ستاره اینتر در آستانه انتقال به  PSGقرار گرفت

اوضاع مالی در باشگاه اینتر اصال مساعد نیست و این تیم چاره ای جز
فروش یک ستاره دیگر ترکیب خود ندارد .نشریه توتواسپورت امروز
در گزارشی مدعی شــد مدیران باشگاه پاری سن ژرمن روز دوشنبه
پیشــنهاد جدیدی برای جذب میالن اشکرینیار ،مدافع اهل اسلواکی
ارائه کرده و امیدوارند این بار به توافق نهایی دست یابند .دو هفته پیش
پیشنهاد  50میلیون یورویی پاری سن ژرمن برای این بازیکن رد شد
و حاال آنها با پیشنهاد جدیدی به ارزش  60میلیون یورو به اضافه پنج

میلیون پاداش ،قصد دارند جذب این مدافع ارزشمند را نهایی سازند.
ابتدا قیمت درخواستی باشگاه اینتر برای فروش میالن اشکرینیار 80
میلیون یورو بود ،اما ممکن اســت با توجه به اینکه قرارداد این مدافع
در سال  2023به پایان می رسد ،نراتزوری خواسته مالی خود را برای
فروش میالن اشکرینیار کاهش دهد.
جالب اینجاست این مدافع مســتحکم چند هفته قبل برای تمدید
قرارداد با اینتر به توافق رسیده بود ،اما انتقال به پاریس خواسته مدیران

باشگاه برای بهبود شرایط مالی اینتر است و میالن اشکرینیار نیز با رخ
دادن این اتفاق مخالفت نمی کند .نراتزوری با گلیســون برمر ،مدافع
تورینو به عنوان میالن اشکرینیار به توافق شفاهی رسیده و احتمال
دارد به زودی این بازیکــن جوان و برزیلی را جذب کند .به هر حال
پاری سن ژرمن پارسال با بهره گیری از شرایط بد اینتر موفق به جذب
اشرف حکیمی شد و حاال به نظر می رسد این اتفاق در مورد میالن
اشکرینیار نیز در حال رخ دادن است.
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گزارشی نگرانکننده در واکنش به ادعای فیفا
درباره جامجهانی  ۲۰۲۲بدون کربن

طوالنیترین فاصله بین استادیومهای جامجهانی در قطر فقط  ۵۵کیلومتر
است ،اما نگرانیهای جدیدی در مورد هزینههای زیستمحیطی پدیدار شده
و ادعاهای فیفا نســبت به کربنخنثی بودن این تورنمنت« ،گمراهکننده»
دانسته شده است.
جامجهانی  ۲۰۲۲قطر
 ۸اســتادیوم ساخته شــده برای میزبانی جامجهانی  ۲۰۲۲در قطر تقریب ًا
در محــدوده لندن بــزرگ جا میشــوند .در ظاهر ،یکــی از مزیتهای
زیستمحیطی جامجهانی قطر در مقایسه با تورنمنتهای قبلی ،فاصله کوتاه
بین استادیومها است که نیاز به سفر هوایی را نفی میکند .اما با این وجود،
نشریه «دیلیمیل» گزارش داد ،گزارشی که اخیراً منتشر شده نگرانیهایی
را در مــورد تعهد فیفا و قطر برای برگــزاری اولین جامجهانی بدون کربن
ایجاد کرده است.
از  ۱۶۱۰کیلومتر تا  ۵۵کیلومتر
در روسیه  ،۲۰۱۸بیش از  ۱۶۱۰کیلومتر بین شهرهای میزبان سنپترزبورگ
در شــمال و کراســنودار در جنوب فاصله بود .بنابراین هواداران ،رسانهها،
کارکنان پشــتیبانی و تیمها مجبور بودند از طریق هوایی از سراسر کشور
عبور کنند و در حین حرکت دیاکســیدکربن تولید کنند .این بار و در قطر
 ،۲۰۲۲بیشترین فاصله بین دو استادیوم  ۵۵کیلومتر و کمترین فاصله هم
فقط  ۷کیلومتر است .عالوه بر این ،سیستم مترویی که جدیداً ساخته شده۵ ،
ورزشگاه را به هم متصل میکند و ناوگانی از اتوبوسهای برقی اختصاصی
طرفداران را به  ۳ورزشگاه دیگر میرسانند .در همین حال ،تیمها میتوانند
پایگاهی را انتخاب کنند و برای کل دوره در آنجا بمانند .در حالی که اعطای
جامجهانی به قطر بســیار بحثبرانگیز بوده و منجر به ادعاهای مداوم در
مورد نقض حقوق بشر در حین ساخت ورزشگاهها و زیرساختها شده ،فیفا
و مقامات قطری تالش کردند تا اعتبار زیستمحیطی آن را مورد توجه قرار

