
گروه ورزشــی - رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال می گوید 
صحنه زمین خوردن بازیکن استقالل در محوطه جریمه سپاهان پنالتی 

نبوده است.
خداداد افشــاریان در خصوص اعتراض ریکاردو ساپینتو سرمربی 
استقالل بعد از باخت به سپاهان در مورد صحنه مشکوک به پنالتی گفت: 
من هم آن صحنه را از تلویزیون دیدم. داور در ۱۰ متری صحنه اســت. 
به نظرم بازیکن استقالل بزرگنمایی می کند و ادامه بازی بهترین تصمیم 

بود که حیدری به درستی قضاوت کرد.
رئیس کمیته داوران تاکید کرد: به بازیکن اســتقالل فشار نمی آید. 
یک تماس معمولی و در ادامه بزرگنمایی بازیکن استقالل است. به پای 

بازیکن استقالل دقت کنید؛ او شیرجه می زند.
افشــاریان ادامــه داد: نیمی از کارشناســان گفته انــد این صحنه 
 پنالتی اســت و نیمی گفته اند نیســت. در این شرایط باید به داور اعتماد 

کرد.
وی در خصوص شکایت استقالل از داور بازی با سپاهان تصریح 
کرد: استقالل کار خودش را می کند ولی ما به این دست از رفتار اداری 
باشگاه ها توجه نمی کنیم. هم طرفدار تیم ها هستیم و هم طرفدار داوران. 
اگر داوران حقی از تیمی ضایع کنند، اتفاقاتی برایشان رخ می دهد. داور 
تنبیه و تشــویق دارد. صحنه ها کاماًل واضح و شــفاف است. اگر داوری 

اشتباه کند، مماشات نداریم.
رئیس کمیته داوران در خصوص اعتراض مس رفسنجان به پنالتی 
تیم نساجی هم اظهار کرد: در آن مسابقه آقای اصفهانیان ناظر بود. چیزی 
 که در فیلم دیدم، قبل از پنالتی اول که به نفع نســاجی گرفتند، آفســاید 

بود.
افشــاریان گفت: از ربیعی سرمربی مس تشکر می کنم که حرفه ای 
صحبت کرد ولی در اینکه برای ما نســخه بپیچد و بگوید فالن داور را 

بگذارید یا نگذارید، صحبت هایش قابل دفاع نیست.

رئیس کمیته داوران:

بازیکن استقالل شیرجه زد 
و بزرگنمایی کرد!

ورزشی10

گروه ورزشــی- در حالی که 
تصور می شــد انتقــال آلف مانگا به 
پرســپولیس نهایی شــده، مدیران 
این باشــگاه مراحــل انتقال یورگن 
لوکادیا را طی کردند و موفق شــدند 
نظــر او را برای امضای قــرارداد با 
پرســپولیس جلب کنند تــا وی به 
نوزدهمین بازیکن لیست بزرگساالن 
سرخپوشــان تبدیل شود و همچنین 
پرونده ســهمیه خارجی این تیم را 

ببندد. 
لوکادیــا همچنین بــا انتقال به 
پرســپولیس، بیســت و هشــتمین 
بازیکــن خارجی لیگ برتر شــد تا 
بــا حضور او، فوتبــال ایران یکی از 
پرخارجی تریــن فصول خــود را با 
متوســط ۱.75 خارجی به ازای هر 
تیم اســتارت بزند کــه آمار ویژه ای 
محسوب می شــود؛ خصوصا اینکه 
در سالهای گذشــته جذب بازیکن 
خارجی در حالــت ممنوعیت قرار 

داشــت و حاال پس از برداشته شدن 
ایــن محدودیت، مدیــران و مربیان 
به ســمت خرید بازیکن غیرایرانی 

هجوم برده اند.
نکته جالب در مورد پرسپولیس 
اینکه سرخپوشــان با جذب یورگن 
لوکادیا، به دومین تیم لیگ برتر ایران 
تبدیل شــدند که هر چهار ســهمیه 
خارجــی خود را اســتفاده می کند. 
پرسپولیس همچنین تنها تیمی است 

