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اخبار

حیرت لیونل مسی از بازگشت تاریخی
رئال؛ واقعیت ندارد!

لیونل مسی نیز از بازگشت های پیاپی رئال
مادرید در لیگ قهرمانان متحیر شده است .رئال
مادرید برای سومین بار متوالی بازگشتی غیرممکن
را در لیگ قهرمانان اروپا رقم زده و در نهایت راهی
فینال شد .کهکشانی ها در بازی برگشت نیمه
نهایی مقابل منچسترسیتی ،به لطف دو گل معجزه
آسای رودیگو در ثانیه های پایانی کار را به تساوی
کشاندند و در وقت های اضافه ،کریم بنزما از روی
نقطه پنالتی گل سوم را به ثمر رساند تا آنها راهی
فینال شده و با لیورپول روبهرو شوند .اما جالب
اینجاست سرخیو آگوئرو در حین برگزاری مسابقه
در شبکه  ESPNبه عنوان کارشناس حضور یافته و
از طریق ارتباط ویدئویی با اسکار روجری و کارلوس
توز صحبت می کرد .این سه نفر در حال تجزیه و
تحلیل اقدامات بازی بوده و در مورد بازگشت بزرگ
رئال مادرید با یکدیگر صحبت می کردند .اما در
ابتدای وقت اضافی دوم بود که سرخیو آگوئرو به
یکباره روی آنتن خطاب به کارلوس توز گفت که
لیونل مسی در حال پیغام دادن به من است.

