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سجادی:

جزئیات قرارداد استقالل با سازمان
لیگ مشخص شد

مزد ترس!

نگران نباشید ،اساسنامه فدراسیون
فوتبال در مجلس است
وزیر ورزش و جوانان گفت :موضوع اساسنامه
فدراسیون فوتبال جای نگرانی ندارد چرا که دولت
این اساسنامه را تایید کرده و االن نیز برای تصویب
در اختیار مجلس است.
به گزارش ایرنا ،حمید سجادی که برای دیدار
تیم های استقالل و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی
حاضر شده بود در جمع خبرنگاران و در پاسخ به
این سوال که نگرانیها از عدم تصویب اساسنامه
فدراسیون فوتبال و بند یک آن وجود دارد ،تاکید
کرد :جای نگرانی نیست ،در بند یک فدراسیونهای
جمهوری اسالمی آمده که آنها نهادهای عمومی و
غیر دولتی هستند .در فوتبال خواسته و نظر فیفا
این بود که کلمه «عمومی» حذف و «غیر عمومی»
باشد.
وی تصریح کرد :اساسنامه برای تصویب به
مجلس واگذار شده است .امیدوارم با حمایتی
که تاکنون از مجلس در ورزش دیدیم این اتفاق
صورت بگیرد .فوتبال یکی از رشتههای موفق ماست
و تیم ملی کشورمان که البته امیدوارم چشمش
نزنیم یک سال است شکست نخورده و در آستانه
ن صعودها را به جام جهانی قرار
یکی از سریعتری 
گرفت ه است .اینجا باید به فدراسیون فوتبال برای
نحوه اداره تیم ملی و حمایتهایش تبریک و به
کادر فنی و بازیکنان خسته نباشید بگوییم.
سجادی ادامه داد :قول و قرارهایی از قبل
گذاشته شده که ما هم به آن پایبند هستیم .دولت
موافقت کرده و در حال حاضر برای تصویب در
اختیار مجلس است.
وزیر ورزش و جوانان درخصوص تبلیغاتی
محیطی فوتبال و مسایل پیرامونی آن گفت :این
تصمیم مبارک فوتبال ایران باشد چرا که با همکاری
و درایت فدراسیون فوتبال شاهد یک وفاق ملی
بودیم .با تصمیمی که گرفته شد و حمایتی که
صورت گرفت شاهد یک تصمیم خوب بودیم که
در راستای سیاست های وزارت ورزش و در جهت
آینده ورزش باشگاهی کشور به سرانجام رسید که
امیدوارم خیر و برکتش به فوتبال باز گردد.
وزیر ورزش درباره زمان انتخاب مدیرعامل باشگاه
پرسپولیس هم افزود :بگذارید بازی خوب دربی را
پشت سر بگذاریم تا در این مورد به نتیجه برسیم.
سجادی در خصوص بحث ورود بانوان به
ورزشگاه ها هم گفت :با نظر مساعد در حال
بررسی هستیم.
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به گزارش مهر ،حساسترین دیدار هفته هشتم
