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بررسی روند رفع مشکالت تیمهای ایرانی پس از حذف از آسیا

علی دایی و  ۱۰فوتبالیستی که در
تیم ملی بهتر از باشگاه بودند
علی دایی در فهرست بازیکنانی قرار گرفت که
در رده ملی نسبت به دوران باشگاهی عملکرد
بسیار بهتری داشت.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت give
 ،me sportفوتبال در رده ملی و برای تیم
ملی نسبت به بازی در باشگاه کامال متفاوت
است .بازی در تیم ملی به سبب این که همه
بازیکنان برای یک کشور هستند ،شباهت کیفی
بیشتری نسبت به فوتبال باشگاهی دارد که
در آن بازیکنان از کشورهای مختلف هستند.
شاید یکی از عجیبترین چیزها در فوتبال،
دیدن بازیکنی باشد که به طور مکرر در تیم ملی
ستاره میشود ،اما زمانی که فوتبال باشگاهی
دوباره شروع میشود دچار افت میشود و چنین
بازیکنانی در تیمهای ملی کشورشان عملکرد
بهتری نسبت به دوران باشگاهی داشتند.
بازیکنانی که در تیم ملی عملکرد بهتری نسبت
به دوران بازی خود داشتند:
میرسالو کلوزه (آلمان)
آندره اسونسون (سوئد)
لوکاس پودولسکی (آلمان)
علی دایی (ایران)
بازیکنی که سالها رکورد بیشترین گل ملی
را در اختیار داشت تا این که کریستیانو رونالدو
توانست این رکورد را بشکند و مال خود کند.
دایی بین سالهای  ۱۹۹۳تا  ۱۰۹ ،۲۰۰۶گل برای
ایران به ثمر رساند.
دوران باشگاهی او در آسیا شروع شد ،اما پس
از انتقال به آلمان در سال  ۱۹۹۷با آرمینیا بیله
فیلد و سپس بایرن مونیخ بالفاصله در سطح
باالتری با مشکل مواجه شد .دایی تا سال ۲۰۰۲
در امارات بود و دیگر در اروپا سروصدا نکرد.
شگفتآور است که او در رده ملی نسبت به
دوران باشگاهی چقدر بازیکن متفاوتی بود.
آجلوس چاریستیاس (یونان)
کیسوکه هوندا (ژاپن)
خوان کاپدویا (اسپانیا)
ادواردو وارگاس (شیلی)
رابسون کانو (ولز)
آساموا ژیان (غنا)
سرخیو رومرو (آرژانتین)
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درصورت لغو بازی با اکوادور

دریغ از یک اقدام مثبت!

