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اخبار
همیلتون و رویای
هشتمین قهرمانی جهان

همیلتون و رویای هشتمین قهرمانی جهان
راننده بریتانیایی در یک قدمی کسب
هشتمین قهرمانی جهان و ثبت یک رکورد
تاریخی در اتومبیلرانی است.به گزارش ایسنا و
به نقل از رویترز ،راننده  ۳۶ساله مرسدس در
حال حاضر بهترین راننده در تاریخ این ورزش
است که با هفت عنوان قهرمانی میشائیل
شوماخر برابری کرده و در بردها ،تعیین خط
و سکو از شوماخر آلمانی پیشی گرفته است.
اما اگر همیلتون بتواند مکس ورستاپن رقیب
 ۲۴ساله ردبول را در یاس مارینا شکست دهد،
به رکورد  ۸قهرمانی در جهان می رسد که
میتواند یک تاریخ سازی در رشته های ورزشی
موتوری محسوب شود.رقابتهای جایزه بزرگ
ابوظبی آخرین رقابت در فصل جاری محسوب
می شود و از اهمیت زیادی برخوردار است و
باید دید همیلتون میتواند بر رقیب سرسخت
 ۲۴ساله خود غلبه کند یا خیر.همیلتون در
همین راستا گفت :من  ۲۸سال مسابقه دادهام،
نبردهای شدید زیادی با کارتینگ ،با استفاده
از ماشین های تک نفره داشته ام و این یکی
از همه آنهاست .بدون شک سال و زمان بسیار
سختی است.

باخ ،بوکس و وزنهبرداری را «بچههای
مشکلدار» جنبش المپیک خواند

رئیس کمیته بین المللی المپیک دو رشته
بوکس و وزنه برداری را بچه های مشکل دار
این نهاد دانست.به گزارش ایسنا و به نقل از
خبرگزارس تاس ،کمیته بین المللی المپیک
نسبت به وضعیت فدراسیون بین المللی وزنه
برداری نگرانی جدی دارد .به این فدراسیون
چهار شرط داده شده که برای حفظ جایگاه
خود در برنامه المپیک  ۲۰۲۴پاریس باید آنها
را انجام دهد .توماس باخ ،رئیس کمیته بین
المللی المپیک درباره این موضوع با خبرنگاران
صحبت کرد.باخ گفت :من می خواهم با دو
فرزند به مشکل خورده خود در جنبش المپیک
شروع کنم .ما در مورد وضعیت فدراسیون بین
المللی وزنه برداری صحبت کردیم؛ وضعیتی که
هنوز نگرانی های جدی در آن است IOC .از
اینکه بی ثباتی در مدیریت فدراسیون جهانی
باقی مانده است ،ناامید است .ما خواهان تایید
عدم تغییر اساسنامه فدراسیون هستیم و اینکه
انتخابات به تعویق نیفتد و همچنین باید بین
سهمیه المپیک و سابقه دوپینگ فدراسیون ملی
مربوطه در تعیین مرحله مقدماتی برای المپیک
ارتباط وجود داشته باشد.کمیته اجرایی کمیته
بینالمللی المپیک همچنین درباره وضعیت
فدراسیونهای بینالمللی وزنهبرداری و بوکس
که در معرض خطر حذف از برنامه المپیک
هستند ،صحبت کرد.

