130میلیارد تومانی دارد کمی دور از ذهن است.
طی تمام این سال ها طرح های پیشنهادی مختلفی برای
ساخت استادیوم اختصاصی به باشگاهی مثل استقالل ارائه
شده است که یکی از این طرحها تصویر سه بعدی منتشر
شده بود که به رویایی بزرگ برای طرفداران تبدیل شد .مسلما
اگر مدیری بتواند این رویای طرفداران را محقق کند نامش
برای همیشه در تاریخ استقالل جاودانه خواهد شد.
علی فتح الله زاده از همان اولین مقطع مدیریت در باشگاه
استقالل این رویا را در ذهن داشت تا زیرساختهای این تیم

یک روز بعد از بازگشت دوباره به مسند مدیریت باشگاه پرطرفدار پایتخت ،علی فتح الله زاده وعده ساخت استادیوم  35هزار
نفری در کمتر از یک سال را به طرفداران داد.
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را درست و حرفهای پیش ببرد .در دهه هفتاد در اولین تجربه
مدیریت استقالل نخستین تالشها برای ساخت کمپ تمرینی
باشگاه آغاز شد .حضور اعضای هیئت مدیره در زمینی به
مساحت چهار هکتار در سال  1379با کلنگ زنی ساخت کمپ
توام شد اما با تغییرات مدیریتی رخ داده این زمین تا چند
سال به حال خود رها شد تا پس از آن در میانه های دهه 80