دهند .فیفا میگوید برای اولین بار «متعهد به برگزاری یک جامجهانی کام ًال
کربنخنثی» شده است.
فریبکاری فیفا
اما علیرغم ســفرهای محدودی که برای تماشــای مسابقات الزم است،
کمپینها هشــدار جدیدی درباره تأثیرات زیســتمحیطی مسابقات صادر
کردهانــد .فیفا و کمیته عالی قطر که این مســابقات را برگزار میکنند ،در
گزارشی صریحانه متهم شدهاند که هواداران را با ادعای کربنخنثی بودن
طزیست به نام
جامجهانی ،فریب میدهند .گزارش مخرب گروه البی محی 
 ،Carbon Market Watchکه با اتحادیه اروپا در میان سایر نهادهای
بینالمللی برای نظارت بر انتشار کربن همکاری میکند ،اعتبار ادعاهای فیفا
را زیر سؤال برده ،در حالی که فقط  ۶ماه تا بازی افتتاحیه باقی مانده است.
ژیل دوفراسن ،نویســنده این گزارش ،گفت« :بسیار عالی است که شاهد
کاهش شدید تأثیرات آب و هوایی جامجهانی فوتبال باشیم .اما ادعای فقدان
کربن قابل اعتماد نیست .علیرغم عدم شفافیت ،شواهد نشان میدهد که
انتشــار گازهای گلخانهای در این جامجهانی به طور قابلتوجهی بیشتر از
انتظار برگزارکنندگان خواهد بود و اعتبار کربنی که برای جبران این انتشارات
خریداری میشود بعید است تأثیر مثبت کافی بر آب و هوا داشته باشد».
فیفا تخمین میزند که جامجهانی  ۳٫۶میلیون تن دیاکسیدکربن تولید
خواهد کرد که بیش از  ۲٫۱میلیون تن تولید شده در روسیه در سال ۲۰۱۸
و بیش از  ۷۱کشور در سراسر جهان است.
مشکل اقامت و فضای کوچک
ممکن است برخی از مزایای نزدیک بودن استادیومها به هم در قطر از بین
برود زیرا گروههای هوادار میترسند همه هواداران مهمان جایی برای اقامت
پیدا نکنند .انتظار میرود بیش از یک میلیون بازدیدکننده به این کشور در
خاورمیانــه بروند در حالی که تنهــا  ۱۳۰۰۰۰اتاق هتل برای آنها در نظر

توافق  PSGبا مربی جدید؛
ناصر دست به جیب شد

به نظر میرســد که تصمیم مدیران پی
اس جی بــرای قطع همکاری با پوچتینو
نهایی شــده و این مربی به زودی از این
تیم جدا خواهد شد.
در چند هفته اخیر گزینههای بسیاری به
عنــوان نامزدهای هدایت این تیم مطرح
شــدهاند که نام مربیان بزرگ و مطرحی
در بین آنها به چشم میخورد .اصلیترین
گزینه پی اس جی ،زین الدین زیدان بود
که پیش از این ســه بار با رئال مادرید قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شــده بود و به باور
مدیران این تیم ،میتوانســت کمک بسیاری در رسیدن این تیم به این رویای قدیمی
کند.
با این حال ،مذاکرات با این مربی فرانسوی به نتیجه نرسید و او مانند چند ماه گذشته
به این باشــگاه اعالم کرد که تصمیمی برای قبول هدایت این تیم ندارد تا مدیران پی
اس جی به فکر مربی جدیدی باشند .چند روز قبل رسانههای فرانسوی اعالم کردند که
کریستوف گالتیه گزینه جدیدی پی اس جی برای فصل آینده است ،مربیای که فصل
 2020-21موفق شــد لیل را به مقام قهرمانی برساند و فصل گذشته نیز هدایت نیس
را برعهده داشــت .با این حال ،این مربی  55ساله دو سال دیگر با نیس قرارداد دارد و
حاال پی اس جی باید برای فســخ این قرارداد مبلغ  10میلیون یورو به نیس بپردازد تا
اجازه جدایی گالتیه را صادر کند .شــب گذشــته نشریه اکیپ ادعا کرد که پی اس جی
در مذاکره با نیس برای گالتیه به توافق رســیده و با پرداخت  10میلیون یورو بند فسخ
این مربی ،او را در اختیار خواهد گرفت .گالتیه باید از  13روز دیگر تمرینات پیش فصل
نیس را زیر نظر بگیرد و باشــگاه فرانســوی قصد دارد هر چه زودتر تکلیف او روشــن
شــود .انتقال گالتیه به پی اس جی تحت هر شرایطی به وضعیت پوچتینو وابسته است
و تا زمانی که پی اس جی با وکالی پوچتینو برای فســخ قرارداد به توافق نرسد ،هیچ
چیز نهایی نخواهد شــد .پی اس جی برای فسخ با پوچتینو باید  20میلیون یورو هزینه
کند و در تالش برای کاهش این مبلغ اســت .گالتیه دو فصل پیش توانسته بود لیل را
قهرمان لیگ کند و جالب اینکه لوئیز کامپوس ،مدیر ورزشــی جدید پی اس جی در آن
مقطع برای لیل کار می کرد .در واقع گالتیه گزینه مدنظر کامپوس برای پاریسی ها بود.