سومین شکست هندبالیست های
کشورمان رقم خورد

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در
آخرین مسابقه خود در جام جهانی مقابل
قزاقستان شکست خورد.به گزارش خبرنگار
ورزشی خبرگزاری فارس ،تیم ملی هندبال
بانوان کشورمان در آخرین مسابقه مرحله
مقدماتی جام جهانی امشب مقابل قزاقستان
قرار گرفت .ملیپوشان کشورمان که نخستین
حضور خود را در جام جهانی تجربه میکنند در
 ۲بازی نخست خود مقابل نروژ و رومانی مغلوب
شدند و امشب در سومین مسابقه با نتیجه ۳۱
بر  ۲۵شکست خورد .نیمه اول  ۱۴بر  ۱۰به
سود قزاقستان پیگیری شد .به این ترتیب
تیم ملی هندبال بانوان ایران راهی رقابتهای
جام ریاست جمهوری میشود تا شانس خود
را برای کسب جایگاه  ۲۵تا  ۳۲جهان امتحان
کند .زینب بذرافکن ،فاطمه خلیلی ،هانیه لک،
بهار ایزدگشب ،حدیثه نوروزی ،آرزو کیانیآرا،
مریم یوسفی ،شقایق باپیری ،مینا وطنپرست،
صونا بیداد ،شیما زارع ،نگار زندهبودی ،حانیه
کریمی ،نوریه عباسی ،الناز قاسمی و عطیه
شهسواری  ۱۶بازیکن تیم ملی هندبال زنان
ایران در رقابتهای قهرمانی زنان جهان هستند
که زیر نظر عزت اله رزمگر و خدیجه قانع در این
مسابقات حضور دارند.

شماره 3339

لیگ قهرمانان اروپا؛

تساوی زنیت با گل ومصدومیت سردار مقابل چلسی
دیدار تیم های فوتبال چلسی و زنیت سنت
پترزبورگ در حالی با تساوی به پایان رسید که
مهاجم تیم ملی ایران با وجود مصدومیت توانست
برای روس ها گلزنی کند.
به گزارش خبرنگار مهر ،هفته پایانی گروه
 Hلیگ قهرمانان اروپا ساعت  ۲۱:۱۵امشب با
برگزاری دو دیدار همزمان آغاز شد.
تیم فوتبال زنیت سنت پترزبورگ میزبان
چلسی انگلیس بود که با تساوی سه  -سه
به پایان رسید.
تیمو ورنر ( ۲و  )۸۵و لوکاکو ( )۶۲برای
چلسی و کالودینیو ( ،)۳۸سردار آزمون ( )۴۱و
برای زنیت سنت پترزبورگ گلزنی کردند.
سردار آزمون که توانست به عنوان چهارمین
ایرانی پس از علی دایی ،علیرضا جهانبخش و

مهدی طارمی برای زنیت گلزنی کند در دقیقه
 ۷۹به دلیل آسیب دیدگی مجبور به ترک زمین
مسابقه شد.
تیم فوتبال یوونتوس نیز با تک گل مویزه کین
در دقیقه  ۱۸توانست چلسی را شکست دهد.
بنابراین تیمهای فوتبال یوونتوس و چلسی به
مرحله حذفی صعود کردند و زنیت با  ۵امتیاز به
لیگ اروپا صعود کردند .مالمو نیز با یک امتیاز از
این رقابتها حذف شد.
پیش از سردار آزمون ،علی دایی ،علیرضا
جهانبخش و مهدی زارمی موفق به گلزنی مقابل
تیم مطرح فوتبال باشگاهی انگلیس شده بودند.
در دیگر دیدار همزمان این گروه نیز یوونتوس
در پایان نیمه اول با تک گل مویزه کین ( )۱۸از
مالمو پیش افتاد.