بیست و یکمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر
از ساعت  ۱۶:۱۵دقیقه دیروز شنبه  ۱۳آذر به
قضاوت موعود بنیادی فر بین تیمهای استقالل و
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد که این
دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
این چندمین بازی استقالل و پرسپولیس است که
به خاطر شیوع ویروس کرونا بدون حضور تماشاگر
برگزار میشود.
کمال کامیابینیا ،سعید آقایی ،امید عالیشاه،
یحیی گل محمدی و مهدی ترابی از پرسپولیس در
این دیدار از داور کارت زرد دریافت کردند .کوین
یامگا ،فرزاد مجیدی ،محمدحسین مرادمند و آرش
رضاوند هم از استقالل کارت زرد گرفت.
ترکیب تیم فوتبال استقالل :سید حسین حسینی،
محمد دانشگر ،سیاوش یزدانی ،محمد حسین
مرادمند ،جعفر سلمانی ،روزبه چشمی ( ۷۴آرش
رضاوند) ،مهدی مهدیپور ،رضا آذری ( ۶۷زبیر
نزاده و
نیک نفس) ،کوین یامگا ،امیرحسین حسی 
رودی ژستد ( ۸۹ارسالن مطهری).
ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس :حامد لک ،امید
عالیشاه ( ۹۱حامد پاکدل) ،فرشاد فرجی ،علی
نعمتی ،مهدی ترابی ،میالد سرلک ،کمال کامیابی
نیا ،مهدی شیری ،وحید امیری ،عیسی آل کثیر
( ۷۸مهدی عبدی) و سعید آقایی.
جدال دو تیم با حمالت استقالل که میزبان
این بازی بود شروع شد و این تیم در سه دقیقه
ابتدایی توپ را در زمین پرسپولیس حفظ کرد و یک
موقعیت هم روی دروازه لک ایجاد کرد اما نتوانست
خطر جدی را روی دروازه سرخپوشان ایجاد کند.
دقیقه  : ۷پرسپولیس پس از چند دقیقه تحت
فشار بودن حمله ای را روی دروازه حریف پی ریزی
کرد که ثمره اش یک ضربه کرنر بود و در برگشت
توپ به مرکز زمین برگشت اما همچنان سرخپوشان
توپ و میدان را در اختیار داشتند.
دقیقه  : ۱۰پس از دقایق ابتدایی که استقالل
حمالتی را روی دروازه سرخپوشان پی ریزی کرد،
از دقیقه  ۶به بعد سرخپوشان بازی را در اختیار
گرفتند و چند حمله را روی دروازه آبی ها طراحی
کردند که البته خطرناک نبود.
در دقیقه  ۱۴تیم فوتبال استقالل توسط رضا آذری
موقعیتی را در قلب دفاع پرسپولیس ایجاد کرد و
در شرایطی که حسین زاده پشت مدافع حریف
صاحب توپ شده بود کمک داور اعالم آفساید کرد
که این تصمیم مورد اعتراض فرهاد مجیدی قرار
گرفت.
کمال کامیابی نیا در دقیقه  ۲۴نیمه اول به دلیل
خطا روی روزبه چشمی اولین کارت زرد این دیدار
را از موعود بنیادی فر دریافت کرد.
در دقیقه  : ۳۰دو تیم که دقایق قبل را با عطش

