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خبر
 ۳مهاجم ایرانی نامزد بهترین
لژیونر قاره کهن

نام سه لژیونر فوتبال کشورمان در میان
برترین لژیونرهای قاره آسیا قرار گرفته است.
به گزارش تسنیم ،سایت رسمی کنفدراسیون
فوتبال آسیا ( )AFCدر ادامه معرفی نامزدهای
بخشهای مختلف برای عنوان «جایزه
هواداران» ،روز یکشنبه نامزدهای بهترین
لژیونر سال  2020را معرفی کرد که نام مهدی
طارمی ،سردار آزمون و کاوه رضایی هم میان
آنها دیده میشود.
 AFCدرباره این بازیکنان نوشت« :بازیکنان
کمی خارج از قاره مانند طارمی سالی تحولآمیز
را تجربه کردند .بازیکنی که گلهای برابری
با آقای گل لیگ برتر پرتغال به ثمر رساند و
سپس به یکی از بزرگترین باشگاههای قاره
اروپا منتقل شد 13 .گل از  21گل طارمی با
ریوآوه در سال  2020به ثمر رسید و شش گل
دیگر با پیراهن پورتو و یک گل برای تیم ملی
زد تا خود را بهعنوان یکی از بهترین مهاجمان
آسیا تأیید کرد.
آزمون  21گل در همه تورنمنتها به ثمر
رساند .او با زدن گلهایی برابر با همتیمی خود
یعنی آرتم زیوبا ،آقای گل لیگ برتر روسیه شد
و  2020را سالی به یادماندنی قرار داد .آزمون
در چالشهای زنیت برای قهرمانی لیگ روسیه،
جام حذفی و سوپرجام این کشور ،نقش یک
ستاره را ایفا کرد.
از ثبت یک هتتریک لیگ برتری در
سومین بازی تقویمی سال تا زدن شش گل
در بازیهای متوالی در ماههای آگوست و
سپتامبر 2020 ،را سالی فوقالعاده برای این
لژیونر ایرانی رقم زد .گلهای او برای صعود به
مسابقات اروپایی و نیز صعود به صدر جدول
لیگ بلژیک به شارلوا کمک کرد و رضایی نامش
را به مجموعه مهاجمان فوقالعاده تیم ملی
ایران در اروپا اضافه کرد».
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اخبار

مدیران ایرانی چگونه قرارداد میبندند؟

حضور تیم ملی فوتبال زنان ایران
در جام ملتهای آسیا

خارجیهایی که مثل آب خوردن جدا میشوند!
به گزارش خبرآنالین ،در سالهای اخیر همواره
بحثهای زیادی درباره نحوه قرارداد بستن تیمهای
ایرانی با بازیکنان و مربیان خارجی وجود داشت و
این سوال در میان اهالی فوتبال مطرح بود که چرا
خارجیهای حاضر در فوتبال ایران و به خصوص
سرخابیهای پایتخت به راحتی از این تیمها جدا
میشوند و پس از شکایت به راحتی دستمزد خود
را دریافت میکنند .ماجرای جدایی هروویه میلیچ،
مدافع کروات استقالل این روزها دوباره انتقادات
زیادی را علیه مدیران این باشگاه به وجود آورده
که چگونه با این بازیکن قرارداد بستند که توانسته
شبانه تهران را ترک کند.
با این حال علت این مدل جداییها فقط به نوع
بستن قرارداد برنمیگردد و پای اتفاقات دیگری
هم در میان است؛ مثال بر اساس بعضی روایتها
قرارداد هروویه میلیچ و استقالل بند فسخ ندارد و
مدافع کروات با تکیه بر عدم پرداخت قراردادش
برای دو ماه توانسته ایران را ترک کند؛ اتفاقی که
باعث جدایی استراماچونی هم شده بود و بار دیگر
برای آبیها دردسرساز شده است و مهدی ترابی
هم به همین روش توانست بدون پرداخت حتی
یک ریال از پرسپولیس جدا شود .موضوع مهمی
که معموال تیمهای ایرانی به آن توجه نمیکنند
حفاظت از قرارداد و عمل کردن به تعهدات است.
قراردادهای بازیکنان و مربیان هرچقدر هم خوب
و اصولی بسته شوند در صورت عدم حفاظت و
انجام تعهدات ارزش خود را از دست میدهند .بر
اساس قوانین فیفا اگر بازیکنی دو ماه دستمزد خود
را نگیرد میتواند قراردادش را به صورت یک طرفه
فسخ کند و اینجا دیگر نوع قرارداد یا بندهای آن
اهمیتی ندارد.
درواقع مشکل از جایی آغاز میشود که مدیران
باشگاهها بدون توجه به شرایط مالی تیمهای خود
قرارداد میبندند و وقتی زمان اجرا میرسد به
مشکل میخورند .این قضیه در این چند سال به
کرات مشاهده شده و در کوران مسابقات به تیمها
لطمه زده است .حتی در تیم ملی هم مشکالت
پرداخت به مارک ویلموتس در آستانه بازی با
عراق بسیار حاشیهساز شد و همین موضوع یکی
از دالیل آن شکست تلخ و گره خوردن کار صعود
تیم ملی بود.
مدیران فوتبال ایران با علم به اینکه دوران