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  ۱۳986۰۳۱8۰22۰۰6744مــورخ  ۱۳98/۱۱/26هیــات اول
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ماســال تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســمیه صفرپــور فرزند حســینقلی
بشــماره شناســنامه  ۱۰صــادره از ماســال در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن محصوربــه مســاحت  2۰۰متــر
مربــع مشــتمل بــر دو بــاب خانــه بــه مســاحت  25متــر مربــع پــالک  ۱74فرعــی از  ۱26اصلــی مفــروز و
مجــزی شــده از پــالک  98فرعــی از  ۱26اصلــی واقــع در قریــه چالــه ســرا بخــش  26گیــالن اثبــات مالکیــت بــه
اســتناد ارای صــادره شــماره هــای  98۰997۱۳۱۰4۰۱۰4۰مــورخ  98/8/۱9صــادره از شــعبه  4حقوقــی رشــت و
 98۰997۱۳۱۳5۰۱7۱2مــورخ  98/۱۰/2۳صــادره شــعبه دوم دادگاه تجدیــد نظــر اســتان گیــالن محــرز گردیده
اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز 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 تســلیم و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهی اســت در صــورت انقضای
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد .تاریخ انتشــار نوبــت اول
 ۱۳98/۱2/۱۱:تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ۱۳98/۱2/26:
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بــه اســتناد ســند رهنــی شــماره  9۰/۰4/28 – ۳69۳۳تنظیمــی دفترخانــه  ۱۰8رشــت لــه بانک پارســیان شــعبه بلوار
کشــاورز تهــران و علیــه  ) ۱خانــم صدیقــه صابــر دل ســاده فرزنــد حیــدر علــی ( راهــن ) و  ) 2خانــم مریــم پرهیــزی
فرزنــد غالمرضــا و  ) ۳شــرکت تعاونــی تحقیقاتــی طراحــی و مونتــاژ دســتگاه های ازمایشــگاهی و نمایشــگاهی پژوهش
صابــری ثبــت شــده بشــماره  692۳ثبــت شــرکتهای رشــت بــا نمایندگــی و امضــای صدیقــه صابر دل ســاده به ســمت
مدیــر عامــل و مریــم پرهیــزی بــه ســمت منشــی بشــماره ثبــت  8۰/۱۱/24-692۳ثبــت شــرکتهای رشــت تمامــی
ششــدانگ یکدســتگاه آپارتمــان بــه مســاحت هفتــاد و هفــت متــر و هفتــاد و چهــار ســانتی متــر مربــع کــه مقــدار
 ۱۳/25متــر مربــع ان بصــورت پیــش روی بــه فضــای خیابــان واقــع د رطبقــه ســوم قطعــه دهــم تفکیکــی بشــماره
پــالک پانــزده هــزار و بیســت و دو مجــزی شــده از پــالک چهــار صــد و ســیو دو واقــع در بوســار ســنگ اصلــی پنجــاه
و پنــج بخــش چهــار رشــت بــا قیــد اینکــه کــف اپارتمــان ســقف اپارتمــان طبــق تحتانــی و ســقف ان بــا کــف اپارتمان
طبقــه فوقانــی مشــاع و مشــترک اســت و بــا حــق اســتفاده از کلیــه حقــوق مشــاعی طبــق قانــون تملــک ســاختمانها
میباشــد ذیــل ثبــت  ۱24854صفحــه  27۱دفتــر  4-۱۰۱۰بنــام اقــای محمــد باقــری اصــل صــادر و تســلیم گردیــده
ســپس ششــدانگ پــالک فــوق بطــور مــع الواســطه برابــر ســند قطعــی  9۰/۰4/28-۳6922دفتــر  4رشــت بــه خانــم
صدیقــه صابــر دل ســاده فرزنــد حیدرعلــی منتقــل گردیــده اســت کــه نامبــرده بعنــوان بدهــکار پرونــده اجرای کالســه
 95۰۱887تمامــی ششــدانگ پــالک فــوق را در قبــال اخــذ تســهیالت بمبلــغ بحــروف یــک میلیــارد و ســیصد و پنــج
میلیــون ریــال بانضمــام خســارت تاخیــر در رهــن بانــک پارســیان شــعبه بلــوار کشــاورز تهــران قــرارداده اســت کــه
ملــک مذکــور در اجــرای مقــررات مــاده  ۳4قانــون ثبــت از طریــق مزایــده برگــزار میگــردد و برابــر گــزارش کارشــناس
رســمی دادگســتری رشــت بمبلــغ شــش میلیــارد و دویتــس میلیــون ریــال ارزیابــی و قطعیــت یافتــه کــه حــدود و
مشــخصات و توصیــف اجمالــی ان بشــرح ذیــل بیــان میگــردد  :الــف ) حــدود اربعــه اپارتمــان  :شــماال اول بطــول ۳/9۰
متــر دیــوار مشــترک بــا اپارتمــان قطعــه  9دوم د ردو قســمت کــه قســمت اول شــرقی اســت دیواریســت بــه دریچــه