که بازیکن خارجی در رده امید و 
زیر 25 ســاله دارد و گئورگی 

گولسیانی و یورگن لوکادیا، 
بازیکنــان خارجی  تنها 
تیم  ایــن  بزرگســال 

محسوب می شوند.
ســپاهان دیگر 
تیمی اســت که با 
خریــد آلویــس 
کامسوبا، نیلسون 
رناتو  جونیور، 

مانوئــل  و  داســیلویرا 
فرناندز، هر چهار سهمیه 
خارجی خود را استفاده 
کرده که همه این بازیکنان 
تاثیرگذاری  ســتاره های 
هســتند که می توانند ورق 
را به سود طالیی پوشان تغییر 
بدهند اما نکته جالب این است 
که از نظر ترانسفر مارکت، این 
بازیکنــان ارزش یورویی 

چندانــی ندارند و جــزو ده بازیکن 
ارزشمند لیگ برتر نیستند.

رکورد ارزشــمندترین بازیکن 
خارجی لیــگ برتر تا پیش از امروز 
در اختیــار اســتقالل و تراکتور بود 
که بــا رافائل ســیلوا و گوســتاوو 
یــک میلیون یورویی، صدرنشــین 
بودند امــا حاال یورگن لوکادیایی به 
پرسپولیس پیوسته که با سابقه حضور 
در اردیویســه، بوندسلیگا و جزیره، 

برچسب دو میلیون یورویی را روی 
خود می بیند و ارزشمندترین بازیکن 
لیــگ برتر خلیج فارس محســوب 

می شود.
لوکادیا زمانی که در زمســتان 
2۰۱8 پیشنهاد برایتون را پذیرفت و 
به لیگ جزیره ملحق شد، ارزش ۱5 
میلیون یورویی را در بازار داشت اما 
نتوانست این روند را حفظ کند و در 
آخر زمانی که به بوخوم پیوست، دو 

میلیون یورو ارزشگذاری شد و حاال 
با این رقم، خود را در قامت مهمترین 
بازیکــن لیگ برتر ایران مطرح کرده 

است.
البتــه این ارقــام تقریبا با میزان 
دســتمزد بازیکنان بی ارتباط هستند 
و بازیکنی نظیر احســان پنشــنبه که 
7۰۰ هزار یورو ارزشــگذاری شده، 
در بازار چیزی حدود یک هفتم این 

رقم حقوق می گیرد. 
همچنین مانوئل فرناندز هافبک 
ســابق تیم ملی پرتغال که به سپاهان 
پیوسته، احتماال بیشتر از ارزش ۱۰۰ 
هــزار یورویی خود قرارداد بســته 

است.
مهاجــم خارجی پرســپولیس 
با برچســب دو میلیــون یورویی، 
بازیکــن خارجی  ارزشــمندترین 

لیست بیست و دوم خواهد بود.
جوانترین خارجی لیگ بیست 
و دوم، وحــدت حنانوف 22 ســاله 

خواهد بــود که در صــورت بازی 
در پرســپولیس تا پایــان قراردادش 
هم به لیســت بزرگســاالن نخواهد 
رســید. مســن ترین خارجــی نیز 
لوســیانو پریرا مهاجم 38 ســال و 
9 ماهــه مس رفســنجان اســت که 
 تالش می کنــد رکورد خود را بهبود 

بخشد.
از آن طــرف قــاره آمریــکای 
جنوبی با 9 بازیکن رکورددار حضور 
در لیگ بیســت و دوم خواهند بود و 
آفریقا نیز 7 بازیکن خواهد داشــت. 
این در حالی اســت که آسیا و اروپا 
شــش بازیکن در لیــگ برتر ایران 

دارند.
پســت مهاجــم نــوک، مورد 
عالقه ترین پســت برای باشگاه های 
ایرانــی در خریــد بازیکن خارجی 
اســت و در فصل جدید ۱۰ مهاجم 
حضور خواهند داشــت که شاخص 

ترین آنها یورگن لوکادیا است.