به گزارش خبرآنالین ،حدودا  ۶ماه پیش بود که
با اعالم رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا ،تیمهای
استقالل ،پرسپولیس و گل گهر سیرجان از لیگ
قهرمانان آسیا حذف شدند .در سال های اخیر،
همیشه صحبت از ایراد  AFCبه باشگاههای ایرانی ،به
خصوص استقالل و پرسپولیس در میان بود اما آنها
همیشه به هر طریقی ،مجوز حضور در آسیا را کسب
می کردند اما امسال نهایتا کنفدراسیون فوتبال آسیا،
تصمیم به حذف سه تیم ایرانی گرفت تا استقالل و
پرسپولیس ،غایبان بزرگ لیگ قهرمانان باشند.
دلیل حذف تیمهای ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا
چه بود؟
ماجرا از این قرار بود که  AFCبرای حرفهای کردن
ساختار باشگاههای آسیایی ،صدور مجوز حرفهای
برای آنها را در دستور کار قرار داد .این مجوز شامل
 ۵معیار اصلی و اساسی ورزشی ،زیرساخت ها،
پرسنلی ،حقوقی و مالی است که روی هم رفته دارای
حدودا  ۶۰۰آیتم است و تمامی بخشهای یک باشگاه
حرفهای را شامل میشود .متاسفانه باشگاههای
استقالل و پرسپولیس در هر  ۵معیار نتوانستند
انتظارات  AFCرا برآورده کنند و حتی گل گهر که
شرایط بهتری نسبت به تیمهای پایتخت داشت هم
نتوانست از فیلترهای سخت گیرانه این نهاد عبور
کند.
طبق گفتههای فرشید سمیعی در آن موقع ،مشاور
حقوقی باشگاه استقالل از تاریخ  ۱۰اسفند  ۹۹تا  ۱مهر
 ۱۴۰۰هیچ اقدامی جهت اخذ مجوز حرفهای از سوی
باشگاهها انجام نشده بود ،زیرا همه فکر میکردند
روال کسب مجوز حرفهای مانند سالهای قبل است،
اما خط و نشان  AFCاین بار شوخی بردار نبود.
دیگر نمی توان  AFCرا گول زد!
متاسفانه در همه این سالها ،باشگاههای ایرانی
عادت داشتند که با سند سازی ،نهادهای مربوطه
را گول بزنند و مجوز حرفه ای کسب کنند اما سال
گذشته ،نهاد نهایی نظارتی در فوتبال آسیا ،چشم و
گوش خود را باز کردند و این بار با بررسی دقیق ،مجوز
سرخابیها را صادر نکردند.
با این وجود خیلیها در زمان وقوع این موضوع،
آن را به فال نیک گرفته و از آن به عنوان توفیقی
اجباری یاد می کردند که میتواند تلنگری برای باشگاه
ها به خصوص استقالل و پرسپولیس باشد که شرایط
خود را بهبود بخشند و با رفع مشکالتی همچون
زیرساختها ،بدهی های سنگین و خصوصی سازی،
در سالهای آینده با شرایطی بهتر در آسیا حاضر
شوند .اما با حذف سرخابی ها نه تنها آب از آب تکان
نخورد ،بلکه در همچنان بر همان پاشنه میچرخد و
بعید است با این روال ،تغییری در شرایط رخ بدهد.
همین حاال با نگاهی کلی میتوان دید که استقالل
و پرسپولیس همچنان چندین بدهی سنگین دارند و
پنجرههای آنها ،مدام باز و بسته می شود .از سوی
دیگر ،مسائلی همچون حق پخش تلویزیونی و

مانه و مندی با چارتر اختصاصی در
تهران!

پس از گذشت  ۶ماه از حذف سه تیم ایرانی از لیگ قهرمانان آسیا ،تا کنون هیچ قدم مثبتی برای رفع مشکالت آنها ،برداشته نشده است.

حدودا  ۶ماه
پیش بود که با
اعالم رسمی
کنفدراسیون
فوتبالآسیا،
تیمهایاستقالل،
پرسپولیس و گل
گهر سیرجان از
لیگقهرمانان
آسیا حذف شدند
درآمد های آنها مشخص نشده و نمی توان صرفا با
سند سازی AFC ،را دور زد .عالوه بر این ها ،بحث
خصوصی سازی این تیم ها هم هنوز به سرانجام
مشخصی نرسیده و به نظر می رسد عرضه سهام این
دو باشگاه در بورس ،صرفا یک مسکن مقطعی بود که
هیچ دردی را از ریشه دوا نمی کند .این معضالت فقط
به سرخابی ها مربوط نمی شود بلکه اکثر باشگاه های
فوتبال ایران ،با چنین مشکالتی دست و پنجه نرم می
کنند و بعید است بتوانند در سال های آینده ،مجوز
حرفه ای را کسب کنند.
نمونه آن را می توان در مشکالت نساجی مازندران
دید که با قهرمانی در جام حذفی ،می تواند حق
حضور در آسیا را برای خود محفوظ بداند اما این تیم
هنوز یک زمین مناسب برای تمرین و بازی در شهر
خود ندارد و از همین حاال می توان پیش بینی کرد چه
سرنوشتی در انتظار آن هاست.
تغییر قانون  AFCو سردرگمی ایرانیها!
چندی پیش در اطالعیهای اعالم شد که
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،تغییراتی در شیوه برگزاری
لیگ قهرمانان ایجاد کرده و به همین دلیل ،این
مسابقات در فصل آینده برگزار نخواهد شد.
ماجرا از این قرار است که سال آینده خبری از
برگزاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا نخواهد بود و
این تورنمنت مهم فوتبال آسیا از شهریور سال ۱۴۰۲
با تقویمی متفاوت که منطبق بر تقویم فوتبال اروپا
خواهد بود ،از سر گرفته میشود.
اتفاقی که بهصورت کلی برای فوتبال ایران خوب