بــه ترتیــب بطولهــای  ۰/۳متــر و  ۱/۱۰متــر بــه محــل عبــور لولــه هــای مشــاعی ســوم در دو قســمت کــه قســمت اول
شــرقی اســت دیواریســت بــه دریچــه بترتیــب بطولهــای  ۰/۳متــر و  ۱/۱۰متــر بــه محــل عبــور لولــه هــای مشــاعی
ســوم دردو قســمت کــه قســمت اول شــرقی اســت درب و دیواریســت بطولهــای یــک متــر و  ۰/62متــر و  ۱/72متــر
بــراه پلــه مشــاعی چهــارم دیواریســت بطــول  ۱/55متــر پنجــم دیواریســت بــا پنجــره بطــول  ۰/44متــر بــراه پلــه
مرقــوم دوم دیواریســت بــا پنجــره بطــول  7/56متــر بــه فضــای حیــاط مشــاعی جنوبــا اول دیواریســت مشــترک بطول
 ۳/55متــر بــه اپارتمــان قطعــه  ۱۱دوم در ســه قســمت کــه قســمت اول در وضعیــت غربــی و ســوم شــرقی اســت
دیواریســت بــا دریچــه بــه ترتیــب بــه طولهــای  ۰/۳۰متــر و  ۱/۱۰متــر و  ۰/۳۰متــر محــل عبــور لولهــای مشــاعی
ســوم دیواریســت مشــترک بطــول  ۳/8۰متــر بــه اپارتمــان قطعــه  ۱۱تفکیکــی غربــا در پنــج قســمت که قســمت دوم
بوضعیــت جنوبــی و چهــارم شــمالی اســت دیواریســت بــا پنجره بطولهــای  4/۰5متــر و  ۰/25متــر و  4/85متــر و ۰/۱5
متــر و  ۰/88متــر بفضــای خیابــان میباشــد  .ب) توصیــف اجمالــی  :ملــک واقــع د ررشــت بلــوار گلســار نبــش خیابــان
 86ســاختمان بــرج کاوه میباشــد و ســاختمان بــرج کاوه شــامل دو بلــوک کــه هرکــدام مشــتمل بــر نــه طبقــه دو
واحــدی میباشــد کــه اپارتمــان مذکــور در طبقــه ســوم بلــوک  2قــراردارد و مشــتمل بــر دو اتقــا خــواب هــال پذیرایــی
آشــپزخانه بــا کابینــت ام دی اف کــف ســرامیک دارای ابگرمکــن دیــواری بوتــان دارای حمــام و ســرویس بهداشــتی
مجــزی پنجــره هــا الومینیــوم نمــا ســنگ درب ورودی و درب اتاقهــا چوبــی دارای امتیــاز اب و گاز مشــترک وامتیــاز
بــرق مســتقل نمــای داخلــی دیوارهــا روژیــن طــرح کریســتال دارای اسانســور میباشــد برابــر گواهــی مامــور اجــرا ملک
در زمــان ارزیابــی در اجــاره محمــد مجیــد شــفائی در قبــال مبلــغ  77میلیــون تومــان ودیعــه و اجــاره ماهیانــه یــک
میلیــون ریــال میباشــد  .ضمنــا برابــر نامــه شــماره  98/۱۱/۳ – ۱۳98856۱86۰۳۰۱79۱9دفتــر بازداشــتی ثبــت
ناحیــه  2رشــت مــازاد پــالک ثبتــی  ۱5۰22فرعــی از  55اصلــی بخــش  4رشــت ملکــی خانــم صدیقــه صابردل ســاده
باســتناد نامــه شــماره  96/8/7- ۱۳96۰49۱858۱۰۰5258اداره اجــرای ثبــت اســناد رســمی رشــت در قبــال مبلــغ
 2/22۳/287/6۱۳ریــال اصــل طلــب بانــک پارســیان شــعبه طالقانــی رشــت تحــت کالســه ی  94۰۰۰۳8در بازداشــت
قــراردارد  .مزایــده ششــدانگ دســتگاه اپارتمــان بــه مســاحت ششــدانگ یکدســتگاه اپارتمــان بمســاحت  77/74متــر
مربــع کــه مقــدار  ۱۳/25متــر مربــع ان بصــورت پیــش روی بــه فضــای خیابــان واقــع درطبقــه ســوم قطعــه دهــم
تفکیکــی بشــماره پــالک  ۱5۰22مجــزی شــده از پــالک  4۳2واقــع در بوسشــار ســنگ اصلــی  55بخــش  4رشــت
از مبلــغ چهــار میلیــارد و هشــتصد و نــود و هفــت میلیــون ریــال ) شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهاد شــده از
طــرف خریــدار فروختــه خواهــد شــد مزایــده بــا مشــخصات اشــاره شــده از ســاعت  9صبــح الــی  ۱2بعــد ازظهــر روز
چهارشــنبه مــورخ  98/۱2/28در رشــت اداره اول اجــرای اســناد رســمی انجــام مــی پذیــرد طالبیــن مــی تواننــد در روز
و ســاعت مقــرر شــده جهــت شــرکت د رجلســه مزایــده حضــور بهــم رســانند الزم بــه ذکــر اســت بدهــی هــای مربوط
بــه اب و بــرق و گاز اعــم ا زحــق اشــتراک و یــا حــق انشــعاب و مصــرف در صــورت موجــود و همچنیــن حــق نیم عشــر
و ســایر هزینــه هــای قانونــی متعلقــه کال برعهــده خریــدار اســت مزایــده نقــدی و حضــوری و دریــک نویــت میباشــد
ضمنــا ملــک بیمــه میباشــد  .تاریــخ انتشــار 98/۱2/۱۱ :
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شهرام دریا