حذف آثمیالن در شب برد رئال مقابل اینتر؛

شکست تلخ پورتو با طارمی

مورینیو هم خوشحال و هم ناراحت
بعد از برد

سرمربی رم از صعود به عنوان تیم اول گروه
خوشحال است ولی از نحوه بازی تیمش راضی
نیست.به گزارش ایسنا ،در پایان مرحله گروهی
لیگ کنفرانس اروپا چند دیدار برگزار شد که در
یکی از بازیها رم توانست  ۳بر  ۲زسکا صوفیه
را شکست دهد تا با توجه به توقف بوده نروژ
برابر زوریا اوکراین که با نتیجه یک بر یک ثبت
شد ،به عنوان صدرنشین راهی دور حذفی شود.
در این دیدار تامی آبراهام دو بار و ناچومایورال
برای رم گلزنی کردند.ژوزه مورینیو بعد از این
دیدار گفت :ما نمی توانیم به ایجاد موقعیت برای
خود ادامه دهیم .دو گلی که خوردیم قابل قبول
نیست .من از نحوه بازی تیمم عصبانی هستم و
نباید این طور می شد .من فقط خوشحالم چون
بردیم و زوریا وظیفه خود را انجام داد و دیگر
دیدار مساوی شد تا به عنوان تیم اول صعود
کنیم اما این تنها چیزی است که امشب مرا
خوشحال می کند .همچنین اولین گل مایورال
در این فصل زده شد .یک ضربه پشت پای فوق
العاده که دوست داشتم .گل او زیبا بود اما من از
کاری که انجام داد نیز خوشم آمد .البته تعجب
نمیکنم زیرا او همیشه سخت ،کار میکند.
پیروزی در این گروه ،رم را مستقیماً به مرحله
یک شانزدهم نهایی لیگ کنفرانس میفرستد
و این تیم را از شرکت در دو بازی پلیآف
بینیاز میکند .مورینیو گفت :ما تیمی برای
انجام دو بازی اضافی نداریم .ما خوش شانس
بودیم زیرا آن دور اضافی واقعاً چیزی بود که ما
به آن نیاز نداشتیم.
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تیم فوتبال پورتو با شکست سنگین مقابل اتلتیکو مادرید از صعود
به مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا باز ماند.به گزارش خبرنگار مهر،
دیدارهای هفته پایانی گروههای دوم ،سوم و چهارم لیگ قهرمانان فصل
جاری اروپا از ساعت  ۲۳:۳۰سه شنبه شب آغاز شد تا تکلیف تیمهای
صعود کننده مشخص شود.پورتو پرتغال که مهدی طارمی را در ترکیب
اصلی خود داشت میزبان اتلتیکو مادرید بود تا بتواند با کسب پیروزی

مقابل این تیم جواز صعود به مرحله بعدی را کسب کند اما تالش
شاگردان «سرجیو کونسیسائو» در پورتو راه به جایی نبرد تا آنها مقابل
چشمان هواداران خود تن به شکست  ۳بر  ۱داده و پایان تلخی را در
این رقابتها داشته باشند .اتلتیکو با این پیروزی هفت امتیازی شد تا به
عنوان تیم دوم راهی مرحله بعدی شود .پورتو نیز با پنج امتیاز جایگاه
سوم جدول را کسب کرد تا بازیهای خود را در لیگ اروپا دنبال کند.
در دیگر دیدار این گروه آث میالن میزبان لیورپول بود .آنها با وجود
اینکه خیلی زود گل اول بازی را به ثمر رساندند اما در پایان نود دقیقه
دو گل از محمد صالح و دیووک اوریگی دریافت کردند تا در کمال
ناباوری از صعود باز مانده و با چهار امتیاز در رتبه چهارم قرار گرفته و
حذف شوند.در گروه  Cدورتموند آلمان با پنج گل بشیکتاش را در هم
کوبید .آژاکس نیز  ۴بر  ۲از سد اسپورتینگ لیسبون گذشت .در این
گروه آژاکس با  ۱۸امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد.اسپورتینگ و
دورتموند نیز  ۹امتیازی شدند اما در نهایت اسپورتینگ به عنوان تیم
دوم به مرحله بعد صعود کرد تا دورتموند راهی لیگ اروپا شود.در گروه
 Dو در حساسترین بازی رئال مادرید میزبان اینتر میالن ایتالیا بود
که توانست با دو گل از سد این تیم بگذرد و با  ۱۵امتیاز به عنوان تیم
اول به مرحله بعد صعود کند .اینتر نیز  ۱۰امتیازی ماند تا تیم دوم