است چرا که تیمها در یک فصل و با یک ترکیب و
لیست ،درگیر رقابتها میشوند و دیگر از دست رفتن
ستارهها در پنجره نقل و انتقاالتی به کابوس تیمهای
ایرانی تبدیل نمیشود .اما از جهت دیگر ممکن است
به یک مشاجره بزرگ در فوتبال ایران تبدیل شود.
زیرا بدون شک تیمهایی که در این دوره از لیگ و جام
حذفی قهرمان شده اند ،توقع حضور در این تورنمنت
بزرگ آسیایی را دارند و از طرف دیگر قهرمانان لیگ
 ۲۲و جام حذفی  ۱۴۰۲هم برای خودشان این حق
را محفوظ میدانند.البته طبق گفته سهیل مهدی،
مسئول کمیته برگزاری مسابقات سازمان لیگ،
تصمیم گیری نهایی برای این موضوع ،منوط به تعداد
سهمیههای ایران است تا بتوان یک مدل نهایی برای
انتخاب تیمها را استخراج کرد.
امیرحسین اصالنیان :اصال چیزی به نام زیرساخت
نداریم که دربارهاش بحث کنیم
امیرحسین اصالنیان ،مهاجم اسبق پرسپولیس
درباره وضعیت تیم های ایرانی و امکان حضور
آن ها در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا گفت :از
زمان حذف تیم های ایراین تا کنون ،شرایط هیچ
تغییری نکرده است و اگر به همین منوال ادامه یابد،
تیمهای ایرانی دوباره حذف خواهند شد .دالیل آن
هم مشخص است؛ االن فدراسیون نداریم که اصال
بخواهد تصمیم کالن بگیرد و اولین پیامد این هم
نتیجه نگرفتن در جام جهانی خواهد بود که با این
هم استعداد ،نمیتوانیم هیچ کاری را به پیش ببریم.
او ادامه داد :االن فوتبال ما هم مانند هم صنعت

خودروسازیمان شده که هیچ کشوری از ما بازیکن
نمیخرد .کیفیت لیگ ما هم مانند همان سمند و
پراید است که در لیگ ،سطح آن را دیدیم .لیگی کم
گل ،بدون ساختن پدیده و ستاره .االن تیم های باالی
جدول را ببینید که تیمی مانند پرسپولیس ،مسنترین
تیم در لیگ است .این یعنی سیستم فوتبال ما نه
جوانی را ساخته و نه جوانگرایی انجام داده .اصالنیان
افزود :از طرفی هم پول نداریم که بازیکن جوان
اروپایی بخریم پس به سراغ میوه های ته مانده در
سبد گندیده می گردیم که نتیجه اش همین می شود
که دیدیم.
مهاجم اسبق پرسپولیس درباره مقایسه امکانات
فوتبال ایران و کشورهای همسایه عنوان کرد :فوتبال
ما هیچ زمانی نمی تواند به کشورهایی مانند قطر
برسد ،وقتی صنعت خودروسازی ما چنین است،
فوتبال هم همانند آن است و در ساخت و ساز
ورزشگاههای مناسب ،ماندهایم .در این سالها فقط
شعار شنیده ایم و افراد سعی کرده اند فیفا و  AFCرا
دور بزنند اما آنها دیگر دست ما را خواندهاند.
وی افزود :ما اصال چیزی به نام زیر ساخت نداریم
که بخواهیم راجع به آن بحث کنیم.
اصالنیان در پایان گفت :االن استادیوم آزادی
که بهترین ورزشگاه ایران محسوب می شود ،دچار
آسیب فراوان شده که اگر به دادش نرسیم فاجعه به
بار میآید .امیدوارم روزی را ببینم که مثل کشورهای
همسایه دارای امکانات ورزشی مناسب باشیم البته
اگر به عمر ماها قد بدهد.

آگهــی تغییــرات شــرکت ســرمایه گــذاری و توســعه عمــران منطقــه ویــژه
اقتصــادی میرجــاوه ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  7304و شناســه ملــی
 14007013640بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ 1400،03،20
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد  .1 :آقــای عبدالحکیــم ریگــی میرجــاوه بــه
کــد ملــی  6119836241بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو اصلــی هیئــت
مدیــره  ،آقــای محمــد شــهنوازی بــه کــد ملــی  3718843676بــه ســمت
رئیــس هیئــت مدیــره  ،آقــای محمــد خدابخشــی گنــگان بــه کــد ملــی
 0652915728بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره  ،آقــای محمد شــکول
میهــن دوســت بــه کــد ملــی  3651311368بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت
مدیــره  ،آقــای جمشــید جعفــری بــه کــد ملــی  5609806951بــه ســمت
عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــرای باقیمانــده  2ســال انتخــاب شــدند  .2 .کلیه
اوراق و اســناد تعهــد اور از قبیــل چــک و ســفته و بــرات بــا امضــاء مدیرعامــل
و رئیــس هیئــت مدیــره و یــا نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر و اوراق عــادی بــا امضــاء مدیرعامــل و در غیــاب مدیرعامــل بــا
امضــاء رئیــس هیئــت مدیــره و همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
(6190 )1321761

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کیوان پشنگ دارای شماره شناسنامه  ۶۴۷به شرح دادخواست به
کالسه  ۵۰/۴۰۱از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین
توضیح داده که شادروان محمد پشنگ به شماره شناسنامه ۶۸۸۰۰۴۷۱۸۱
در تاریخ  ۱۴۰۰/۶/۲۷در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین
الفوت آن مرحوم منحصر است به .
۱؛ متقاضی گواهی حصر وراثت فرزند نصرت اهلل به شماره شناسنامه ۶۴۷
و به تاریخ تولد  ۱۳۵۳صادره از بویر احمد پدر متوفی .
۲؛ حلیمه راه انجام فرزند علی کرم به شماره شناسنامه  ۶۶۷و به تاریخ
تولد  ۱۳۵۵صادره از بویراحمد مادر متوفی ..
اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مذبور را در یک نوبت آگهی
مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و الی گواهی صادر خواهد
شد .
عوض اال آذر فرد رئیس شورای حل اختالف شهر پاتاوه

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب نور بخش خضوعی پور فرزند اله بخش به
شماره ملی ۴۲۳۰۲۹۷۱۷۳صادر از بویراحمد در مقطع کارشناسی ارشد رشته
مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی صادر از واحد دانشگاهی آزاد یاسوج
به شماره سریال ۲۳۹۶۸۳۳مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد
برگ سبز وسند کمپانی خودرو سواری سیستم پراید مدل۱۳۸۷
شماره پالک-۴۸۴،۴۹س۴۳به شماره موتور۲۲۸۹۶۴۱به شماره شاسی
 S1412287434080بنام زهرا محمدی نوترکی مفقود واز درجه اعتبار ساقط
است
برگ سبز سواری پراید رنگ سفید روغنی مدل  ۱۳۸۵به شماره موتور
 1601557به شماره شاسی s1412285888412و شماره پالک  ۴۷۹-۵۸ب
 ۶۷به نام رضا جان امیری مفقود و فاقد اعتبار میباشد.

تاســیس شــرکت ســهامی خــاص حــج و زیــارت وصــال دلــگان
درتاریــخ  1399،11،04بــه شــماره ثبــت  1577بــه شناســه ملــی
 14009749761ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه
خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :فعالیــت در زمینــه ثبــت نــام و اعــزام زائــر بــه اماکن
زیارتــی خــارج از کشــور و ارائــه خدمــات زیارتــی بــر اســاس قوانیــن
و مقــررات ســازمان حــج و زیــارت ،مــدت فعالیــت  :از تاریــخ ثبــت
بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی  :اســتان سیســتان وبلوچســتان ،
شهرســتان دلــگان  ،بخــش مرکــزی  ،شــهر گلمورتــی ،محلــه دلــگان
 ،خیابــان ســلمان فارســی  ،خیابــان امــام حســین  ،پــاک  ، 0طبقــه
همکــف کدپســتی  9947194689ســرمایه شــخصیت حقوقی عبارت
اســت از مبلــغ  1,000,000ریــال نقــدی منقســم بــه  100ســهم
 10000ریالــی تعــداد  100ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ 350000
ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره 47738،181
مــورخ  1399،08،14نــزد بانــک ملت شــعبه ایرانشــهر با کــد 47738
پرداخــت گردیــده اســت والباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام مــی
باشــد اعضــا هیئــت مدیــره آقــای منوچهــر بهــزادی بــه شــماره ملــی
 3580052330و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت
 2ســال آقــای موســی بهــزادی بــه شــماره ملــی  3580589539و بــه
ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره بــه مــدت  2ســال و بــه ســمت
مدیرعامــل بــه مــدت  2ســال آقــای احمــد ناروئــی بــه شــماره ملــی
 3590723572و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مدت  2ســال
دارنــدگان حــق امضــا  :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهد آور شــرکت
از قبیــل چــک  ،ســفته  ،بــروات  ،قراردادهــا عقــود اســامی بــا امضای
مدیرعامــل منفــردا همــراه بــا مهــر شــرکت و همچنیــن کلیــه نامــه
هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل منفــردا همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل  :طبــق اساســنامه
بازرســان خانــم زهــرا عبدالهــی بــه شــماره ملــی  3580543407بــه
ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  1ســال خانــم زینــب بامــری بــه
شــماره ملــی  3580816055بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــه
مــدت  1ســال روزنامــه کثیــر االنتشــار ابتــکار جهــت درج آگهــی های
شــرکت تعییــن گردیــد .بموجــب مجــوز شــماره  99،25،448مــورخ
 1399،07،13ســازمان حــج و زیــارت تاســیس گردیــد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و بلوچستان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایرانشهر
(6191 )1321762