شماره 3425

مرثيهای پس از شكست گوارديوال و سيتیلیگ

قهرمانان و پپ؛ لباس تیره را برای عزا بپوش

پیشبینی مارچلو لیپی از قهرمان این
فصل سریآ

مارچلو لیپی سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا،
معتقد است میالن قهرمان این فصل از رقابتهای
سریآ خواهد شد.در فاصله سه هفته مانده به پایان
رقابتهای سریآ میالن با دو امتیاز بیشتر نسبت
به رقیب همشهری یعنی اینتر در صدر جدول
قرار گرفته است .این در حالی است که نراتزوری
میتوانست با پیروزی در دیدار عقب افتاده خود برابر
بولونیا صدر را تصاحب کند اما شاگردان سیمونه
اینزاگی یک شکست غیرمنتظره را در این دیدار
متحمل شدند و حاال همه چیز در دست روسونری
است.مارچلو لیپی ،سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا
پیشبینی جالبی از قهرمان این فصل داشته است.
او در مصاحبهای با گاتزتا دلو اسپورت گفت« :در
دو ماه گذشته فکر میکردم که اینتر موفق خواهد
شد .به نظر میرسید که آنها مدعیتر و مصممتر
هستند که یک بازی عقب افتاده را هم پیش روی
خود داشتند اما در دیدار برابر بولونیا همه چیز
تغییر کرد و حاال میالن برتری دارد .من اکنون
میگویم که میالن قهرمان این فصل سری آ خواهد
شد».لیپی درباره دلیل ناکامی تیمهای ایتالیایی در
لیگ قهرمانان اروپا نیز گفت« :مسئله کیفیت است.
ما بازیکنان بزرگی نداریم .لیورپول ،منچسترسیتی،
رئالمادرید و بایرن مونیخ تیمهای بهتری هستند و
تا پایان ،راه را طی میکنند ».لیپی درباره بهترین
مربیان ایتالیایی حال حاضر و بهطور کلی برترین
مربیان دنیا نیز گفت« :در میان ایتالیاییها من
میگویم روبرتو مانچینی ،ماسیمیلیانو آلگری و
آنتونیو کونته .همه کونته را میخواهند .در اروپا هم
توماس توخل ،پپ گواردیوال و یورگن کلوپ .وقتی
من و آریگو ساکی با توخل آشنا شدیم او چیزهای
زیادی از ما پرسید و دائما میخواست یاد بگیرد».
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به او فكر میكنم؛ «سعی میكنم بياد بياورم.
نمیدانم كجا بر خاک افتادهام .تصادفی آنی .گيج
و منگ .ناگهانی بود ،له شدهام .در يک لحظه همه
چيز بر باد رفت».
هستی و نيستی به مويی بند است .بودن و
نبودن .ميان قهقههای بی انتها و سيالب اشک
فاصله چندانی نيست .خنده و گريه .زندگی و مرگ.
هم زمان برابر سفره عروسی و تخت عزا ايستادهايم.
درسته كه ميگن ،هر چقدر قویتر باشی،
سختتر زمين خوا ه خورد .مغز و استخوانهای
متالشی و خرد شده را میبينم .ب َ َرندِگان به
هيچكس نيازی ندارند ،اصال بگذار فاتحين در
جشن و سرور و عروسی خود عربده كشند و
سرمستی كنند ،صدای دهل و ناقاره كر كننده
است ،من آنجا را ترک ميكنم تا به عزاداران برسم.
به مردگان .ضربه مهلک ،كاریتر از اين حرفها
بوده است ،مردگان از خاک برخاستهاند و زندهها
به خاک نشستهاند .زنگها به صدا در آمدهاند
ناقوسها لحظهای آرام نمیگيرند.
بايد اقرار كنم ،زمانی كه باور داری همه چيز
را ديدهای؛ بار ديگر ،باران و طوفان ،سيل و بهمن،
آتش و آتشفشان در عمر نديده و هر آنچه بهت
زدهات میكند در خاطرات فوتبالي تو رنگ حقيقت
به خود میگيرد .باور نمیكنی ،نمیخواهی باور
كنی ،چون باوركردنی نيست .هميشه معتقد بودم،
سكوت بلندتر از فرياد است ،خيلی خيلی رساتر.
ولی بی اختيارم ،و گويی بايد همدردی خود را
بهعنوان شيفته فوتبال به دردمندان ابراز كنم و
فاتحين را در عيش و نوششان آزاد بگذارم.
آنجا بود .در اختیار آنها .آنقدر نزدیک که
تقریباً میتوانستند آن را لمس کنند .آنقدر
نزدیک ،كه حتی میتوانستند آسمان پاريس را با
چشمان خود از مادريد ببينند .
فينال لیگ قهرمانان اروپا :٢٠٢٢
لیورپول در مقابل…سكوت!
و دقيقا اينجا بود که رویا ُمرد!
حقيقتا سرنوشت «سيتی و گوارديوال»
چه میشود؟؛ هیچ وقت ساده نیست .هیچچیز
سرراست و بی دردسر نیست .هميشه در گردنه
آخر به ته دره سقوط میكنند .چگونه آنها این بازی
را از دست دادند؟
آن هم در شبی كه نمايش خوبی داشتند ،در
هر دو بازی چنين بود.
چرا؟
یک دقیقه قبل از اینکه رئال مادرید به
گل حيات بخش خود دست يابد ،جک گریلیش
بهعنوان بازیکن تعویضی دو فرصت داشت تا پوست
مادريد را از گوشت جدا كند .هفته پيش نيز تنه
مادريد تكهتكه شده بود ،اما جان نداد .سيتی
برنابئو را ساکت کرده بود ،طرفداران جان بركف
رئال راهی در خروجی بودند.
چطور میتونه اينجوری باشه؟ چرا همیشه

