فوتبال
درويش استعفا داد

مديرعامل باش��گاه س��ايپا از سمت خود
استعفا داد .مش��کالت مالي باشگاه سايپا
ک��ه حتي اعتصاب اين تي��م را هم باعث
شد ،سرانجام منجر به استعفاي مديرعامل
اين باش��گاه از سمت خود شد .علي دايي
در حاش��يه نشست خبرياش با تأييد اين
خبر بيان داشت :مشکالت مالي تنها عامل
اس��تعفاي رضا دروي��ش از مديريت اين
باشگاه است.
استقالل شانسي براي قهرماني ندارد

مدافع پيشين تيم فوتبال استقالل تهران
معتقد اس��ت که اين تيم شانس��ي براي
قهرماني ن��دارد .پيروز قرباني در گفتوگو
با تس��نيم با اش��اره به برد استقالل برابر
پارس جنوبي گفت :اس��تقالل تيم بزرگي
اس��ت و هواداران هم هميشه توقع برد از
اين تيم دارند .استقالل براي اينکه شانس
خود را براي گرفتن سهميه آسيا باال ببرد
و به رتبههاي باالي جدول صعود کند بايد
چنين بازيهايي را راحت ببرد .نکته مهم
ديگر هم اين اس��ت که استقالل بايد در
بازيهاي بزرگ و در تقابل با تيمهايي که
باالتر از اين تيم قرار دارند ،برنده شود .وي
در پاسخ به اين پرسش که «چرا استقالل
در بازيه��اي ب��زرگ و تقابل ب��ا رقيبان
مستقيم خود نتايج خوبي نگرفته است؟»،
عنوان ک��رد :اس��تقالل در ابتداي فصل
طوري بسته شد که به وجود آمدن چنين
ش��رايطي قابل پيشبيني بود .استقالل از
لحاظ فني ،بازيکن و برخي مسائل ديگر،
نس��بت به تيمهايي که باالتر از اين قرار
دارند ،پايينتر اس��ت .با اين حال اميدوارم
که اين تيم در تقابل با تيمهاي باالنشين
نتاي��ج خوبي بگي��رد .قرباني با اش��اره به
عملکرد پاتوسي در بازي با پارس جنوبي
جم اظهار داش��ت :پاتوس��ي نشان داد که
فوتباليست خوبي است ،اما به نظر ميرسد
کمياز لحاظ بدني کار دارد.
انتقاد بيسابقه سرمربي آميا
از سامان قدوس

سرمربي آميا از سامان قدوس ،مليپوش
ايراني خواست تا خود را با نيازهاي ذهني
مورد انتظار در لوش��امپيونه فرانس��ه وفق
دهد .کريس��توف پليسيه از سامان قدوس
ک��ه در بازي اخير تيم آمي��ا برابر المپيک
مارس��ي نيمکتنش��ين بود ب��ا توجه به
توانمنديهايش انتظار بيش��تري دارد .او
که در ماه دسامبر شرايط مطلوبي نداشت
و م��اه ژانوي��ه نيز به دلي��ل همراهي تيم
ملي فوتبال ايران در جام ملتهاي آس��يا
 2019غايب ب��ود تالش ميکند تا نفس
ت��ازهاي به تيم آمي��ا در بازيهاي پاياني
فص��ل بدهد .س��رمربي تيم آمي��ا در اين
رابطه گفت :سامان قدوس از نظر فيزيکي
توانس��ته خود را بازيابي کن��د اما در ميان
جام جهاني  2018روسيه ،انتقالش به آميا
و جام ملتهاي آسيا خيلي قادر به يافتن
خود نبود .او االن بايد از نظر ذهني متفکر
باشد و خود را با نيازهاي ذهني مورد انتظار
لوش��امپيونه وفق دهد .کريستوف پليسه
درباره نيمکتنش��يني س��امان قدوس در
بازي هفته بيستوپنجم لوشامپيونه فرانسه
برابر المپيک مارس��ي که با شکست  2بر
صفر آميا پايان يافت ،اظهار داشت :ميداند
که بابت بازگشت او به ترکيب آميا راضي
نب��ودم .زماني که بازيکن��ي به تيمش باز
ميگ��ردد بايد دندانهاي��ش را تيز کند و با
مسئوليتپذيري از نظر ذهني نيز قدرتمند
باشد.
تاثير محروميت چلسي
بر فروش «هازارد» به رئال مادريد