هروویه میلیچ هم مثل بسیاری از خارجیهای فوتبال ایران در سالهای اخیر به آسانی از تیمش جدا شد و حاال مدیران استقالل مانند گذشته مدعی
هستند که او را برمیگردانند.

یکی از معضالت
تیمهایایرانی
عدم حضور یک
مدیرحقوقی
توانمند در کنار
تیمها است.
فردی که هم
در زمان امضای
قرارداد و هم
پس از آن بتواند
به باشگاه کمک
کند
مدیریت طوالنی نخواهند داشت ،در زمان مدیریت
خود برای کسب محبوبیت تن به خواستههای
بعضا غیرمنطقی بازیکنان میدهند و همین کار را
برای نفرات بعدی سخت میکند .نمونه بارز این
اتفاق قراردادهایی است که احمد سعادتمند در
زمان مدیریتش در استقالل امضا کرد و حاال نفر
بعدی را با چالشی جدی مواجه کرده است.
عالوه بر این اخیرا بندهای مختلفی به قرارداد
بازیکنان اضافه شده که کار باشگاهها را برای حفظ
آنها سخت کرده است .در گذشته قرارداد اغلب
بازیکنان یک ساله بسته میشد و آنها ترجیح
میدادند در پایان هر فصل درباره مبلغ قرارداد
خود گفت و گو کنند تا مبادا از حیث مبلغ قرارداد
متضرر شوند .در سالهای اخیر اما قراردادهای یک
ساله کمتر از قبل بسته میشوند ولی همچنان