گرفته شــده است .کشورهای همسایه در حال حاضر خود را برای میزبانی
از هواداران آماده میکنند که در این صورت هواداران باید برای تماشــای
مســابقات پرواز کنند و این هم هزینههای مالی و زیســت محیطی قابل
توجهی در پی دارد.با این حال ،نگرانیهای  CMWبر این اســاس است
که فیفا و قطر چگونه انتشار کربن را اندازهگیری میکنند و آنها را جبران
میکنند .آنها بهویژه از ساخت و بازسازی استادیومها که عمدت ًا از ابتدا در
بیابان ساخته شــدهاند ،انتقاد دارند .از  ۸استادیوم که میزبان مسابقات ۳۲
کشوری خواهند بود ۷ ،استادیوم کام ًال جدید هستند و هشتمین استادیوم،
خلیفه است که برای جامجهانی که از  ۲۱نوامبر آغاز میشود ،بازسازی شده
است .این کار تأثیر بسیار زیادی از نظر انتشار کربن داشته ،اما برگزارکنندگان
مسابقات تنها بخش کوچکی از آن را در محاسبات خود در نظر میگیرند.این
گزارش همچنین اشاره میکند که استادیومها به طور خاص برای جامجهانی
ساخته شــدهاند و پایتخت قطر ،دوحه ،قبل از میزبانی مسابقات تنها یک
استادیوم بزرگ داشت .در این گزارش آمده است« :استفاده آینده از این تعداد
استادیوم در چنین فضای جغرافیایی کوچک نامشخص است».
ایدههایغیرمعتبر
عالوه بر این CMW،میگوید که نحوه جبران انتشار کربن نیز «مشکوک»
است .در این گزارش آمده است« :استاندارد جدیدی مخصوص ًا برای مسابقات
ایجاد شد که ســؤاالتی را در مورد اعتبار و اســتقالل این طرح ایجاد کرد.
پروژههای ثبتشده در حال حاضر بسیار بعید است که اعتباراتی ایجاد کنند که
به طور مؤثر انتشار گازهای گلخانهای مسابقات را متعادل کند .چنین اعتبارات
بیکیفیتی جامجهانی را «کربنخنثی» نخواهد کرد ».همچنین طرحهایی که
پیشنهاد کاشــت درختان و علفها در بیابان را میدهند ،به عنوان ایدههای
«غیرمعتبر» رد میشوند .مقامات قطری گفتهاند که بعد از این مسابقات اندازه
برخی از اســتادیومها را کاهش خواهنــد داد ،اما  ۶مرکز با ظرفیتهای بین

لواندوفسکیمیماند؛
کان تیم هیجانانگیزی ساخته

حسن صالح حمیدزیچ ،مدیر ورزشی تیم
فوتبال بایرن مونیخ و رابرت لواندوفسکی
در گفتوگــوی تلفنی اخیر خــود توافق
کردهاند که نگذارند تنشهای اخیر تشدید
شود و به طور شــفاهی صلح کردهاند .نه
لواندوفســکی و نــه مدیــر برنامههای او
نمیخواهند اظهارات جدیدی داشته باشند
چــون هر دو میدانند که پیشــنهاد جدید
بارسلونا در حال رسیدن است.طبق گزارش
ها باشگاه بارسلونا که برای به خدمت گرفتن روبرت لواندوفسکی در پنجره نقلوانتقاالت
تابســتانی جاری مصمم اســت ،خود را آماده ارائه پیشنهادی بهبود یافته و جدید به بایرن
مونیخ برای جذب این بازیکن میکند اما اولی هوینس رئیس ســابق بایرن معتقد اســت
ســتاره لهستانی ماندنی اســت .هوینس به «اســپورت  »1گفت «:در جریانم که مدیران
باشــگاه سخت در تالش برای ســاختن یک تیم جدید هســتند .اخیرا با اولی کان(مدیر
اجرایی) صحبت می کردم و اگر برنامه هایی که برایم توضیح داد به ثمر بنشــیند ،بایرن
تیمی هیجان انگیز و جذاب تر برای فصل بعد خواهد داشت و البته با رابرت لواندوفسکی».
هوینس در ادامه به پینی زاهاوی ،ایجنت لواندوفسکی هم هشدار داد «:قرار نیست همیشه
اوضاع به ســود زاهاوی و دیگر ایجنت ها پیش برود .به همین دلیل او عصبانی شده و از
تمام افراد دخیل در این قضیه خواســته تا اظهارنظر کنند .او همیشه اینگونه بوده و وقتی
اوضاع به ســودش پیش نمی رود ،تنش ایجاد می کند .برای لواندوفســکی هیچ جانشین
مناســبی نیست پس او باید بماند و ســپس خواهیم دید که تمدید می کند یا رایگان جدا
می شــود ».لوتار ماتئوس ،اســطوره بایرن مونیخ و فوتبال آلمان ،میگوید در صورتیکه
شایعات به واقعیت پیوسته و رابرت لواندوفسکی ،باواریا را ترک کند روملو لوکاکو ،مهاجم
بلژیکی چلســی ،تنها گزینه و راهحل ایدهآل برای پر کردن جای خالی او در بایرن خواهد
بود.ماتئوس معتقد اســت پیوســتن ســادیو مانه به بایرن هم خرید خیلی خوبی است که
قدرت تهاجمی تیم را افزایش میدهد ولی بایرن برای پر کردن جای خالی لواندوفســکی
به مهاجمی به ســبک و سیاق او نیاز دارد و تنها کسی که این روزها در فوتبال دنیا چنین
سبکی دارد ،رومرو لوکاکو است .لوکاکو فصل گذشته را با پیراهن چلسی پشت سر گذاشت
ولی در استمفوردبریج اصال موفق نبود.

