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بالتکلیفیم و مشکل مالی داریم
پیشکسوتان جور باشگاه را می کشیدند
مهدی قنبری در گفت و گو با خبرنگار
ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص
دیدار تیمش مقابل سایپا در هفته
سیزدهم رقابت های لیگ یک اظهار
داشت :با توجه به این که مشکالت
زیادی در تیم وجود دارد و به مدت
یک ماه تمرین نداشتیم و چند بازیکن
در اختیار تیم نبودند ،بازی خوبی ارائه
دادیم .تعدادی از بازیکنان اعالم کردند
که ادامه همکاری برایشان مقدور
نیست و ما در دیدار با سایپا با بازیکنان
زیر  23سال خود وارد زمین شدیم تا
بازی برگزار شود.
وی افزود :مقابل سایپا هر چه که به
جلو رفتیم بازیکنان از لحاظ بدنی دچار
مشکل شدند و با وجود این شرایط
توانستیم بازی را به خوبی کنترل کنیم.
دو گل در دیدار گذشته به ثمر رساندیم
ولی داور آنها را قبول نکرد.سرمربی
شاهین شهرداری بوشهر در مورد این که
آیا مشکالت مالی در باشگاه همچنان
آنها را اذیت می کند یا خیر گفت :ما
مشکالت فراتر از مالی داریم و جدا از
آن بالتکلیف بودن باشگاه ما را اذیت

می کند .کسی نیست که مسئولیت
باشگاه را قبول کند و نمی دانیم که
مالک باشگاه چه کسی است .البته که
مالک باشگاه شهرداری است ولی فقط
به صورت اسمی است و مسئوالن به ما
کمک نمی کنند.قنبری ادامه داد :منظور
من از این صحبت ها این است که اگر
در مسابقات برای یک بازیکن اتفاقی
رخ دهد کسی نیست که مسئولیتش
را قبول کند 99 .درصد مشکالت شاهین
مشکالت مالی است و فقط یک درصد

مشکل واقعی وجود دارد ولی همان
یک درصد باعث می شود که تمرینات
تیم تعطیل شود .وی در خصوص
بیانیه پیشکسوتان باشگاه به شهرداری
مبنی بر این که قصد در اختیار گرفتن
باشگاه را دارند ،عنوان کرد :یکسری از
پیشکسوتان باشگاه شاهین شهرداری
که در بدنه شهرداری حضور دارند ،تا به
االن به واسطه حضورشان جور مدیریتی
تیم را کشیده اند .بیانیه آنها این گونه
بوده که ما از حاال به بعد نمی توانیم

جور ناهماهنگی در مدیریت باشگاه را
بکشیم و اگر قرار است ما مشکالت را
حل کنیم تیم را به خودمان بسپارید تا
اسپانسر یا اعضای جدید اضافه کنیم.
این موضوع یک تعیین تکلیف از طرف
شهرداری بوده است.سرمربی بوشهری
ها در مورد بازی فردای تیمش مقابل
خیبر خرم آباد اظهار داشت :باتوجه به
این که خیبر یکی از مدعیان صعود به
لیگ برتر است و پشتیبان خوبی دارد،
بازی سختی در مقابل آنها خواهیم
داشت .شرایط ما با تیم های دیگر
نابرابر است و با توجه به این که تمرین
نداشتیم هیچ ایده فنی در بازی بعدی
خود نداریم .تعدادی از بازیکنانمان دچار
سرماخوردگی شدند و مصدوم هستند و
با وجود این شرایط در بازی های لیگ
شرکت می کنیم تا بتوانیم از سقوط تیم
جلوگیری کنیم.
قنبری تاکید کرد :متاسفانه شرایط هیچ
تغییری نمی کند و امیدوارم مسئوالن
نگاهشان به فوتبال را عوض کنند و
اتفاقاتی رخ دهد تا تمامی باشگاه ها
پشتیبان داشته باشند.

