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اميرحسين صدر

اينبار اسپرز و آرسنال ،رقباي قديمي برای کسب
بلیت طالیی ورود به لیگ قهرمانان اروپا ميجنگند
و اين طعم ديگري به اين ديدار معموال تماشايي
ميدهد.
این ديدار براي حضور در لیگ قهرمانان اروپا
در فصل آینده است و چیزی حدود  ٣٥میلیون پوند
درآمدی است که از راهیابی به آن بهدست میآید.
برنده میتواند مانع از بازی رقيب در رقابت نخبگان
اروپا شود و بازنده مجبور به پذيرش لیگ اروپا.
شرايط فعلي دو تيم پيش از نبرد پنجشنبه ١٢
مي ٢٠٢٢

اولین دربی قبل از حضور تماشاگران در ورزشگاه
جدید تاتنهام هاتسپر ،مهمترین دربی در سالهای
اخیر است .ديدار اول با شیوع کووید بهعالوه جام
ملتهای آفریقا و مصدومیت و كمبود بازيكنان باعث
شد تا آرسنال خواستار تعویق اين ديدار شود.
آرسنال و اسپرز در آن زمان در رده پنجم و ششم
قرار داشتند و اکنون بهترتیب چهارم و پنجم هستند.
با  ٣بازي باقيمانده براي هر دو تيم ،اين ديدار در نوع
خود «فينالي» محسوب ميشود .بالقوه روشنكننده
سهم آخرين تيم انگليسي در ليگ قهرمانان خواهد
بود .همه چيز دست به دست هم داده ،سناريوي يك
فيلم سراسر اكشن و پرحادثه در پيش روست .نمايشي
كه بازيگران و مدعوين ،طرفداران و تماشاچيان
جملگي به آب و آتش خواهند زد.
قرعه بهنام كداميك خواهد بود؟

اگر چه بدون سناريوي ليگ قهرمانان و بدون
هيچ جايزهاي ،ديدار اين دو تيم در ادوار مختلف،
هميشه با خصومت بازيگران و هواداران دو باشگاه
روبههرو بوده است .دليل آن بسيار ساده است؛ نزدیکی
جغرافیایی دو باشگاه.
در  ١٠٩سال گذشته ،آرسنال و تاتنهام با فاصله
چند كيلومتر از یکدیگر ،رقابت جدي را شكل دادند.
تقریباً در تمام قرن گذشته ،دو تيم شمال پايتخت،
در شمال رودخانه تیمز با نفرت متقابل ،همزیستی
طوالني و پر حادثه و نامسالمت آميزي را پشت
سر گذاشتهاند .نزديكي آنها و زمينه تاريخي،
تضمینكننده یک رقابت هميشه پرشور است .یکی از
مهمترین رقابتهاي هر ساله تقويم ورزشي.
به وقت آن از دربيهاي قابل اشاره ديگر صحبت
خواهيم كرد.
هوادران دربي را ميسازند

چیزی که دربیهای محلی را تافته جدا بافته
ميكند لزوما بازیکنان نیستند ،بلکه هواداران هستند
كه نقش مهمتري را بازي ميكنند؛ برای آنها شكست
دادن رقباي محلي از اهميت بسزايي برخوردار است.
در اين دوران ،هنوز هم در استاديوم امارات ،خواندن
شعاري مانند «برخيز اگر از تاتنهام متنفری» مهمتر از
همیشه بهنظر میرسد .البته محبت طرفداران تاتنهام
متقابل است .فرمول همه دربيهاي جهان؛ “عشق”
هواداران به باشگاه خودي با «نفرت» از حریف تعریف
میشود.

شماره 3431

نبرد تلخ دربي شمال لندن برای كسب مقام چهارم

نگاهي گذرا به تاريخ نفرت آرسنال و تاتنهام

واقعیت این است آرسنال و تاتنهام ،مانند تمام
دربيهاي ديگر تيمها ،به يكديگر محتاجاند .نيازي
متقابل .رقابت محلی دلیلی برای ایجاد انگیزه است،
باشگاهها را «روی پای» نگه میدارد .نوعی رقابت در
تمامي ابعاد ايجاد ميكند .هم گام شدن .مثال اگر
آرسنال به استاديوم امارات نميرفت ،آیا تاتنهام چنین
استاديوم بي نظيري میساخت؟

مقدس و موفقيت و كاميابي بسيار بزرگي در فوتبال
انگلیس بهشمار ميآمد .در فصل  ١٩٧٠-٧١آرسنال
با گل كالسيك و خوابيدن چارلي جورج روي چمن
ومبلي ،دومین باشگاه قرن بیستم بود که موفق به فتح
جام حذفی و لیگ شد.
تعدادي از ديدارهاي تاريخي

آرسنال و تاتنهام از زمان اولین مالقاتشان در
سال ( ١٨٩٦در بعضي منابع ديدارهاي اين دو تيم
رسما از  ١٩٠٩ثبت شده است) بیش از  ١٩٠بار در
مقابل هم قرار گرفتهاند و مجموعهای از درگیریهای
کالسیک و تماشايي را بهجاي گذاشتهاند .درجه لذت
شما از تماشاي اين دو تيم بستگي به طرفداري شما
دارد .از  ٢٦سپتامبر  ،٢٠٢١صدو نود ديدار داشتهاند؛
 ٧٩برد برای آرسنال ٦٠ ،برد برای تاتنهام و  ٥١بازی
مساوی شده است.

ريشه نفرت و رقابت
“”!They Aren’t Even From North London
«اونها حتي شمال لندني نيستند»

سناريوي يكي از معروفترين دربيهاي جهان
در پايتخت فوتبال بسيار بي پيچ و خم ،ساده و
آشنا است .برخالف آنچه بيش از يك قرن در حين
نبردهاي اين دو تيم شاهد بودهايم .كمابيش مانند
هر شهري در دنيا ،تيمهاي محلي هميشه رقابت و
دشمني ديرينهاي با يكديگر دارند .و دربي شمال لندن
ميان آرسنال و تاتنهام و هواداران اين دو تيم از اين
قاعده مستثني نيست.
همگي خوب میدانیم؛ زمانيكه دار و دسته و
َگنگ جديدي وارد محلهاي بشود ،بچههاي قديمي
محل اگر احساس كنند وضعيت تغيير كرده و كنترل
و سلطه آنها در محل زير سوال رفته ،تنها يك
راه برايشان باقي ميماند؛ شورش و قيام و برخورد
مستقيم .ضديت عليه آنچه قدرت بالمنازع آنها را
به خطر انداخته است .زمين ،زمين خدا نيست ،زمين،
زمين ماست.
رقابت بین دو تیم در  ١٩١٣آغاز شد .جاييكه
تيم رويال آرسنال بهخاطر شرايط نامناسب مالي و
جاهطلبي هنري موريس ،رئيس جديد باشگاه ،مجبور
بود استاديوم خود مانور گراند()Manor Ground
واقع در ( )Plumsteadدر جنوب شرقی لندن
را ترك كند .رویال آرسنال بعدا ً وولویچ آرسنال نام
گرفت و سپس به «آرسنال اف سي» معروف شد.
نتیجه گیری نوريس در پايان فصل ٢٠١٢-٢٠١٣
کام ً
ال روشن و منطقي بود؛»اگر آرسنال خواهان
موفقيت و قدرت در فوتبال انگلیس است تنها راه باقي
مانده نقل مكان به ناحيه ديگريست».
نوریس و ویلیام هال فضاهاي آزاد بسياري را
مورد بررسي قرار دادند .هایبوری ،در شمال رودخانه
تیمز ،جايي مناسب بود ،اما اين به معنای نزدیکی با
یک باشگاه دیگر بود ،تاتنهام هاتسپرز .در وهله اول
موريس اجتناب كرد .اما ایستگاه زیرزمینی در نزدیکی
هايبوري شانس باشگاه را برای جذب جمعیت زیاد
افزایش میداد و این مورد هایبوری را به گزینهای
جذاب تبدیل كرده بود .بسیار وسوسه انگيز .فقط
 ٤مايل وايت هارت لين را از هايبوري جدا ميكرد.
اعتراضات به حرکت آرسنال به سمت شمال به سرعت
روي خود را نشان داد .تاتنهام و کالپتون اورینت ،که
در آن زمان در هومرتون بازی میکردند  ،از نزدیکی
آرسنال دلهره داشتند و ساکنان محلی نیز از مهاجرت
آرسنال و استاديوم جديد در آن اطراف ناراضی بودند.
اما پس از آنكه كمیته مدیریت لیگ و شهرداری
درخواست تجدید نظر ساكنان و باشگاههای اطراف