با محروميتي که فيفا براي نقل و انتقاالت
تيم فوتبال چلس��ي در نظر گرفته پروسه
پيوس��تن ادنه��ازارد از اين تي��م به رئال
مادريد پيچيدهتر از قبل شده است .اين تيم
بايد به هر روشي که ميتواند براي آيندهاش
برنامهريزي کند اما محروميت چلسي براي
ادنهازارد چه معنايي دارد؟ تا به حال براي
فروش او درخواست رقم  ۱۰۰ميليون يورو
را کرده بود و اين بازيکن تا س��ال ۲۰۲۰
با تيم لندني ق��رارداد دارد .اين محروميت
ممکن اس��ت باعث ش��ود رفتنهازارد به
رئ��ال مادريد ک��ه محتملترين مقصد او
بوده پيچيده شود .محروميت چلسي باعث
نميشود که اين تيم نتواند بازيکن بفروشد
اما باعث ميشود که نتواند بازيکن بخرد و
اگر قرار باشدهازارد را بفروشد مطمئنا براي
پيدا کردن جانشين براي اين تيم مشکل
پيدا خواهد کرد.

شفر:

برنامه سازمان ليگ کمکي به نمايندگان ايران در آسيا نميکند

س��رمربي تي��م فوتبال اس��تقالل گفت:
برنامه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا کام ً
ال
مشخص است و سازمان ليگ که چنين
برنامههايي را ب��راي برگزاري بازيها در
فاصله س��ه و چهارروزه نوشته کمکي به
حال نمايندگان ايران در آسيا نميکند .به
گزارش فارس ،وينفرد ش��فر در نشست
خب��ري پي��ش از ديدار اس��تقالل مقابل
ذوبآهن اظهار داشت :من دو بازي قبلي
ذوبآهن در مرحله پليآف ليگ قهرمانان
آسيا را تماشا کردم .بازي آنها مقابل الغرافه
را تماشا کردم و اين تيم فوقالعاده محکم
و سرعتي بازي ميکرد و براي بازي فردا
هم صد در صد بايد آماده باشيم تا بتوانيم
از اين مس��ابقه برنده بيرون بياييم .شفر
ادامه داد :پس از بازي با پارس جنوبي من
صعود ذوبآهن را تبريک گفتم و اکنون
هم صعود به مرحله گروهي ليگ قهرمانان
را تبريک ميگويم .اين اتفاق براي فوتبال
ايران خوب اس��ت .زيرا يک تيم ديگر از
ايران در ليگ قهرمانان آسيا حضور دارد و
اين نشان ميدهد که فوتبال ايران هر چه
ميگذرد بهتر و قويتر ميش��ود .وي در
پاسخ به اين سؤال که آيا برگزاري بازيها
در فاصله سه و چهار روز براي شما مشکل
ايجاد نميکند ،گفت :يکي از بزرگترين
مش��کالت م��ا همي��ن موضوع اس��ت.
نميدانم چرا بايد بازيها اينقدر فش��رده
باش��د .ش��ايد برنامهها از فيفا به AFC
ميرس��د .طبيعي اس��ت وقتي برنامهها

بسته شد .به نظر ش��ما من چه کاري
ميتوان��م انجام دهم؟ س��ازمان ليگ
برنامه را دارد و ميتواند بهترين تصميم
را در م��ورد تيمه��اي حاض��ر در ليگ
قهرمانان آسيا بگيرد .اگر سازمان ليگ
فوتبال ايران را دوست داشته باشد بايد
استراحت بيش��تري به تيمهاي حاضر
در لي��گ قهرمانان آس��يا بدهد .از نظر
من فوتبال اي��ران و ايران از همه چيز
مهمتر است.
انتظار داريم فدراسيون هم با باشگاه

استقالل همکاري داشته باشد

فشرده ميشود ما هم مرتب به سفر برويم
و خودتان بهتر ميدانيد سفرهاي داخلي و
خارجي کمک خوبي براي نمايندگان ايران
در ليگ قهرمانان آسيا نيست.
شايد اسم من را نميدانستند من اين

برنامه را نديده بودم!