 ۲۰۰۰۰تا  ۴۵۰۰۰باقی خواهند ماند .بزرگترین آنها استادیوم خلیفه خواهد
بود ،در حالی که حدود نیمی از صندلیهای  ۵استادیوم دیگر حذف خواهند شد.
اســتادیوم لوسیل از رده خارج میشود و به مرکزی برای خدمات اجتماعی و
آموزشی تبدیل میشود و استادیوم  ۹۷۴که از کانتینرهای حمل و نقل ساخته
شــده است ،به طور کامل برچیده میشود .برگزارکنندگان در وبسایت خود
میگویند« :پیشنهاد قطر اهدای صندلیهای جداشدنی سکوها به کشورهایی
است که به زیرساختهای ورزشی نیاز دارند و در نتیجه از توسعه فوتبال حمایت
میکند .کمیته عالی معتقد است که این طرح تضمین میکند که استادیومهای
مناسب قطر پس از سال  ۲۰۲۲باقی خواهد ماند».
واکنش فیفا
کمیته عالــی و فیفا ارزیابی  CMWدر مورد ادعاهای کربنخنثی بودن
جامجهانی و اقدامات برای محدود کردن و جبران انتشار گازهای گلخانهای
را به شــدت مورد مناقشه قرار دادهاند .ســخنگوی کمیته عالی تحویل و
میراث به نشریه «دیلیمیل» گفت« :نتیجهگیری درباره تعهد شورای عالی
امنیت برای ارائه اولین جامجهانی فوتبال بدون کربن در جهان ،بر اســاس
حدس و گمان و نادرست است .ما در مسیر میزبانی جامجهانی بدون کربن
هستیم .با وجود تمام مســابقاتی که در دوحه و اطراف آن برگزار میشود،

ضرر هنگفت انتقال بازیهای
بارسا به المپیک
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مراجعانتقال
کاتاالن ،این
تسلیمطبق تخمین
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رسیدگی این یک افتخار و
بگذاریم ،متشکریم.
ابالغ را به اشتراک
آگهیبارسلونا
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راحتی
از
اطمینان
برای
را
المپیک
امکانات
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رئیس شعبه 3شورای حل اختالف آبادان
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آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

جلسه سه ساعته جواب داد؛

لوکاکو در یک قدمی اینتر

لوکاکو تابستان سال گذشته و پس از کسب عنوان
قهرمانی لیگ ایتالیا به همراه اینتر تصمیم گرفت از
این تیم جدا شده و راهی چلسی شود.
اما دوران حضور او در استمفورد بریج مطابق انتظار
پیش نرفت و این بازیکن خیلی زود اعالم کرد که از
ترک اینتر پشــیمان است و دوست دارد بار دیگر به
لیگ ایتالیا برگشته و با پیراهن اینتر به میدان برود.
مطرح کردن این اظهارات باعث ناراحتی مدیران و
کادر فنی چلسی شده و شــرایط لوکاکو در این تیم
را بدتر کرد ،تا جایی که او حتی از فهرســت این تیم
نیز کنار گذاشته و به بازیکنی سکونشین تبدیل شد.
پس از پایان فصل گذشــته بود که شایعات درباره
بازگشــت این بازیکــن به اوج رســید و با موافقت
مدیریت جدید باشــگاه چلسی ،تالشها برای انتقال
او به اینتر آغاز شد.
روزنامه انگلیســی دیلی میل پیش از این خبر داده
بود که مدیران دو باشــگاه اینتر و چلسی قرار است
روز دوشنبه مکالمهای ویدیویی را انجام داده تا درباره
آینده این بازیکن و شرایط انتقال او صحبت کنند.
حاال روزنامه ایتالیای گاتزتا دلو اسپورت مدعی شده
که این مکالمه بیشتر از سه ساعت به طول انجامیده
اما در نهایت دو طرف بــه توافق نهایی برای انجام
این انتقال دست پیدا کردهاند.
گفته میشود که استیون ژانگ ،مالک باشگاه اینتر،
در نهایت شــرایط تاد بولی مالک جدید چلســی را