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص آویــن طراحــان نهاونــد
درتاریــخ  1400،07،22بــه شــماره ثبــت  69040بــه شناســه ملــی
 14010422765ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصه
آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع
فعالیــت :طراحــی و ســاخت اپلیکیشــن هــای موبایــل و نــرم افزارهــای
رایانــه ای ،طراحــی و پیــاده ســازی ســایت اینترنــت و خدمــات میزبانــی
و خدمــات جانبــی مربــوط بــه آنهــا ،مشــاوره و نظــارت فنــی بــر اجــرای
طــرح هــای انفورماتیکــی ،طراحــی و پشــتیبانی و راه انــدازی شــبکه
هــای کامپیوتــری ،اجــرای اتوماســیون اداری و صنعتــی ،طراحــی
سیســتم هــای رایانــه ای ،خریــد و فــروش قطعــات و ملزومــات مربــوط
بــه رایانــه و شــبکه تعمیــر و پشــتیبانی سیســتمهای ســخت افــزاری
کامپیوتــری ،اخــذ و اعطــای نمایندگــی شــرکت هــای معتبــر داخلــی و
خارجــی ،ایجــاد شــعب و دفاتــر نمایندگــی در زمینــه موضــوع فعالیــت
شــرکت ،عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی جهــت انجــام
خدمــات فــوق الذکــر ،دریافــت وام و تســهیالت مالــی و اعتبــاری اعــم از
ارزی و ریالــی بــرای شــرکت ،شــرکت در همایــش هــا و کنفرانــس هــا،
فعالیــت در زمینــه کلیــه امــور رایانــه ای شــامل ســخت افــزار و نــرم
افــزار بــه اســتثنای نــرم افزارهــای فرهنگــی و هنــری ،ارائــه و پشــتیبانی
نــرم افزارهــای ســفارش مشــتری ،تهیــه و تولیــد انــواع نــرم افزارهــای
تخصصــی و کاربــردی بــه اســتثنای نــرم افزارهــای فرهنگــی ،خریــد و
فــروش و مشــاوره و طراحــی ،تســت و تحویــل و نصــب فیبرهــای نــوری
و سیســتم هــای حفاظــت الکترونیکــی و دوربیــن هــای مــدار بســته و
پشــتیبانی و مشــاوره بازاریابــی غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ای و مشــاوره
فنــاوری اطالعــات ،اجــرا و پشــتیبانی فنــی سیســتم هــای رایانــه
ای ،ارائــه کلیــه فعالیتهــای تجــاری و خدمــات بازرگانــی در زمینــه
خریــد و فــروش و خدمــات پــس از فــروش ،صــادرات و واردات کلیــه
کاالهــای بازرگانــی ،ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی ،مشــارکت و عقد
قــرارداد بــا مؤسســات و شــرکتها و افــراد حقیقــی و حقوقــی ،اخــذ وام
و تســهیالت ریالــی و ارزی از بانکهــا و موسســات مالــی و اعتبــاری
داخلــی و خارجــی ،اخــذ ضمانــت نامــه هــای بانکــی و گشــایش حســاب
ال ســی و ترخیــص کاال از گمــرکات داخلــی و خارجــی بــرای شــرکت
درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان
اصفهــان  ،شهرســتان اصفهــان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر بهارســتان،
محلــه مهــران  ، 3کوچــه محــور پیــاده  12متــری  ،خیابــان شمشــاد ،
پــالک  ، 15ســاختمان ماهــان  ،طبقــه چهــارم  ،واحــد  402کدپســتی
 8143179619ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ
 10,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  1000ســهم  10000ریالــی
تعــداد  1000ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ  3500000ریــال توســط
موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره  2062،7مــورخ 1400،07،07
نــزد بانــک صــادرات شــعبه میــدان معلــم شــهرکرد بــا کــد 2062
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی باشــد
اعضــا هیئــت مدیــره آقــای حســین همتــی اردلــی بــه شــماره ملــی
 4680143878بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت 2
ســال آقــای علــی ســعیدی بــه شــماره ملــی  6320076410بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه
مــدت  2ســال آقــای نورعلــی ســعیدی بــه شــماره ملــی 6329696586
بــه ســمت نایــب 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 اســالمی و همچنیــن کلیــه
نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
بازرســان خانــم زهــرا غفــاری کنــدری بــه شــماره ملــی 4660143449
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال خانــم فاطمــه علــی پــور
بــه شــماره ملــی  6320074681بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه
مــدت  1ســال 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 اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (3728 )1235063