آگهی موضوع ماده  ۳قانون  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
خرم آباد بشرح ذیل  - :پرونده کالسه  1398114425001001199و رای شماره
140060325001012501مورخه  1400/12/22به تقاضای عسگر خدائی فرزند حنارس نسبت به
ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ،11۷،52متر مربع مجزی شده از پالک شماره  38اصلی واقع
در بخش  2شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه شهباز چام چام رسیدگی و تائید
و انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و
محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از
اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد م الف شماره :
۴۱۵۵۹۲۹۰
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/۱۴ :
بعلت تعطیلی عید فطر تاریخ نوبت دوم از  ۱۴۰۱/۲/۱۴به تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۱7تغیر یافته است
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی موضوع ماده  ۳قانون  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
خرم آباد بشرح ذیل  - :پرونده کالسه  1400114425001000294و رای شماره
140060325001012235مورخه  1400/12/12به تقاضای لطیف بهرامی خیاط فرزند کاظم
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ، 11۷،۷8متر مربع مجزی شده از پالک شماره
 2فرعی از  2اصلی واقع در بخش  4شهرستان خرم آباد خروجی از مالک اولیه روشنایی مرادزاده
رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه
کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/۱۴ :
بعلت تعطیلی عید فطر تاریخ نوبت دوم از  ۱۴۰۱/۲/۱۴به تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۱7تغیر یافته است
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی موضوع ماده  ۳قانون  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان
خرم آباد بشرح ذیل  - :پرونده کالسه  1400114425001000238و رای شماره
140060325001011016مورخه  1400/11/10به تقاضای نصرت اله عبدی پور فرزند رحمت اله
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ، 108،45متر مربع مجزی شده از پالک شماره 12
فرعی از  3اصلی واقع در بخش  4شهرستان خرم آباد خروجی از مالک اولیه خیر علی همتی زاده
رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه
کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره
تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف شماره 41559284 :
صید آقا نجفوند دریکوندی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/۱۴ :
بعلت تعطیلی عید فطر تاریخ نوبت دوم از  ۱۴۰۱/۲/۱۴به تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۱7تغیر یافته است
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی موضوع ماده  ۳قانون  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد
بشرح ذیل -پرونده کالسه  1398114425001000۷46و رای شماره 14006032500101182۷
مورخه  1400/12/02به تقاضای شرف نیک خوی سرناوی فرزند حاتم بیگ نسبت به ششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت 192،11متر مربع مجزی شده از پالک شماره 1فرعی از  5اصلی واقع در
بخش  4شهرستان خرم آباد خروجی از مالک اولیه عزیز علی حسن پوری رسیدگی و تائید و انشاء
گردید.مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو
نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی
آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .م الف شماره 41559284 :
صید آقا نجفوند دریکوندی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/۱۴ :
بعلت تعطیلی عید فطر تاریخ نوبت دوم از  ۱۴۰۱/۲/۱۴به تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۱7تغیر یافته است

آنها؟ چرا سيتی؟
امسال منچسترسیتی نخواهد بود تا سومین
فینال كامال انگلیسی را در چهار سال گذشته در
ليگ قهرمانان تكميل كند .رئال مادرید در پاریس
با لیورپول دیدار خواهد کرد .ديداري كه به دربی
قهرمانان اروپا تبديل شده است.
رئال مادرید از مرگ برخاست در حاليكه تا
آخرین دقیقه وقت عادی در مجموع  ٥-٣شکست
خورده بودند .و  ٦-٥تا پنج دقیقه به وقت اضافه.
اولین باری بود که آنها در دو نبرد فراموش نشدنی،
به برتری رسیدند :دقیقه  ١٨٥در مجموع دو بازی
بود.
هرچه بود ،اعتبار رئال مادرید دست نخورده
باقی ماند.
گل اول رودریگو در دقيقه پايانی ،فقط تسلی
بخش به نظر میرسید ،سپس یک دقیقه بعد .همه
مات و مبهوت بودند .همه بازيكنان ،همه استاديوم،
همه شهر ،همه فوتبالدوستان جهان.
گل دوم مهاجم برزيلی ،سيتی را «متالشی»
كرد .حيرت انگيز بود.
سپس جالد رئال ،كريم بنزما ،با پنالتی خود
آخرين نفس سيتی از نفس افتاده را گرفت و سيتی
و گوارديوال در قبرستان برنابئو دفن شدند!
در اين لحظه ترجيح دادم به هر چيزی به
غير از فوتبال فكر كنم؛ نشد .فقط از خير تماشای
مجلس ترحيم گذشتم و تلويزيون را خاموش كردم.
در آن ساعات شب ،سكوت محضی حاكم بود .اما
سكوت هم آرامم نمیكرد.
آيا مانند ديدار اول ،این یک بازی کالسیک
دیگر بود؟ اگر پايان را كسر بگيريم ،به هيچوجه.
تا حد زیادی یک بازی فشرده ،با موقعیتهای کم.
 ١٧دقيقه به پايان ،گل زيبای محرز درست
زمانی به تور نشست که میزبان اولین نشانههای
شک و ترديد را در خود تجربه میکرد .چنانچه
تصاوير زنده خیابانهای اطراف برنابئو كه قبل از
بازی پر از هیاهو و سر و صدای کر كننده بود ،آرام
و ساكت بهنظر میرسيد .پرچم غول پیکر بنزما