پذیرفته و قرار اســت که این باشگاه ایتالیایی مبلغ
هشــت میلیون یورو به عنوان هزینــه اولیه انتقال
ایــن بازیکن پرداخت کرده و بند پاداش  2.5میلیون
یورویی نیز برای او در نظر بگیرد.
پیش از این بســیاری از منابع از تماس شــخصی
لوکاکو با ژانگ برای فراهم کردن زمینه بازگشــتش
به اینتر خبر داده بودند .در همین خصوص نشــریه
انگلیسی اتلتیک نوشت عاملی که باعث شده انتقال
قرضی روملو لوکاکو از چلســی به اینترمیالن تا این
لحظه انجام نشده باقی بماند مخالفت استیون ژانگ،
رئیس باشگاه ایتالیایی است.
لوکاکو تابســتان پارســال اینتر را تــرک کرد و با
قراردادی  98میلیون پوندی راهی چلسی شد .او اما
در غرب لندن فصل فاجعهباری داشــت تا تابستان

امسال شایعات درباره بازگشت او به اینتر اوج بگیرد.
مالک جدید چلســی معتقد است بازگشت لوکاکو به
اینتر برای باشگاه لندنی تصمیمی مناسب خواهد بود
اما همردیف او در اینتر ،استیون ژانگ ،ظاهرا با این
دیدگاه موافقت چندانی ندارد.
بر اســاس این گزارش ،چلســی خواهان این است
که برای قطعی شــدن قرارداد قرضی انتقال لوکاکو،
اینتر ابتــدا  10میلیون یورو پرداخــت کند و از این
گذشــته اینتر باید دســتمزد لوکاکو را تمام و کمال
پرداخت کند.
نکته جدید و جذاب گزارش اتلتیک اینجا اســت که
با اینکه سایر مســئولین اینتر با این پیشنهاد چلسی
موافق هستند ولی استیون ژانگ هنوز متقاعد نشده.
بر اســاس گزارشهــا لوکاکو در حــال حاضر از
اســتمفوردبریج هــر هفته 325هزار پوند دســتمزد
دریافــت میکند .به نظر میرســد دســتمزد باالی
لوکاکــو مهمترین عاملی اســت که ژانــگ را در
پذیرفتن پیشنهاد چلسی دچار تردید کرده است.
در گذشــته شایع شــده بود که چلسی حاضر است
با اینتر درباره وارد شــدن دیگــر بازیکنان این تیم
به معاملــه صحبت کند و بــه نامهایی مثل میالن
اشــکرینیار و دنزل دامفریس اشــاره کرده .اما حاال
مشــخص شــده که اینتر تنها قصد دارد لوکاکو را
بهصورت قرضی از چلســی بگیــرد و عالقهای به
معامالت دیگر با این باشگاه انگلیسی ندارد.
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وصول اعتراض
مذکور و
است در صورت انقضای مدت
عدمسند
فقدان
آگهی
صادر خواهد شد.م.الف8745
خانم فاطمه شیخ برابر وکالتنامه شماره  4681مورخه  1392/02/03دفترخانه 128
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/01:تاریخ انتشارنوبت دوم1401/04/15:
گنبد از طرف آقای منصور ادریسی فر( سارانی) فرزند حسینعلی با ارائه دو برگ شهادت
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
شهود مصدق ،مدعی شده که سند مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
بمساحت  80/45متر مربع ذیل ثبت101004صفحه  341جلد 538به شماره
رسیدگی
دادخواست و
بخش  10حوزه ثبتی
وقت اصلی
-1/46962
ابالغ پالک ثبتی
آگهیشماره
ورقه مالکیت 256233
سند رهنی
گردیده وبهبرابر
جوادوصادر
محمدثبت
خواهان :سارانی)
ادریسی فر (
بنام آقای منصور
گنبدکاووس
بلوار
نشانی :
سیاحت
 42/3/1401ح
پرونده :
کالسه
نشانی:رهن بانک
گنبدکاووس در
شماره 38
تنظیمی 3دفترخانه
1391/12/12
قایقرانی-9724
شماره
مجهول
عباسی به
خوانده  :سارا
مادر پالک
–جنب کلینیک
تقاضای
است،و لذا
شعبه مفقود
جابجائی
است ،بعلت
گنبدکاووس
وقت
آبادان
گردیدهاختالف
3شورای حل
رسیدگی :
گرفتهمرجع
قرار وجه
مطالبه
مسکن خواسته :
المکان
اصالحی ماده
برابربهتبصره
نموده است،
ساعت :این18اداره
مالکیت را از
المثنی سند
صدور
طرفیت
یکفوق به
خواسته
دادخواستی
خواهان
1401/5/24
رسیدگی :
گردد باو
ثبت می
کثیراالنتشاربهآگهی
روزنامه
که نوبت
مراتباندیک
قانون
خواندهآئین
120
رسیده و
42/3/1401ح
تحت درکالسه
ثبتنموده
شعبه
نامهاین
تقدیم
ظرف (10ده)
مالکیت یا
اصل سند
خواندهوجود
اینکهمدعی
رعایت کس
لذا هر
دادرسی
باشد آیین
خودقانون
نزد 73
معاملهماده
سنداستناد
باشد به
المکان می
مجهول
اینصورت
نوبتدردرغیر
ارائهیکنماید
ووقتبه این
مستندات
ضمن ارائه
اعتراض را
مدنیمدارک
روز
روزنامه کثیر
ادارهبرای
رسیدگی
وضمایم آن
دادخواست
آگهی ابالغ
انتشار
خواهد شد/.
مذکور
مدت
پس از
تاریخ و اصل
8754مراجعه
م.الفشعبه
رسیدگی به
اقداماز تاریخ
مقرراتقبل
برابرمی تواند
خوانده
گردد
انقضایمی
االنتشار آگهی
آگهی1401/04/01:
ضمایم آن را تحویل بگیرد
دادخواست و
گنبدکاووس
ثبت اسناد و
رضا سارانی رئیس
آبادان
امالکاختالف
3شورای حل
ادارهشعبه
رئیس