مفقودی

پــالک خــودوری ســواری پرایــد تیــپ جــی تــی ایکــس آی با رنــگ ســفید روغــن یمــدل  ۱۳84بشــماره انتظامی
 ۱49ج  88ایــران  56و شــماره موتــور  ۰۱۱2۳892بشــماره شاســی  s۱4۱2284494696مفقــود و از درجــه
1568
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

با بازگشت فتح الله زاده دوباره ساخت کمپ استارت بخورد.
سومین بازگشت فتح الله زاده در نهایت منجر به تجهیز
کمپی شد که این روزها به نام کمپ مرحوم ناصرحجازی
میزبان بسیاری از فعالیت های روزمره استقالل است ،کمپی
که از نظر مالکیت هنوز ابهامات زیادی دارد و مشکالت با
شهرداری منطقه  22برای سند آن ادامه دارد .فتح الله زاده

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون و مــاده  ۱۳آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و ســاختمانهای
فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  ۱۳986۰۳۱8۰۱2۰۰۳۱6۳مورخــه  ۱۳98/۱۱/۰8هیــات اول موضــوع قانــون
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملک
شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حمیــد حســین نیــای فرزنــد رجبعلــی شــماره شناســنامه ۱729
صــادره از شــفت بــه مســاحت  ۱۰9۱/94متــر مربــع پــالک  679فرعــی مجــزی شــده از پــالک  85واقــع در قریــه
احمــد ســر گــوراب ســنگ اصلــی  24بخــش  2۱گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی رجبعلــی حســین نیــای احمــد
ســرائی ( زارع صاحــب نســق ) محــرز گردیــده اســت .لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ۱5
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 تســلیم و 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 ارائــه گواهیتقدیــم دادخواســت وفــق مقــررات نســبت بــه ادامــه عملیــات ثبتــی و صدور
ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  ۱۳98/۱2/۱۱ :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ۱۳98/۱2/25 :
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آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  ۱۳98/۱۱/۰۳ – ۱۳976۰۳۱8۰2۰۰۰۳5۰۳هیــات 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 اقــای عبدالــه حســین زاده دوگل فرزنــد یدالــه بــه شــماره شناســنامه  25صــادره از رحیــم آبــاد و
کدملــی  6۳۱998674۳بــه صــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  ۱45مترمربــع پــالک 96۰
فرعــی از  ۱52اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــالک ثبتــی  ۱۳8فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه بی بــاالن بخش
 29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی وحیــد محمدپــور محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب
در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱5روز 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 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  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :یــک شــنبه  98/۱2/۱۱تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :یــک شــنبه 98/۱۱/25
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آگهی حصروراثت

اقــای رضــا دقیقــی اصلــی بــه شــماره شناســنامه  25624فرزنــد محمــد باقــر باوکالــت خانــم شــیدا قلــی زاد از
ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصروراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زهــرا نوشــین روان فرزنــد
غالمرضــا در تاریــخ  9۳/۱2/25در شهرســتان رشــت فــوت نمــوده اســت و ورثــه آن مرحــوم بــه شــرح زیــر تعرفــه
شــده انــد  -۱ :رضــا دقیقــی اصلــی شــماره شناســنامه  25624نــام پــدر محمــد باقــر پســر متوفــی  – 2فاطمــه
دقیقــی اصلــی شــماره شناســنامه  ۳76۳۳نــام پــدر محمــد باقــر دختــر متوفــی بــه غیــر از وراث نامبرده بــاال ورثه
دیگــری نــدارد اینــک پــس از مالحظــه دادخواســت و انجــام تشــریفات قانونــی و ثبــت آن بــه شــماره  692ســیار
مفــاد درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت آگهــی مــی نمایــد چنانچــه هــر شــخص اعتــراض دارد و یــا وصیــت نامه
از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــعبه  ۱6شــورای حــل اختــالف رشــت
تســلیم نمایــد در غیــر ایــن صــورت گواهــی حصروراثــت برابــر درخواســت خواهــد شــد .