دادنامه
پرونده کالسه  9609987418001315شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر یاسوج( 101جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره 9909977410801029
متهمین:
 -1آقای کشواد عمادی فرزند حمداله  -2اقای محمد مهدی حسن زاده فرزند مراد با وکالت آقای مرتضی بهشتی فرزند صدراهلل به نشانی استان کهگیلویه و بویراحمد -شهرستان
بویراحمد -شهر یاسوج -فلکه ساعت ،خیابان سردار جنگل شمالی ،نبش هجرت 2ساختمان دکتر موسوی پور -3آقای محمود باقری نجف آباد فرزند الماس با وکالت آقای مرتضی
بهشتی فرزند صدراهلل نشانی استان کهگیلویه و بویراحمد -شهرستان بویراحمد -شهر یاسوج -فلکه ساعت ،خیابان سردار جنگل شمالی ،نبش هجرت 2ساختمان دکتر موسوی
پور به نشانی استان کهگیلویه و بویراحمد -شهرستان بویراحمد -شهر یاسوج -خیابان مدیریت و با کفالت آقای محمد مهدی حسین زاده فرزند داشی
اتهام ها:
 -1پرداخت غیر قانونی(در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی) به میزان  417.000.000ریال -2پرداخت غیر قانونی (در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی) به
میزان 747.331.860ریال -3پرداخت غیر قانونی (در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی )به میزان  6.695.598.926ریال
به تاریخ 1399/7/27در وقت فوق العاده جلسه ی شعبه 101دادگاه کیفری دو یاسوج به تصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل است .پرونده کالسه  9900225تحت نظر است
دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با توجه به تخفیفات صورت گرفته ختم دادرسی را اعالم و با استعانت از خداوندمتعال و تکیه بر شرف و وجدان قضایی ،به شرح
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:
در این پرونده آقایان -1آقای محمود باقری نجف آباد فرزند الماس متولد  1346/3/5به شماره ی ملی4230070233به نشانی یاسوج نجف آبادخیابان قائم شرقی در حال
حاضر آزاد تحت قرار کفالت فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری متهم است به پرداخت غیر قانونی(در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی) به میزان 6.695.598.926
ریال -2اقای محمد مهدی حسن زاده فرزند مراد متولد 1361/10/28به شماره ملی 4231682836به نشانی یاسوج -سالم آبادفرعی  4پالک  15در حال حاضر ازاد تحت قرار
کفالت فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری متهم است به پرداخت غیرقانونی(در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی) به میزان417.000.000ریال -3آقای کشواد عمادی
فرزند حمداله متولد  1341/03/11به شماره ی ملی 4230735057به نشانی یاسوج ارم سیزده پالک  3در حال حاضر آزاد تحت قرار کفالت فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری
متهم است به پرداخت غیر قانونی (در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی )به میزان  747.331.860ریال همگی موضوع گزارش سازمان بازرسی استان کهگیلویه و
بویراحمد و نیز کیفرخواست شماره ی 9710437411803093مورخ 1397/06/25صادره از دادسرای عمومی و انقالب یاسوج هرسه متهم با وکالت آقای مرتضی بهشتی وکیل
دادگستری با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و تخلفات به عمل آمده،اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل مختلف رسیدگی،اسناد و مدارک پیوست پرونده،مالحضه
ی گزارش کیفری سازمان گزارش کننده ی جرم ،نظریه ی کارشناس رسمی دادگستری ،سایر قرائن و امارن موجود و نظر به اینکه -1با مالحضه ی قراردادهای طرح عمرانی
(صفحات 5،6،7،8و...پرونده) و مقایسه ی درصد مقطع تحصیلی مندرج در آنها با مقادیر مندرج در بخشنامه ی شماره ی 28965/90/200مورخ 1390/11/13معاونت توسعه
ی مدیریت و سرمایه ی انسانی و رئیس جمهور (بند)5مغایرت وتخلفی مشاهده نمیشود -2 .متعاقب ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری موضوع پرداخت مبالغی
از قراردادهای منعقده به کارفرماهای تعیین شده )نامبرده طی نظریه ی ابزاری خود به شماره ی 982402مورخ (1398/08/22ص  191پرونده)بیان داشته ((الف -با توجه به
بررسی های انجام شده و سوابق مجریان و مدارک دانشگاهی آن ها،مجریان صالحیت انجام پروژه های موضوع قرارداد های منعقده را دارند)ب -پروژه های فوق به میزان 100