با توجه به وجود احتماالتی مبنی بر لغو بازی
دوستانه تیم ملی با اکوادور ،یک پلن بی جذاب
پیش روی فدراسیون قرار دارد.
به گزارش ورزش سه ،برگزاری بازی دوستانه
ایران برابر کانادا با وجود همه حواشی ب ه نظر
قطعی میرسد و تیم ملی در تاریخ  ۱۵خردادماه در
ونکوور با کانادا بازی میکند.
اما در حال حاضر ابهام اصلی روی برگزاری
بازی ایران با اکوادور است .چرا که تا این لحظه
هنوز هیچ شهری برای برگزاری این بازی تایید الزم
را به فدراسیونهای فوتبال ایران و اکوادور نداده
و با وجود صحبتهای اصولی مبنی بر رایزنی
برای برگزاری این مسابقه در تورنتو ،هنوز این
مساله قطعی نشده است .در این رابطه پیشنهاد
اکوادوریها بازی در کشور آمریکاست که آنهم به
دلیل مسائل مربوط به ویزا ممکن نیست.
اگرچه سرپرست تیم ملی از مذاکره با سنگال
برای بازی دوستانه صحبت کرده بود ،اما خبرهای
تکمیلیای که به دست خبرنگار ورزش سه رسیده
نشان میدهد درصورتی که بازی ایران با اکوادور
لغو شود بالفاصله استارت بازی با سنگال در
فدراسیون زده میشود که دو پیششرط دارد؛ ابتدا
تهیه مبلغی که فدراسیون سنگال برای برگزاری
بازی دوستانه طلب کرده و بعد از آن فراهم
کردن پرواز اختصاصی برای سنگالیها .با توجه به
حمایت همیشگی چند ایرالین از تیم ملی ،به نظر
مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد و احتماال
رفت و برگشت سنگالیها با یک پرواز چارتر از
سوی یک ایرالین ایرانی انجام میشود.
با توجه به قولهای مسئوالن برای حمایت از
تیم ملی در راه آمادهسازی برای جام جهانی ،به
نظر نمیرسد مشکل چندانی برای تهیه اعتبار الزم
جهت دعوت از سنگال به تهران وجود داشته باشد
مخصوصا که هماهنگیهای الزم با وزارت خارجه
برای برگزاری احتمالی این مسابقه انجام شده و
مشکلی از نظر روادید وجود ندارد.
نکته جالب اما حضور سنگال با تمامی ستارگانش
خواهد بود .اتفاقی جذاب که بدون شک میتواند
یکی از بهترین و باکیفیتترین بازیهای تدارکاتی
تیم ملی در سالهای اخیر را رقم بزند .حضور
فوقستارههایی چون سادیو مانه ،ادوارد مندی،
ادریسا گانا گی ،کالیدو کولیبالی ،عبدو دیالو و
سایرین که همگی در سطح اول فوتبال اروپا بازی
میکنند در تهران در قالب قهرمان آفریقا ،میتواند
یکی از پرستارهترین شبهای فوتبال ایران در
سالیان گذشته را به دنبال داشته باشد.
فدراسیون در نظر دارد هزینههای این مسابقه را
از طریق درآمدزایی جداگانه فراهم کند .حق پخش،
تبلیغات محیطی استادیوم و بلیتفروشی راههای
پیشروی فدراسیون فوتبال است؛ آن هم در روزی
که با حضور مانه و ستارههای قهرمان آفریقا،
ورزشگاه آزادی را میشود پر شده تصور کرد.

آگهی فقدان سند مالکیت

نظــر بــه اینکــه آقــای موســی دلیــر دزق بــه اســتناد اوراق استشــهادیه جهت
دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و
مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بشــماره
پــاک  4014فرعــی از باقیمانــده  80اصلــی بخــش نــه مشــهد بعلــت ســهل
انــکاری مفقــود شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت
نامبــرده در ذیــل دفتــر  1443صفحــه  11شــماره ثبــت  258410ثبــت
و ســند مالکیــت بشــماره  198801صــادر شــده اســت  .دفتــر امــاک
بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد لــذا بــه اســتناد مــاده  120آئیــن نامــه قانــون
ثبــت مراتــب یــک نوبــت آگهــی و متذکــر مــی گــردد هــر کــس نســبت بــه
ملــک مــورد آگهــی معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت
نــزد خــود مــی باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار آگهــی
اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه
رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت در صــورت عــدم وصــول
اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت
یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم
ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد  930 .م الــف

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه پنج مشهد
پاشائی 6195

آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و
ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی چالوس

نظــر بــه دســتور مــواد  1و  3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان
هــای فاقــد ســند رســمی مصــوب  1390/09/20امــاک و متقاضیانــی کــه در هیــأت
موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی چالــوس مــورد رســیدگی
و تصرفــات مالکانــه و بامعــارض آنــان محــرز و رأی الزم صــادر گردیــده جهــت اطاع
عمــوم بــه شــرح ذیــل آگهــی مــی گــردد:
 512فرعــی قســمتی از پــاک شــماره  54فرعــی از  10اصلــی واقــع در قریــه
دوجمــان بخــش کارســتاق حــوزه ثبــت ملــک چالــوس مربــوط به شــراره خوشــحال
طوالزدهــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی( کاربــری
زراعــی) بــه مســاحت  275/38مترمربــع مالکیــت رســمی مشــاعی.
لــذا بــه موجــب مــاده  -3قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان
هــای فاقــد ســند رســمی و مــاده  -13آییــن نامــه مربوطــه ایــن آگهــی در دو نوبــت
بــه فاصلــه  15روز از طریــق روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در
روســتاها رأی هیــأت الصــاق تــا در صورتکیــه اشــخاص ذینفــع بــه آرای اعــام شــده
اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی در روســتاها از طریــق
الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملک تســلیم و
رســید اخــذ نماینــد .معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض مبــادرت
بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت
بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائه
حکــم قطعــی دادگاه اســت و در صورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد
یــا معتــرض ،گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره
ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت مــی نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از
مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت .بدیهــی اســت برابــر مــاده  13آئیــن نامه مذکــور در
مــورد قســمتی از اماکــی کــه قبـ ً
ا اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده ،واحــد ثبتــی بــا
رأی هیــأت پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود ،مراتــب را در اولین آگهی
نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان بــه اطــاع عمــوم مــی رســاند و نســبت
بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود ،واحــد ثبتــی آگهــی تحدید
حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر مــی نمایــد /.م الــف1312819 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/03/02 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/16 :

علیرضا براری ،سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس 6199

آگهــی تغییــرات شــرکت حــج و زیــارت وصــال دلــگان ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1577و شناســه ملــی  14009749761بــه اســتناد
صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1399،12،14تصمیمــات
ذیــل اتخــاذ شــد  . 1 :نــام شــرکت بــه « خدمــات زیارتــی وصــال دلــگان
« تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد .رونوشــت :
مدیــرکل محتــرم حــج و زیــارت اســتان سیســتان و بلوچســتان عطــف بــه
شــماره  99،25،849مــورخ  1399،12،16جهــت اطــاع .
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