دیدار تیمهای فوتبال استقالل و پرسپولیس که نود و هفتمین جدال تاریخ دو تیم بود ،در شرایطی با تساوی بدون گل به پایان رسید که بازیکنان و اعضای
کادر فنی دو تیم اعتراض زیادی به قضاوت داور داشتند.

اینچندمین
بازی استقالل
وپرسپولیس
است که به
خاطر شیوع
ویروس کرونا
بدون حضور
تماشاگربرگزار
شد
زیادی برای رسیدن به گل دنبال می کردند ،آرام
تر بازی را دنبال کردند و هر چند توپ در رفت و
برگشت بود اما موقعیت خطرناکی روی دروازه ها
ایجاد نشد.
دقایق پایانی نیمه اول هم به رد و بدل شدن
توپ های بی اثر در مرکز زمین و خطای بازیکنان
روی یکدیگر گذشت و دو تیم نتوانستند موقعیت
خطرناکی را روی دروازه ها ایجاد کنند تا نیمه اول با
تساوی بدون گل به پایان برسد.
شروع نیمه دوم برعکس نیمه اول بود و این
سرخپوشان بودند که بازی را تهاجمی آغاز کردند
و در دقیقه  ۴۷توسط وحیدی امیری صاحب یک
موقعیت خوب شدند که ضربه سر این بازیکن با
اختالف اندکی از کنار تیر عمودی دروازه به بیرون
رفت.
در دقیقه  ۵۰یک ضد حمله خطرناک از
پرسپولیس تا وحید امیری را در آستانه باز کردن

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیویل ســازه والش ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  5325و شناســه ملــی 10861302509
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ
 1400،05،24تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  - :تعــداد اعضــا هیئــت
مدیــره شــرکت از  4نفــر بــه  3کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه در
اساســنامه بشــرح فــوق اصــالح گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان لرستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد (3729 )1234654

آگهــی تغییــرات شــرکت فــرش دســتباف گلپایــگان شــرکت
تعاونــی بــه شــماره ثبــت  239و شناســه ملــی  10260058000بــه
اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 1400،08،10
و نامــه  104،35،3801مــورخ  1400،8،24اداره صنعــت و معــدن
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  :صورتهــای مالــی ســال  1399مشــتمل
بــر ترازنامــه و عملکــرد ســود و زیــان بــه تصویــب رسید.ســید قاســم
شــفاعت  1219723290و علیرضــا بیاتــی 1219324711و جعفــر زین
الدینــی 1229851771ومهــران شــاکری 1817412868و علیرضــا
شــفاعت  1218976942بــه ســمت اعضــاء اصلــی هیئــت مدیــره و کبر
دالور  1218851317و ولــی الــه دلیری1219683469بــه ســمت اعضاء
علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت ســه ســال وحیــدر فراســت
 1219644651و محمــد علــی جمالــی 1219631272بــه ســمت
بازرســان اصلــی و ابراهیــم خواجــه ونــدی  1219063266بــه ســمت
بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیدنــد .روزنامه
کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گلپایگان (3730 )1234508

تاســیس شــرکت با مســئولیت محــدود ئــادان فیلــم روژهــه الت درتاریخ
 1400،08،26بــه شــماره ثبــت  12630بــه شناســه ملــی 14010521319
ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــالع عمــوم آگهــی میگــردد .موضــوع فعالیــت :شــرکت غیــر
ســینمایی(تولید فیلــم هــای ویدیوئــی داســتانی ،انیمیشــن و مســتند
کوتــاه و بلنــد) بموجــب مجــوز شــماره  15،99،7942مــورخ 1399،09،08
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  -معاونــت امــور ســینمایی و ســمعی و
بصــری تاســیس گردیــد .بموجــب مجــوز شــماره  15،1400،6342مــورخ
 1400،08،12وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تاســیس گردیــد .مــدت
فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی  :اســتان کردســتان
 ،شهرســتان ســنندج  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر ســنندج ،محلــه شــهرک
ســعدی  ،بلــوار اســتاد کمــال الملــک  ،خیابــان ابوریحــان بیرونــی  ،پــالک
 ، 72طبقــه اول کدپســتی  6617953767ســرمایه شــخصیت حقوقــی
عبــارت اســت از مبلــغ  100,000,000ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه
هــر یــک از شــرکا آقــای عبدالــه عزیــزی بــه شــماره ملــی 3732697975
دارنــده  10000000ریــال ســهم الشــرکه آقــای زانیــار عزیــزی بــه شــماره
ملــی  3732878147دارنــده  90000000ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئت
مدیــره آقــای عبدالــه عزیــزی بــه شــماره ملــی  3732697975بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای زانیــار عزیــزی بــه شــماره
ملــی  3732878147بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و به ســمت
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا  :کلیه
اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد آور شــرکت از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات
 ،قراردادهــا  ،عقــود اســالمی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری
بــا امضــاء جنــاب آقــای زانیــار عزیــزی مدیــر عامــل و عضــو اصلــی هیئــت
مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد .اختیــارات مدیــر عامــل :
طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی هــای
شــرکت تعییــن گردیــد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کردستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج (3731 )1234496