قاضی شواری حل اختالف شعبه  16رشت
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آگهی مزایده اموال غیر منقول و منقول

حســب پرونــده کالســه  98۰۳45اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بــه موجــب دادنامــه شــماره
 98۰997۱8۳۰۱۰۰94۰و  98۰997۱8۳۰۱۰۱69۰صــادره از شــعبه اول دادگاه حقوقــی ماســال دعــوی خانــم لیال علیپور
بطرفیــت وراث مرحــوم اصغــر حبیبــی بــه اســامی نجفقلــی حبیبــی و ارزو اســدزاده و امیرحســین حبیبــی دایــر بــر مطالبه
مهریــه محکومیــت بــه تادیــه تعــداد  25۰قطعــه ســکه طــالی تمــام بهــار ازادی بابــت اصــل خواســته در حــق محکــوم لــه
و بــه پرداخــت مبلــغ  625/۰۰۰/۰۰۰ریــال نیــم عشــر در حــق صنــدوق دولــت کــه درهمیــن راســتا امــوال غیــر منقــول و
منقــول مرحــوم تعرفــه کــه بــه حیطــه توقیــف درآمــده و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی
و توصیــف اجمالــی گردیــده اســت  – ۱.ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت  75متــر مربــع نوســاز ویالیــی
دارای دو خــواب بــا هــال و اشــپزخانه اپــن و ســرویس بهداشــتی نمــای بیــرون ســنگ مرمــر دارای امتیــازات اب و بــرق و
گاز بــا عرصــه بــه مقــدار مســاحت  ۳۳5/8۰متــر از ماتــرک مرحــوم اصغرحبیبــی واقع در شــاندرمن روســتای دلیجــان فاقد
ســند ثبتــی باحــدود اربعــه شــماال بطــول  ۳۳متــر و شــرقا بطــول  ۱۰متــر کــه بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی و موقعیــت
جغرافیایــی ارزش کل عرصــه بــا اعیــان  ۳/25۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال بــراورد شــده اســت  -2.یــک قطعــه زمیــن خشــکی بــه
مســاحت  ۱۰۰۰متــر مربــع واقــع در روســتای اســطلخ زیــر از ماتــرک مرحــوم اصغــر حبیبــی فاقــد ســند ثبتــی بــا حــدود
اربعــه شــماال و شــرقا متصــل بــه جــاده خاکــب ( کوچــه ازادی ) و مــاوزا ان صنوبــر کاری شــرکت شــفارود و جنوبــا متصــل
بــه خانــه و محوطــه عســکر حبیبــی و غربــا متصــل بــه زمیــن نجفقلــی حبیبــی کــه باتوجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی و
نــوع کاربــری ارزش هــر متــر مربــع  4/5۰۰/۰۰۰یــال و ارزش کل ملــک  4/5۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال بــراورد شــده اســت .
 – ۳یکدســتگاه دروگــر بــا مــارک تجــاری  taro۱2۰ســاخت کشــور تایــوان مســتعمل و ســالم مخصــوص مــزارع شــالیزار
بــه قیمــت  7۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال  -4یکدســتگاه موتورســیکلت ســی دی ای  ۱25مــدل پــرواز ســال ســاخت  ۱۳89بــه
رنــگ مشــکی بــا شــماره تنــه  r895۳864بــه مبلــغ  2۳/۰۰۰/۰۰۰ریــال  -5تفنــگ شــکاری ســاچمه زنــی دو لــول روی
هــم یــا کالیبــر ۱2ســاخت کشــور ترکیــه بــه شــماره تنــه  ۱9۰9۰4و شــماره جــواز  ۱۰82827متعلــق بــه مرحــوم اصغــر
حبیبــی بــه قیمــت  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریــال بنابرایــن مقــرر شــده امــوال موصــوف از طریــق مزایــده حضــوری در روز یــک
شــنبه مــورخ 98/۱2/24از ســاعت  ۱۰الــی  ۱۱در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بفــروش میرســد قبل از
موعــد مقــرر هریــک از شــرکت کننــدگان بــه دفتراجــرا مراجعــه و مبلــغ ده درصــد قیمــت پایــه را واریــز و رســد دریافــت
نمــوده و فیــش واریــزی را بــه همــراه بــرگ اعــالم قیمــت پیشــنهادی در داخــل پاکــت در بســته در وقــت مقــرر بــه دفتــر
اجــرا ارائــه نمایــد و درخحواســت افــراد بــدون پیوســت فیــش فاقــد اعتبــار مــی باشــد برنــده مزایــده مجموعــا میتوانــد
ده درصــد قیمــت پیشــنهادی خــود را تودیــع و نســبت بــه الباقــی ظــرف مــدت یــک مــاه اقــدام نمایــد و چنانچــه برنــده
مزایــده ظــرف مــدت یــک مــاه نتوانــد باقیمانــده را پرداخــت نمایــد ده درصــد واریــزی پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی
بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد خواهــد شــد و وجــوه واریــزی کلیــه شــرکت کننــدگان کــه در مزایــده
برنــده نشــده انــد نیــز بــه انهــا مســترد خواهدشــد و همچنین کســانیکه تمایــل بــرای شــرکت در مزایــده را دارنــد میتوانند
ظــرف  5روز قبــل از برگــزاری مزایــده بــه دفتــر اجــرا مراجعــه تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم ایــد
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تابش برکنار شد؛ نیکفر سرپرست
جدید سپاهان