شده و به مرحله حذفی راه پیدا کند.شاختار اوکراین نیز به تساوی
یک  -یک مقابل شریف مولداوی رسید .بنابر این شریف که شگفتی این
دور از بازیها بود با هفت امتیاز به لیگ اروپا راه پیدا کند.مهدی طارمی
مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو پایینترین نمره را در میان بازیکنان
این تیم برای بازی مقابل اتلتیکو مادرید دریافت کرد.تیم فوتبال پورتو
پرتغال شب گذشته در آخرین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان
اروپا (گروه  )Bبه مصاف اتلتیکو مادرید اسپانیا رفت که این بازی با
نتیجه  ۳بر  ۱به سود اتلتیکو به پایان رسید.با این نتیجه ،اتلتیکو به
همراه لیورپول به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا راه یافت و پورتو از
گردونه این مسابقات حذف شد تا شانس خود را در یک سطح پایینتر
و در مسابقات لیگ اروپا امتحان کند.سایت «گل پوینت» در گزارشی
به ارزیابی عملکرد بازیکنان دو تیم پرداخت و «دی پائول» هافبک تیم
اتلتیکو را با نمره ( ۸.۸از  )۱۰به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب
کرد.در این گزارش ،به مهدی طارمی که  ۸۲دقیقه در زمین حضور
داشت ،نمره  ۴.۷اختصاص یافته است تا مهاجم ایرانی پورتو ضعیفترین
بازیکن تیمش در این مسابقه لقب بگیرد.طارمی در بازی با اتلتیکو دو
موقعیت خوب گلزنی داشت که آنها را از دست داد و برای هشتمین
هفته متوالی پایش به گلزنی باز نشد.

انتقال بازوبند به محمد صالح؛

تصمیم کیروش برای ستاره لیورپول حاشیه ساز شد
ستاره لیورپول از دستور کی روش در اردوی
تیم ملی مصر خبر داد که باعث دلخوری شد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،تیم ملی
فوتبال مصر از  3ماه گذشته زیرنظر کارلوس
کی روش سرمربی اسبق ایران حواشی
زیادی داشته است.
یکی از تصمیمات جنجالی کی روش گرفتن
بازوبند کاپیتانی از احمد فتحی و دادن این بازوبند

هشدار چینیها به کشورهای
تحریم کننده بازیهای المپیک
زمستانی ۲۰۲۲

سخنگوی وزارت امور خارجه چین به
کشورهایی که قصد تحریم دیپلماتیک بازیهای
المپیک و پارالمپیک زمستانی  ۲۰۲۲را دارند،
هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،بازیهای
المپیک زمستانی  2022از  2ماه دیگر یعنی 4
تا  20فوریه و پارالمپیک زمستانی نیز از  4تا 13
مارس به میزبانی شهر پکن در کشور چین برگزار
خواهند شد .تحریم دیپلماتیک برخی کشورها از
چند ماه قبل مطرح شد و لیتوانی اولین کشوری
بود که اعالم کرد کاروانی را به این بازیها
اعزام نخواهد کرد .پس از این اقدام ،کشورهای
دیگری همچون آمریکا ،کانادا ،استرالیا ،نیوزیلند
و بریتانیا نیز عدم حضور در این رویداد بزرگ
ورزشی را تایید کردند.این مسئله واکنش
سخنگوی وزارت امور خارجه چین را به دنبال
داشت« .وانگ ون بین» با بیان اینکه کشورها به
صورت کورکورانه از آمریکا در این موضوع پیروی
میکنند ،گفت :استفاده آمریکا ،بریتانیا و کانادا
از سکوی المپیک برای مسائل سیاسی یک اقدام
نامحبوب و منزوی کننده است و آنها بهای این
اشتباه خود را خواهند پرداخت.
اقدام به تحریم بازیهای المپیک و
پارالمپیک زمستانی در حالی انجام شده که شهر
لسآنجلس در سال  2028و شهر بریزبین در
استرالیا در سال  2032میزبان بازیهای المپیک
و پارالمپیک تابستانی خواهند بود.
همچنین موضوع تحریم دیپلماتیک المپیک
زمستانی چین از سوی مسئوالن کشور روسیه
بی واکنش نماند؛ به طوری که «استانیسالو
پوزنیاکوف» رئیس کمیته المپیک روسیه این
تحریم را بی معنا خواند .وی در این باره گفت:
جنبش المپیک از جنبشهای سیاسی فاصله
میگیرد و این مسائل نیز منحصرا ً یک ماهیت
سیاسی دارد ،بنابراین نمیتوانم به طور قطعی
از این اظهارات حمایت کنم ،زیر ما به خوبی به
یاد داریم که تالشهای سیاسی و عدم شرکت
ورزشکاران در المپیکهای  1980و  1984به
چه چیزهایی منجر شد.در این میان کمیته
بینالمللی المپیک ( )IOCنیز بارها ادعا کرده
که بازیها باید از نظر سیاسی بیطرف بماند .این
نهاد عنوان کرده که بازیها «فراتر از سیاست»
است و انتظار میرود ورزشکاران کشورهایی
که از نظر دیپلماتیک بایکوت میکنند ،در این
رقابتها شرکت کنند.