آگهی موضوع ماده  ۳قانون  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد
بشرح ذیل  - :پرونده کالسه  1400114425001001245و رای شماره 140060325001012511
مورخه  1400/12/22به تقاضای رسول گچ کار فرزند رضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان
بمساحت  ۷6،18متر مربع مجزی شده از پالک شماره  24فرعی از  2091اصلی واقع در بخش
 1شهرستان خرم آباد خروجی از مالک اولیه علیمردان والیزاده معجزی به واسطه محمد حسین
والیزاده معجزی رسیدگی و تائید و انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان
حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف شماره 415592۷9 :
صید آقا نجفوند دریکوندی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/۱۴ :
بعلت تعطیلی عید فطر تاریخ نوبت دوم از  ۱۴۰۱/۲/۱۴به تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۱7تغیر یافته است
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی موضوع ماده  ۳قانون  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد
بشرح ذیل  -:پرونده کالسه  1400114425001001298و رای شماره 140060325001012550
مورخه  1400/12/23به تقاضای محمد همه وند فرزند بابا جان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت  90،63متر مربع مجزی شده از پالک شماره  13فرعی از  3اصلی واقع
در بخش  4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه میران همه وند رسیدگی و تائید و
انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو
نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی
آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .م الف شماره 41559283 :
صید آقا نجفوند دریکوندی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/۱۴ :
بعلت تعطیلی عید فطر تاریخ نوبت دوم از  ۱۴۰۱/۲/۱۴به تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۱7تغیر یافته است
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی موضوع ماده  ۳قانون  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی

پرونده کالسه  1400114425001001299و رای شماره  140060325001012284مورخه
 1400/12/14به تقاضای احمد همه وند فرزند بابا جان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  90،63متر مربع مجزی شده از پالک شماره  13فرعی از  3اصلی واقع در بخش
 4شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه میران همه وند رسیدگی و تائید و انشاء گردید
.مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به
فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی
میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند
از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید  ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد م الف شماره
۴۱۵۵۹۲۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/۱۴ :
بعلت تعطیلی عید فطر تاریخ نوبت دوم از  ۱۴۰۱/۲/۱۴به تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۱7تغیر یافته است
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
آگهی موضوع ماده  ۳قانون  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختما نهای
فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد
بشرح ذیل  -:پرونده کالسه  1400114425001000883و رای شماره 140060325001010۷14
مورخه  1400/11/04به تقاضای جهانگیر نصیری آهنگر فرزند امید علی نسبت به ششدانگ یک
قطعه زمین محصور بمساحت  50،86متر مربع مجزی شده از پالک شماره  ۷فرعی از  1306اصلی
که با پالک  8فرعی از  1306اصلی ادغام و تواما تشکیل یکباب ساختمان مسکونی را داده است واقع
در بخش  1شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه فرزانه حسین پور رسیدگی و تائید و
انشاء گردید.مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو
نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی
آگهی میگردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
می توانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض  ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .م الف شماره 41559286
صید آقا نجفوند دریکوندی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۱/۰۲/۱۴ :
بعلت تعطیلی عید فطر تاریخ نوبت دوم از  ۱۴۰۱/۲/۱۴به تاریخ  ۱۴۰۱/۲/۱7تغیر یافته است