که بارها مدعی شده این کمپ چهار هکتاری در حال حاضر
ارزشی بالغ بر هزار میلیارد تومان دارد در حالی وعده ساخت
ورزشگاه  35هزار نفری را به طرفداران استقالل داد که ایده
او واگذاری کمپ به شهرداری منطقه  22و تهاتر با زمینی در
نقطه ای دیگر از این منطقه شهرداری تهران برای ساخت
ورزشگاهی مدرن است.
از آنجا که در فاز سوم تجهیز کمپ اختصاصی باشگاه پیش
بینی ساخت هتل  5ستاره ،سالن چندمنظوره با گنجایش
دو هزار نفر و سالن استخر و بدنسازی و  ...صورت گرفته
برای تکمیل این فاز بودجه ای بالغ بر  25تا  40میلیارد تومان
نیاز است از همین رو علی فتح الله زاده که خود از زیر و بم
مشکالت مالکیتی کمپ اطالع دارد در دوره سوم مدیریتش در
باشگاه به این ایده رسید که با مشارکت یک بانک همین طور
شرکتی ساختمانی از داخل و خارج نقشه ساخت ورزشگاه 35
تا  40هزار نفری همچون ورزشگاههای ساخته شده در ترکیه را
برای استقاللیها ترسیم کند.
کمپ مرحوم حجازی در تمام دو دهه گذشته یکی از پرسرو
صداترین کمپهای ورزشی ایران بود .این کمپ در مساحتی
چهار هکتاری با تالشهای بسیار زیاد به این شکل درآمد اما
هنوز با کمپ رویایی مد نظر استقالل فاصله زیادی دارد ضمن
این که سند آن نیز به نام باشگاه نخورده و شاکی کم ندارد.
وعدهای که او در اولین صحبتهای خود بعد از چهارمین
بازگشت به مدیریت استقالل بر زبان آورد به همین نقشه
برمیگشت اما اجرایی شدن این پروسه که یکی از ایده های
بزرگ فتح الله زاده محسوب میشود برمیگردد به خصوصی
شدن باشگاه و فروش سهام آن چون اگر استقالل همچنان
دولتی باقی بماند کمتر کسی در بخش خصوصی و حتی
بانکهای فعال در ایران حاضر به سرمایه گذاری در این طرح
 150تا  200میلیارد تومانی خواهد بود.
فتح الله زاده که امیدوار است پروسه ساخت ورزشگاه
اختصاصی استقالل را در سال  1399جدی تر از هر زمان
دیگری پیگیری کند مسلما برای عملی کردن وعده ای که به
طرفداران داد چشم به همکاریهای شهرداری منطقه 22
دوخته است چون همواره روی این موضوع تاکید داشت کمپی
که او در حال حاضر برای استقالل به میراث گذاشته برحسب
چهار هکتار زمینی که دارد ارزشی بالغ بر هزار میلیارد تومان
دارد که واگذاری آن می تواند تمام مشکالت استقالل را حل و
فصل کند .اما این که واقعا اجازه واگذاری به باشگاه داده شود
آن هم در شرایطی که سند این ملک هنوز به نام استقالل
نخورده است کمی رویای ساخت استادیوم اختصاصی و حتی
تامین ملک مد نظر برای کلنگ زنی را نیز در هالهای از ابهام
قرار میدهد.

