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خبر

دست نشان دار فانی را وداع گفت

طوفانآبیپوشاندرعربستانغرورانگیزبود
مدیرعامل باشگاه استقالل برتری
پرگل شا گردان مجیدی برابر االهلی
عربستاندر نخستینبازیمرحله گروهی
لیگقهرمانانراارزشمندتوصیف کرد.احمد
مددیدر گفتوگوباخبرگزاریتسنیم،درباره
پیروزی  5بر  2تیم فوتبال استقالل مقابل
االهلی عربستان اظهار داشت :پیروزی
ارزشمندوغرورانگیزیدرزمینمیزبانبود.
بازیکناناستقاللنشاندادندبرای کسب
اینپیروزیونتایجدرخشاندر بازیهای
آینده چقدر انگیزه دارند .به بازیکنان
و کادر فنی تیم تبریک و خسته نباشید
ی گویم .امیدوارم در دیدارهای آینده نیز
م 
به این شکل محکم و باانگیزه ظاهر شوند
و دل مردم ایران بهخصوص هواداران
استقالل را شاد کنند.وی افزود :انگیزه و
تالش بازیکنان در بازی با االهلی ستودنی
ی کنیم.
بود و از آنها و کادر فنی تشکر م 
پیامهایزیادیبرایمنارسالشدهاست.
ن کهمردماینقدرخوشحالشدهاند،
ازای 
اشکشوقریختم.مردممادر شرایطحاد
کرونا و وضعیت سخت اقتصادی به سر

میبرند و امیدوارم بازی شب گذشته دل
آنهاراشاد کردهباشد.مدیرعاملباشگاه
استقاللبااشارهبهپاداشدرنظر گرفتهشده
برایتیمتصریح کرد:پاداشخوبیازسوی
باشگاه برای تیم در نظر گرفتهشده است و
ی گیرد.مددیدرباره
بهاعضایتیمتعلقم 
برگزاریبازیدرزمینشمارهدویورزشگاه
ملکعبداهللو گرم کردنبازیکناندرزمین
شماره سه تصریح کرد :این مسئله جای
اشکال دارد و مسئوالن کنفدراسیون آسیا
باید تدبیر بهتری داشته باشند .قواعد و
استانداردهای بازیها در این سطح از
مسابقاتبایدبیشتررعایتشود.ویبااشاره
به درخشش مهدی قایدی و مطر حشدن
بحثترانسفراینبازیکنبهخارجاز کشوردر
برخیاز رسانهها ،گفت:هیچنگرانیوجود
ندارد.قایدیپسراستقاللبودهوقلبشبا
تیمآبیاست.وجوداینپسرغیرتوانگیزه
ِ
برایموفقیتاستقاللاست.هواداراننگران
نباشند ،چرا که فکر و ذکر قایدی موفقیت
استقالل در آسیا است.مدیرعامل باشگاه
استقاللیادآورشد:همهچیزدراینجابانظم

مطهری:

دبیر:

پرسپولیس آماده عبور از سد الریان است
مربیتیمپرسپولیس گفت:همهجورهآماده
بازی با الریان قطر در لیگ قهرمانان آسیا
هستیم.به گزارش مهر ،حمید مطهری
مربی تیم پرسپولیس در نشست خبری
قبل از بازی پرسپولیس با الریان گفت :ابتدا
به هواداران بزرگ باشگاه پرسپولیس سالم
ی کنم.طراحیخیلیخوبیداریمتاموفق
م 
شویم .یک بازی از  ۶بازی مهم خود را پشت
ی کنیمدراین
سر گذاشتیموهمیشهتالشم 
مسیر حرکت کنیم.وی تأ کید کرد :بازیکنان
با تعهد کامل وظایف خودشان را انجام
میدهندو کار کردنباآنهالذتبخشاست.
بازیکنان نهایت تالش خود را برای قهرمانی
ی کنند چون ژن قهرمانی دارند.مطهری
م 
یادآور شد :پرسپولیس همیشه بهدنبال
بازی کالسیک و روبهجلو بوده است تا از
تمام نقاط زمین استفاده کند .میخواهیم
توپ را بیشتر در زمین به حرکت درآوریم.
استفادهاز کانالهای کناریبرایماناهمیت
دارد .این موارد همواره در پرسپولیس بوده
است.مطهریدربارهتساویالریان در بازی