جمع شده بود .با ادامه بازی ،قدرت دفاعی سیتی
بیش از پیش نمایان بود .و ادرسون ،نگهبان دروازه
سيتی به سختی یک خطر جدی را تجربه كرد.
گواردیوال تغییراتی را که معقول به نظر
میرسید ،ایجاد کرد .ایلکای گوندوگان برای کوین
دی بروینه .تصميم بر اين بود؛ هر چه ذخيره داریم،
نگه میداریم .ذخيره زيادی هم نبود .اما برای زنده
ماند ن و رسيدن به فينال كافی بهنظر میرسید.
اما برای سیتی و گوارديوال هرگز به این
سادگی نیست .به محض اینکه او برای تقویت
تيم تغییراتي ايجاد كرد ،گل محرز به ثمر رسيد.
هفتمین گل او در این رقابتها ،رکوردی برای
سیتی در این مسابقات .اما شک دارم االن كسی
آن گل را حتی بهخاطر داشته باشد.
اکنون به این موضوع میرسيم که یک تیم
و یک مرد چقدر تحمل و صبر خواهند داشت.
منچسترسیتی و پپ گواردیوال در ليگ قهرمانان.
یک جاده طوالنی و پر پيچ و خم ،و مملو از
زبالههای فجايع و شكستهای بی شمار و شايد بی
دليل ،یکی پس از دیگری .ششمين باری كه تيم
درخشان لیگ برتر زیر نظر گواردیوال تالش کرده
است تا در این رقابتها به قهرمانی دست يابد .و هر
 6بار درمانده و وامانده ،هر تالشی ،فاجعه بارتر و
اسفناکتر از دفعه پيش.
گويا در سیتی ،قضیه همه جوره متفاوت
است .حقیقت دردناک برای باشگاهی که بهشدت
میخواهد خود را در میان نخبگان اروپا جای دهد.
يک سال ديگر از قرارداد گوارديوال باقی نمانده
است و بهنظر میرسد هرچه در طول جاده جلوتر
میروند از مقصد دورتر و دورتر میشوند.
ماه می سال گذشته در پورتو بسان يک
داستان ترسناک بود .گواردیوال پس از رسیدن به
فینال مقابل چلسی ،تیم گیج کنندهای را انتخاب
کرد و عملکرد تيم مايوس كننده .سیتی ٠-١
شکست خورد.
امسال نيز در میان غوغا و طوفان چند
ي مادريد در برنابئو ،سیتی در برابر خانه و
دقيقها 

اخبار

كاشانه ويران خود دوباره به زانو نشست.
اما اين بار خيلی فرق داشت .این بار ممکن
بود و نزديک .با فوتبالی بسيار بهتر و منطقیتر از
هميشه .کمی همدردی با همسايه دردمند واجب
است .منصفانه بگویم ،برای  ٨٩دقیقه سيتی بهتر
بود ،تا ضربه چاقو رودريگو و مادريد وآغاز مرگ
دردناک سيتی ،قهرمان اسپانیا حتی یک شوت
هم به سمت دروازه سیتی نداشت .آنچه پس
از آن اتفاق افتاد ،عجیب و غريب بود و توضیح
آن غیرممکن .فوتبال ورزش است و غيرممكنها
هميشه ممكن .اصال محبوبيت جهانی فوتبال از
همين غيرممكنهای ممكن سرچشمه میگيرد.
در ليگ قهرمانان ،در شبی مملو از درامی
تقریباً غیرقابل وصف ،سيتی با سر ،سرنگون شد.
و حاال ،دو هفته پایانی فصل داخلی ،و چهار بازی
باقيمانده ليگ برتر و كنترل ليورپول ،چالش
روحی و روانی سنگينی خواهد بود .اگر چه آنها
در دو ديدار برابر مادريد به كمال مورد دلخواه
گوارديوال نزديک بودند ،خيلی نزديک ،حس و ريتم
بازی در دستان سيتی بود ،از سوی ديگر قبول
مجموع  ٦گل در  ٢١٠دقيقه نيز خیلی بيشتر از
حد انتظار؛ اگر جک گریلیش كار را تمام كرده بود،
ما اكنون در مورد یکی از عملکردهای عالی یک
تیم انگلیسی در اروپا صحبت میکردیم و كسی
هم جيک نمیزد.
حاال سفر به پاریس رويای مردهای بيش
نيست .و در واقعيت ،نيوكاسل حريف بعدی است.
و اگر آن يكی هم خوب پیش نرود ،فصلی که به
سیتی وعده سهگانه میداد ممكن است بدون هیچ
نتیجهای به پایان برسد .دست خالی ،علی و حوض!
پيش از آنكه تلويزيون را خاموش كنم،
گواردیوال با لباس تمام مشکی ،زمانی که همهچیز
تمام شده بود بهدنبال بازیکنان خودی برای
دلجویی به میدان رفت .یک آغوش اینجا ،یک
نوازش آنجا .امروز او همچنان متعجب و حيران
«آيا و چرا»های بسياری در سر خواهد داشت .آیا
یک نوک حمله ممکن بود تفاوتی ایجاد كند ،دفاع
ميانی چطور؟؛ و خيلی سواالت بی حاصل و بی
جواب ديگر .قسم میخورم اين يكی بيش از حد
آزارش میدهد ،چنانچه فوتبالدوستی مثل من را.
در بازی ديشب بةدنبال زيبايی و هيجان
ديدار اول بودم ،از اين حيث جای شكايت نيست،
برنابئو که در حال حاضر در بحبوحه بازسازی ٢٠٠
میلیون پوندی است؛ شبهای پرحادثهای را پشت
سر گذاشته است ،ورزشگاهی که نيمی از تاريخ
فوتبال اروپا را در سينه دارد .دقايق پايانی دلهرهآور
در آن استاديوم ،روی من و ميليونها نفر ديگر
را زمين نيانداخت .سرنوشتی که تلخیاش در آن
ویدئوی بیست ثانیهای که پپ تنها روی نیمکت،
مصاحبه آنچلوتی را تماشا میکند و یک لحظه تا
نزدیک گریه پیش میرود نمایان است.
در پايان ،اين تنها ورزش است ،مثل زندگی.
اگرچه شايد چند روزی به خود بپيچيم.