دروازه استقالل قرار داد اما ضربه این بازیکن از
داخل محوطه جریمه به بدن روزبه چشمی برخورد
کرد تا بهترین موقعیت سرخپوشان از دست برود.
دقیقه  :۵۵بازیکنان پرسپولیس یک ضربه کرنر را
به استقالل هدیه کردند که ارسال این ضربه جدی
ترین موقعیت را برای آبی ها به وجود آورد و ضربه
سر ژستد را حامد لک روی خط دروازه برگرداند تا
مانع از باز شدن دروازهاش شود.
در دقیقه  ۶۲حرکت وحید امیری یک موقعیت
عالی دیگر برای پرسپولیس ایجاد کرد اما ضربه
عرضی را حسین حسینی دفع کرد تا سرخپوشان در
آستانه رسیدن به گل ناکام بمانند.
در دقایق میانی نیمه دوم برخوردهای بازیکنان
با یکدیگر حاشیههایی را ایجاد کرد که مهمترین
آن خطای روزبه چشمی روی امید عالیشاه بود
که داور خطا تشخیص نداد تا اعتراض کادر فنی
سرخپوشان را به همراه داشته باشد و به خاطر

ادامه اعتراضها هم عالیشاه کارت زرد گرفت و هم
یحیی گل محمدی.
دقیقه  ۸۶استقالل صاحب یکی از بهترین
موقعیتهای این دیدار شد که توپ ارسالی از
جناح راست عرض دروازه را طی کرد و بدون این که
بازیکنی روی آن تاثیر بگذارد به بیرون رفت .در این
صحنه بازیکنان و کادر فنی استقالل اعتقاد داشتند
روی ژستد خطای پنالتی صورت گرفته است.
در سومین دقیقه وقت اضافه استقالل صاحب
یک ضربه کرنر شد که این ضربه را مهدی پور
ارسال کرد اما ثمری برای آبی پوشان نداشت تا کار
دو تیم با تساوی بدون گل به پایان برسد.
پرسپولیس که با استفاده از فرصت شکست
سپاهان می توانست سه امتیاز این دیدار را بگیرد
و به صدر جدول برود با این تساوی در رده سوم و
بعد از سپاهان و گل گهر قرار گرفت .استقالل هم
با  ۱۴امتیاز در رده چهارم ایستاد.

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

برابــر رای شــماره 140060309030000014مورخــه 1400/01/18هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمان هــای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شهرســتان
البرز-قزویــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن روشــن قلــب دیلمــی فرزنــد عزیــز بــه شــماره
شناســنامه 262کدملــی  6309540246صــادره از املــش در ششــدانگ یــک بــاب خانه بــه مســاحت 159/22مترمربع
احداثــی در قســمتی از قطعــه اول افــرازی باقیمانــده پــالک 13اصلــی واقــع در بخــش 5حــوزه ثبــت البــرز قزویــن
خریــداری از مالــک رســمی آقــای حســنعلی مالعبدالهــی محــرز گردیــده اســت.
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 15روز آگهــی مــی شــود در صورتی که 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.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/09/14 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/30 :