 23هزار تماشاگر برای دیدار ایران  -عراق

این خبر در حالی منتشر شد که از لحظه مصدومیت او در بازی
با شهرخودرو شایعاتی پیرامون شدت آسیب دیدگی این بازیکن
وجود داشت اما در نهایت باشگاه پرسپولیس لحظاتی پیش این
خبر را تائید کرد.با این حساب لیگ بیست و یکم از همین حاال
برای این مهاجم جنوبی و بهترین گلزن این فصل پرسپولیس
به پایان رسید.دکتر حقیقت پزشک تیم پرسپولیس درباره
مصدومیت آل کثیر گفت :با توجه به تصویربرداری انجام شده و
نظر کمیسیون پزشکی ،متاسفانه آسیبدیدگی عیسیآلکثیر که
در بازی با پدیده رخ داد ،مربوط به پارگی رباط صلیبی میشود.
در ارتباط با این آسیب ،تمام اقدامات پزشکی از لحظه اول انجام
شد و تالش خواهیم کرد وی را در سریعترین زمان ممکن آماده
اقدامات بعدی کنیم.او پس از اینکه التهاب زانویش کمتر شود ،باید
پای خود را به تیغ جراحان بسپارد و پس از آن دوره نقاهت شش
ماهه را خواهد داشت که احتماال تا تابستان  1401طول میکشد
و به این ترتیب او در پیش فصل لیگ بیست و دوم میتواند
به میادین بازگردد.عیسی آل کثیر در فصل جاری چهار گل برای
پرسپولیس به ثمر رساند.پرسپولیس در سالهای اخیر بازیکنانی
نظیر محمد انصاری ،محسن ربیع خواه و حسین ماهینی را به
دلیل پارگی رباط صلیبی از دست داد .نکته مهم اینکه قرارداد آل
کثیر در پایان فصل با سرخپوشان به اتمام خواهد رسید.عیسی
آل کثیر بهترین گلزن این فصل پرسپولیس با چهار گل بود و امید
زیادی برای آقای گلی در لیگ بیست و یکم داشت اما همچون
فصل گذشته که نیمی از لیگ را به دلیل محرومیت از دست داد،
این بار به دلیل مصدومیت در دور برگشت نمیتواند تیمش را
همراهی کند.لحظه مصدومیت عیسی آل کثیر؛ او پیش از کنترل
توپ به دلیل احساس درد از زانو روی زمین افتاد و زانوی پای
راست خود را گرفت و با خروج از زمین ،فرضیه پارگی رباط صلیبی
وی شکل گرفت.آل کثیر در دقیقه  50بازی با شهرخودرو ،در حالی
از ناحیه زانو آسیب دید که برای کنترل توپ ارسالی از طرف
میالد سرلک استارت زده بود اما بدون برخورد با بازیکنی دیگر،
روی زمین افتاد و دقایقی بعد با مهدی عبدی تعویض شد .نوع
مصدومیت وی و واکنش عیسی در همان لحظات ،شایعه پارگی
رباط صلیبی را ایجاد کرد.

علیرغم ثبت رکورد فاجعهبار؛

مورینیو اخراج منیشود
رم روز یکشنبه با نتیجه  4-3برابر یوونتوس شکست خورد
و این در حالی بود که آنها در فاصله  20دقیقه تا پایان بازی
با نتیجه  3-1از حریف پیش بودند.مورینیو نسبت به پائولو
فونسکا در همین بازه زمانی در فصل گذشته هشت امتیاز
کمتر به دست آورده و در  9بازی از  21بازی شکست خورده
است که بیشترین تعداد باخت رم در  43سال اخیر بوده
است.هدف رم این است که بتواند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا
را به دست آورد اما آنها در حال حاضر  9امتیاز از آتاالنتا عقب
هستند و این در حالی است که یک بازی بیشتر از این تیم
هم انجام دادهاند.روزنامه ایتالیایی کوریره دلو اسپورت خبر
داده که مدیران این باشگاه ایتالیایی روز گذشته جلسهای را
با حضور مورینیو برگزار کردهاند اما تصمیمی برای اخراج این
مربی پرتغالی ندارند.این سرمربی سابق اینتر برنامههایش را
به طور کامل برای مدیران رم شرح داده و تصمیماتی که برای
پیشرفت تیم دارد را به اطالع آنها رسانده و مدیران و مالکان
باشگاه نیز قصد دارند از برنامههای او به صورت کامل حمایت
کنند.بازیکنان ارشد در رختکن رم نیز طرف مورینیو هستند و
هنوز عالقه زیادی به کاریزمای این مربی دارند .با این حال
این روزنامه مدعی شده که مصاحبههای پس از بازی او ممکن
است چند دستگیای را در بین بازیکنان ایجاد کند.

در صورتی که مجوز حضور تماشاگران
در بازی ایران – عراق از سوی وزارت
بهداشت صادر شود  23هزار تماشاگر
از نزدیک قادر به تماشای این بازی
خواهند بود .این بازی در صورتی با
حضور تماشاگر برگزار می شود که جز
وزارت بهداشت مراجع قانونی هم مجوز
حضور بانوان در استادیوم آزادی را صادر
کنند چرا که در غیر اینصورت و به خاطر
تاکید فیفا بازی بدون حضور تماشاگران
برگزار خواهد شد .فیفا به فدراسیون
فوتبال ایران نامه زده است و تاکید کرده
از این پس تنها در صورتی می تواند
دیدارهای تیم ملی را در استادیوم آزادی
با حضور تماشاگر برگزار کند که بخشی
از ظرفیت استادیوم آزادی را به بانوان
اختصاص دهد و به آنها بلیط بفروشد
نه اینکه به صورت گزینشی عده ای را
برای حضور در استادیوم آزادی انتخاب

کند .اتفاقی که در بازی ابتدایی تیم ملی
در مقدماتی جام جهانی رخ داده بود.
فدراسیون فوتبال عالقمند است هم
دیدار با عراق و هم امارات را با حضور
تماشاگر برگزار کند .به این خاطر که تیم
ملی در صورت پیروزی در این دو دیدار

صعود خود را به جام جهانی مسجل
خواهد کرد و می تواند در تهران و در
حضور تماشاگران جشن صعود بگیرد.
از سویی رییس فیفا هم برای بازی
با عراق و حضور در استادیوم آزادی
برنامه ریزی کرده است .در حال حاضر

صدور مجوز از سوی مراجع قانونی برای
حضور بانوان برای فدراسیون فوتبال از
اهمیت باالیی برخوردار است .پیش
تر مدیر کل حراست وزارت ورزش و
جوانان در مصاحبه ای گفته بود حضور
 30درصدی تماشاگران در استادیوم ها
از سوی وزارت کشور به استانداری ها
ابالغ شده است .جالب است بدانید
گنجایش استادیوم آزادی بعد از صندلی
گذاری به  78116نفر تقلیل پیدا کرده
است .فدراسیون فوتبال اگر تصمیم
بگیرد برای این بازی به تماشاگران بلیط
بفروشد مجاز خواهد بود  23434بلیط
صادر کند .هنوز مشخص نیست از این
ظرفیت چه مقدار بلیط برای خانم ها
خواهد بود .گفتنی است دیدارهای تیم
ملی در بهمن ماه در روزهای  7و 12
بهمن در برابر تیم های عراق و امارات
خواهد بود.