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 چلندر پالک  9اصلی بخش  3قشالقی
 262فرعی آقا /خانم سید محمد ذوالفقاری اجالل منش فرزند سید مصطفی نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  329.70متر مربع خریداری بدون
واسطه /با واسطه از محمد علی الهی نژاد
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 13
آئین 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 -الف1305791 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/04 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/17 :
صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

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

آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
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 آمل 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 بخش نه ثبت آمل -دهستان لیتکوه
-30اصلی( قریه سیاه لش)
 196فرعی از  3فرعی آقای کامران جعفرزاده در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان
احداثی با کاربری مسکونی به مساحت  388متر مربع .خریداری شده بال واسطه از ولی اله
جعفرزاده.
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 روزنامه
محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که
اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی 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 -الف1309648 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/31 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

مفقودی
برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی موتورسیکلت سیستم گهر تیپ  CD1125به
رنگ مشکی مدل  1382به شماره پالک  75512/587موتور  2003006613شماره شاسی
 002254متعلق به محسن عباسپور نقارچی مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

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

مفقودی
برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی خودرو کامیون باری چوبی ایسوزو مدل
 1387به شماره انتظامی  62ایران  938ع  43شماره موتور  598950شماره شاسی
 NAG087NQRF00944متعلق به مجتبی کلمر ساسی مفقود شده و از درجه اعتبارساقط
می باشد.

جانشین دیباال در یوونتوس از چلسی
میآید

یوونتوس روی کریستین پولیسیچ ،بال
آمریکایی چلسی برای جایگزینی پائولو دیباال
فکر میکند.
باشگاه یوونتوس که پیش از این اعالم کرده
بود قصدی برای تمدید قرارداد پائولو دیباال ندارد
و این بازیکن در پایان فصل جاری با منقضی
شدن قراردادش از جمع بیانکونری جدا خواهد
شد ،در جستجو برای یافتن گزینهای مناسب
جهت جانشینی این مهاجم آرژانتینی است.
بر اساس گزارش نشریه «توتو اسپورت»
ایتالیا یوونتوس قصد بهخدمت گرفتن کریستین
پولیسیچ را دارد و بال راست چلسی را که توانایی
بازی در خط حمله را نیز دارد ،بهعنوان گزینه
جانشینی دیباالی  28ساله شناسایی کرده است.
یوونتوس البته وضعیت جاکومو راسپادوری
مهاجم ساسولو را هم زیر نظر دارد.
این مهاجم آمریکایی که در سال 2019
از بوروسیا دورتموند به چلسی پیوست ،آینده
حرفهایاش در پس اظهارنظر اخیر پدرش درباره
قرار نگرفتن او در ترکیب اصلی آبیپوشان لندنی
بهطور منظم ،در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
پولیسیچ  23ساله که تا پایان ماه ژوئن
 2024با چلسی قرارداد دارد ،تاکنون در 111
بازی برای این تیم به میدان رفته و آمار  19گل
زده و  26پاس گل را از خود بر جای گذاشته
است .او در فصل جاری در  34بازی چلسی را
همراهی کرده که در این بین از  3060دقیقه
ممکن ،تنها  1862دقیقه فرصت بازی برای
آبیهای لندنی را پیدا کرده است.
در سوی دیگر دیباال که گفته میشود در
آستانه پیوستن به اینتر است ،تاکنون در 289
بازی  114گل برای یووه به ثمر رسانده و 48
پاس گل هم ساخته است.