سید هاشم حسینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان البرز 3736

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کالســه  1400114425001000054و رای شــماره 140060325001006695
مورخــه  1400/08/09بــه تقاضــای مجیــد خادمــی اصــل فرزنــد ولــی نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  120مترمربــع از پــالک شــماره  7فرعــی از  20اصلــی واقــع در بخــش 2
شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه حســین میردریکونــد رســیدگی و تاییــد و انشــاء گردیــد .
مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه
 15روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و
عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ نشــر
اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد و
امــالک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه از
تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم
دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در
غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم
اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال
صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  415590992 .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  1400/09/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/29 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد3733

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

آرای صــادره هیــات حــل اختــالف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــالک شهرســتان خــرم آبــاد
بشــرح ذیــل  – 1 :پرونــده کالســه  1400114425001000073و رای شــماره 140060325001005563
مورخــه  1400/07/01بــه تقاضــای شــیرین جــان بــزرگ زاده فرزنــد احمــد نســبت بــه ششــدانگ یــک بــاب
ســاختمان مســکونی بــه مســاحت  114/03مترمربــع از پــالک شــماره  220فرعــی از  41اصلــی واقــع در بخــش
 2شهرســتان خــرم آبــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه ســید شــیر خــدا حســینی رســیدگی و تاییــد و انشــاء
گردیــد  .مراتــب در اجــرای مــاده  3قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــالع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی
انتشــار و عــالوه بــر آن در روســتاها الصــاق تــا چنانچــه اشــخاص نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض دارنــد از تاریــخ
نشــر اولیــن آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد
و امــالک شهرســتان خــرم ابــاد تســلیم دارنــد و برابــر مقــررات معتــرض مکلــف اســت ظــرف مــدت یــک مــاه
از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت ب تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــالح اقــدام و گواهــی تقدیــم
دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم نهایــی مــی باشــد در
غیــر اینصــورت متقاضــی بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت و پــس از انقضــای مــدت مذکــور و یــا عــدم
اعتــراض ســند مالکیــت مــورد تقاضــا بــر اســاس مدلــول رای وفــق مقــررات صــادر خواهــد شــد  ،در هــر حــال
صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد بــود  415590991 .تاریــخ انتشــار
نوبــت اول  1400/09/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/29 :

صید آقا نجفوند دریکوندی – رئیس ثبت اسناد و امالک خرم آباد 3734

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

برابــر رای شــماره 140060318020002556مــورخ  1400/08/12هیــات 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 حســن ذوقــی فرزنــد حیــدر بشــماره
شناســنامه  562صــادره از رودســر و کــد ملــی  2690530694بصــورت شــش دانــگ یــک بــاب خانــه و
محوطــه بــه مســاحت  260/10متــر مربــع پــالک  3503فرعــی در قســمتی از قطعــه  162تفکیکــی از ســنگ
 311اصلــی واقــع در شــیخ زاهــد محلــه بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی اداره کل امــوال و
امــالک اســتان گیــالن 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 .م الــف 586 :تاریــخ انتشــار نوبــت اول 1400/09/14:
تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/29:

علی نصرتی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای 3744

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

آگهــی موضــوع مــاده  3قانــون و مــاده  13آئیــن نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی برابــر رای شــماره  140060318012002226مورخــه  1400/08/16هیــات
اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد
ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــفت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســین رضــا زاده شــالدهی فرزنــد
میرزاعلــی شــماره شناســنامه  996صــادره از شــفت در شــش دانــگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و
محوطــه بــا کاربــری مســکونی بــه مســاحت  1873/30متــر مربــع پــالک  562فرعــی مجــزی شــده از پــالک
 19واقــع در قریــه شــالده شــفت ســنگ اصلــی  13بخــش  21گیــالن خزیــداری از مالــک رســمی میــرزا علــی
رضــا زاده شــالدهی ( زارع صاحــب نســق ) 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 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 صــدور ســند مالکیــت اقــدام خواهــد شــد  2540 .م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت
اول  1400/09/14 :تاریــخ انتشــار نوبــت دوم 1400/09/28 :