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و کلیه ی موارد خواسته شده و مورد تعهد در قرارداد را تحویل کارفرما داده اند)ج-پرداخت های انجام شده برای مطالعات و طراحی اردوگاه
تفریحی شهرستان دنا طی دو فقره صورت وضعیت موقت جمعا به مبلغ 140.000.000ریال(صد و چهل میلیون ریال)در وجه آقای خسرو رسولی پرداخت شده است.د-پرداخت
های انجام شده برای مطالعات محور گردشگری مهریان طی دو فقره صورت وضعیت موقت جمعا به مبلغ 290.000.000ریال (دویست و نود میلیون ریال)در وجه آقای اسفندیار
کهزادی پرداخت شده است.ر-پرداخت های انجام شده برای دو پروژه های فوق به صورت موقت بوده و صورت وضعیت قطعی هیچکدام از پروژه های فوق به کارفرما اعالم نشده
است-3.علیرغم الزام قانونی (بند  10ضوابط مربوط به طرح های عمرانی ملی مصوب هیات وزیران مورخ  1360/05/10خصوص بکارگیری نیروهای طرح عمرانی در محل موضوع
موافقت نامه و ممنوعیت به کار گماردن ایشان در کارهای اداری،دفتری،حسابداری و(...به طورکلی امور جاری دستگاه)،به شرح صفحات 35تا  46برخالف موارد قانونی معنونه
،نیروهای طرح عمرانی در سمت های اداری از قبیل انجام امورات محوله جربوط به حراست و ارسال دریافت نامه های سازمام از طریق اتوماسیون حراست،نظارت بر زیرساخت
های گردشگری و سرمایه گذاری استان،سرپرست روابط عمومی و...به کار گرفته شده اند-4.وفق ماده ی 37شرایط عمومی پیمان(مقادیر درج شده در صورت وضعیت های
موقت و پرداخت هایی ک بابت آنها به عمل می آید،جنبه های موقت و علی الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه کیفری و محاسباتی و جزء اینها در صورت وضعیت های بعدی و
یا در صورت وضعیت قطعی اصالح و رفع می شود بنابراین از حیث اتهام انسانی به متهم ردیف دوم موضوع پرداخت های صورت گرفته قابل ارزیابی مجدد و اصالح بوده علیهذا
من حیث المجموع اوال :ادله تحصیل شده و موجود در پرونده مکفی جهت حصول اقناع وجدانی و معید علم قاضی به اصل وقوع اتهام متهم ردیف اول(آقای محمود باقری نجف
آباد فرزند الماس) بوده و دادگاه بزهکاری ایشان را محرز مسلم می داند و به استناد ماده ی  598از قانون مجازات اسالمی مصوب سال(1375کتاب تعزیرات)مواد 2،18،19،211
از قانون مجازات اسالمی مصوب سال 1392با اصالحات بعدی ،ماده ی  6قانونکاهش مجازات حبستعزیری مصوب سال  1399و مواد 375و  427از قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب سال 1392با اصالحات و الحاقات بعدی حکم بر محکومیت ایشان به تحمل  30ضربه شالق تعزیری با رعایت موازین شرعی و قانونی بدون اصابت به سر ،صورت و عورس
و سایر نقاط حساس بدن در محل دفتر اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب یاسوج صادرو اعالم می نماید.النهابه به توجه به احراز جهت تخفیف مجازات(حسن
سابقه و فقدان سابقه کیفری حسب کیفرخواست صادره -بند ث ماده ی  38از قانون مجازات اسالمی مصوب سال  1392با اصالحات نقدی)دادگاه مجازات مورد حکم در
خصوص ایشان رابه پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسالمی ایران تبدیل می نماید و متذکر می نماید وفق تبصره ماده ی  ۳۶از قانون
مجازات اسالمی مصوب سال  ۱۳۹۲بااصالحات بعدی در صورت قطعیت این دادنامه به شرح فوق را توجه به میزان مالی موضوع جرم(بیش از یک میلیارد ریال)انتشار حکم در
رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر االنتشار الزامی است ثانیا ادله ی تحصیل شده و موجود در پرونده مکفی جهت حصول اثناع وحدانی و مفید علم قاضی به اصل وقوع
اتهامات متهمین ردیف دوم و سوم(اقایان محمد مهدی حسن زاده فرزند مراد و کشواد عمادی فرزند حمداهلل)و انتساب این اتهامات به ایشان نمی باشند و ودادگاه بزهکاری
ایشان را محرز و مسلم نمی دادند و به استناد اصل  ۳۷از قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ماده  ۱۲۰از قانون مجازات اسالمی مصوب سال ۱۳۹۲با اصالحات بعدی و مواد
 ۴،۳۷۵،۴۲۷از قانون ایئن دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲با اصالحات و والحاقات بعدی حکم بر برائت ایشان صادر و اعالم می نماید ،رای صادره حضوری است وظرف مدت
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد.
سید هدایت اله افشین
دادرس شعبه  ۱۰۱دادگاه کیفری دو یاسوج