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

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره  140160312004001804مورخ 1401/03/29موضوع کالسه
 1399114412004000723هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم محبوبه جاللی حسینی
فرزند سید صادق بشماره شناسنامه  629و شماره ملی  0937484131در ششدانگ

پروازهای داخلی وجود نخواهد داشــت ،و متروی پیشرفته دوحه به عنوان
ستون اصلی حمل و نقل مورد استفاده قرار میگیرد و توسط نزدیک به ۸۰۰
اتوبوس برقی جدید پشتیبانی میشود .نیروگاه خورشیدی  ۸۰۰مگاواتی تازه
ساخته شده با وسعت  ۱۰کیلومتر مربع ،انرژی تجدیدپذیر را برای سالهای
آینده تامین میکند و نزدیک به یک میلیون متر مربع فضای ســبز جدید،
امکانات تفریحی ایجاد میکند ،دمای محلی را کم کرده و انتشار گازهای
گلخانهای را کاهش میدهد».این سخنگو افزود« :انتشار گازهای گلخانهای
که هنگام آمادهسازی و میزبانی مسابقات اجتنابناپذیر خواهد بود ،از طریق
سرمایهگذاری در اعتبارات کربن شناخته شده و تایید شده بینالمللی جبران
میشود .تصمیم شــورای عالی امنیت برای جبران شفاف و فعاالنه انتشار
کربن به شیوهای مسئوالنه به جای انتقاد باید به رسمیت شناخته شود».در
همین حال ،فیفا تأکید کرد که «در هیچ نقطهای سهامداران خود را گمراه
نکرده است ».یکی از سخنگویان فیفا گفت« :فیفا به طور کامل از خطراتی
که رویدادهای بزرگ بر اقتصاد ،محیط زیست و مردم و جوامع ایجاد میکنند
آگاه است و تالش میکند تا با این تأثیرات مقابله کند و از فرصتهایی که
برای کاهش تأثیرات منفی و به حداکثر رساندن تأثیرات مثبت این تورنمنت
نمادین ایجاد میشود استفاده کند».