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

برابــر رای شــماره  98/09/20 - 139860318018004647هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت
ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای مجیــد کشــتکارتنهائی فرزنــد علیجــان
بــه شــماره ملــی  0055417728صــادره از تهــران در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب
خانــه و محوطــه بــه مســاحت  1064/48مترمربــع مجــزی شــده از پــالک  168فرعــی از ســنگ
 24اصلــی واقــع در قریــه قاضیــان بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره پــالک  473فرعــی
در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالــک رســمی آقــای نصــرت الــه کشــاورز محــرز گردیــده
اســت لــذا 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 بــه 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 مالکیــت صــادر خواهــد شــد  .تاریــخ انتشــار نوبــت اول 98/11/26 :
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 98/12/11
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مفقودی

سندموتورســیکلت مهتــاب 125ســی ســی شــماره پــالک  762-15844شــماره موتــور 10104083شــماره
تنــه 8910446مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

مشهد

با اعالم باشگاه فوالد مبارکه سپاهان مسعود
تابش از مدیرعاملی باشگاه برکنار شد و
منوچهر نیکفر به عنوان سرپرست تا تعیین
مدیرعامل ،منصوب شد.
به گزارش ورزش سه ،درپی اتفاقات دیدار
برابر پرسپولیس و حکم این مسابقه که با نتیجه
 3بر  0به ضرر باشگاه اصفهانی اعالم شد و
 150میلیون تومان جریمه نقدی روی دست
سپاهان گذاشت ،فشارهای زیادی به مدیران
این باشگاه وارد شد و برای بررسی شرایط
ایجاد شده ،هیئت مدیره جلسه ای اضطراری
تشکیل داد .تابش که مسئولیت مستقیم در
عدم حضور تیم فوتبال سپاهان در دیدار برابر
پرسپولیس را برعهده داشت ،پیش از ورود به
جلسه هئیت مدیره؛ نامه استعفای خود را آماده
کرده بود و به اعضای هیئت مدیره تقدیم کرد تا
این موضوع بحث اصلی جلسه مدیران باشگاه
سپاهان باشد .در پایان این جلسه با استعفای
مسعود تابش موافقت شد ولی کاپیتان سابق
سپاهان که تجربیات بسیار زیادی در حوزههای
مختلف مدیریتی دارا است ،همچنان به عنوان
یکی از اعضای هیئت مدیره در باشگاه فعالیت
خواهد کرد .در این جلسه تصمیمی در رابطه
با مدیرعامل بعدی سپاهان گرفته نشد ،ولی
ساعتی پس از پایان این جلسه بود که منوچهر
نیکفر رئیس هیئت مدیره باشگاه به عنوان
سرپرست باشگاه تا انتخاب مدیرعامل بعدی
انتخاب و معرفی شد .سپاهان که یکی از
مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی رقابتهای
لیگ نوزدهم بود ،پس از حکم کمیته انضباطی
و همین طور تساوی برابر همشهری ،حاال
اختالفی  10امتیازی با صدر جدول دارد و کار
امیرقلعه نویی و شاگردانش حاال سخت تر از هر
زمان دیگری طی فصل شده است.