س��رمربي تيم فوتبال اس��تقالل در مورد
اينکه يکي از مس��ئوالن س��ازمان ليگ
اع�لام کرده ب��ود برنامه مس��ابقات را با
مربي��ان هماهنگ کرده و آي��ا اين اتفاق
در مورد ش��فر ه��م رخ داده يا نه ،گفت:
شايد اس��م من را نميدانس��تند من اين
برنامه را نديده بودم .س��رمربي استقالل

در مورد تقابل با عليرضا منصوريان اظهار
داشت :براي من اين مسئله مشکل نيست
منصوريان سرمربي استقالل بوده و اين
طبيعت فوتبال است .در  30سالي که من
کار مربيگ��ري ميکن��م بارها مقابل تيم
سابقم قرار گرفتم و يا سرمربيان تيمهاي
ديگر که مقابل آنها بازي کردهايم سرمربي
تيم من بودهاند .اين مسئله تفاوتي ندارد.
ذوبآه��ن ديگر آن تي��م ذوبآهن چند
هفته پيش نيست که در ليگ خوب نتيجه
بآهن در ليگ قهرمانان
نگرفته است .ذو 
آسيا خوب بازي کرد و خوب نتيجه گرفت
و بابت همين موفقيت هم امروز اعتماد به
نفس بااليي دارد.

س�ازمان ليگ فوتبال ايران را دوست

داشته باشد به تيمهاي آسيايي استراحت
بيشتريميدهد

به گزارش فارس ،ش��فر در پاس��خ به
س��ؤال خبرن��گاري که گف��ت به نظر
ميرس��د برنامهري��زي س��ازمان ليگ
باعث س��ود رقباي تيمهاي ايراني در
ليگ قهرمانان آس��يا شده است ،گفت:
حرف شما کام ً
ال درست است .ما فصل
گذشته هم اين شرايط را داشتيم .البته
تيم ملي ب��ا تيمياز ازبکس��تان بازي
داش��ت که تلفيق��ي از بازيکنان اميد و
بزرگسالش بود اما  5بازيکن استقالل
در تيم ملي حضور داش��تند و دست ما

وي در مورد اينکه مس��ابقات تيم ملي
در چين لغو شده و استقالل ميتواند در
دربي فروردين بيش��تر از مليپوشانش
اس��تفاده کند ،گفت :من نميدانم اين
اردو لغو شده يا نه اگر چنين شده باشد
براي ما خوب است .در دوره آمادهسازي
نيمفصل يکس��ري بازيکنان ما در تيم
امي��د بودند و يکس��ري در اردوي تيم
بزرگساالن حضور داش��تند .در همه
مقاطع آمادهس��ازي م��ا بازيکنانمان را
به طور کامل در اختيار نداش��تيم .البته
خوشحالم که بازيکنان استقالل به تيم
ملي دعوت ميشوند .اين براي استقالل
خوب است اما وقتي ما اين همکاري را
با فدراسيون انجام ميدهيم انتظارمان
اين اس��ت که فدراسيون هم با باشگاه
استقالل همکاري داشته باشد.