به محمد صالح ستاره لیورپول بود.
محمد صالح در جدیدترین مصاحبه در این
زمینه با سایت «شاهد» مصر ،گفت :با احمد فتحی
صحبت کردم و او به من دالیل ندادن بازوبند به من
را توضیح داد .او تاکید کرد که نحوه گرفتن بازوبند
از او درست نبود.
ستاره لیورپول ادامه داد :فتحی به من گفت از
 10سال گذشته من را می شناسد .او از من درباره

نحوه گرفتن بازوبند از خودش شکایت کرد .رابطه
من با او بسیار خوب است.
صالح در پایان درباره دستور کی روش که
باعث ایجاد این دلخوری در اردوی فراعنه شد،
گفت :من درخواست بازوبند کاپیتانی را ندادم چون
مسئولیت سنگینی را روی دوشم می گذارد .کی
روش به بازیکنان خبر داده بود که به سبک اروپا او
دستور داده که بازوبند به من برسد.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای سید وحید کاوسی داودی با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی که در دفترخانه اسناد
رسمی  345بابل تصدیق امضاء شده و طی درخواست شماره 14002171000402830
مورخ  1400/09/06تقاضای ششدانگ تحت پالک  7فرعی از  -535اصلی بخش دو
غرب ثبت بابل ذیل دفتر  92صفحه  395و ثبت  10810به نام شهرداری بابل ثبت و
سند صادر شده که برابر سند قطعی شماره 37352مورخ  1400/08/29دفترخانه خانه
 345بابل به آقای سید وحید کاوسی داودی انتقال یافته که در اثر جابجایی مفقود شده
را نموده است در اجرای ماده  -120اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت
آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت یا سند معامله به
اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت نمایند .چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض
ارائه نگردید و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره
مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک خواهد نمود.
م -الف 1235675 :تاریخ انتشار1400/09/20 :
سید مهدی حسینی کریمی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی تحدید حوزه ثبتی شهرستان نوشهر

پیروآگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی و به
استنادتبصره ذیل ماده  13قانون وماده  13آیین نامه قانون اخیرالذکرتحدیدحدودامالک
مشروحه ذیل درساعت و تاریخ های مقرردرمحل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل
خواهدآمد
امالک متقاضیان واقع در قریه ملکار پالک  10اصلی بخش  3قشالقی
 608فرعی آقا /خانم کوچک نیک پور فرزند محمد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت  197.16متر مربع خریداری بدون واسطه /با واسطه از
محد حسین درویش
ساعت  9صبح روزشنبه مورخ  1400/10/11لذا ازمتقاضیان و مالکین امالک مجاور
و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرردرمحل وقوع ملک حضور بهم
رسانند  .بدیهی است درصورت عدم حضورمتقاضی ویانماینده قانونی آنان طبق ماده
 15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدیدخواهدشد.
معترضین می توانند به استناد ماده  20قانون ثبت و مواد  74و  86آیین نامه قانون ثبت
ظرف مدت  30روز ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به
این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند .در غیراین صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم
دادخواست توسط متقاضی ویا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات
ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
م -الف 1236312 :تاریخ انتشار1400/09/20 :
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان نوشهر -صفررضوانی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه کشکسرا پالک  14اصلی بخش  1قشالقی
 312فرعی آقا /خانم فیروزه یگانه راد فرزند ذبیح اله نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  600متر مربع خریداری بدون واسطه /با واسطه از
بنیادمستضعفان
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست به اداره 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 ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به داگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان
به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
م -الف1237111 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/04 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