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده
(نوبت سوم )

شرکت تعاونی اعتبار کارکنان خبرگزاری جمهوری اسالمی
شماره ثبت 160963
بدینوسیله از اعضاء محترم شرکت تعاونی اعتبار کارکنان
خبرگزاری جمهوری اسالمی دعوت می شود در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده نوبت سوم که از ساعت  10روز شنبه
 1398/12/24در محل نمازخانه ساختمان مرکزی سازمان
خبرگزاری جمهوری اسالمی برگزار می شود  ،حضور به هم
رسانند.
دستور جلسه :
-1تطبیق اساسنامه با قانون یا اصالحات
هیات مدیره تعاونی اعتبار کارکنان خبرگزاری جمهوری اسالمی

1589

مفقودی

ســند فــروش و ســند کمپانــي خــودرو ســواري ام وي ام مــدل  1397بــه شــماره پــالک  477 – 42و 77شــماره
موتــور  MVM484FBDJ020982شــماره شاســي  NATGBAYL2J1021447بــه نــام ســیده فاطمــه
حســیني مفقــود گردیــده اســت و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.
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مشهد

مفقودی

ســند کمپانــی و بــرگ ســبز پرایــد  gtxمــدل  1385بــه شــماره پــالک ایــران  318 -16ل  59شــماره موتــور
 1462162و شــماره شاســی  S1412285799012مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

1594

قم

مفقودی

بــرگ ســبز کامیــون بنز مــدل  1974رنــگ خردلی بــه شــماره موتــور  10341200و شــماره شاســی 14106676
و بــه شــماره پــالک ایــران  684 – 16ع  46مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد

1595

قم

مفقودی

ســند موتــور ســیکلت پیشــتاز  125مــدل  1388شــماره پــالک  65461/769شــماره بدنــه  8801475شــماره
موتــور  0847745مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــي باشــد.

1614

مشهد

مفقودی

ســند قطعــی بشــماره  30642بــه تاریــخ  91/7/2از دفترخانــه  102تالــش بنــام فریــد بهــری تنبانــی مربــوط بــه
خــودروی ســواری پــژو پــارس مــدل  1389بشــماره انتظامــی  524س  53ایــران  56مفقــود و از درجــه اعتبــار
1566
ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد  GTXبــه رنــگ نقــره ای مــدل  1388بشــماره انتظامــی 587
ه  16ایــران  56و شــماره موتــور  3133069بشــماره شاســی  S1412288045840مفقــود و از درجــه اعتبــار
1567
ســاقط مــی باشــد

آگهی مفقودی

بــرگ ســبز ســواری ســایپا تیــپ  111SEبــه رنــگ ســفید روغنــی و بشــماره پــالک  637-14م  84و بشــماره
موتــور  5505080و شــماره شاســی  NAS431100F5849149مــدل  1395بنــام علیرضــا ابراهیمــی نــام پــدر
یوســف مفقودگردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

1564

شیراز

اصالحیه

پیــرو آگهــی منتشــره تاریــخ  98/12/8آگهــی مناقصــه عمومــی واگــذاری کلیــه امــورات خدمــات شــهری
شــهرداری قــره ضیــاء الدیــن مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت ســاعت  8روز پنــج شــنبه
تاریــخ  98/12/8تــا ســاعت 18روز چهارشــنبه تاریــخ  ، 98/12/14مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد از ســاعت 10
روز پنــج شــنبه تاریــخ  98/12/8ســاعت  19روز شــنبه تاریــخ  98/12/24صحیــح مــی باشــد کــه بدینوســیله
1578
اصــالح میگــردد

جواز حمل و دفترچه مهمات اسلحه گلوله زنی برنو بلند مدل  ۵تیر گلنگدنی
ساخت ایران به شماره بدنه  ۲۸۶۴۴به نام شریف ظریفیان کریک به شماره ملی
 ۴۲۳۰۸۰۵۹۵۰مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد .