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقردر ثبت اسناد وامالک شهرستان سنندج
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده ،لذا بدینوسیله مشخصات امالک
در دو نوبت به فاصله 15روز جهت اطالع عموم در روزنامه کثیر االنتشار و محلی آگهی
میگردد .درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها ازتاریخ الصاق درمحل تامدت
دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند و پس ازاخذ رسید ظرف مدت یک
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نموده وگواهی
اخذ تحویل اداره ثبت نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض سند مالکیت طبق مقررات صادرخواهد شد .صدورسند مالکیت مانع مراجعه
متضرربه دادگاه نیست.
بخش :3
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و باغ بنام آقای رحمن حاجی میرزائی فرزند علی
شماره شناسنامه  1172صادره سنندج کدملی  3730863185تحت پالک 1047
فرعی از  2749اصلی بخش  3سنندج به مساحت 11047مترمربع که از نسق آقای علی
حاجی میرزائی به آدرس سنندج روستای باباریز
تاریخ نوبت اول 1401/2/24 :تاریخ نوبت دوم1401/3/8 :
م/الف 1608 :بهنام قباد -رئیس اداره ثبت منطقه یک سنندج

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

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
 -33اصلی( قریه بازیارکال)
 10188فرعی آقای علی عالئی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی که چهل و
سه سیر مشاع از دویست و چهل سیر عرصه موقوفه است به مساحت  166.85متر مربع.
خریداری شده بال واسطه از داریوش برزگر.
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 -الف1303833 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل
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آگهی اختصاصی موضوع ماده  3و ماده  13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده  3و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی؛ برابر رای شماره  140060310006012421مورخ
 1400/12/18هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض
متقاضی به نام آقای/خانم مسعود همدانی سنگ نو در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  747/61مربع به پالک  155فرعی از  -15اصلی واقع در زرین کال
مازندران بخش  5ثبت نور محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد در صورتی که
اشخاص ذی نفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی 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 .بدیهی است در
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد .م -الف1312891 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :
علی سعادتی -سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

را رد كرد ،آرسنال رسما اجازه اقامت در خانه جدید
خود ،هايبوري را گرفت.
بقيه ماجرا به تاريخ لندن گره خورده است.

این رقابت در سال  ١٩١٩به شكل جدي باال
گرفت .پس از جنگ جهانی اول تعداد تيمهاي
لیگ دسته يك با دو تیم افزايش پيدا كرد .اف اي،
فدراسيون فوتبال انگلستان جلسهای را با باشگاهها
ترتيب داد تا با رای گیری درباره دو باشگاه جديد
چلسی سقوط كرده در رده
تصمیم گیری کند.
ِ
نوزدهم راي مثبت و جواز ماندن گرفت .مكان دوم
میتوانست به تاتنهام در دسته  ٢اعطا شود که به
مقام سوم رسیده بود .اما آرسنال علیرغم كسب
مقام پنجم در دسته  ٢خواستار حضور در دسته
يكم شد .پس از تأیید جان مک کنا ،رئیس لیگ
و رئیس لیورپول ،به دلیل عضویت طوالنیتر در
لیگ ،آرسنال از  ١٨رأی  ٨ ،رأی را از آن خود کرد.
قابل درك بود ،اين واقعه بهشدت باشگاه تاتنهام
و هواداران را آشفته ساخت .بي اندازه .و اين به
كينهاي ماندني تبديل شد .سينه به سينه داستان
حق كشي تازه واردين شمال لندن زنده ماند .بارها
ادعا شده است که سر هنری نوریس ،رئیس آرسنال
با معامالت زيرميزي و پنهاني آرسنال را در دسته
اول جاي داد ،اگرچه رسما هیچ چیز هرگز ثابت
نشد.
تاتنهام نيز لكه سياهي با موردي مشابه در تاريخ
خود دارد .اسپرز در فصل  ١٩٠٧-١٩٠٨بههمراه
کوئینز پارک رنجرز ،قهرمان لیگ جنوب ،به دسته
دوم ليگ ملحق شد با وجود اینکه تنها به مقام هفتم
رسيده بود.
پس از آن هر دوتيم به قطبهاي فوتبال
انگلستان و اروپا تبديل شدند و عمدتا تاريخ برخورد
آنها توجه فوتبالدوستان انگليس و جهان را جلب
ميكند .ردخور ندارد؛ در مقايسه با ديگر دربيهاي
متعدد در لندن ،نبرد دربي شمال اين شهر تافته
جدا بافتهاي است .جاييكه بچههاي قلدر محل براي
سلطه ،نفوذ ،قدرت ،سبقت ،اختيار و اعتبار ،چيرگي و
فرمانروايي دست به هر كاري ميزنند.

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 دو ثبت آمل -دهستان دابو
 -2اصلی( قریه رفیع آباد)
 127فرعی خانم سهیال صالحی در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی با
کاربری مسکونی به مساحت  113.50متر مربع .خریداری شده بال واسطه از ابوالفضل
محمدی و مع الواسطه از کریم بابازاده و علی رحمانی و سید حسن رضوی.
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 -الف1305601 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل
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آگهی مزایده اتومبیل

آگهی مزایده اتومبیل کالسه پرونده  140100058به موجب پرونده اجرائی کالسه
فوق یک دستگاه اتومبیل به شماره انتظامی  975 -21ن 76متعلق به مدیون(زوج)
آقای محمد کمالی سنچولی بابت طلب مهریه زوجه خانم سمیرا سارانی توقیف فیزیکی
و سیستمی گردیده و به پارکیگ منتقل شده در ادامه طبق نظر کارشناس رسمی نوع
خودرو سواری پراید ،مدل  ،1387رنگ نقره ای،شماره موتور ،2537056 :شماره شاسی:
 ،1412287511890میزان درصد استهالک عاج طایرها زمان بازدید 55درصد،وضعیت
ظاهری و کیفی وسیله نقلیه در زمان بازدید ،شیشه جلو ترک دارد،سقف و درب صندوق
عقب رنگ پریدگی دارد،درب عقب چپ صافکاری و نقاشی نیاز دارد،لبه رکاب چپ
جوشکاری شده ،گلگیر جلو چپ خراشیدگی و افتادگی رنگ بصورت خطی دارد ،موتور
در حد مدل توضیح اینکه – 1 :به علت عدم دسترسی به سند مالکیت و کارت شناسایی
مطابقت دادن شماره موتور و شاسی مقدور نگردیده در صورت انطباق مشخصات موتور
و شاسی با مندرجات سند مالکیت و یا کارت شناسایی اتومبیل مذکور قیمت پایه
گذاری اعالم گردید – 2 ،به بیمه شخص ثالث اتومبیل دسترسی نبوده و قیمت اعالم
شده با بیمه شخص ثالث حداقل سه ماه اعتبار میباشد،قیمت پایه کارشناسی به مبلغ
 580/000/000ریال ( معادل پنجاه و هشت میلیون تومان) ارزیابی شده ،از ساعت  9الی
 12ظهر روز چهارشنبه مورخ  (1401/03/11یازدهم خرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک
خورشیدی) دراداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس(شعبه اجراء) واقع درخیابان امام
خمینی(ره) جنوبی جنب هالل احمر از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ
 580/000/000ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا ً فروخته می شود و کلیه
هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم عشر و حق مزایده نقدا ً وصول خواهد
شد.ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد ،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد
است لیکن طالبین و خریداران یا نماینده قانونی ایشان مکلفند در تاریخ و موعد مقرر ده
درصد از مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده ثبت منضم به درخواست نامه شرکت
در جلسه تقدیم دارند،برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و چنانچه ظرف فرجه مذکور مانده را
به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت
واریز خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید
می گردد ضمناً فروش مال به نسیه جایزاست در صورتی که متعهد له فروش به نسیه را
قبول و مدیون نیز مازاد را نقدا ً دریافت یا نسبت به آن نسیه را قبول نماید در هر صورت
خود مسئول وصول خواهند بود و شعبه اجرا در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت
لیکن حق مزایده نقدا ً وصول خواهد شد م.الف 8417تاریخ انتشارآگهی :روز شنبه
مورخ بیست و چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و یک شمسی 1401/02/24
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

نقل و انتقال بازيكنان

طرفداران ،بهندرت بازیکنانی را که از یک سمت
شمال لندن به سمت دیگر ميروند؛ مورد بخشش قرار
ميدهند .انتقال سول کمپل نمونه برجسته آن است.
هواداران اسپرز فقط با ذکر يا شنيدن نام كمپل روی
زمین تف خواهند انداخت .تنها هفت نفر دیگر برای
هر دو باشگاه بازی کردهاند ،از جمله دروازهبان معروف
ايرلندي ،پت جنینگز ،ویلیام گاالس و…»امانوئل
شنيدني جدايي دارد.
آدبایور» كه خود حكايت
ِ
چنانچه زمانيكه مربي معروف آرسنال ،جورج گراهام
به تاتنهام ملحق شد .زبان طرفداران بند آمده بود.
«جوداس» نامي ابدي براي او و سول كمپل ماند.
احساس طرفداران تاتنهام به سول كمپل آشكار
است.
سالهاي پرشكوه تاتنهام

پس از بهدست آوردن دوگانه داخلی در سال
 ،١٩٦١تاتنهام هاتسپر در فصل بعد با جاهطلبی به
رقابتهای جام ملتهای اروپا رفت .با این حال ،آنها
در نیمه نهایی مقابل بنفیکا كم آوردند .عالوه بر آن با
پیروزی  ١-٣مقابل برنلی ،جام حذفی را حفظ کردند.
اسپرز اولین تیم بریتانیایی است که يك جام
اروپايي را تصاحب كرد .در سال  ،١٩٦٣چهار سال
قبل از آنكه سلتیک گالسكو به قهرماني اروپا دست
يابد .شاگردان بیل نیکلسون در جام در جام اروپا با
جیمی گریوز ،اتلتیکو مادرید را در هم كوبيد .پایان
باشكوه برای پايان باشكوهترين دهه اسپرز.
آرسنال شكست ناپذير

آرسن ونگر فرانسوي مغز متفکر یک فصل
باورنکردنی بود .آرسنال در فصل  ٢٠٠٣-٠٤بدون
شكست و با اختالف  ١١امتياز به مقام قهرماني رسيد.
آرسنال از ان دوران بهطور كلي سطح قهرمان لیگ
برتر و تعداد امتيازات را باال برد.
دوگانه بردن اتفاق نسبتاً رایجي در دهههاي
گذشته بوده است ،آرسنال دو بار زیر نظر ونگر،
قهرمان ليگ و جام حذفي شد .اما اگر به روزهای قبل
از لیگ برتر برگردید ،متوجه خواهید شد ،کسب عنوان
قهرمانی و جام حذفی در يك فصل واقعاً دستاوردي

ليگ ،دسته يكم ١٩٣٥؛ تاتنهام  ٠آرسنال ٦

به مدرسه قدیمی باز ميگرديم .قرن پيش.
پیروزی معروف آرسنال مقابل اسپرز در وایت هارت
الین همچنان بزرگترین پیروزی در دربی شمال لندن
است .نتيجه بازي کام ً
ال منعکسکننده شانس متضاد
دو باشگاه در آن فصل بود .توپچیها قهرمان شدند در
حالیكه اسپرز سقوط كرد و این آغاز یک وقفه ١٥
ساله از دسته يكم انگلیس است.
ليگ دسته يكم ١٩٧١؛ تاتنهام  ٠آرسنال ١