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شفت – ایرج حیدر پور 3745

در حالی که نماینده باشگاه استقالل در
تبلیغات محیطی درباره قرارداد این باشگاه با
سازمان لیگ توضیحاتی ارائه داد اما جزئیات این
قرارداد نشان میدهد اعداد و ارقام ثبت شده،
مقداری متفاوت است.
به گزارش ایسنا ،در جلسهای که دیروز
با حضور شهابالدین عزیزی خادم رییس
فدراسیون فوتبال ،حیدر بهاروند رییس سازمان
لیگ ،مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقالل
و معاونان او در محل سازمان لیگ برگزار شد،
در نهایت مقرر شد که تبلیغات محیطی توسط
باشگاه استقالل انجام شود.
پیش از داربی  ۹۷پایتخت ،سعید فتاحی که
مدتی است به عنوان نماینده باشگاه استقالل در
امور این باشگاه فعالیت میکند ،درباره اعداد و
ارقام این قرارداد صحبت کرد و گفت :ما  ۱۳بازی
میزبان هستیم و قرارمان برای هر بازی  ۱۰میلیارد
تومان بوده که مجموع آن  ۱۳۰میلیارد میشود.
از آن  ۱۳۰میلیارد ۳۰ ،درصد حق سازمان لیگ
و مسئوالن برگزاری مسابقات است .ما قبل از
هر بازی  ۳میلیارد تومان به حساب سازمان
لیگ واریز میکنیم و امروز برای تضمین آن ،در
سازمان لیگ صحبت کردیم.
صحبتهای نماینده باشگاه استقالل در
استادیوم آزادی مقابل خبرنگاران در حالی مطرح
شد که جزئیات این قرارداد نشان میدهد ارقام
ثبت شده در قرارداد مقداری با ادعاهای فتاحی
متفاوت است .طبق قرارداد منعقد شده میان
مدیران استقالل و سازمان لیگ ،باشگاه استقالل
در مجموع بازیهای باقی مانده خانگی خود
(غیر از داربی پایتخت که باشگاه استقالل اعالم
کرد سهم سازمان لیگ پرداخت شده است) باید
مبلغ  ۴۰میلیارد تومان به سازمان لیگ پرداخت
کند.
همچنین برای هر بازی حدود  ۵و نیم میلیارد
تومان درآمد خالص برای باشگاه استقالل در
خصوص تبلیغات محیطی وجود خواهد داشت
که مجموع این اعداد و ارقام محاسبه شده ،با
اعداد ذکر شده توسط سعید فتاحی متفاوت
است.

برابــر ارا صــادره هیــات  /هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی شهرســتان کالچــای تصرفــات مالکانه
بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــود بادزهــره فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه  236صــادره از
رودســر و کــد ملــی  2690537907بصــورت ششــدانک یکبــاب خانــه و محوطــه بمســاحت
 456/83متــر مربــع پــالک  458فرعــی از  303اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از قطعــه 240
تفکیکــی از  303اصلــی واقــع در قریــه هراتبــر لپاســربخش  29گیــالن خریــداری از مالــک
رســمی اداره کل امــوال و امــالک اســتان گیــالن 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 اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریخ 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 طبق
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد  585م الــف تاریــخ انتشــار نوبــت اول  :یــک شــنبه
 1400/09/14تاریــخ انتشــار نوبــت دوم  :دو شــنبه 1400/09/29
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک کالچای
علی نصرتی 3743

مفقودی

تمامــی مــدارک پــژو  405شناســنامه مالکیــت اصــل ســند کمپانــی و کارت و بیمــه و کارت ســوخت خــودرو مــدل
 1396بــه رنــگ نقــره ای بــه نــام النــاز پــور محمــد بــه شــماره پــالک  118ط  59ایــران  94بــه شــماره شاســی
 NAAM01CE1HK591463و بشــماره موتــور  124K1074471مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط
میباشــند.