آزمون  -یوونتوس؛ فراتر از بازارگرمی
روزنامه گاتزتا دلو اسپورت و وب سایت
گل نیز از شانس باالی سردار آزمون به
دلیل کم هزینه بودنش برای انتقال به
یوونتوس خبر داده اند.
پس از مصدومیت شدید فدریکو کیه
زا ،حاال یوونتوس به دنبال جذب سردار
آزمون است .این خبری بود که شب
گذشته جیانلوکا دی مارزیو خبرنگار
مشهور ایتالیایی اسکای اسپورت اعالم
کرد .لیون مدت هاست که به دنبال
جذب این بازیکن ایرانی است ولی دوری
طوالنی مدت کیه زا باعث شده است تا
یوونتوس برای پر کردن جای خالی این
بازیکن روی به گزینه های کم هزینه تر
بیاورد.
حاال آنها قصد دارند تا سردار آزمون را از
زنیت به خدمت بگیرند.
روزنامه معتبر گاتزتا دال اسپورت ایتالیا
نیز تیتر یک امروز خود را به این خبر
اختصاص داد و از تمامی گزینه های
یووه برای جانشینی کیه زا نوشت .در
گزارش طوالنی گاتزتا آمده است :خرید
اسکاماکا بازیکن شماره  9ساسولو یک
انتقال عالی محسوب می شود اما مهاجم
ایرانی و فرانسوی گزینه های کم هزینه
تری هستند.
جاده اصلی پر از چاله ها و موانع است
و بدیهی است که مصدومیت جدی
فدریکو کیه زا سفر زمستانی یووه در بازار
نقل و انتقاالت را پیچیده تر می کند.
شرایط اضطراری در خط حمله یووه
باعث ایجاد نگرانی هایی شده است
بنابراین آلگری و کروبینی (مدیر ورزشی
یوونتوس) باید آستین ها را باال بزنند تا
بهترین راه حل ها را در یک فاز حساس
برای باشگاه یوونتوس پیدا کنند.
زیرا مشکل اصلی در ترکیب تیم ،به
داشتن یک مهاجم مرکزی مربوط می
شود ،حتی اگر بالفاصله تمام توجهات به
جانشینی برای کیه زا باشد که مدت ها
باید بستری شود.
در این ساعات داغ ،اولین افکار به سمت

دومنیکو براردی از ساسولو رفت ،که در
تیم ملی نیز حضور دارد .اما فکر کردن
به چنین بازیکن گران قیمتی غیرممکن
است .رهبران یووه تکرار کردند که اکنون
هیچ منبعی برای سرمایه گذاری فوری
وجود ندارد.
در صورتی که با فروش یک بازیکن بتوان
سودآوری کرد ،در آن صورت حداکثر
می توان یک ورودی داشت .به همین
دلیل است که گزینه اصلی به جیانلوکا
اسکاماکا منتهی میشود ،که آن نیز تنها
به یک فروش عالی مرتبط است.
شاید دژان کولوسفسکی بتواند آن
گزینه فروش باشد .این بازیکن سوئدی
در هفتههای اخیر عالقه خود را به تیم
های خواهانش مانند آرسنال نشان داده

است ،اما توپچیها هرگز پیشنهادی
برای خرید دائمی این بازیکن به قیمت
 36میلیون یورو ارائه نکردهاند .حتی
در تاتنهام نیز پاراتیچی و کونته تاکنون
پیشنهادهای جالبی را برای این بازیکن
ارسال نکرده اند.
به همین دلیل است که خرید اسکاماکا
از ساسولو در حال حاضر به حالت تعلیق
درآمده و در انتظار چرخش های مورد
نظر است .به عنوان جایگزین کیه زا،
مدیران یوونتوس همیشه در جستجوی
یک خرید کم هزینه هستند .برای شروع،
دیروز فدریکو کروبینی درباره سردار
آزمون ایرانی که قراردادش با زنیت سن
پترزبورگ رو به پایان می رسد ،اطالعاتی
را درخواست کرد.

بعد از آزمون ،مارسیال فرانسوی گزینه
دوم است .سویا به جذب او عالقه دارد
اما با منچستریونایتد به توافق نرسیده
است .به همین ترتیب ،ما در مورد
اوریگی مهاجم لیورپول نیز صحبت می
کنیم که از مصدومیتی که در اواسط
دسامبر متحمل شده بود بهبود می یابد.
در حال حاضر هیچ چیز مشخصی وجود
ندارد ،پس از دیدار سوپرجام برابر اینتر،
یک جلسه موقت برگزار خواهد شد.
همچنین برای درک اینکه آیا آرون رمزی
متقاعد خواهد شد که به صورت قرضی
به کریستال پاالس برود یا خیر نیز بحث
می شود.
در این ساعات نام برونو گیمارش هافبک
برزیلی لیون نیز از فرانسه نیز به یووه
لینک شده است .اما جذب او تنها به یک
خروج مهم مرتبط است.
این گزارش روزنامه گاتزتا دلو اسپورت از
گزینه های یوونتوس برای جانشینی کیه
زا بود .اما در این میان روزنامه گل شانس
آزمون را نسبت به سایر گزینه ها بیشتر
می داند.
این روزنامه نوشت :چراغ سبز آلگری
برای جواهر زنیت «سردار آزمون» داده
شده است .هزینه به خدمت گرفتن
سردار کم بوده و قرارداد او رو به اتمام
( 30ژوئن آینده) است.
گل در ادامه نوشته است :در مورد این
بازیکن ایرانی ،نه تنها یوونتوس بلکه سایر
باشگاهها (به ویژه فرانسوی و آلمانی ها)
نیز به جذب او عالقمند خواهند بود .این
استعداد ،سال هاست که حضوری منظم
در لیست خرید مدیران ورزشی مختلف
اروپایی دارد .آزمون می تواند به سرعت
جذب شود.
یوونتوس می تواند از فرصت آزاد باقی
مانده استفاده کند تا عنصری را به آلگری
بدهد .عنصری که در نوامبر گذشته در
مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا مورد
تحسین قرار گرفت و گل دوم زنیت
توسط او در آلیانز زده شد.

رسمربی جدید ایرانجوان بوشهر
مشخص شد
عطا وزیری در گفت و گو با ایرنا افزود :طالبی سابقه حضور در کادر فنی
تیمهای کلن و بایرلورکوزن آلمان و کار با سرمربیان مطرحی چون برند
شوستر ،کریستوف دام و همچنین سابقه هدایت تیمهای استقالل تهران
(هشت بازی پارن فصل  ،)۸۰-۷۹دستیار اول رولند کخ سرمربی سابق
استقالل ،نساجی مازندران (صعود از لیگ دو به یک) ،قشقایی شیراز و
تربیت یزد را در کارنامه دارد .وی بیان کرد :ایرانجوان فردا سه شنبه در
ی رود که باتوجه
بوشهر به مصاف تیم همجوار خود در انتهای جدول م 
به اهمیت موضوع طالبی به عنوان گزینه هدایت ایرانجوان ترجیح داد
با وجود توافق اولیه بررسی جزئیات قرارداد به بعد از این بازی موکول
و در شرایط کنونی تمام تمرکز تیم برای موفقیت در بازی پیش رو باشد.
وزیری ادامه داد :در روزهای شادی همه اطراف تیم هستند ولی در روزهای
سخت است که هواداران واقعی ایرانجوان باید خود را نشان دهند و
تمام قد از ایرانجوان هدایت کنند .سرپرست تیم فوتبال ایرانجوان بوشهر
گفت :در مقطع کنونی که ایرانجوان با مشکالت مالی دست و پنجه نرم
می کند انتظار میرود هواداران با اتحاد و همدلی در کنار تیم باشند تا
ایرانجوان به جایگاه شایسته خود در جدول دسته پیدا کند .وزیری ادامه
داد :ایرانجوان بوشهر به طور رسمی و اسمی یک باشگاه مردمی و متعلق
به هیچ فرد و نهادی نبوده انتظار میرود حمایت مالی الزم از تیم صورت
گیرد تا بتواند جایگاه خود را در جدول ارتقا دهد .وی گفت :این تیم در
سایه مشکالت مالی تاکنون موفق نشده به بازیکنان پرداختی داشته باشد
که با تمهیدات پیش بینی شده بزودی درصدی از قرارداد بازیکنان به آنها
پرداخت میشود .ایرانجوان بوشهر اکنون با یک امتیاز در قعر جدول گروه
الف لیگ دسته یک قرار دارد.

دعوت دو قایقران بوشهری به اردوی
تیم ملی
تیم ملی ابهای ارام پس از برگزاری دو مرحله اردو انتخابی و امادگی با هدف
حضور موفق در بازیهایی اسیایی هانگژو پس از هماهنگیهای الذم در بندر
خمیر استان هرمزگان اردو میزند این اردو در بخش بانوان و اقایان در
مواد کانو و کایاک از  ۲۲دی ماه اغاز و تا  ۷اسفند ماه ادامه خواهد داشت
البته قایقرانان این مرحله از اردو را از امروز  ۲۰دی ماه در دریاچه ازادی
اغاز خواهند کرددر این اردوی تدارکاتی ایرج اقلیمی مشاور و مدیرتیمهای
ملی ،پدروسناسرمربی ،ایمان پورعزیز و مهسا مجللی مربیان ،رضا رئیسی،
ش بصارتدار،علیرضا علیمحمدی ،آرزو پاسالر و علیرضا
احمدرضا طالبیان،آر 
جاوید دستیاران مربی ،پریسا مقدم مربی بدنساز بانوان ،محسن میالد مربی
ج روانشناسان ،فاطمه فتاحی سرپرست
بدنساز ،نرگس مالمیر و مجتبی تا 
بانوان و شهره سنگرزاده خمیری تدارکات اردوی بندر خمیر اعضای کادر فنی
تیم ملی آبهای آرام ایران هستند.الناز شفیعیان و تانیا کارگرپور و مهسا
آذری از گیالن،هدیه کاظمی و کیانا کمال زاده از بندرعباس  ،سما یاسمی از
کرمانشاه و ترنم اکبرزاده از تهران در بخش کایاک بانوان ،پریسا محمدزاده
و زیبا سماکحرفه از گیالن ،شیما داناپور از آذربایجان شرقی ،مهسا کهنسال
از خوزستان و گلشن رهیده و مرجان کرمجانی از کرمانشاه در بخش کانوی
بانوان ،علی آقامیرزایی،پیمان قویدل،سپهر ساعتچی،ابولفضل درجزی از
گیالن،امین بوداغی از مازندران ،پوریا شریفی و محمد میرزایی از تهران
و مجید جواهری از خراسان رضوی در بخش کایاک آقایان و محمدنبی
رضایی از مازندران ،عادل مجللی از گلستان،شاهو ناصری از کردستان،عرفان
زندهپی و شایان حسینی از بوشهر و محمد عباسی از گیالن در بخش
کانوکانادایی آقایان قایقرانان دعوت شده به اردو هستند.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1400/09/17 – 140060324009001832هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی نوشاد فرهادی فرزند علی به شماره شناسنامه  1708صادره از
دشتستان به شماره ملی 3520648393در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 116/95متر مربع
پالک  28فرعی از  2031اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی  2031واقع در بخش دو
بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار 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 مرجع قضایی
تقدیمنمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد %.شماره 558 :م الف
تاریخ انتشار نوبت اول/1400/10/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/22 :
شکراهلل سعادتی_ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره  1400/09/14 – 140060324009001808هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای عباس زندی فرزند علی به شماره شناسنامه  2390صادره
از تنگستان به شماره ملی  3559651085در ششدانگ یکبابخانه به مساحت  153متر مربع
پالک  3فرعی از  3392اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی  3392واقع در بخش دو
بوشهر خریداری از مالک رسمی گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از
تاریخ انتشار 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 مرجع قضایی
تقدیمنمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد %.شماره 555 :م الف
تاریخ انتشار نوبت اول/1400/10/07 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/22 :
شکراهلل سعادتی_ سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

نظر به اینکه هیأت حل اختالف مستقر در ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه به شرح رأی
شماره  7745مورخ  1390/07/24تصرفات مفروزی و مالکانه ورثه مرحوم نصراهلل حاجی زاده
به نامهای مندنی و علی حسینعلی و یونس و خانمها گل اندام و فاطمه و ساره و طاهره و
طیبه نام خانوادگی حاجی زاده را نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین کشاورزی مشهور به
له دار تختخ به مساحت  211486متر مربع در قسمتی از پالک  907اصلی واقع در روستای
چهار برج گناوه به نسبت پسران دو سهم و خانمهای یک سهم مشاع از کل  13سهم از
ششدانگ خریداری مع الواسطه از آقای نصراهلل حاجی زاده و شرکاء محرز گردیده است.
لذا منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 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 صدور سند مالکیت مانع مراجعه ذیصالح قضایی نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/10/07 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/10/22 :
شماره 534 :م الف
محمد چهابدار-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