دست بازیکنان برای جدایی از باشگاهها باز است.
در واقع قراردادهای کوتاه مدت جای خود را به
قراردادهای مشروط و همراه با بند فسخ داده و
بازیکنان در پایان فصل با پرداخت مبلغی میتوانند
از تیم خود جدا شوند.
از طرفی یکی دیگر از معضالت تیمهای ایرانی
عدم حضور یک مدیر حقوقی توانمند در کنار
تیمها است .فردی که هم در زمان امضای قرارداد
و هم پس از آن بتواند به باشگاه کمک کند و در
صورت کشیده شدن پرونده به فیفا به خوبی از
حق باشگاه دفاع کند .خال چنین فردی در پرونده
آنتونی استوکس و پرسپولیس به خوبی به چشم
آمد و این مهاجم ایرلندی علیرغم دریافت مبلغی
هنگفت به راحتی از پرسپولیس جدا شد و هیچگونه
محکومیتی هم گریبانگیر او نشد.

درواقع مشکل اصلی فوتبال ایران در حوزه
قراردادها عمل نکردن به تعهدات و عدم اشراف
مدیران به قوانین و مقررات و همچنین عدم
حضور افراد حقوقی در بستن قرارداد است که به
همراه زرنگی بعضی از مدیربرنامهها باعث امضای
قراردادهای یک طرفه به سود بازیکنان و وجود
بندهای جدایی عجیب میشود و ضررر و زیان
بسیاری به تیمها وارد میکند .در کنار این موضوع
مدیران فوتبال ایران بدون توجه به منابع در
دسترس خود اقدام به امضای قراردادهای سنگین
میکنند و وقتی زمان عمل به این تعهدات میرسد
اغلب آنها در باشگاه حضور ندارند و مدیر بعدی
است که باید به این تعهدات عمل کند که او هم
معموال نمیتواند این کار را انجام دهد و این دور
باطل ادامه پیدا میکند.

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

برابــر رای شــماره  99/07/09 - 139960318018002113هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم معصومــه عــرب کرمانــی فرزنــد ســلطانعلی بــه شــماره ملــی 0491266626
در ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  1013/44مترمربــع مجــزی شــده از  45فرعــی از ســنگ
 102اصلــی واقــع در قریــه ویشــکاننک بخــش  4گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  922فرعــی در نظــر گرفتــه شــده
 ،خریــداری از مالــک رســمی ( محمــود خانــی ) 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 متقاضی
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  3115 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/10/29 :تاریــخ انتشــار نوبــت
دوم  :مــورخ 99/11/14
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دادنامه

پرونــده کالســه  9809981325100216شــعبه  11شــورای حــل اختــالف مجتمــع قضایــی شــماره  ( 2شــهید
بهشــتی ) رشــت تصمیــم نهایــی شــماره  9809971325100462خواهــان اقــای ســامان نظــری معافــی فرزنــد
محمــد علــی بــا وکالــت خانــم حدیــث تتارچــه فرزنــد محمــود بــه نشــانی اســتان ســمنان شهرســتان ســمنان
شــهر ســمنان خیابــان ولیعصــر جلوتــر از پــارک ســنگی روبــروی مدرســه بعثــت مجتمــع بعثــت طبقــه  4واحــد
 21خوانــدگان اقــای امیــر حســین جمشــیدی بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت – لشــت نشــاء زیبــا
کنــار  -2خانــم ازیتــا خــوش طینــت چونچنانــی فرزنــد حبیــب بــه نشــانی اســتان گیــالن شهرســتان رشــت –
لشــت نشــاء زیبــا کنــار خ علــی آبــادی اللــه  -1پردیــس  2منــزل پــدری خواســته مطالبــه وجــه چــک رای قاضی
شــورا  :در خصــوص دعــوی خواهــان ســامان نظــری معافــی بــا وکالــت حدیــث تتارچــه بطرفیــت خوانــده  -1آزیتا
خــوش طینــت چونچنانــی  -2امیــر حســین جمشــیدی ب خواســته  23/000/000ریــال بابــت یــک فقــره چــک
شــماره  534034مــورخ  96/2/22بشــرح دادخواســت تقدیمــی بــا نگــرش بــه داده هــای پرونده و تجزیــه و تحلیل
حقوقــی آن نظــر بانیکــه وجــود اســناد تجــاری از جملــه چــک در یــد دارنــده ان داللــت بــر بقــا دیــن و ظهــور
اشــتغال ذمــه صــادر کننــده آن را دارد و نیــز اســناد تجــاری واجــد وصــف تنجیــزی و تجریــدی مــی باشــند
خوانــده دفــاع موثــری و یــا مســتندی کــه مبنــی بــر تایــده چــک باشــد ارائــه ننمــوده بــا اســتصحاب بقــا دیــن
دعــوی خواهــان را محمــول بــر صحــت تلقــی و مســتندا بــه مــواد  313 ، 312 ، 310قانون تجــارت و مــواد  198و
 515و  519و  522قانــون ائیــن دادرســی مدنــی و مــواد  9و  16و  18و  19و  27از قانــون شــورای حــل اختــالف
مصــوب  1394حکــم بــه محکومیــت و التــزام خوانــدگان بصــورت تضامنی بــه پرداخــت مبلــغ  23/000/000ریال
بابــت اصــل خواســته بــه انضمــام مبلــغ شــصت و شــش هــزار و چهارصــد تومــان هزینــه دادرســی و حــق الوکالــه
وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان ســر رســید چــک لغایــت اجــرای کامــل حکــم در حــق خواهــان صــادر
و اعــالم مــی نمایــد رای صــادره نســبت بــه خوانــده ردیــف اول حضــوری ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ
قابــل تجدیــد نظــر در محاکــم عمومــی ( حقوقــی ) رشــت مــی باشــد  .و نســبت بــه خوانــده ردیــف دوم غیابــی
بــوده و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــالغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و پــس از انقضــای مــدت واخواهــی
ظــرف بیســت روز دیگــر قابــل تجدیــد نظرخواهــی در محاکــم عمومــی حقوقــی رشــت مــی باشــد  3114م الــف