مشهد 3732

مفقودی

شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی خــودروی ســواری هــاچ بــک سیســتم پــارس خــودرو تیــپ برلیانــس
 AT165-H320مــدل  1397بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی  259د  71ایــران  56و شــماره شاســی
 NAPH320BBJ1018945و شــماره موتــور  BM16LB*H029134متعلــق بــه اقــای علــی غــم ملــت مفقــود
3738
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پرایــد تیــپ صبــا  GTXiمــدل  1386بــه رنــگ نــوک مــدادی متالیــک بــه
شــماره انتظامــی  699ص  27ایــران  56وش مــاره موتــور  2146547و شــماره شاســی  S1412286610744مفقــود
3739
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری کار تویوتــا  VXلندگــروز مــدل  1989بشــماره انتظامــی  361ل  39ایــران 46
و شــماره موتــور  0242709و شــماره شاســی  115314متعلــق بــه خانــم نیلوفــر ملــک زاده مفقــود و از درجــه اعتبــار
3740
ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند کمپانــی وش ناســنامه مالکیــت و ســند وکالــت فــروش شــماره  9452بــه تاریــخ  1400/06/30ار دفترخانه 175
کرمانشــاه مربــوط بــه خــودروی ســواری پــژو پــارس  LXمــدل  1400بشــماره انتظامــی  278و  39ایران  19و شــماره
موتــور  167B0114739و شــماره شاســی  NAAN11FE5MK131455متعلــق ه اقــای امــان الــه نــوری مفقــود
3741
و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی کامیــون کمپرســی بــه شــماره انتظامــی 931_12ع 25و شــماره شاســی 16574105و
3735
شــماره موتــور 10054986بــه نــام حســن اصغــری راد مفقــود واز درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتــور ســیکلت تیزتــک 150بــه شــماره انتظامــی  62618_779و شــماره شاســی
NCR×××150T9128018و شــماره موتــور NCR15032051090بنــام عبــاس داور پــور مفقــود واز درجــه اعتبــار
3737
ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت خــودروی ســواری پــژو تیــپ  206مــدل  1389بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی
 357د  65ایــران  56شــماره موتــور  14189019538و شــماره شاســی  NAAP03ED4AJ125603متعلــق بــه
3688
قــاای رامیــن کهــن مــرد مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

بــرگ ســبز خــودرو تیبــا مــدل  1395بــه رنــگ ســفید _روغنــی بــه شــماره پــالک  725-55ط  92وشــماره
موتــور  8278853وشــماره شاســی  NAS811100G5889684مفقــود گردیــده اســت واز درجــه اعتبــار
3747
ســاقط مــی باشــد .

مفقودی

اصــل ســند موتــور ســیکلت احســان  125ccبــه شــماره انتظامــی  69935ایــران  823بــه شــماره موتــور 488932
3748
و شــماره تنــه  26304مــدل  1399بنــام علــی ملیــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

مفقودی

شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری ســایپا تیــپ  SAINAبــه شــماره انتظامــی 752ب 59ایــران 97
بــه شــماره موتــور  M15/8537828و شــماره شاســی  NAS831100J57G1377مــدل  1397برنــگ ســفید بنــام
زهــرا عســگری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 3749

مفقودی

کارت پــالک و ســند خــودرو ســواری هیونــدا اکســنت بــه شــماره انتظامــی  18587چابهــار بــه شــماره موتــور
 6514658و شــماره شاســی  080973مــدل  2006برنــگ ســبز بنــام غــالم رســول بلــوچ وشــنامی مفقــود و از
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 3750

مفقودی

کارت پــالک و ســند خــودرو ســواری هیونــدا اکســنت بــه شــماره انتظامــی  24591چابهــار بــه شــماره موتــور
 G4FCDU296864و شــماره شاســی  MHCT41D5DU437600مــدل  2013برنــگ شــکالتی بنــام بجــار
بلــوچ مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

(چابهار) 3751