تبریک به بایرن مونیخ؛
عجب ستارهای گرفتید

ســادیو مانه ،مهاجم سابق لیورپول امروز
برای سپری کردن تست های پزشکی خود
راهی مونیخ شــده و به نظر می رســد به
زودی خبر رســمی انتقال این ستاره گلزن
به بایرن مونیخ منتشر خواهد شد .لوریس
کاریوس که در گذشــته با سادیو مانه در
رختکن لیورپول همبازی بود ،مدعی شــد
او بازیکن بسیار باکیفیت است و بوندسلیگا
ســتاره ای
موضوعچنین
آگهی شــدن
باید از اضافه
قانون وبهماده 13آئین نامه قانون تعیین
ماده3
سند
فاقد
واراضی و
خوشــحالثبتی
تکلیف وضعیت
رسمی و فوق
دیوانه کننده
انتقال
ساختمانهاییک
کاریوس گفت« :این
باشد.لوریس
فوتبال آلمان
1401/03/02موضوع کالسه
العاده رأی
برابر
لیورپول به
مورخیکی از بهترین بازیکنان
140160312004001214مانه
شماره مونیخ ،خواهد بود زیرا ســادیو
برای بایرن
 1399114412004000782هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ملک می
شما فقط
بگیرد،
خدمت
به
را
او
مانند
فردی
شد
موفق
مونیخ
بایرن
اگر
آید.
می
شمار
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت
خواهد
آلمان
عبدالکریملیگ
جدید دیگر در
یک ستاره
بگویید .او
مالکانهتبریک
بوندســلیگا
توانید به آنها
فرزند
مرادی
آقای/خانم
متقاضی
بالمعارض
گنبدکاووس وتصرفات
قطعه
ششدانگ
 2030922269در
 672و شماره
شناسنامه
خداوردی
فردی
سادیویکمانه
خواهم شد.
بوندسلیگاملیبسیار خوشحال
پیشــرفت
بشمارهبرای
بنابراین من
بود،
زمین احداث بنا شده به مساحت  20073مترمربع جدا شده از پالک شماره -20اصلی
اقامت
زمان
از
نیز
آلمانی
کمی
همچنین
او
است.
زیر
به
سر
واقعا
انسانی
و
محتاط
بســیار
واقع درگنبدکاووس اراضی کشاورزی سلطانعلی بخش  11حوزه ثبت ملک گنبد انتقال
شمارهاگر او
رسمی ام و
خوبی داشته
رابطه خیلی
قزلبا او
همیشه
آقایمن
رسمی( کند.
صحبت می
خود
موضوع سند
چپرلی
صوفی
ســالزبورگمالک
ملکدربالواسطه از
شماره  -16گنبد) به
رسمی
محیطاسناد
دفترخانه
تنظیمی
داشت.
نخواهد
سازگاری با
1393/10/29برای
مورخهیچ مشکلی
160830بیاید،
به آلمان
متقاضی بوده و تصرفات متقاضی نسبت به مورد تقاضا احراز گردیده  ،لذا به منظور اطالع
موقعیت
بگیرم .این
خودم را
هســتم
آینده؟ من
برنامه برای
یکنسبت
اشخاص
صورتی که
تصمیم در
توانممی شود
 15وروزمیآگهی
آزادفاصله
نوبت به
مراتب در دو
عموم
همیشه
است ،اما
جدیدی در
داشتهچالش
هستم.
منتظر آن
مشتاقانه
که من
جدید
ایناولین
انتشار
راه تاریخ
توانند از
باشند می
اعتراضی
متقاضی
مالکیت
استسند
صدور
به
رسید،ظرف مدت
جسمیاخذ
تسلیم وو پس از
خود را
اعتراض
مدت دو
آگهی
آماده هستم».
اداره روحی
حاالبهنیزایناز نظر
بوده و
پیشماهرویم
اتفاقاتبهخوبی
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
مالکیتمانده
باشگاه باقی
لیورپول با این
وصول 30ساله
مهاجم
ســادیو
قرارداد
ســال از
تنها
مقررات سند
اعتراض طبق
مانه،عدم
مذکور و
مدت
انقضای
یکصورت
است در
شد.م.الف8745قرارداد با یکدیگر به توافق نرســیدند .بدین ترتیب این مهاجم
طرفین برای تمدید
بــود
صادر وخواهد
انتشارنوبت
اول–1401/04/01:بهتاریخ
به نوبت
انتشار
دوم1401/04/15:مثبت
تیم آلمانی پاسخ
پیشنهاد این
بایرن مونیخ گرفت و
تاریخانتقال
ســنگالی تصمیم به
رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
موفق به جذب
مونیخ
بایرن
رســد
می
نظر
به
شــدند
مدعی
مختلفی
داد .همچنین منابع
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
است.
شده
پوند
میلیون
35
حدود
در
مبلغی
سادیو مانه با آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بلوارمورد
شــد و
مونیخ
جوادراهی
اختصاصی
ســتاره باتجربه
اما
شــهربه نشانی :
سیاحت
پروازی محمد
باالخره باخواهان :
 42/3/1401ح
اینپرونده :
کالسه
پزشکی
نشانی:تست
که فردا
سارااز آن
حاکی
گرفت .اخبار
هواداران بایرن
استقبال
مجهول
است به
عباسی
خوانده :
قرارپالک 3
کلینیکنیزمادر
قایقرانی –جنب
آباداننیزوقت
حل واختالف
مرجع
مطالبه وجه
المکان
مراسم
چهارشنبه
3شورایشــد
شعبه خواهد
رسیدگی :برگزار
بایرن مونیخ
باشــگاه
خواسته :کمپ
ســادیو مانه در
رسیدگی  1401/5/24 :ساعت  18 :خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت
است.
شده
ریزی
برنامه
نا
آره
آلیانس
اســتادیوم
در
بازیکن
این
معارفه
خوانده تقدیم این شعبه نموده اند که تحت کالسه 42/3/1401ح به ثبت رسیده و با
رعایت اینکه خوانده مجهول المکان می باشد به استناد ماده  73قانون آیین دادرسی
مدنی آگهی ابالغ دادخواست وضمایم آن ووقت رسیدگی برای یک نوبت در روزنامه کثیر
االنتشار آگهی می گردد خوانده می تواند قبل از تاریخ رسیدگی به شعبه مراجعه و اصل
دادخواست و ضمایم آن را تحویل بگیرد