طباطبایی:

آمدهام تا خودم را برای کشتی هزینه کنم

نخستمقابل گواهنداظهار داشت:احترام
ویژهای برای الریان و بالن سرمربی این تیم
قائلهستیم.اوانسانبزرگیدرفوتبالاست.
ی کنند و ما هم
آنها با شکلی جدید بازی م 
همینطور .کامال شیوه تا کتیکی این تیم را
زیر نظر داشتیم و میدانیم از چه راههایی به
الریان ضربه بزنیم .تیم حریف خیلی خوب
شناساییشدهاست.مربیتیمپرسپولیس
تصریح کرد:میخواهیمبازیراروبهجلوپیش
ببریمونتیجهخیلیخوبیبگیریم.ازهواداران
میخواهیم مثل دوره قبل که نایبقهرمان
شدیم ،ما را حمایت کنند.

(جزیره كیش)

وترتیبخاصیپیشمیرود.اعضای کادر
فنیبسیاربابرنامهبودهوبانظممثالزدنی
کارهاراپیشمیبرند.ماهماینجا کنارشان
حضور داریم تا تیم کوچکترین مشکلی

نداشته باشد.
امیدواری مجیدی
سرمربی تیم استقالل نیز گفت :در هر
دونیمه تیم برتر میدان بودیم و توانستیم

رئیس فدراسیون کشتی گفت :ما برای
مدال همه تالشمان را می کنیم .من هم
ی کنم و هم توکل و توسل دارم اما
تالش م 
واقعاطالیالمپیک گرفتن کارسختیاست
و نمیتوانم تعهدی دراینباره بدهم .ما از
برنامهمان جلوتر هستیم ،اما هیچ قولی
نمیدهم .تیم نهم و یازدهم دنیا را تحویل
گرفتیم و کار بسیار سختی داریم .من آدم
حرفهایهستمناامیدنیستیموحتماتالش
ی کنیم .نوع تفکر بنا و محمدی هم از من
م 
حرفهایتراست .کسبمدالطالیالمپیک
کارسختیاستوگرنه کشتیبهجای۹طالی
المپیک  ۹۰طال داشت.
علیرضادبیردرگفتوگوبابرنامهورزشومردم
گفت :در المپیکسیدنیاز  ۸وزن ۵شانس
طال داشتیم اما در آخر یک طال گرفتیم .ما
ی کنیم و محکم جلو می رویم اما از
تالش م 
من نخواهید قول مدال طال بدهم .طالی
المپیکرابه کسیمیدهند کهدرروزمبارزه
 ۶دانگ باشد و حتی بهاصطالح پلک زدن
تماشاچیانراببیند.المپیکمیدانبزرگی

www.kishmelk.com
						
خرید فروش

آسمانخراشها قبل از المپیک محک میخورند

استاماا گرآمادهباشیمحتماموفقمیشویم.
ویدربارهمیزانحمایتمسئوالنورزشو
گالیههایشاز بودجهنا کافی کشتی ،گفت:
منبه کشتینیامدمجهانپهلوانشومبلکه
آمدمخودمراهزینه کنمتا کشتیجلوبرود.
ی کنم که
از صالحیامیروسلطانیفرتشکرم 
ی کنند.دبیرافزود:
در حدتوانشان کمکم 
سال ۹۵کمیتهملیالمپیک۵میلیاردونیم
به فدراسیون میداد اما پارسال به من
 ۳میلیارد و نیم دادهاند .قرار بوده یک
میلیارد به ما بدهند که آن را آوردند جزء
حقوق بچهها.

امالك اعتماد
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بغدادی 09123653025



زیر نرخ اتحادیه

کماندار ایرانی در جام جهانی
تیمملیتیروکمان کشورمانباهشت کماندار در مرحلهدومرقابتهای
جام جهانی شرکت خواهد کرد .فدراسیون جهانی تیروکمان برگزاری
مرحله دوم جام جهانی به میزبانی سوئیس را در تقویم خود قرار داده
است .بر همین اساس قرار است ملی پوشان ایران در بخش ریکرو هم
در این رقابتها شرکت داشته باشند.