مفقودی

برگ سبز ،تسلسل اسناد ،سند مالکیت ،پالکت سینی و سند کمپانی سواری – کرایه
سیستم پژو تیپ  405جی ال ایکس آی  8/1مدل  1386به شماره انتظامی  72ایران
 863ع  45شماره موتور 12486157933شماره شاسی  40389718متعلق به سعید
عزیزی قادیکالئی مفقودشده و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه شهرپشت پالک  25اصلی بخش  1قشالقی
 2732فرعی آقا /خانم فریده عباس زاده فرد فرزند ابراهیم نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مساحت  174.96متر مربع خریداری بدون واسطه /با واسطه
از حسن تاری
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست به اداره 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 ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به داگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان
به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
م -الف1229333 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/6 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/09/20 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

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

نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون
مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان
محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه منوچهرکال پالک  29اصلی بخش  5قشالقی
 642فرعی آقا /خانم فیروز تونی فرزند رحیم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  246.6متر مربع قسمتی ازپالک  43فرعی خریداری بدون واسطه/
با واسطه از انتقال رسمی
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند
رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق این
روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ،رای
هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و
گواهی تقدیم دادخواست به اداره 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 ارائه نکند اداره ثبت
مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر
به داگاه نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی
که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان
به اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود،
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید .
م -الف1235686 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/09/20 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/04 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

اخبار
لیگ قهرمانان اروپا؛

حذف بزرگ بارسا توسط بایرن مونیخ

تیم فوتبال بارسلونا پس از سال ها حضور
در مرحله حذفی لیگ قهرمانان اروپا نتوانست
بایرن مونیخ را شکست دهد تا تنها به حضور در
لیگ اروپا بسنده کند .به گزارش خبرنگار مهر،
دیدارهای هفته پایانی گروههای پنجم ،ششم
و هفتم لیگ قهرمانان اروپا در حالی از ساعت
 ۲۳:۳۰شروع شد که در مهمترین آنها بایرن
مونیخ میزبان بارسلونا بود.باواریاییها توانستند
سه بر صفر بارسلونا را شکست دهند تا قاطعانه
از گروه خود صعود کنند.
توماس مولر ( ،)۳۳لروی سانه ( )۴۴و
موسیاال ( )۶۲گلهای این دیدار را برای بایرن
به ثمر رساندند.
بنفیکا نیز دو گل به دینامو کی یف زد تا
بتواند جای بارسا در رتبه دوم ایستاده و راهی
مرحله حذفی شود.
در گروه  Fدیدار تیمهای منچستر یونایتد
و یانگ بویز نیز یک  -یک مساوی شد.
گرین وود ( )۹برای شیاطین سرخ انگلیس
و ریدر ( )۴۳برای یانگ بویز گل زدند.
همچنین دیدار آتاالنتا و ویارئال به دلیل
بارش سنگین برف لغو شد.
در گروه  Gتیم فوتبال سالزبورگ با یک
گل سویا را شکست داد.
اوکافور ( )۵۰تک گل سه امتیازی بازی را
به ثمر رساند.
ولفسبورگ در خانه نتوانست جلوی
شکست مقابل لیل را بگیرد تا این دیدار با
نتیجه سه بر یک به سود میهمان فرانسوی
به اتمام برسد.
بنابراین تیمهای لیل و سالزبورگ به ترتیب
با  ۱۱و  ۱۰امتیاز به مرحله بعدی راه یافتند.
سویا نیز با  ۶امتیاز به لیگ اروپا رفت.