مرادي :اميدواريم کار سهراب به جراحي نکشد

سليميپاسخي به  ۲نامه رسميما نداده است

رئيس فدراسيون وزنهبرداري گفت :بهداد سليميپاسخي
به  ۲نامه رسميما در رابطه با بازنشستگياش نداده است.
به گزارش فارس ،علي مرادي در حاش��يه نشست ستاد
عالي بازيهاي المپيک و پارالمپيک  2020توکيو درباره
حضورش در انتخابات فدراسيون وزنهبرداري گفت :طي
روزه��اي اخير براي حضور در انتخابات ثبت نام خواهم
کرد .وي در خصوص ش��ائبه حماي��ت وزارت ورزش از
او براي حضور در انتخابات فدراسيون وزنهبرداري گفت:
چنين موضوعي را که شما مطرح ميکنيم من نديدهام.
تا به حال وزارت ورزش از هيچ کانديدايي در هيچ رشته
ورزشي حمايت نکرده است .هر کسي هم مدعي چنين
مطلبي باشد ،اشتباه است .هميشه استقالل انتخابات مورد
تأييد بوده است؛ وزارت ورزش هم همواره سعي بر شفافيت
انتخابات داشته است .رئيس فدراسيون وزنهبرداري درباره
نگرانيهايي که در خصوص مصدوميت سهراب مرادي
وج��ود دارد ،عن��وان ک��رد :اين موض��وع نيازمند بحث
کارشناسي است و پزشکان بايد اظهار نظر کنند ،اما آنچه
به ما برميگردد پيگيري جدي نس��بت به اين موضوع
داريم و قرار بر اين بود تحت نظر متخصصين مورد عمل
جراحي قرار گيرد ،اما بعد از استراحت و معاينات مجدد و متوجه نشديم عليحسيني دقيقاً کجاست
پيگيرهايي که توسط وزارت ورزش و کميته ملي المپيک مرادي در خصوص اينکه وضعيت سعيد عليحسيني
انجام شد؛ اميدواريم کار به جراحي نکشد .مرادي ادامه چه شد و آيا تصميم دارد براي حضور در المپيک آماده
داد :خوشبختانه سهراب وضعيت بسيار خوبي نسبت به
قبل دارد و رو به بهبودي اس��ت .شرايط و ناراحتيهاي
قبل را ندارد و امور درماني در حال پيگيري اس��ت .فوق
تخصصين به اين نتيجه رس��يدهاند فع ً
ال نياز به جراحي
نيست و فدراسيون پزشکي ورزشي و دکتر نوروزي بهتر
است در اين خصوص اظهار نظر کنند .وي در پاسخ به
اين س��ؤال که برخي از احتمال از دس��ت رفتن شانس
حض��ور مرادي در المپيک صحبت ميکنند ،گفت :ابتدا
بايد وضعيت جسماني مرادي مشخص شود و سپس در
اين خصوص اظهار نظر شود .البته کيانوش رستميهم
در اين وزن حضور دارد و ش��رايط براي همه برابر است.
مرادي در جام فجر به عنوان يکي از مراحل گزينش��ي
المپيک حضور خواهد داش��ت؛ ب��راي اينکه امتياز الزم
را کس��ب کند ،ثبت نام انجام ميشود ،اما قطع ًا مسابقه
نخواهد داد ،اما بعد از مراحل بهبود تصميمگيري خواهد
ش��د .زمان کافي داريم و هنوز صحبت در اين باره زود
است که اميدواريم به خوبي مراحل درماني مرادي طي
شود.

شود يا خير ،گفت :نه تنها بحث عليحسيني بلکه نامه
بهداد سليميرا هم براي مشخص شدن وضعيتش تهيه
و ارسال کردهايم .بر اساس قوانين فدراسيون بينالمللي
ي ورزشکاران مشخص شود۲ .
بايد وضعيت بازنشستگ 
بار نامه را به سليميارس��ال کردهايم ،اما هيچ پاسخي
رس��م ًا به ما نداده اس��ت .چون وي در حوضچه آنتي
دوپينگ وادا قرار دارد تا زماني که ورزشکار نامه مکتوب
را به فدراسيون اعالم نکند نميتوانيم کاري انجام دهيم.
وي افزود :اينکه گفته ميشود نامه مکتوب نبوده است
درست نيست؛ حتي رونوشت نامه را به هيأت مازندران
دادهاي��م و موجود اس��ت .وضعيت علي حس��يني هم
همينطور است تا وضعيتش مشخص شود .زمانهايي
که از دس��ت ميرود جايگزيني نخواهد داشت؛ وظيفه
ما اين اس��ت که شرايط را براي ورزشکار فراهم کنيم
تا آماده ش��ود؛ نام علي حس��يني را ب��راي رويدادهاي
پيش رو داده بوديم ،اما متوجه نش��ديم عليحس��يني
دقيق ًا کجاست؟ آذربايجان است؛ ايران است يا مشغول
امتحان دادن در اردبيل است؟ حتي از خانوادهاش هم که
پيگيري کرديم اظهار بياطالعي کردند .مرادي تصريح
کرد :در هر صورت بايد تکليف روش��ن ش��ود و اينکه
بخواهيم رفتار کج دار و مريض داشته باشيم ،به هيچ
عنوان حرفهاي نيست و فدراسيون بينالمللي هم اين را

نميپذيرد و خواستار روشن شدن وضعيت ورزشکاران
شده است .مقررات جديد بينالمللي واقع ًا سختگيرانه
اس��ت؛ حتي ب��راي رويدادهاي ق��ارهاي و رقابتهاي
گزينشي نسبت به س��اير رشتههاي ورزشي به مراتب
سختگيرانهتر است .رئيس فدراسيون وزنهبرداري در
پاس��خ به اين س��ؤال که آيا نماينده فدراسيون جهاني
در جام فجر حضور خواهد داش��ت يا نه عنوان کرد :با
توجه به همزماني برگزاري نشست مهم هيأت رئيسه
فدراس��يون جهاني در آمريکا عذرخواه��ي کردند ،اما
نماينده کنفدراسيون آسيا را خواهيم داشت .حدود 15
کشور و تيم شرکتکننده و  4کشور هم نمايندگانشان
حضور خواهند داشت .حتي روسيه تقاضا کرد ،اما چون
خارج از زمان مقرر بود نتوانستيم آنها را پذيرش کنيم
و فدراسيون جهاني مخالفت کرد .با حمايتهاي وزارت
ورزش ،کميت��ه ملي المپي��ک و داورزني جوايز نقدي
خوبي تهيه شده است و اميدواريم مسابقات در بهترين
سطح ممکن برگزار شود.

دايي :قطر نه آب دارد نه خاک اما پول را درست مديريت ميکنند

در  15دقيقه چند ميليارد ماشين فروختند چطور قرارداد بازيکنان را نميدهند؟

سرمربي تيم فوتبال سايپا گفت :در مورد بازي نميتوانم
چيز خاصي بگويم چون شرايطي که بازيکنان ما داشتند
نميتوانم چي��زي در مورد بازي بگوي��م ،نه تمريني
داش��تيم نه کاري کرديم .علي دايي در نشست خبري
پيش از بازي با تراکتورس��ازي تبريز اظهار داشت :در
مورد بازي نميتوانم چيز خاصي بگويم چون شرايطي
که بازيکنان ما داشتند نميتوانم چيزي در مورد بازي
بگويم .نه تمريني داشتيم نه کاري کرديم اما در مورد
تراکتورسازي بايد بگويم تيم پرطرفداري است و ريشه
دارد و از آذربايجان آمده است .دايي افزود :تراکتورسازي
تيمياست که کل مردم آذربايجان آن را دوست دارند.
آنها امسال خيلي هزينه کردهاند و هم بازيکنان خارجي
خوبي گرفتهاند و هم بازيکنان داخلي خوبي .مطمئن ًا اين
تيم براي کسب سهميه آسيا ميجنگد و االن بهترين
فرص��ت را دارد .ما هم با وجود آنکه تمرين نکردهايم
مطمئن باشيد هر کاري از دستمان برآيد در زمين انجام
خواهيم داد.
 از باخت در آسيا ناراحت نشدم

وي در مورد اينکه ظاهراً تيم شما حمايت همهجانبه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده
 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند
رسمی حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای شماره 139760318003008531
 97/10 /25هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهایفاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی
خانم خدیجه وقاری سرابس��تانی فرزند رضا بشماره شناسنامه  8270صادره از
فومن به ش��ماره ملی  2668027756شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب
انباری به مساحت  195/78مترمربع پالک  821فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی
شده از پالک  3فرعی از  10اصلی واقع در قریه سنگبیجار بخش  24گیالن خریداری
از مالک رسمی مرحوم رضا وقاری سرابستانی محرز گردیده است .لذا به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدورس��ند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ

نشد که چهارمين س��هميه ايران در ليگ قهرمانان
باش��د ،گفت :ابتدا بايد از بازيکنانم تشکر کنم آنها با
دس��ت خالي عالي بازي کردن��د .از همه آنها راضي
هستم .شايد باور نکنيد من زياد از اين باخت ناراحت
نشدم چون هر چه در توان داشتيم بازيکنانم در زمين
انجام دادند .يک ذره هم بدش��انس بوديم .در دقيقه
 85ت��وپ ما به تير دروازه خورد و در دقيقه  87توپ
آنها گل شد .اين طبيعت فوتبال است .اما نگاه کنيد ما
چطوري به قطر رفتيم و آمديم .سرمربي تيم فوتبال
س��ايپا افزود :در  25سالي که فوتبال بازي ميکنيم
و ميکردي��م من مربي براي اولين بار بود که چنين
سفري داشتيم .تا چند س��اعت به پرواز پول آژانس
واريز نشده بود و ما هول اين را داشتيم که نکند اين
پول واريز نش��ود و بليتها کنس��ل شود که کنسل
هم ميکردند .خنده دارد که در اين س��فر حتي يک
دالر هم به بازيکنانم پ��ول ندادند .دايي تأکيد کرد:
ما به اين سفر رفتيم ولي يک دالر هم به بازيکنانم
ندادند .مگر ميشود؟ باز هم به غيرت بچههاي ما که
ديديد چگونه بازي کردند .بچه جواني که اولين بارش
بود به س��فر خارجي ميآمد حتي نتوانست  20دالر
هزينه کند و براي خانوادهاش يک ش��کالت بخرد.
وي گفت:تيم ما  4روز تمرين نکرده و هيچ کس��ي
هم به ما کمک نکرده اس��ت .درويش هم وقتي ديد
کسي کمک نميکند از سمت خود استعفا داد .او هم
جزيي از خانواده سايپا است در حالي که کارخانه با آن
عظمت به شکلي است که همه فکر ميکنند در آن
چه خبر است .در اين روزها هيچ کسي پاسخگو نبوده
و ما تنهاي تنها بوديم درس��ت مثل سال گذشته که
اين شرايط را داشتيم.

سازمان ليگ بايد از تيمها تضمين بگيرد

سرمربي تيم فوتبال سايپا در خصوص اينکه دليل اين
همه مشکالت در تيمهاي فوتبال ايران چيست ،گفت:
اين سيس��تم نادرستي اس��ت که در همه ارگانهاي
فوتبال ايران برقرار اس��ت .هزار ب��ار گفتيم تيميکه
ميخواهد در ليگ برتر ش��رکت کند س��ازمان ليگ
بايد از آن تضمين بگيرن��د .ولي اين اتفاق نميافتد و
بر اس��اس ندانم کاري خيلي از تيمهاي فوتبال ايران
نابود شدند چون فوتبال در چشم است اين مشکالت
را ميبينيم وگرنه خيلي مشکالت در ارگانهاي ديگر
وج��ود دارد که مردم از آن خبر ندارن��د .دايي در مورد
اينکه مديرعامل باش��گاه اعالم کرده است شما اميد
باشگاه هستيد و همه فش��ارها روي دوش شماست،
گفت:ايشان لطف داشته که چنين حرفي زده .ببخشيد
يک نفر نميتواند کاري کند .به تنهايي نميشود کاري
کرد .يک دست صدا ندارد و هميشه بايد دو دست باشد
تا به هم کمک کند و صدا بدهد .کار بايد گروهي انجام
شود .اگر من ورزشکار انفرادي بودم مال خودم بودم و
ميدانستم چطور بايد تمرين کنم .طبيعت فوتبال همين
است با بقيه رشتهها فرق ميکند .باشگاه سايپا بيش از
 85کارمن��د دارد .خندهام ميگيرد که در اين مدت هر
کسي آمده آدمهاي خودش را آورده است.
در کارخانه سايپا  5هزار نفر نيرو اضافه هستند

وي افزود:کارخانه بزرگي مثل س��ايپا  5-4مديرعامل
عوض کرده اس��ت هر کسي هم بيايد حق طبيعياش
است که با آدمهاي خودش کار کند .در باشگاه سايپا نه
کارخانه سايپا بيش از  80کارمند حقوقبگير هستند .مگر
اين باش��گاه چند ورزش��کار دارد؟ براي هر دو ورزشکار

انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل
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 س��ند مالکیت صادرخواهد ش��دتاریخ انتشار
نوبت اول 97/11/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/5 :
 1585سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده 13
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
حوزه ثبتی شهرس��تان فومن برابر رای ش��ماره /18- 139760318003008206
 97/10هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد
سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای

هم نه براي هر ورزشکار يک کارمند داريم .در همه جا
اين مشکالت را داريم بايد به  90-80نفر حقوق بدهند.
م��ن در همه جاي دنيا بودهام و ديدهام باش��گاه را با 5
نفر هم ميشود اداره کرد .چطور باشگاه را اينطور اداره
ميکنند؟ اکثر کس��اني که در کارخانه بودهاند آدمهاي
خودشان را آورده و استخدام رسميکردهاند و اکنون هم
نميتوانند آنها را اخراج کنند .در کارخانه س��ايپا شايد 5
هزار نفر نيروي اضافه داش��ته باشد .شايد اين حرفها
باعث ناراحتي شود اما همين وضع است که مدام درجا
ميزنيم .سرمربي تيم فوتبال سايپا گفت :در کمتر از يک
ربع وقتي سايت باز ميشود چند ميليارد ماشين فروخته
ميشود .مگر ميتواند يک کارخانه دو ميليارد ندهد که
اين دو ميليارد بيش از  20درصد از مبلغ قرارداد بازيکنان
است .شب عيد است بايد بازيکنان پول بگيرند .حق زن و
بچهشان است .بچهها حق دارند .درويش هم مديرعامل
باش��گاه به تنهايي نميتواند کاري کند .تنها کاري که
ميتوانست کند اين بود که استعفا دهد .يک زيرمجموعه
باالي دس��ت وجود دارد .دايي تأکيد کرد:متأسفانه اين
مشکالت پدر تيم ما را درميآورد .ما درست عين زمين
تمرين مديرعامل ع��وض کردهايم .مثل بيخانمانها
هستيم و هر روز يکجا تمرين ميکنيم .وي در خصوص
اينکه بازيها هر دو روز يک بار برگزار ميشود ،گفت:
من نميتوانم در مورد اين مسائل صحبت کنم .اينها يک
تاريخي دارند که بايد در همان تاريخ ليگ را تمام کنند.
البته در اين مدت خيلي هم زمان داش��تيم ولي بازيها
به يک باره فشرده ش��د .اي کاش طوري برنامهريزي
ميکردند که حق تيميخورده نشود و از آن طرف وقتي
با دو س��وت اش��تباه زحمات تيمها از بين ميرود ديگر
نميشود کاري کرد.
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اخبار
پيشنهاد وسوسه انگيز اماراتيها
به رونالدو!

يک باشگاه اماراتي براي حضور فوق ستاره
پرتغالي يووه در ليگ اين کشور حاضر است
که دو برابر دس��تمزد او در بيانکونريها را
پرداخت کند .کريس��تيانو رونال��دو بعد از
 ۹فص��ل حضور در رئال مادريد و کس��ب
عناوين و جامهاي زياد تصميم گرفت که
اي��ن تيم را ترک و راهي يوونتوس ش��ود.
اين فوق ستاره پرتغالي ساالنه  ۳۰ميليون
يورو حقوق از باشگاه يووه دريافت ميکند
و قرارداد چهار ساله با اين تيم ايتاليايي دارد.
 elsportنوش��ت که در سفر اخيري که
رونالدو به امارات براي حضور در مراس��م
گلوپ س��اکر داش��ت يک تاجر اماراتي به
رونالدوپيشنهادوسوسهانگيزيبرايحضور
در ليگ امارات داد تا جايي که يک باشگاه
اماراتي حاضر است که پيشنهاد نجومي۶۰
ميليون يورو براي يک فصل را به رونالدو
بدهد .پيش از اين هم روزنامه دون بالون
اسپانيا از احتمال حضور کريستيانو رونالدو
در ليگ امارات سخن به ميان آورد اما خود
رونالدو چنين چيزي را رد کرده است.
باتجربهها به جايگاه خود
در تيم ملي عادت کردهاند