گلزن آبیپوشان بهترین شد
مهاجماستقاللبهترینبازیکندیداراینتیممقابلاالهلیشد.قایدی
در این دیدار توانست دو گل به ثمر برساند و با عملکرد خوبی که در این
دیدار داشت بهعنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

آمادهباش به مسافران المپیک
رئیس کمیته ملی المپیک به ورزشکاران المپیکی اعالم كرد که زمان
زیادی تا آغاز بازیها نمانده است و باروحیه برای حضور در المپیک
ن که ژاپن جشن  ۱۰۰روز مانده تا آغاز بازیهای
آماده شوند .با توجه به ای 
المپیک را گرفت ،برگزاری این رویداد وارد مرحله جدیتری شده است.
امادر اینمیانافزایشآمار مبتالیانبهویروس کرونادر ژاپنونارضایتی
مردماین کشور از برگزاریبازیها،ایننگرانیرابهوجودآورده کهبرگزاری
المپیک دوبارهمتوقفشود .باخپیامیرابرایورزشکارانسراسرجهان
فرستاد و بهنوعی خواست خیال آنها را راحت کند که بازیها در اول
مرداد افتتاح میشود.

بالن:از پرسپولیس امتیاز میخواهم

کنیم.ماچنیننظریداریموبهژاپن گفتهایم
که ا گر میخواهید برگزار کنید تاریخ را تغییر
دهید.بهدنبالرایزنیهستیمتاتاریخعوض
شود اما فعال تاریخی قطعی نشده است .وی
درباره تورنمنت لهستان نیز گفت:ما پنجره
سوم انتخابی کاپ آسیا را در پیش داریم که
تورنمنتلهستانهمهمزمانبااینمسابقات
است.مااالندرحالرایزنیبالهستانهستیم
تا در صورت امکان تاریخ دیگری را مشخص
کند که بتوانیم در آن شرکت کنیم .فعال در
حال رایزنی هستیم تا بهترین برنامه را برای
تیم ملی در نظر بگیریم.



لولهبازكنی با دستگاه ژنراتور

شبانهروز

تخلیه چاه با پمپ لجنكش رفع هر گونه نم و بو و غیره

22217939-88452000

خت1400/1/24-32

خرید و فروش باغ ویال-باغ زمین
به صورت تخصصی در منطقه شهریار
بزرگترین دپارتمان(غرب استان تهران)
امال ک سام

رئیسفدراسیونبسکتبالدربارهخبرلغواردو
و تورنمنت چهارجانبه تدارکاتی تیم ملی در
ژاپن گفت:واقعاهنوزچیزیمشخصنیست
و این اردو را نمیتوان لغو شده دانست .با
این محدودیتهایی که کرونا ایجاد کرده
استفعالچیزیمشخصواینتورنمنتلغو
نیست،امافعالتاریخدقیقاعالمنشدهاست.
طباطباییادامهداد:االنشایدمابتوانیمدر
تورنمنت چهارجانبهای با حضور لهستان و
سوریه شرکت کنیم و مسابقات اردن را هم
پیش رو داریم که همگی تاریخشان همزمان
است.مااردویژاپنرالغونکردهایم،اماچون
تاریخاعالمیاز سویمیزبانمدنظرسرمربی
تیم ملی نبود به ژاپن گفتیم که ا گر امکانش
وجود دارد این تاریخ را تغییر دهد.
ویادامهداد:مامیخواستیمیکهفتهزودتر
از المپیک عازم ژاپن شویم تا ملیپوشان هم
با شرایط کشور میزبان هماهنگ شوند و هم
در یک تورنمنت چهارجانبه خوب شرکت
کنند.بههرحالبرنامهریزیخیلیخوبیبود
وخیلیخوببود کهاز اینتورنمنتاستفاده

تمام نقاط

رهن اجاره

كیش ،خیابان سنایی (مجتمع بانكها) ،بعد از بازار كیش ،بر ج اداری درسا ،امالك اعتماد
07644421853-5
مدیریت :زاهدی 09120364811