جریمه یک زن تماشاگر
دوچرخهسواری از سوی دادگاه

یک تماشاگر زن توردوفرانس به دلیل بی
احتیاطی از سوی دادگاه جریمه شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از تلگراف ،مسابقه
افتتاحیه تور دو فرانس تابستان گذشته تحت
الشعاع برخورد شدید و گسترده دوچرخهسواران
قرار گرفت .یک تماشاگر با یک عالمت مقوایی
باعث این کار شده بود .این زن اکنون جریمه
شده است.
این تماشاگر که مسئول برخورد دسته
جمعی دوچرخهسواران در مرحله اول تور دو
فرانس است در ماه ژوئن توسط دادگاهی در
برست  ۱۲۰۰یورو جریمه شد .خبرگزاری
فرانسه روز پنجشنبه گزارش داد که این زن
یک تابلوی مقوایی بزرگ در دست داشت که
روی آن برای پدربزرگ و مادربزرگ خود سالم و
احوالپرسی نوشته و هنگام پخش تلویزیونی آن
را روبروی دوربینهای تلویزیونی قرار داده بود.
تونی مارتین ،قهرمان جهان تایم تریل با
سرعت زیاد به سپر برخورد کرد و باعث افتادن
حدود  ۵۰دوچرخه سوار دیگر شد.
این زن ابتدا از صحنه حادثه دور شد.
به گفته دادگاه ،او متهم به صدمه بدنی سهل
انگارانه و به خطر انداختن جان دیگران است.
دادسرا ابتدا برای این زن  ۳۱ساله چهار ماه
حبس تعلیقی خواسته بود اما در دادگاه گفته
شد که متهم ،متوجه خطر کاری که انجام داد
شده و عذرخواهی کرد.
تور دو فرانس در نهایت از اقدام قانونی علیه
این زن خودداری کرد .با این حال ،فدراسیون
بینالمللی دوچرخهسواری به شکایت خود ادامه
داد .در بیانیه این فدراسیون آمده است که این
کار برای احترام بیشتر به دوچرخه سوارانی
بود که ماهها برای این تور تمرین کرده بودند
و برخی از آنها دیگر نمی توانستند پس از آن
ادامه دهند.

یوونتوس از هیچ تیمی
در مرحله حذفی نمی ترسد

مهاجم ایتالیایی می گوید یوونتوس در
مرحله بعد لیگ قهرمانان از هیچ تیمی نمی
ترسد و با قدرت آماده می شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسکای ایتالیا،
باشگاه یوونتوس در ابتدای فصل در راستای
تقویت خود در فصل جدید پس از جدایی
کریستیانو رونالدو توانست ستاره اسبق خود
را به عنوان جایگزین این ستاره پرتغالی به
تورین بازگرداند.کین در دیدار چهارشنبه شب
برابر مالمو گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر
رساند و اکنون عنوان کرده یووه در قرعه کشی
یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان از هیچ تیمی
نمیترسد.کین به اسکای اسپورت ایتالیا گفت:
برای ما بسیار رضایت بخش است که به عنوان
سرگروه صعود کنیم ،اکنون این به ما انگیزه می
دهد تا سخت تر کار کنیم و برای مراحل پایانی
مسابقات آماده باشیم.
از این مهاجم پرسیده شد که بیانکونری ها
می خواهند در دور بعدی رقابت ها از چه تیمی
دوری کنند که او گفت :یوونتوس از هیچکس
نمیترسد ،ما تیم بزرگی هستیم و برای هر
چیزی که در انتظارمان باشد آماده خواهیم بود.
من االن اینجا در یوونتوس هستم و احساس
میکنم در خانه هستم.
این ملی پوش ایتالیایی به خاطر گلی که به
مالمو زد ،از سوی یوفا به عنوان بهترین بازیکن
مسابقه انتخاب شد .او در پایان گفت :این تازه
شروع است ،این انگیزه بزرگی برای من است که
حتی سختتر کار کنم و بیشتر مفید باشم.