سرمربي تيم ملي واليبال گفت :بازيکنان
باتجربهت��ر ب��ه جايگاه خ��ود در تيم ملي
عادت کردهاند و وظيفه من جوانگرايي در
تيمياست که بايد قدرت ايران را در آينده به
همگان نشان دهد .ايگور کوالکوويچ گفت:
تيم ملي ايران در حال حاضر ،رتبه بس��يار
خوبي در رنکينگ فدراسيون جهاني دارد و
تيم هشتم جهان است .رنکينگ باالي ايران
در جهان به خاطر شرکت در المپيک ،جام
جهاني ،مسابقات قهرماني جهان و حضور
مستمر در ليگ ملتهاي واليبال است ولي
ممکن است کيفيت تيم ملي ايران در حد
تيمهاي برتر جهان نباشد .وي اضافه کرد:
در س��الهاي اخير همواره بازيکنان ثابتي
براي تيم ملي ايران به ميدان رفتهاند .آنها
در سالهاي حساسي براي تيم ملي ايران
ب��ازي کردهاند ولي وظيفه من اين اس��ت
که در تيم ملي ايران تغيير نس��ل به وجود
بياورم و به همين خاطر بازيکنان جواني را
به تيم ملي معرفي کردم .چهار بازيکن از
تيم نوجوانان ايران که به عنوان قهرماني
جهان رسيده بود را به تيم ملي بزرگساالن
فراخواندم .آنها در فصل پيشرو براي تيم
جوانان ايران بازي خواهند کرد .س��رمربي
اهل مونتهنگرو تيم ملي ايران عنوان کرد:
وظيفه من جوانگرايي در تيمياست که بايد
قدرت واليبال ايران را در آينده به همگان
نشان دهد .در ايران بازيکنان باتجربهتر که
رس��انهها به آنها اسطوره هم ميگويند به
جايگاه خود در تيم ملي عادت کردهاند .آنها
نسلي هستند که براي نخستين بار در سال
 2012در ليگ جهاني شرکت کرده و تيم
ملي ايران را براي نخستين بار به المپيک
رساندند.
حضور دو نماينده واليبال آسيا
در المپيک  ۲۰۲۰قطعي شد

دو نماينده واليبال قاره آس��يا در بازيهاي
المپيک  ۲۰۲۰توکيو قطع ًا حضور خواهند
داشت .به گزارش روابط عموميفدراسيون
واليبال ،رقابتهاي انتخابي المپيک ۲۰۲۰
سال  ۱۳۹۸در دو مرحله انجام خواهد شد.
در مرحله ابتدايي  ۲۴تيم برتر مسابقات در
 ۶گروه  ۴تيميبه صورت متمرکز به ميدان
خواهن��د رفت که تيم ملي اي��ران در اين
مرحله از مسابقات که در دهه دوم مردادماه
برگزار ميش��ود با تيمهاي روسيه ،کوبا و
مکزيک هم گروه است که اين مسابقات
در کش��ور روسيه برگزار ميشود .تيميکه
در اين گروه بتواند صدرنش��ين ش��ود ،به
صورت مستقيم راهي المپيک  ۲۰۲۰توکيو
ميشود .بر اساس تصميم کميته مسابقات
کنفدراسيون واليبال آسيا ۸ ،تيم برتر قاره
در مس��ابقات جام ملتهاي آسيا در ايران،
مرحل��ه دوم انتخابي المپيک را به صورت
متمرکز برگزار خواهند کرد و در پايان اين
مسابقات که در دي ماه برگزار ميشود نيز
يک تيم راهي رقابتهاي المپيک ۲۰۲۰
ميشود.

علی رمضانیان سنگ بیجاری فرزند محمد بشماره شناسنامه  968صادره از ری به
شماره ملی  0492600643ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه مسکونی دارای
پروانه و پایان کار س��اختمان به مس��احت  196/5مترمربع پالک  823فرعی از 10
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  3فرعی از  10اصلی واقع در قریه سنگ بیجار
بخش  24گیالن خریداری از مالک رسمی خانم خدیجه خورسند عشقی پسند محرز
گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود
در صورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت
اس��ناد و امالک محل 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 صادرخواهد
شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/12/5 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/12/19 :
 1655سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