بازیبا کیفیتیراارائهدهیم.فرهادمجیدی
در نشست خبری پس از دیدار با االهلی
اظهار داشت:امیدوارمدر بازیهایآینده
هم به همین شکل کارکنیم .وی ادامه

داد :دلیل تعویضها خستگی بازیکنان
نبود بلکه ما جابهجاییهای تا کتیکی
داشتیم .بازیکنانی که وارد زمین شدند،
توانستند کیفیت خوبی داشته باشند و
باعث شدند تا تیم بازی را به دست بگیرد.
سرمربی استقالل در مورد پیشبینی خود
از گروهی که در آن قرار دارد ،گفت :هنوز
نمیتوانیم چیزی را پیشبینی کنیم زیرا
دیدارهایسختیپیشروداریم.تااالنفقط
یک بازی را با کیفیت خوب انجام دادیم .و
همگیخوشحالهستیماما بعدازاینبرد
ی کنیم .تیم
روی دیدار با الشرطه تمرکز م 
فوتبالاستقاللتوانستدر گامنخستخود
در لیگ قهرمانان آسیا ،االهلی عربستان را
با پنج گل درهم بکوبد .گفتنی است تیم
استقالل بهعنوان یکی از چهار نماینده
ایران در لیگ قهرمانان آسیا در گروه سوم
با تیمهای االهلی عربستان ،الدحیل قطر
و الشرطه عراق هم گروه است .استقالل
در حال حاضر صدرنشین گروه است .تیم
فوتبال استقالل دیدار بعدی خود را فردا
برابر الشرطه انجام خواهد داد.

سرمربیتیمفوتبالرایکابابلبهدلیلابتالبه
کرونا دار فانی را وداع گفت .نادر دست نشان
سرمربیتیمفوتبالرایکابابل کهمدتیبهدلیل
ابتال به ویروس کرونا در بیمارستان بستری
بود دیروز دار فانی را وداع گفت.دست نشان
یکی از پیشکسوتان فوتبال استان مازندران
است کهسالهادرتیمهایمختلفیازجمله
نساجی،ملوانو...سرمربیگری کرد.سرویس
ورزشیروزنامه«رسالت»درگذشتاینمربیارزشمندرابهجامعهفوتبال
و خانواده محترمش تسلیت می گوید.

«آ گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی» نظر به دستور مواد1و 3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای
فاقدسندرسمیمصوب1390/9/20وبرابررایشماره139960310013023280
...مورخ .1399/12.04.هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان .......تصرفات مالکانه و
بالمعارضمتقاضیآقای/خانم...مژگان کروبی....فرزند....محمد....نسبت
بهششدانگیکقطعهزمینبابنایاحداثی/بهمساحت359.33.....متر
مربع کهمقدار 48سیرمشاععرصهوقفمیباشدبهشمارهپال ک....139...
فرعی از  ...18....اصلی واقع در ...قریه مغانده ...بخش... 11...خریداری از
آقای /خانم...محمد ا کبری مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب
ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی و ماده  13آئین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله  15روز از
طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای
هیاتالصاقتادر صورتیکهاشخاصذینفعبهآرایاعالمشدهاعتراضداشته
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آ گهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ
نمایند .معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم
دادخواستبهدادگاهعمومیمحلنمایدو گواهیتقدیمدادخواستبهاداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره
ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .م الف ۱۹۹۱۱۲۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول 1400.01.28
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400.02.11
رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک چمستان -عین اله تیموری

خت1400/1/18-11

خت1400/1/16-10

آ گهیقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیوساختمانهایفاقدسندرسمیحوزه
شهرستانساریمنطقهیکبرابررایشماره139960310001008867مورخ99-12-27
که در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری تصرفات مالکانه آقای مانی صفدری
فرزند داود نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر انباری
به مساحت  318.95متر مربع قسمتی از پال ک -3448اصلی واقع در یک بخش یک
ثبتساریخریداریاز مالکرسمیبا کسرسهموقفمحرز گردیدهاست.لذابهمنظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
آ گهی بهمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
م الف ۱۹۹۱۱۳۶۷
تاریخ انتشار نوبت اول1400-01-28 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400-02-11 :
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان ساری

ن کهتیمشدردیدارباپرسپولیس
لورانبالنسرمربیتیمالریانبابیانای 
به دنبال پیروزی است ،از این نماینده ایران تمجید کرد و گفت :بازی
با پرسپولیس یک مسابقه بسیار مهم است و باید تالش کنیم تا پیروز
شویم .به پرسپولیس احترام می گذارم اما تیم ما به دنبال کسب
 3امتیاز است.

انتقاد شدید از سرمربی االهلی
یک سایت عربستانی با انتقاد شدید از سرمربی تیم االهلی بعد از باخت
سنگین به استقالل اعالم کرد این هفتمین بار است که تیم لورنت
ی کند .باخت تیم االهلی به استقالل در نخستین دیدار
 ۵گل دریافت م 
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا انتقاد شدید رسانههای سعودی
را از لورنت ،سرمربی االهلی در پی داشته است .این سایت نوشت:
بالفاصله بعد از باخت به استقالل ،هواداران االهلی به تاریخ فاجعهبار
ن که او در دو فصل آخر کارش ۷ ،باخت
مربی رومانیایی اشاره کردند و ای 
با  ۵گل را تجربه کرده است.

آ گهی دعوت به مجمع عمومی عادی
سالیانه (نوبت اول)
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) شرکت تعاونی
مسکن کارگران شهرداری مرند به شماره ثبت  146و به شناسه ملی
10200017542در روز سهشنبهمورخ1400/2/9راسساعت16در محل
فرهنگسرایشهرداریمرندواقعدر مرندمیدانامام(مرکز)ساختمان
قدیم شهرداری مرند برگزار خواهد شد .لذا از تمامی اعضای محترم
دعوت می شود در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
-1گزارش هیات مدیره
-2تعیین خط مشی و برنامه آتی شرکت
 -3رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره بیالن سالهای مالی 99
-4تغییرات اعضا و سرمایه
تذکر :افرادی که قصد دارند برای حضور در مجمع عمومی وکیل خود را
اعزام نمایند می بایست از ساعت  9الی  12مورخه  1400/2/5با حضور
توام وکیل در دفتر تعاونی حضور یافته و ورقه حضور در مجمع را به نام
وکیل در حضور هیات مدیره و بازرس دریافت دارند توضیح اینکه به
وکالتنامه های غیررسمی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تاریخ انتشار1400/1/28 :
خ.ش 1400/1/28

هیات مدیره

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای صادره هیات موضوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آبادان تصرفات مالکانه و بالمعارض محرز گردیده
است .لذا مشخصات متقاضی امال ک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم
در دو نوبت به فاصله  15روز آ گهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیتمتقاضیاعتراضداشتهباشندمیتواننداز تاریخانتشار اولینآ گهیبهمدتدو
ماهاعتراضخودرابهادارهثبتاسنادوامال کمحلتسلیموپساز اخذرسیدظرفیک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایید.
میثم رضا گاهی علی پور فرزند شایع ششدانگ یکباب ساختمان واقع در  :سلیج
غربی رده حاج مجید عیدانی به مساحت  196/22متر مربع خریداری شده از مالک
رسمی عباس حنظل عیدانی طبق رای شماره  140060317003000013قسمتی از پال ک
 5/76بخش  10آبادان.
عبدالحسین دریس فرزند صالح ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی واقع در :
ایستگاه  7روبروی جایگاه گاز ردیف  223اتاق  1به مساحت  90/64متر مربع خریداری
شده از مالک رسمی رستم باوندی طبق رای  139960317003001581قسمتی از پال ک
 17/46بخش 10آبادان.
هیلهدریسفرزندعبدالهششدانگیکبابساختمانواقعدر :میدانطیب-طیب-3
آخر آسفالت  20متری پال ک  217به مساحت  94/23متر مربع خریداری شده از مالک
رسمی عبداله دریس طبق رای شماره  139960317003001560قسمتی از پال ک 2478
در بخش 9آبادان.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار:نوبت اول1400/1/28 :
تاریخ انتشار :نوبت دوم1400/2/12 :

جودکی -سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آبادان