قاضی شعبه  11شورای حل اختالف رشت – حسین اسمعیل زاده گنجی
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  139960318002003254مــورخ  1399/7/02هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بنــدر انزلــی
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای اســماعیل دوبحــری بنــدری فرزنــد مرتضــی بــه شــماره شناســنامه
 1784کــد ملــی  2649922516در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانه بــا کاربری مســکونی
بــه مســاحت  277/90مترمربــع در قســمتی از پــالک  2و  3فرعــی از  645اصلــی بخــش  8گیــالن حــوزه ثبــت
ملــک انزلــی کــه شــماره پــالک فرعــی  6474فرعــی بــرای ان در نظــر گرفتــه شــده اســت 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 مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  2894 .تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  99/10/15 :تاریخ انتشــار نوبت دوم 99/10/29 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی – عباس نوروزی

8671

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

برابــر رای شــماره  139960318002003983مــورخ  1399/7/20هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان
بنــدر انزلــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عبــداهلل صیــاد چولــه زن فرزنــد محمــد بــه
شــماره شناســنامه  35830کــد ملــی  2648577998در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر
ســاختمان بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  396/57مترمربــع در قســمتی از پــالک  2و  3فرعــی از
 645اصلــی بخــش  8گیــالن حــوزه ثبــت ملــک انزلــی کــه شــماره پــالک فرعــی  6472فرعــی بــرای ان
در نظــر گرفتــه شــده اســت 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  2892 .تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  99/10/15 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/10/29 :

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی – عباس نوروزی
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بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا ۳۴
تیم در رقابت های جام ملتهای فوتبال زنان
آسیا  ۲۰۲۲شرکت خواهند کرد.
به گزارش ایسنا ،داتو ویندزور جان ،دبیرکل
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه به
دبیران کل فدراسیونها از اعالم آمادگی ۳۴
تیم در مسابقات جام ملتهای فوتبال زنان
آسیا  ۲۰۲۲که به میزبانی هند برگزار می شود،
خبر داد.
بر این اساس اسامی تیمهای شرکت کننده
در این مسابقات به شرح زیر است:
افغانستان – استرالیا – بحرین – بنگالدش
– چین – چین تایپه – کره شمالی – گوام –
هنگ کنگ – هند – اندوزی – عراق – ایران
– ژاپن – اردن – کره جنوبی – الئوس – لبنان
– ماکائو – مالزی – مالدیو – مغولستان
– میانمار – نپال – پاکستان – فلسطین –
فلیپین – سنگاپور – تاجیکستان – تایلند
– ترکمنستان – امارات متحده عربی –
ازبکستان – ویتنام
در حالی نام ایران در این مسابقات وجود
دارد که تیم ملی در آخرین رنکینگ فیفا
جایگاهی ندارد و باید با حضور در مسابقات بار
دیگر تالش کند به رنکینگ برگردد.