گروه ورزشی - انتظار برای جام 
جهانی کم تر شد زیرا بازی افتتاحیه این 
مســابقات دقیقا 99 روز دیگر برگزار 

می شود.
با توجــه به اینکه بــازی قطر و 
اکوادور یک روز جلو کشــیده شــده 
است، به شروع جام جهانی نزدیک تر 
شدیم. اکنون تنها 99 روز دیگر تا شروع 
مهمترین رویــداد فوتبالی جهان باقی 
مانده است؛ رقابتی که تیم ملی فوتبال 
ایــران نیز در آن حضور دارد و امیدوار 
است در سومین حضور پیاپی خود در 
این رقابت ها بهترین نتیجه ممکن را به 

دست بیاورد.
شانس های قهرمانی جام جهانی

تیم های مختلفی هســتند که به 
عنوان شانس قهرمانی مطرح هستند. 
فرانســه می خواهــد از عنوانی که در 
روسیه 2۰۱8 به دست آورد، دفاع کند. با 
اضافه شدن کریم بنزما ممکن است آنها 

در قطر به این مهم دست یابند. تا امروز، 
برزیل )۱958-۱9۶2( و ایتالیا )۱93۴-
۱938( تنها تیم هایی هستند که دو جام 
جهانی متوالی را به دست آورده اند. بعد 
از فرانسه، برزیل و آرژانتین قرار دارند. 
این دو تیــم امیدوارند که بعد از مدت 
ها قاره آمریکای جنوبی را به قهرمانی 
در جام جهانی برســانند. چهار دوره 
متوالی است که کشــورهای اروپایی 
قهرمان جام جهانی می شوند و باید دید 
باالخره این ســلطه در قطر به پایان می 
رسد یا خیر. پس از آن کشورهایی مانند 
انگلیس، اسپانیا و آلمان وجود دارند که 

می توانند برای قهرمانی رقابت کنند. 
اولین جام جهانی در زمستان

یکــی از تازگی های جام جهانی 
قطر این اســت که این رقابت ها برای 
اولین بــار در فصلی غیر از تابســتان 
برگزار می شــود. دمای باال در ماه های 
ژوئن-ژوئیه باعث شد فیفا مسابقات را 

به نوامبر-دسامبر منتقل کند. در حالی 
که انتظار می رود هوا هنوز گرم باشد، 
ورزشگاه ها به منظور خنک نگه داشتن 
بازیکنان و هواداران دارای تهویه مطبوع 

هستند.
تیم جام اولی

در جام جهانی کشورهای باتجربه 
زیادی حضور خواهند داشت و قطر تنها 
تیمی است که برای اولین بار حضور در 
این رقابت ها را تجربه می کند. قهرمان 
دوره قبــل جام ملت های آســیا با جاه 
طلبی های بزرگ جام را شروع خواهد 
کرد. آنها در گروه A با سنگال، هلند و 

اکوادور هم گروه هستند.
ایتالیا، تنها قهرمان غایب

از هشــت قهرمان جام جهانی، 
هفت تیــم در قطر حضــور خواهند 
داشت. تنها غایب، ایتالیا قهرمان چهار 
دوره این رقابت هاست. پس از قهرمانی 
در جام ملت های اروپا در سال گذشته، 

همه نشانه ها حاکی از راهیابی آتزوری 
به جام جهانی بود. با این حال مقدونیه 
شمالی در مرحله پلی آف یک شگفتی 
بزرگ را رقم زد و تیم روبرتو مانچینی 

را حذف کرد.