از نظر اهمیت ،تعداد کمی از دربیهای شمال
لندن قدرت برابري با این بازی مهم در آخرین روز
فصل را دارند .آرسنال در حالی به اسپرز سفر کرد
که میدانست یک برد یا یک تساوی بدون گل برای
اولین بار در  ١٨سال عنوان قهرمانی دسته یک
را قطعی میکند ،شکست یا تساوی باعث میشد
جام به لیدز برسد .یک رویارویی میخکوبکننده.
در حالیکه بازی پس از  ٨٨دقیقه بدون گل باقی
مانده بود« ،ری کندی» از بازيكنان مهم و محبوبم
در دهه هفتاد گل پيروزي را به ثمر رساند و عنوان
قهرمانی لیگ در حیاط خلوت رقبا بهدست آمد.
تجربهای بسیار تلخ برای طرفداران اسپرز که
دوستدار تکرار آن نيستند.
گل کالسیک تمام دورانها از ري كندي در
ي چشم بر
 ،١٩٧١حتي طرفداران بي طرف لحظها 
نميداشتند ،بدون پلك زدن .تعداد کمی از دربیهای
مهم آخرین روز فصل
شمال لندن اهميت این بازی ِ
را دارند! ،نفسگير!
جام حذفي ،نيمه نهايي ١٩٩١؛ اسپرز  ٣آرسنال ١

نیمه نهایی جام حذفی  ١٩٩١بهخاطر یکی
از گلهای بزرگ تاریخ این رقابتها به لطف پل
گاسکوئین ،بهترين بازيگر انگلستان در دهه ٩٠
مشهور است .هافبک فوق الهاده عجیب و غریب
انگليس ،یک ماه قبل از ديدار تحت عمل فتق قرار
گرفته بود ،از بازی تنها  ٥دقیقه گذشته بود که «گازا»
یک ضربه آزاد خیره کننده  ٣٠متري را در گوشه
سمت چپ دروازه دیوید سیمن ،دروازهبان تيم ملي
جاي داد .اسپرز با پیروزی مقابل ناتینگهام فارست،
جام معروف را باالی سر برد.

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
 -75اصلی( قریه تاری محله)
 29فرعی خانم شهناز عوض زاده در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری
زراعی که یک دانگ مشاع از ششدانگ عرصه موقوفه است به مساحت  399متر مربع.
خریداری شده بال واسطه از محمد بصیری و مع الواسطه از امیر شفاعی.
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 -الف1308329 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

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

ليگ برتر ٢٠١٠؛ آرسنال  ٢تاتنهام ٣

فصل  ٢٠١٠-١١شامل دو دربي خیرهکننده
بود ،اسپرز دو كامبك قابل اشاره داشت و ثبت اولین
پیروزی در امارات .آرسنال در  ٤٥دقيقه نيمه اول
بهراحتی به لطف گلهای نصری و مروان شاماخ پیش
افتاد .اما اسپرز در نيمه دوم تمام سالحهای خود را
بهنمایش گذاشت .گرت بیل و ضربه آزاد فن در فارت،
بازي را در  ٢٣دقیقه مانده به پايان به مساوي كشيد.
یونس کابل پنج دقیقه مانده به پایان بازی بازگشت و
پيروزي تاريخي را تکمیل کرد.
ليگ برتر ٢٠٠٤؛ تاتنهام  ٢آرسنال ٢

یادتان هست وقتی به قهرمانی لیگ در زمین
رقيب اشاره كردم؟ احتماالً یک موقعیت منحصر بهفرد،
یک بار در زندگی ،درسته؛ توپچيهاي شکست ناپذیر.
زمانی که در آوریل  ٢٠٠٤آرسنال به وایت هارت لین
رفت تنها به یک تساوی نیاز داشت تا قهرمان لیگ
برتر شود .كاپيتان پاتریک ویرا و رابرت پیرس٠-٢ ،
آرسنال .با این حال ،اسپرز به مبارزه پرداخت و رابی
کین گل تساوی دیرهنگام را از روی نقطه پنالتي به
ثمر رساند .اما خیلی دیر بود تا اسپرز اولين شكست
را به آرسنال تحميل كند .آرسنال جشن قهرماني را
در وايت هارت لين گرفت و فصل را بدون شکست به
پایان رساند ،ركوردي يگانه و بي نظير.
تحمل جشن پيروزي در وايت هارت لين براي
طرفداران اسپرز سخت بود ،خيلي سخت!
ليگ؛ دسته يكم ١٩٨٨؛ تاتنهام  ٢آرسنال ٣

دربی  ١٩٨٨شمال لندن در  ١٢دقیقه نیمه اول
پنج گل داشت .تصور کنید اگر به توالت رفته بوديد و
با يه صف طوالني روبهرو بوديد احتماال همه گلهاي
بازي را از دست ميداديد .کریس وادل و گازا براي
اسپرز و نایجل وینتربرن ،برایان ماروود و آلن اسمیت
براي آرسنال گلهاي بازي را به ثمر رساندند .گل
كاسگوين ديدني است ،از دست دادن کفش راست،
گذر از دروازهبان و گل با جوراب و پاي لخت بدون
كفش ،فقط و فقط مخصوص و ويژه گازا.
ليگ برتر  :٢٠٠٨آرسنال  ٤تاتنهام ٤

دقيقا همزمان با ترانه داغ و سرد Hot n Cold
از كتي پری كدر در تاپ  ١٠انگليس ،آرسنال و تاتنهام
یکی از پر هرج و مرجترین ،غیرقابل پیشبینیترین و
يكي از هيجان انگيزترين بازیهای تاریخ لیگ برتر را
برگزار کردند .تاتنهام با رو پاي نمادین و از راه دور
دیوید بنتلی ،بازيكن سابق آرسنال پیش افتاد .قبل
از اینکه امانوئل آدبایور ،دارن بنت و رابین فان پرسی،
همگی در فاصله  6دقیقه به گل دست يابند .برتری
 ٢-٤آرسنال تا دقیقه  ٨٩دست نخورده باقی ماند،
تا اینکه جرمين جناس یک گل شگفتانگیز به ثمر
رساند و آرون لنون در دقیقه چهارم وقت تلف شده
گل تساوي بخش چهارم را بهطور چشمگیری به ثمر
رساند .یک امتیاز غیرممکن زنده شد .اين ديدار جادو
و طالي  ٢٤قيراط بود.
بقيه حكايتها در تاريخ لندن ثبت شده است؛ و
بخش ويژه دربي شمال لندن نيز .منازعهای كه با عيار
باال تا هميشهها ادامه خواهد داشت…

مفقودی

برگ سبز  ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری هاچ بک پژو  207I-MTمدل
 1400به شماره انتظامی  82ایران  645ل  86شماره موتور  167B0124030شماره
شاسی  NAAR03FEXMJ419400متعلق به محمدرضا رژه مفقود شده و از درجه
اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی سواری جک تیپ  J5مدل  1393به رنگ سفید روغنی به
شماره انتظامی  62ایران  452س  87شماره موتور  4G93DDAE009424شماره
شاسی  NAKNG7241EB110031متعلق به ابراهیم نعمتی خرم آبادی مفقود شده
و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز و سند کمپانی و کارت شناسایی موتورسیکلت سیستم نامی تیپ
 CG125مدل  1385به رنگ آبی به شماره پالک ایران  66973/588شماره موتور
 CE0211835شماره شاسی  125BB507685***NBEمتعلق به مجتبی امینی
نژاد مفقود شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان

پیروآگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و
به استناد تبصره ماده  13قانون و ماده  13آیین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود پالک
 650فرعی از  35اصلی واقع در قریه صیدکال بخش  11بنام محمد چرخان باز نسبت
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  192/14متر مربع طبق رای
شماره  140060310013024995مورخ  1400/12/24هیئت قانون تعیین تکلیف در
ساعت  9/30صبح چهارشنبه مورخه  1401/03/18در محل وقوع ملک به عمل خواهد
آمد .لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در
وقت مقرر در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند .بدیهی است در صورت عدم حضور
متقاضی ویا نماینده قانونی آنان طبق ماده  15قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد .معترضین می توانند به استناد ماده  20قانون
ثبت ومواد  74و  86آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت  30روز از تاریخ تنظیم صورت
مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از
تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نمایند.
در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ویا نماینده
قانونی وی وبدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.
م -الف 1316003 :تاریخ انتشار1401/02/24 :

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 انارور پالک  2اصلی بخش  3قشالقی
 1186فرعی آقا /خانم عباس الیاسیان فرزند جبار نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
با بنای احداثی به مساحت  1487.19متر مربع خریداری بدون واسطه /با واسطه از
جبار الیاسیان
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 -الف1309094 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/10 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/02/24 :

شماره پرونده  30/7/ 1401 :ح شماره حکم  42 :تاریخ  1401/1/28 :مرجع
رسیدگی  :قاضی شورای حل اختالف شهرستان آبادان خواهان  :خضیر خنفری به
نشانی  :خرمشهر –معمره صنگور هالل  35منزل هشتم درب کرم رنگ خوانده  :بهادر
خنافره به نشانی مجهول المکان خواسته  :تامین خواسته گردشکار  :پرونده ابتدا به
شعبه  7شوراهای حل اختالف آبادان ارجاع وبه کالسه  30/7/1401ح ثبت رسیده
واعضا ء محترم این شعبه پس از تبادل نظر وجری تشریفات واقدامات قانونی نظریه
مشورتی خود را به این مرجع اعالم نموده اند پس از بررسی پرونده ورسیدگی های الزم
ختم رسیدگی را اعالم وبشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید  .قرار تامین خواسته
نظریه دادخواست خضیر خنفری به طرفیت بهادر خنافره بخواسته صدور قرار تامین
خواسته با توجه به محتویات پرونده ونظریه مشورتی شورا به شرح صورتجلسه مورخ
 1401/1/20ومالحظه مستند درخواست خواهان که عبارت است از پرینت حساب به
شماره  1000158362532نظر به اینکه مستند درخواست خواهان از اسناد عادی بوده
و خواهان خسارت احتمالی مورد نظر شورا را به موجب قبض سپرده شماره در پرونده
به  01012002120031531به مبلغ  2/000/000ریال به حساب سپرده دادگستری
واریز نموده است لذا درخواست وی را وارد تشخیص ومستندا به ماده  9قانون شوراهای
حل اختالف مصوب  1394/8/10وماده  108ومواد  115و 116از قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی انقالب در امور مدنی قرار تامین و توقیف معادل مبلغ بیست میلیون
ریال از اموال بالمعارض خوانده صادر واعالم می گردد قرار صادره ظرف ده روز پس از
ابالغ قابل اعتراض بوده ودر اجرای ماده  117قانون اخیر الذکر بدوا اجرا وسپس ابالغ
گردد .
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صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

مفقودی

برگ سبز  ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری دنا مدل  1397به شماره
انتظامی  92ایران  694ج  84شماره موتور  147H0383141شماره شاسی
 NAAW21HU4JE083979متعلق به معصومه ولی الهی رودباری مفقود شده و
از درجه اعتبارساقط می باشد.

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان چمستان -عین اله تیموری

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

دادنامه

قاضی شورای حل اختالف شهرستان آبادان  -مهران کاویانی باغبادرانی

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری  DENAمدل  1401به رنگ مشکی
متالیک به شماره انتظامی  92ایران  158ص  43شماره موتور 153H0052481
شماره شاسی  NAAW61HU2NE483713متعلق به عاطفه اصغری حاجی مفقود
شده و از درجه اعتبارساقط می باشد.