تمیجید کاسیاس از کورتوا؛
عجب مهارهایی!

ایکر کاسیاس ،دروازهبان اسطورهای
رئال مادرید ،از عملکرد تیبو کورتوا برابر
منچسترسیتی تقدیر کرد.
رئال مادرید در مرحله نیمه نهایی لیگ
قهرمانان اروپا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو
میزبان منچسترسیتی بود تا بازی برگشت را
برگزار کند.
رئالیها در حالی قدم به این بازی گذاشتند
که بازی رفت را با نتیجه  4-3شکست خورده
بودند و در این بازی نیز تا دقیقه  90با یک گل
از حریف عقب بودند اما در نهایت این رودریگو
بود که موفق شد دو گل در وقتهای تلف شده
به ثمر رسانده و بازی را به وقت اضافه بکشاند.
پس از آن نیز کریم بنزما در وقت اضافه
اول تک گل خودش را در این دیدار وارد دروازه
ادرسون کرد تا رئال با نتیجه  3-1به پیروزی
رسیده و راهی دیدار فینال شود.

آگهی فقدان سند مالکیت

آقای شعبانعلی زنده پیل با ارائه دو برگ استشهادیه المثنی که در دفترخانه اسناد رسمی
 67بابل تصدیق امضاء شده و طی درخواست شماره  140121710004002390مورخ
 1401/01/31تقاضای صدور سند المثنی ششدانگ تحت پالک شماره  0فرعی از
 -2032اصلی بخش یکشرق حوزه ثبتی بابل که به نام آقای علی اکبر ذواری ثبت و
صادر و تسلیم گردید و مع الواسطه تحت شماره  25681مورخ  1350/03/08دفترخانه
 66بابل به نام آقای شعبانعلی ژنده پیل انتقال یافت .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 -الف1309207 :
تاریخ انتشار 1401/02/17 :حسینی کریمی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

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

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

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 آمل 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 بخش سه ثبت آمل -دهستان دشت سر
 -1اصلی( قریه هارون محله)
 8187فرعی از  742فرعی خانم معصومه بناگر در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان
احداثی به مساحت  419.86متر مربع .خریداری شده بال واسطه از عباس سقائی اسکی
به عنوان مالک رسمی مشاعی.
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 روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا
در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ
انتشار اولین آگهی 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 -الف1311012 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/17 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/31 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

مفقودی

سند اولیه (برگ کمپانی) و شناسنامه مالکیت (برگ سبز) کارت مالکیت خودروی
پیکان وانت مدل  1388به شماره موتور 11487071675شماره شاسی
NAAA46AA59G05739به شماره پالک 253ج15ایران 31بنام عسگر بیگی
قینرجه به شماره ملی  2949211402مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد/تکاب
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

شناسنامه مالکیت (برگ سبز) خودروی سواری سمندLXXU7مدل  1392به شماره
موتور 124K0310808شماره شاسی NAAC91CC2DF936974به شماره پالک
663ق32ایران 27بنام مریم افشاری به شماره ملی  2940294828مفقود و از درجه
اعتبار ساقط می باشد/تکاب
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرایی  140100038له ایوب مرادزاده اقدم و علیه علی افشاری یک
دستگاه خودروی رنو لوگان  90Lبا مشخصات مدل  1389تک سوز وضعیت ظاهری
بدون خط و خش چهار حلقه الستیک فرسوده به شماره انتظامی 721ق 43ایران 27
متعلق به علی افشاری که طبق نظر خبره محلی به مبلغ  2/100/000/000ریال ارزیابی
شده از ساعت  9الی  12روز دوشنبه مورخه  1401/02/26در اداره ثبت اسناد و امالک
واقع در تکاب خیابان امام مجتمع اداری از طریق مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ
2/100/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته میشود  .و
کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول
خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداره بعد از
تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ مزایده  1401/02/26 :محمد طلوعی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تکاب