آخرین جام جهانی با حضور 
۳۲ کشور

قطر 2۰22 آخرین مسابقاتی است 
که جام جهانی با 32 تیم برگزار می شود. 
از ســال 2۰2۶ که مسابقات قرار است 

آمریکای شــمالی برگزار شود تعداد 
تیم ها افزایش خواهد داشت. در دوره 
بعدی مسابقات که در کانادا، مکزیک و 
ایاالت متحده برگزار می شــود ۴۶ تیم 

حضور خواهند داشت.

گــروه ورزشــی - مهاجمان 
جدید پرســپولیس و استقالل از هفته 
دوم رقابتهــای لیگ برتر می توانند به 

میدان بروند.
تیم های پرســپولیس و استقالل 
در روز های اخیر توانســتند به خوبی 
تیم هــای خــود را تقویــت کنند و 
بازیکنــان خوبی را برای تقویت خود 

جذب کنند.
استقاللی ها که گویا در فصل نقل 
و انتقاالت تمرکز خود را روی جذب 
مهاجم گذاشــتند، در روز های اخیر 2 
مهاجم لژیونر به جمع مهاجمان خود 
اضافــه کردند. محمد محبی و مهدی 
قائــدی به طور قرضی به جمع آبی ها 
پیوســتند تــا رقابت بــرای انتخاب 

انتخاب نفرات جلوی تیم در هفته دوم 
لیگ برتر، برای ساپینتو کاری دشوار 
باشــد. البته کاوه رضایی هم که مدتها 
قبل به اســتقالل پیوسته هنوز کارت 
بازی اش صادر نشده و او هم احتماال 

از هفته بعد می تواند به میدان برود.
پرســپولیس هم کــه از ابتدای 
فصــل نقل و انتقاالت بــه دنبال یک 

مهاجــم خارجــی بــود، باالخره در 
روز هــای پایانی توانســت یورگن 
لوکادیا مهاجــم 2 میلیون یورویی و 
سرشــناس را جذب کند. او هم مثل 2 
بازیکن اســتقالل احتماال از هفته دوم 
در دســترس خواهد بود و یحیی گل 
محمدی می تواند از او در خط حمله 

استفاده کند.

انتقال یورگن لوکادیا به پرسپولیس، رکوردی ویژه را به این باشگاه سرخپوش تهرانی می دهد.

یورگن لوکادیا باالتر از همه خارجی های لیگ برتر؛

پرسپولیس رکورد نقل و 
انتقاالت را شکست!

99  روز تا جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

۴ ستاره از هفته دوم در ترکیب سرخابی ها

سند مالکیت ششدانگ یک باب واحد مسکونی واقع در جزیره کیش تحت پالک 16800 فرعی از 56۲1اصلی کیش واقع 
در شــهرک میرمهنا فاز جی میدان ســعدی خیابان طلوع نبش فجرپنجم قطعه 1۲0 واحد اول  سمت غربی به مساحت 
6۲ متر مربع به نام دولت جمهوری اســالمی ایران با نمایندگی ســازمان منطقه آزاد کیش صادر و پس از آن طی سند 
انتقال شــماره 1۳788 مورخ 84/1۲/7دفتر۲0کیش به آقای ســعیدرضا واعظی منتقل و پس از آن طی ســند انتقال 
شماره ۲9711مورخ90/01/۳1دفتر۲0کیش به آقای حسین جمالی قهدریجانی انتقال یافته و پس از آن طی سند انتقال 
شماره 4۳07۳مورخ 94/10/۲1دفتر۲0کیش به نام آقای محمد رجبی و النهادیه طی سند انتقال شماره ۲0789 مورخ 
97/5/۲1دفتر59کیش به خانم لیال دهباشی انتقال یافته است اینک مالک اخیرالذکر حسب درخواست وارده به شماره 
5900۳569مورخ1401/5/۲منضم به دو برگ استشهادیه اظهار داشته که سند مالکیت خود به شماره 00۲7۳0/ب96 
را بدلیل جابجائی مفقود نموده است لذا باستناد ماده 1۲0 قانون اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
می شود تا هر شخص مدعی معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پالک مرقوم نزد خود می باشد ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خودرا کتبا به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره 
تسلیم نماید و در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی 

اداره ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود.

آگهی فقدان سند مالکیت

محمد طایفه نادی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کیش

گروه ورزشی - اسامی نامزدهای 
دریافت توپ طالی سال 2۰22 بدون 
اینکه نامی از »لیونل مسی« در آن باشد 
منتشر شده است، موضوعی که باعث 
حیرت رسانه های ورزشی قرار گرفت 
و فرانــس فوتبــال را وادار به توضیح 
کرد. فرانس فوتبال در حالی فهرســت 
نامزدهای دریافت توپ طالی ســال 
2۰22 را که برای اولین مرتبه در تاریخ 
جدیدی برگزاری می شــود اعالم کرد 
که در آن نامی از 2 ســتاره پاری ســن 
ژرمن دیده نمی شود. نخستین نفر لئونل 
مسی  اســت که برای اولین بار از سال 
2۰۰۶ و در حالــی که 7 بار برنده توپ 
طال شــده، نامش در لیست مورد نظر 
وجود ندارد و برای دریافت هشــتمین 
توپ در مراســم گاال کــه در ۱7 اکتبر 
برگزار می شود، حضور نخواهد داشت. 
تصمیمی که با واکنش بسیاری روبه رو 
شد و نشریه فرانس فوتبال را مجبور کرد 
درباره چرایی حذف مسی و ماندگاری 
کریســتیانو رونالدو رقیب سرسخت 
مســی در یک دهه اخیر توضیح دهد. 

این نشریه در مورد غیبت مهاجم پاری 
سن ژرمن از لیست نامزدهای دریافت 
تــوپ طال توضیح داد: در مدت زمانی 
که برای ورود به لیست قضاوت وجود 
داشــت، عملکرد لئو آنطور که انتظار 
می رفت خوب نبوده اســت. به نوشته 
فرانس فوتبال، اولین سال حضور مسی 
در پاریس سال خوبی نبوده است شاهد 
مدعا هم به ثمر رســاندن ۶ گل در یک 
فصل است. ضمن اینکه از این پس دیگر 
قرار نیســت جایزه بر اساس یک سال 
داده شــود و عملکرد هر بازیکن در هر 
فصل محاسبه خواهد شد. طبق توضیح 
فرانس فوتبال، در مورد حضور رونالدو 
در لیســت باید دانســت که او بهترین 
گلزن تاریخ در ســطح تیم ملی بوده و 
۶ گل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا به ثمر رساند تا منچستریونایتد را 
به یک هشتم نهایی برساند و همچنین 
فصل را با 32 گل در ۴9 بازی در تمامی 
رقابت ها به پایان رســاند. نیمار ستاره 
برزیلی پاری ســن ژرمــن هم دیگر 
غایب برجسته این فهرست است زیرا 

او هم مانند چند فصل اخیر با روزهای 
خوبش فاصله داشت و امسال هم تنها 
باید شاهد این باشد که توپ طال به یک 
بازیکن دیگر اهدا خواهد شــد. مایک 
ماینان )میالن(، هــری کین )تاتنهام(، 
دارویــن نونیز )لیورپــول(، فیل فودن 
)منچسترسیتی(، ســادیو مانه )بایرن 
مونیخ(، تیبو کورتــوا )رئال مادرید(، 
رافائل لیائو )میالن(، کریستوفر انکونکو 
)الیپزیش(، محمد صالح )لیورپول(، 
یاشــوا کیمیش )بایرن مونیخ(، ترنت 

)لیورپول(،  آرنولد  الکساندر 
لواندوفســکی  روبــرت 
برناردو  مونیــخ(،  )بایــرن 
)منچسترســیتی(،  ســیلوا 

وینیســیوس جونیــور 
)رئال مادرید(، لوییس 
)لیورپــول(،  دیــاز 
محــرز  ریــاض 
)منچسترســیتی(، 
کاســمیرو )رئــال 
مادرید(، سون هیونگ 

مین )تاتنهــام(، فابینیو 

)لیورپول( کریــم بنزما )رئال مادرید(، 
کویــن دی بروینه )منچسترســیتی(، 
سباستین هالر )دورتموند(، لوکا مودریچ 
)رئــال مادرید(، کریســتیانو رونالدو 
)منچستریونایتد(، آنتونیو رودیگر )رئال 
مادرید(، ژائو کانسلو )منچسترسیتی(، 
ارلینــگ هالند )دورتمونــد(، کیلیان 
امباپه )پاریســن ژرمن(، ویرجیل فن 
دایک )لیورپول( و دوشــان والهوویچ 
)یوونتوس( نامزدهــای نهایی جایزه 

توپ طال هستند.

گروه ورزشــی - حسین کعبی، 
ابراهیم قاســمپور و اللهیار صیادمنش 
جوانترین بازیکنانی هستند که پیراهن 
تیم ملی ایران را به تن کرده اند.حسین 
کعبــی جوان ترین بازیکنان تمام ادوار 
تیم ملــی فوتبال ایران اســت. مدافع 
راست خوزستانی که با فوالد به فوتبال 
ایــران معرفی شــد و در جام جهانی 
2۰۰۶ در ترکیــب اصلــی ایران هم به 
میــدان رفت، اولین بــازی خود برای 
تیم ملی را در ســال 2۰۰2 وقتی که ۱۶ 
ســال و ۴ ماه و ۴ روزه بود، انجام داد تا 
باالتر از ابراهیم قاسمپور، پیشکسوت 
فوتبال ایران در رتبه نخست قرار گیرد.

پیش از او، ابراهیم  قاسمپور برای دهه ها 
جوان ترین بازیکنــان تاریخ تیم ملی 
ایران بــود. بازیکن آبادانی تیم ملی در 
ســال ۱975 وقتی که ۱7 سال و ۱۰ ماه 
و 3۰ روز داشت، تبدیل به جوان ترین 
بازیکن ایران شــد و در حال حاضر در 
رتبه دوم اســت.رده ســوم این لیست 
متعلق به اللهیار صیادمنش است که در 

سال 2۰۱9 در بازی ایران و سوریه با ۱7 
سال و ۱۱ ماه و 8 روز اولین بازی خود 
را انجام داد.ایمان مبعلی، دیگر بازیکن 
خوزســتانی با ۱8 سال، 2 ماه و ۱۶ روز 
در رتبه چهارم اســت که اولین بار در 
ســال 2۰۰۱ در بازی با چین به میدان 
رفت.احسان حاج صفی، کاپیتان فعلی 
تیم ملی ایران اولیــن بازی خود را در 
سال 2۰۰8 مقابل ترکمنستان انجام داد 
و با ۱8 سال و سه ماه به پنجمین بازیکن 
جوان ایران بدل شد.شهریار شیرانوند، 
بازیکن جوان و پدیده باشگاه سپاهان 
که این روزها نامی از او دیده نمی شود، 
در سال 2۰۰9 اولین بازی خود را مقابل 
بوتسوانا انجام داد و در تساوی یک بر 
یــک ایران با این تیــم موفق به گلزنی 
هم شــد تا روزی خاطره انگیز برای او 
ثبت شد.مصطفی عرب در سال ۱959 
جوان ترین بازیکن تاریــخ ایران بود. 
هفتمین نفر این فهرســت، در این سال 
و در پیروزی ســه بر صفر ایران مقابل 
رژیم صهیونیستی، ۱8 سال، 3 ماه و 22 

روز داشت.سعید عزت اللهی، هافبک 
دفاعی تیم ملی ایران در ســال 2۰۱5، 
اولیــن بازی خود را انجــام داد و با ۱8 
سال، 8 ماه و ۱۱ روز در رتبه هشتم قرار 
گرفت.حمید شیرزادگان، مهاجم تیم 
ملی هم مانند مصطفی عرب در ســال 
۱959 در دیدار با رژیم صهیونیســتی 
اولیــن بازی خود را انجــام داد و با ۱8 
ســال، 8 مــاه و 27 روز، نفــر نهم این 
فهرســت است.حسن روشن نفر دهم 
فهرست جوان ترین بازیکنان تیم ملی 
اســت. او با ۱8 سال، ۱۰ ماه و 22 روز 
در سال ۱97۴ مقابل رژیم صهیونستی 

قرار گرفت.
۱۱- امیــر فالحی – ۱8 ســال، ۱۰ ماه 

و 22 روز
۱2 – حســن نظری – ۱8 سال، ۱۰ ماه 

و 22 روز
۱3- کریم انصاری فرد – ۱9 ســال، 3 

ماه و 2 روز
۱۴- کریم باقری – ۱9 ســال، ۴ ماه و 

3 روز

۱5- جواد نکونام – ۱9 ســال – ۴ ماه 
و 5 روز

۱۶- ســردار آزمون – ۱9 ســال، ۴ ماه 
و 2۴ روز

۱7- مهدی دغاغله – ۱9 ســال، 5 ماه 
و 5 روز

۱8- مســیح مسیح نیا – ۱9 سال، 7 ماه 
و 2۴ روز

۱9- مهدی مهدوی کیا – ۱9 ســال، 8 
ماه و 28 روز

2۰- جواد کاظمیان-  ۱9 ســال، 8 ماه 
و 27 روز

2۱- ناصر حجازی – ۱9 ســال، 8 ماه 
و 29 روز

22- مهرزاد معدنچی – ۱9 سال، 9 ماه 
و 8 روز

23- محرم نویدکیا – ۱9 ســال، 9 ماه 
و ۱۰ روز

2۴- داریوش یزدانی – ۱9 ســال، ۱۰ 
ماه و 9 روز

25- مجید بیشــکار – ۱9 سال، ۱۰ و 
2۶ روز

چرا کریستیانو برای توپ طالی نامزد می شود اما مسی نه؟

کعبی، قاسمپور و صیادمنش در صدر
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سند مالکیت ششدانگ یک باب واحد مسکونی واقع در جزیره کیش تحت پالک 14460 فرعی از 56۲1اصلی 
کیش واقع در شهرک میرمهنا فاز جی میدان سعدی خیابان طلوع نبش فجرپنجم قطعه 1۲0 واحد دوم سمت 
شرقی به مساحت 6۲ متر مربع به نام دولت جمهوری اسالمی ایران با نمایندگی سازمان منطقه آزاد کیش 
صادر و پس از آن طی سند انتقال شماره 9509 مورخ 9۲/5/7دفتر59کیش به آقای حسین جمالی قهدریجانی 
انتقال یافته و پس از آن طی ســند انتقال شــماره 4۳071مورخ94/10/۲1دفتر۲0کیش به آقای محمد رجبی 
و النهایه طی ســند انتقال شماره ۲0790مورخ 97/5/۲1دفتر59کیش به نام خانم لیال دهباشی انتقال یافته 
است اینک مالک اخیرالذکر حسب درخواست وارده به شماره 5900۳568مورخ1401/5/۲منضم به دو برگ 
استشهادیه اظهار داشته که سند مالکیت خود به شماره 00۲7۲9/ب96 را بدلیل جابجائی مفقود نموده است 
لذا باستناد ماده 1۲0 قانون اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر شخص مدعی 
معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پالک مرقوم نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشار این آگهی اعتراض خودرا کتبا به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و 
در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی اداره 

ثبت اقدام به صدور المثنای سند مالکیت خواهد نمود.

آگهی فقدان سند مالکیت

محمد طایفه نادی- رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کیش