طارمی بهترین لژیونر
هفته آسیا شد
مهاجم ایرانی پورتو به عنوان بهترین لژیونر
هفته قاره کهن از دید هواداران انتخاب شد.
به گزارش ایرنا ،کنفدراسیون فوتبال آسیا
چندی پیش در نظرسنجی خود به انتخاب
برترین لژیونر این قاره در هفته گذشته پرداخت
که در این بین نام چند بازیکن ایرانی دیده
میشود.
در این نظرسنجی ،سامان قدوس ،شهریار
یزاده هم حضور داشتند اما
مغانلو و علی قل 
مهدی طارمی با کسب  ۸۰.۰۵درصد آرا به
عنوان بهترین لژیونر قاره کهن انتخاب شد.
طارمی هفته گذشته در دیدار تیمش برابر
فامالیکائو  ۲گل زد و در دیگر دیدار تیمش برابر
ناسیونال در جام حذفی یک گل زد و یک پس
گل داد.

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

برابــر رای شــماره  99/07/10 - 139960318018002121هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای امیــر لیــالز مهــر ابــادی فرزنــد رضــا بــه شــماره ملــی  0067144535در ششــدانگ
یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  240/50مترمربــع مجــزی شــده از  7فرعــی از ســنگ  1اصلــی واقــع در
قریــه طالــم ســه شــنبه بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  673فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری
از مالــک رســمی ( زارع  :اســماعیل تقــوی طالمــی  ،ســند زارعانــه  ) 51/07/23-13793محــرز 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 مدت
مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  2879 .تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  99/10/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/10/29

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  99/10/02 - 139960318018003710هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه
بالمعــارض متقاضــی آقــای ســید رضــا رضــوی ویشــکائی فرزنــد هــادی بــه شــماره ملــی  6539464614در
ششــدانگ یــک بــاب خانــه و محوطــه بــه مســاحت  203/88مترمربــع مجــزی شــده از  104فرعــی از ســنگ 3
اصلــی بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  2786فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،خریــداری از مالک رســمی
ابراهیــم هژبــر 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  2881 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/10/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/10/29

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  99/07/09 - 139960318018002101هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنگر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض
متقاضــی آقــای محمــد هــادی علــی همتــی فرزنــد هــادی بــه شــماره ملــی  0043952641در ششــدانگ یک بــاب خانه
و محوطــه بــه مســاحت  883/64مترمربــع مجــزی شــده از  72فرعــی از ســنگ  1اصلــی واقــع در قریــه طالم ســه شــنبه
بخــش  12گیــالن  ،کــه بــرای آن شــماره  679فرعــی در نظــر گرفتــه شــده  ،محــرز گردیــده اســت لــذا به منظــور اطالع
عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت
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  2883 .تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/10/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :مــورخ 99/10/29

رئیس ثبت اسناد و امالک – علی نصرتی
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
مســتقر در واحــد ثبتــی آســتارا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی محــرز گردیــده اســت لذا مشــخصات متقاضی
و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح ذیــل بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود در
صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار
اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــالک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد  .آقــای امیــن
ســالم نوشــنق فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه  148بــه شــماره ملــی  1621175251در ششــدانگ یــک بــاب
خانــه و محوطــه کاربــری مســکونی بــه مســاحت  688/42مترمربــع پــالک  298فرعــی از  27اصلــی واقــع در حیــران
وســطی بخــش  32گیــالن خریــداری از نســق اشــرف خندانــی بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه
دادگاه نخواهــد بــود  2866.تاریــخ انتشــار نوبــت اول  99/10/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 99/10/29 :

رئیس ثبت اسناد و امالک آستارا – عزیزی
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مفقودی

شناســنامه مالکیــت ســند قطعــی و کارت خــودروی ســواری پــژو  405جــی ال ایکــس مــدل  1383بــه رنــگ
مشــکی متالیــک بشــماره انتظامــی  913ب  99ایــران  55و شــماره موتــور  12482029787و شــماره شاســی
 82061881متعلــق بــه اقــای مازیــار عادلــی کودهــی مفقــود و ازدرجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد 8913

مفقودی

ســند فــروش موتــور ســیکلت پــرواز ســوپر  150بــه رنــگ نقــره ای مــدل  1395بشــماره پــالک  29844ایــران
 582و شــماره موتــور  0150N2N460889و شــماره شاســی N2N***15059511638مفقــود و ازدرجــه
8914
اعتبــار ســاقط مــی باشــد