رئیس شعبه 3شورای حل اختالف آبادان

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

آگهی موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1401/03/02موضوع کالسه
 140160312004001214مورخ 1401/03/29موضوع
برابر رأی شماره 140160312004001804
 1399114412004000782هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
1399114412004000723
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
مرادی فرزند
عبدالکریم
حسینی
جاللی
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم محبوبه
قطعه
در یک
ششدانگ
 2030922269در
شناسنامهشماره
شناسنامه  672و
سیدبشماره
خداوردی
ششدانگ
0937484131
 629وملیشماره ملی
صادق بشماره
فرزند
-20اصلی
جدا شده
مترمربع
مساحتبه20073
زمین شده
احداث بنا
شمارهپالک 161
پالکشده از
مترمربعاز جدا
125/71
مساحت
به بنا شده
احداث
زمینقطعه
یک
گنبد انتقال
بخش 11
درگنبدکاووس اراضی
واقع
ملکگنبد
ثبتملک
حوزهثبت
09حوزه
سلطانعلیبخش
کشاورزیفرمانداری
درگنبدکاووس شهرک
اصلی واقع
شماره
عمومرسمی
اطالع سند
منظورموضوع
قزلبهچپرلی
رسمی( آقای
الواسطه ازمالک
بالواسطه از
مراتب در دو
صوفی ،لذا
نوریان بوده
حمید رضا
ملک مع
به
تنظیمیدردفترخانه
گنبد)سند
-16صدور
شماره به
رسمی نسبت
اسناداشخاص
صورتی که
1393/10/29می شود
مورخ 15روز آگهی
160830فاصله
نوبت به
منظوربهاطالع
گردیده  ،لذا
تقاضا احراز
باشندبهمیمورد
داشتهنسبت
متقاضی
متقاضیتصرفات
متقاضی بوده و
مدت
اولینبهآگهی
تاریخ انتشار
توانند از
اعتراضی
مالکیت
اشخاص
اخذدر صورتی
پسمیازشود
آگهی
اداره 15روز
فاصله
در دو
ماهمراتب
عموم
نسبتاز
یک ماه
رسید،ظرفکهمدت
تسلیم و
نوبتبهبهاین
خود را
اعتراض
دو
اولین
انتشار
توانند از تاریخ
مراجعباشند
اعتراضیبهداشته
سند مالکیت متقاضی
صدور
به
در
است
نمایند.بدیهی
قضاییمیتقدیم
اعتراض،دادخواست خود را
تسلیم
تاریخ
رسید،ظرف مدت
طبقپس از
تسلیم و
این اداره
عدمرا به
اعتراض وخود
انقضایدو ماه
صورتبه مدت
آگهی
صادر
مقرراتاخذسند مالکیت
اعتراض
وصول
مدت مذکور
شد.م.الف8753اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی
ماه از تاریخ تسلیم
یک
خواهد
دوم1401/04/15:سند مالکیت
اعتراض طبق مقررات
تاریخ وصول
اول–1401/04/01:و عدم
نوبتانقضای مدت مذکور
صورت
تاریخ در
است
انتشارنوبت
انتشار
صادر خواهد شد.م.الف 8745رضا سارانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس
دوم1401/04/15:
تاریخ انتشار نوبت اول –1401/04/01:تاریخ انتشارنوبت
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
مالکیتاسناد و امالک گنبدکاووس
سند اداره ثبت
سارانی رئیس
رضافقدان
آگهی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
خانم فاطمه شیخ برابر وکالتنامه شماره  4681مورخه  1392/02/03دفترخانه 128
رسیدگی
وقت
دادخواست و
منصورابالغ
گنبد از طرف آقایآگهی
ارائه دو برگ شهادت
حسینعلی با
فرزند
ادریسی فر( سارانی)
نشانی  :بلوار
دستگاه به
جوادیکسیاحت
سندخواهان
که ح
42/3/1401
مسکونی
آپارتمان
محمددانگ
مالکیت :شش
پرونده ،:مدعی شده
کالسهمصدق
شهود
نشانی:بهمجهول
 341به
عباسی
پالک  3خوانده  :سارا
بمساحت–جنب
قایقرانی
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تاریخ انتشار
پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات اقدام خواهد شد /.م.الف 8754
آگهی1401/04/01:
موضوع ماده 3قانون و ماده 13آئین نامه قانون تعیین
آگهی
گنبدکاووس
فاقدامالک
ساختمانهایاسناد و
سارانیورئیس اداره ثبت
تکلیف وضعیت ثبتی رضا
سند رسمی
واراضی

برابر رأی شماره  140160312004001804مورخ 1401/03/29موضوع کالسه
 1399114412004000723هیات اول /دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک
گنبدکاووس تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم محبوبه جاللی حسینی
فرزند سید صادق بشماره شناسنامه  629و شماره ملی  0937484131در ششدانگ
یک قطعه زمین احداث بنا شده به مساحت  125/71مترمربع جدا شده از پالک 161
اصلی واقع درگنبدکاووس شهرک فرمانداری بخش 09حوزه ثبت ملک گنبد انتقال
ملک مع الواسطه از حمید رضا نوریان بوده  ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو

