فوتبال

قاسمپور:

مجیدی برای کار در تیم امید تجربه ندارد

برانکو در پرسپولیس ماند

باش��گاه پرس��پولیس با اعالم به س��رمربی
تی��م ،ضمن تسویهحس��اب فصل گذش��ته
پیشپرداخ��ت فص��ل جدید را نی��ز به وی
پرداخ��ت ک��رد .ب��ه گ��زارش مه��ر ،ایرج
ع��رب در خص��وص پرداخت طل��ب برانکو
ایوانکوویچ گفت :باش��گاه پرسپولیس طبق
تواف��ق با برانکو و با تأمی��ن اعتبار مورد نیاز
پیشپرداخت فصل جدید را به وی پرداخت
نمود و مطالبات وی در فصل گذشت را نیز
تسویه کرد .باشگاه پرسپولیس در نامهای به
ایوانکویچ ضمن اع�لام مطلب فوق از وی
خواس��ت ب��رای دریافت این مبلغ ،ش��ماره
حس��ابی معتبر که امکان انتقال پول به آن
با توجه به ش��رایط مالی کشور ،وجود داشته
باشد را به باشگاه اعالم کند یا اینکه دوشنبه
هفته آینده  ۲۷خرداد ،خود یا نماینده قانونی
وی که معرفی میشود ،برای دریافت وجوه،
در باش��گاه حضور پیدا کن��د .به این ترتیب،
دیگر جایی برای نگرانی هواداران نیست که
البته پیش از این نیز اعالم شده بود.
بالتکلیفی کمیته فنی استقالل با
استعفای مظلومی

کمیته فنی باشگاه استقالل با استعفای پرویز
مظلومی بالتکلیف شد و در آستانه تعطیلی
ق��رار گرفت .به گ��زارش خبرنگار آنا ،فصل
گذشته امیرحسین فتحی مدیرعامل باشگاه
اس��تقالل کمیته فنی این باشگاه را با پرویز
مظلومی ،بهتاش فریبا ،مجید نامجومطلق،
مجید رضایی و امیدرضا روانخواه تش��کیل
داد اما اص��رار وی بر حضور فرهاد مجیدی
ب��ه عنوان مربی و مخالف��ت اعضای کمیته
با حضور مجی��دی به یکی از موارد اختالف
می��ان فتح��ی و کمیته تبدیل ش��د .مجید
نامجومطلق اولین عضو کمیته فنی استقالل
ب��ود که ترجی��ح داد در این کمیت��ه نماند و
ب��ه مربیگری در تیم ش��هرداری ماهش��هر
پرداخت .پروژه انتخاب س��رمربی استقالل
پس از برگناری ناگهانی وینفرد شفر با وجود
مخالفت کمیته فنی از دیگر مواردی بود که
موجب اختالف اعضای کمیته چهار نفره با
باش��گاه شد .در ش��رایطی که فتحی اسامی
چندی��ن مربی را برای جانش��ینی ش��فر در
اختیار کمیته گذاش��ته بود و آنها چهار مربی
را تأیید ک��رده بودند ،مدیرعامل اس��تقالل
همراه با علی خطیر معاون باش��گاه با آندرهآ
استراماچونی به مذاکره پرداختند و این مربی
که مورد تأیید کمیته نیس��ت در یک قدمی
هدایت اس��تقالل قرار دارد .پرویز مظلومی
در یکی از برنامههای تلویزیونی اعالم کرد
اس��تراماچونی مورد تأیید کمیته فنی است و
این موضوع باعث اعتراض س��ه عضو دیگر
ش��د چراک��ه آنه��ا موافق س��پردن نیمکت
استقالل به س��رمربی ایتالیایی نیستند .این
موض��وع دامنه اختالف��ات را در میان اعضا
بیشتر کرد و نهایت ًا مظلومی از حضور در این
کمیته استعفا داد.
دست رد ناپولی به پیشنهاد اینتر
درباره ایکاردی

باش��گاه ناپولی پیش��نهاد اینتر درباره انتقال
س��تاره آرژانتین��ی ای��ن تیم را رد ک��رد .به
گزارش فارس ،نش��ریه گازتا اسپورت ایتالیا
خبر داد که باش��گاه ناپولی پیشنهاد اینتر را
برای انتقال ایکاردی ،س��تاره اش آرژانتینی
اش رد کرده اس��ت .نراتزوری خواس��تار شد
که فابیان رویز و پیوتر زیلینسکی دو بازیکن
ناپول��ی را در ضمن انتق��ال ایکاردی به این
باش��گاه خواس��ت ولی ناپولی این پیشنهاد
اینت��ر را رد کرد .رئیس باش��گاه ناپولی این
پیش��نهاد اینتر را نپذیرفت و اعالم کرد که
آماده پرداخ��ت  70میلیون یورو برای جذب
ایکاردی اس��ت و دستمزد سالیانه این ستاره
آرژانتینی را به  7میلیون یورو افزایش خواهد
داد .ایکاردی با مس��ئوالن باشگاه اینتر دچار
مشکل ش��د و با آمدن کونته نیز رفتن او از
نراتزوری قطعی است چون ستاره آرژانتینی
جایی در برنامههای کونته ندارد.
ازارد نیامده ،دومین فوتبالیست
گرانقیمت رئال شد

خری��د جدی��د رئالمادرید دومی��ن بازیکن
پردرآمد کهکشانیها خواهد شد .به گزارش
ف��ارس ،ادن ازارد هن��وز به عن��وان بازیکن
جدید رئالیها به رسانهها و هواداران معرفی
نش��ده اما صاحب یک عنوان جدید اس��ت.
فوروارد تکنیکی چند س��ال قبل چلسی که
یکی از گزینههای مورد نظر زینالدین زیدان
در نقل و انتقاالت امس��ال است ،با درآمدی
که در تیم سفیدپوش خواهد داشت ،دومین
بازیک��ن گرانقیمت تیم میش��ود .مطابق
اع�لام ،ABCفوروارد تازهوارد س��الیانه در
تی��م جدیدش  11میلیون یورو درآمد خواهد
داشت .در حالیکه بیشترین سطح دستمزد در
این تیم مربوط به سرخیو راموس ،کاپیتان با
تجربه تیم است که  12میلیون یورو در سال
حقوق میگیرد .به این ترتیب مهاجم بلژیکی
به دومین بازیکن گرانقیمت و پردرآمد تیم
اسپانیایی تبدیل میشود.

پیشکس��وت فوتبال ایران گفت که فرهاد
مجی��دی تجربه الزم برای س��رمربیگری
در تی��م امید را ندارد .ابراهیم قاس��مپور در
گفتوگ��و با خبرنگار ورزش��ی خبرگزاری
تسنیم ،در خصوص انتخاب فرهاد مجیدی

بهعنوان س��رمربی جدید تیم المپیک که
واکنشهای مختلفی را در پی داشته است
گفت :در اینکه مجیدی در بحث مربیگری
یک مربی باانگیزه و پرش��ور اس��ت شکی
وجود ندارد .او س��ابقه روشنی در بازیگری
دارد و ظاهراً در کالسهای پیش��رفته هم
شرکت کرده ولی مربیگری فقط این چیزها
نیست و تجربه بسیار مهم است .وی ادامه
داد :وقتی یک مربی در بازیهای مختلف

روی نیمکت مینشیند از باختها و پیروزها
درسهای مختلفی میگیرد که تبدیل به
تجربه میشود ولی اعتقاد من این است که
مجیدی تجربه الزم را برای سرمربیگری
در تی��م امید ندارد .قاس��مپور عنوان کرد:
مربیگ��ری و مدیریت ک��ردن در تیم ملی
یک کشور ش��رایط خاص خودش را دارد،
من با انتخاب هاش��میان بهعنوان یکی از
دس��تیاران ویلموتس موافق بودم و اعتقاد

دارم که در م��ورد مجیدی هم باید چنین
تصمیمی گرفته میشد .میتوانستیم یک
مربی باتجرب��ه را انتخاب کنیم و مجیدی
را در کنارش قرار دهیم .کارشناس فوتبال
ایران اظهار داشت :متأسفانه در سالهای
گذش��ته انتخاب مربی��ان تیمه��ای پایه
سؤالبرانگیز بوده است .مجیدی که سابقه
روشنی در بازیگری دارد ولی قبال مربیانی
برای تیمهای پایه انتخاب شدند که چیزی
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از فوتبال نمیدانس��تند .بنابر این گزارش،
درحالی که به صورت غیر رس��می اعالم
شد فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی تیم
امید انتخاب شده و حتی باشگاه استقالل
برای فره��اد مجیدی آرزوی موفقیت کرد
و خ��ود مجیدی هم در صفحه ش��خصی
خود به این موضوع اش��اره کرد اما سایت
رسمی فدراسیون فوتبال از انتشار این خبر
خودداری کرد.

حسینی:

بعد از رقابتهای جهانی تکواندو برخی ما را زود قضاوت کردند

دارنده مدال ط�لای رقابتهای گرندپری گفت :بعد از
رقابتهای جهانی برخ��ی از منتقدان ما را زود قضاوت
کردند اما با کس��ب مدال طال گرندپ��ری همه چیز به
آنها ثابت شد .میرهاشم موسوی در گفتگو با آنا ،درباره
کس��ب مدال طال در رقابتهای گرندپری ایتالیا گفت:
خیلی خوشحالم که از این مسابقات با دست پر به ایران
برگشتم .رقابتهای گرندپری باالترین سطح مسابقات
تکواندو محسوب میش��ود که  ۳۲نفر برتر هر وزن در
این رقابت ش��رکت میکنند .امتیاز این مسابقه  ۴۰بود
و برای کس��انی که به مدال طال میرسیدند جایزه پنج
هزار دالری در نظر گرفته بودند .بنابراین همین موضوع
کار را خیلی سخت میکرد و این رقابتها در حد و قواره
المپیک برگزار ش��د .وی گفت :من در مرحله مقدماتی
موفق ش��دم حریف چینی خودم را شکس��ت دهم و به
دیدار نهایی برسم .در مرحله فینال مقابل حریف کرهای
که خیلی ه��م نامدار بود قرار گرفتم و موفق ش��دم او
را شکس��ت دهم .این سختترین مسابقه من در تمام
س��الهای زندگیام ب��ود چراکه حریف کرهای بس��یار
قدرتمند اس��ت و شکس��تش مقابل من ،دومین باخت
زندگ��یاش بود .او حریف قدرتمندی اس��ت و من قبل
از مسابقات گرندپری هم عنوان کرده بودم که برای او
برنامه دارم .در طول این مدت فیلم تمام بازیهای خود

و حریفم را تماش��ا کردم ،نقاط ضعفم را شناسایی و هر
روز ف��ن و تکنیک خ��ودم را تکرار کردم تا با یک بازی
حسابش��ده مقابل او قرار بگیرم .خدا را شکر این اتفاق
هم افتاد و توانستم به مدال طالی این رقابتها برسم.
ملیپوش تکواندوی ایران عنوان کرد :بعد از رقابتهای

جهانی ،روزهای سختی را گذراندم .من برای آن مسابقات
هم آماده بودم اما به خاطر کارش��کنی سفارت انگلیس،
ویزای من صادر نشد و نتوانستم در این رقابتها شرکت
کنم .رقابتهای جهانی بعد از المپیک یکی از مهمترین
مسابقات است و  ۱۲۰امتیاز دارد .من متأسفانه نتوانستم

در این رقابتها ش��رکت کنم .بعد از رقابتهای جهانی
خیل��ی از منتقدان ما را نقد کردن��د در صورتی که آنها
خیلی زود قضاوت کردند .من تصمیم گرفتم به مسائلی
ک��ه در این مدت پیش آمد توجهی نکنم و نگاهم روبه
به آینده باشد ،به همین خاطر نخستین مرحله گرندپری
را با مدال طال به پایان رساندم و امیدوارم در دو مرحله
دیگ��ر رقابتهای گرندپری نتیجه قابل قبولی کس��ب
کنم .در مسابقات جهانی حریفانم موفق شدند امتیاز این
مس��ابقات را کسب کنند و از این نظر یک گام جلوتر از
من هس��تند .با این حال تمام تالش��م را میکنم تا این
عقبماندگی را جبران کنم .حس��ینی تأکید کرد :همه
هدفم این اس��ت که امس��ال در تمام مسابقات شرکت
کنم تا بتوانم تمام امتیازات الزم برای حضور در المپیک
را کسب کنم .همانطور که گفتم  ۱۲۰امتیاز جهانی را
از دس��ت دادم و به همین خاطر در تالش هستم تا در
همه رقابتها این عقبافتادگی را جبران کنم .امیدوارم
فدراسیون هم ما را به همه مسابقات اعزام کند .وی در
پایان در مورد حضورش در رقابتهای یونیورسیاد اظهار
کرد :من تا روز شنبه در حال استراحت هستم اما بعد از
آن تمرینات را برای رقابت دانش��جویان شروع میکنم.
مسابقات یونیورسیاد  ۲۰امتیازی است و ما میتوانیم با
کسب آن ،امتیاز المپیکی خودمان را افزایش دهیم.

دینمحمدی:

استراماچونی برای موفقیت در استقالل باید خیلی چیزها را تغییر بدهد

هافبک پیش��ین تی��م فوتبال اس��تقالل اعتق��اد دارد ،س��رمربی ایتالیایی
آبیپوش��ان ب��رای موفقی��ت در این تیم بای��د خیلی چیزه��ا را تغییر دهد.
س��یروس دینمحمدی در گفتوگو با تسنیم در مورد انتخاب استراماچونی
بهعنوان س��رمربی جدید استقالل گفت :من ش��ناخت زیادی از این مربی
ندارم و نمیدانم چه کارنامهای دارد ،ولی از نظر من مسئله نگرانکننده کم
شدن تعداد هواداران استقالل در چند سال اخیر بوده است .استقالل در این
چند سال در لیگ برتر قهرمان نشده و همین موضوع هواداران این تیم را
کم کرده است .وی در ادامه افزود :من از مدیریت باشگاه و آقای فتحی که
شناخت کافی از ایشان دارم ،این انتظار را دارم که به صورت شفاف بگوید
شرایطی باش��گاه چطور است و استقالل چه مش��کالتی دارد .خیلیها در
کوچه و خیابان قدیمیهای اس��تقالل را میبینند و از ما میپرسند چرا تیم

قهرمان نمیشود و انصاف ًا نمیدانیم چه پاسخی به آنها بدهیم .پیشکسوت
باش��گاه اس��تقالل همچنین در واکنش به ادعای اخیر علی خطیر که گفته
است ش��فر در مورد چند بازیکن استقالل داللی کرده است ،اظهار داشت:
اگر همچنین اتفاقی رخ داده باش��د ،باید مدیریت باشگاه را مقصر دانست.
باش��گاه باید اش��راف کامل روی جذب بازیکن داشته باش��د .همین االن
هم اس��تقالل زمان را از دس��ت داده است .حرف زدن در مورد این مسائل
چی��زی را عوض نمیکند .در ضمن وقتی ش��فر از ایران رفته اس��ت دیگر
درست نیست پشت سرش حرف بزنیم .این روزها حاشیههای زیادی ایجاد
شده است و متأس��فانه زمان برای استقالل از دست میرود .دینمحمدی
در پاس��خ به این پرسش که آیا اس��تراماچونی میتواند در استقالل موفق
باش��د ،تصریح کرد :شاید استراماچونی مربی کاربلدی باشد ،ولی این مربی

آگه��ی موضوع م��اده  3قانون و م��اده  13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و س��اختمان های فاقد سند رس��می مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان دیواندره تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند
میتوانن��د از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو م��اه اعتراض خودرا به
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم
اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره
تحویل نمایند-1:برابر رای شماره  98/86آقای عطااله مرادی فرزند محمود
به ش��ماره ملی  3859029509نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
دیم به مش��هوریت محلی قورپی وه به مساحت  5255متر مربع به شماره
پ�لاک  381فرع��ی از  ۶۶اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره قریه کس��نزان
خریداری از مالک رسمی آقای عطااله مرادی -2برابر رای شماره 98/155
آقای اسمعیل آب رود فرزند بختیار به شماره ملی  3859190660نسبت به
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی کلنی مهتران به
مس��احت 165660متر مربع به ش��ماره پالک  ۲۶۸فرعی از  ۱۳اصلی واقع
در بخش  ۱۷دیواندره قریه قراطوره خریداری از محل مس��تثنیات مالکانه
مرحوم محمد و حس��ن غف��اری -3برابر رای ش��ماره  98/72خانم فاطمه
کریمی فرزند کریم به ش��ماره ملی  3859631020نس��بت به ششدانگ یک
قطعه باغ به مساحت  ۸۳۳۸متر مربع به شماره پالک  ۱۵فرعی از  ۵۰اصلی
واقع در بخش  ۱۴دیواندره قریه قلعه گاه خریداری از محل مستثنیات مالکانه
س��ید حسین حسینی -4برابر رای ش��ماره  98/78خانم معصومه محمدی
فرزند حاجی محمد به ش��ماره ملی  3859501089نس��بت به ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  157/50متر مربع به شماره پالک  ۱۲۲۸۷فرعی
از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رس��می عباس و
فارس کریمی -5 .برابر رای ش��ماره  98/82آقای مصطفی سنندجی فرزند
عبدالعزیز به شماره ملی  3859439928نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
مزروع��ی دیم به مش��هوریت محل��ی زه الن آبی به مس��احت  84092متر
مربع به ش��ماره پالک  ۸۹فرعی از  ۱۰اصلی واق��ع در بخش  ۱۴دیواندره
قریه برکه خریداری از محل مس��تثنیات مالکانه نعمت اله ناصر مس��توفی.
 -6برابر رای ش��ماره  98/84آقای مصطفی س��نندجی فرزند عبدالعزیز به
شماره ملی  3859439928نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم
به مش��هوریت محلی زه الن آبی به مس��احت  53037متر مربع به شماره
پالک  ۹۰فرعی از  ۱۰اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره قریه برکه خریداری
از محل مس��تثنیات مالکانه نعمت اله ناصر مس��توفی -7.برابر رای شماره
 98/301خانم صغری نعمتی فرزند حبیب اهلل به شماره ملی 3859297562
نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 101
متر مربع به ش��ماره پ�لاک  12304فرعی از  ۵۸اصل��ی واقع در بخش ۱۴

هیچ ش��ناختی از بازیکنان اس��تقالل و بازیکنان دیگر تیمها ندارد .در این
ش��رایط اعضای کمیته فنی باش��گاه باید اطالعات الزم را درباره بازیکنان
به س��رمربی جدید بدهند تا اس��تراماچونی بتواند نف��رات موردنظرش را در
اس��تقالل حفظ کند و از طرفی نقاط ضعف تی��م هم با جذب چند بازیکن
جدید برطرف ش��ود .وی در خاتم��ه تأکید کرد :یک مرب��ی اروپایی برای
موفقیت در کارش نیاز به امکانات قوی دارد و بیخود و بیجهت نمیتوان
قهرمان ش��د .اگر پرس��پولیس س��ه فصل پیاپی قهرمان میشود به خاطر
امکانات بس��یار خوبی اس��ت که در اختیار دارد ،ولی متأسفانه در سالهای
اخیر ش��اهد بودیم که استقالل با مش��کل زمین تمرین مواجه بوده است.
اس��تراماچونی برای موفقیت در استقالل باید خیلی چیزها را تغییر بدهد .او
باید روح قهرمانی را به استقالل برگرداند.

دیواندره خریداری از مالک رسمی سلیمان حسن پور -۸ .برابر رای شماره
 98/299خانم نقره محمد نیا فرزند لطف اله به ش��ماره ملی 3858887587
نس��بت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 101
متر مربع به ش��ماره پ�لاک  12304فرعی از  ۵۸اصل��ی واقع در بخش ۱۴
دیواندره خریداری از مالک رسمی سلیمان حسن پور -9برابر رای شماره
 98/296آقای س��ید جمال الدین سید هاش��می فرزند سید محمد رشید به
شماره ملی  3858789364نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم
به مشهوریت محلی کانی بسطام به مساحت  ۴۰۰۰متر مربع به شماره پالک
 ۳۳فرعی از  ۳۷اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره قربه فتاح آباد خریداری از
مالک رسمی آقای محمد رشید کریمیان  -10برابر رای شماره  98/76آقای
خالد روخوش فرزند عبداهلل به شماره ملی  3859028618نسبت به سه دانگ
مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی تپ
سور به مساحت  ۳۳۴۳۰متر مربع به شماره پالک  ۳۸۰فرعی از  ۶۶اصلی
واقع در بخش  ۱۴دیواندره قریه کس��نزان خریداری از مالک رسمی محمد
علی امیر حس��نی و یحیی امینی  -11برابر رای شماره  98/74آقای عطاله
روخوش فرزند عبداله به ش��ماره ملی  3859030167نس��بت به سه دانگ
مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی تپ
سور به مساحت  ۳۳۴۳۰متر مربع به شماره پالک  ۳۸۰فرعی از  ۶۶اصلی
واقع در بخش  ۱۴دیواندره قریه کس��نزان خریداری از مالک رسمی محمد
علی امیر حس��نی و یحیی امینی  -12برابر رای شماره  98/80آقای اشکان
مرادی فرزند حس��ین به شماره ملی  3850006761نسبت به ششدانگ یک
باب ساختمان به مساحت  157/70متر مربع به شماره پالک  12286فرعی
از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری ازمالک رس��می سلیمان
حسن پور-13 .برابر رای شماره  98/339آقای محسن مرادخانی فرزند علی
به ش��ماره ملی  3859594761نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
دیم به مساحت  8488/50متر مربع به شماره پالک  1593فرعی از  ۶۴اصلی
واقع در بخش  ۱۴دیواندره شهر زرینه خریداری از مالک رسمی آقایان علی
و عمر عبدالرحمن حاجی  -14برابر رای ش��ماره  98/337ش��رکت تعاونی
مسکن رانندگان کامیون دیواندره به ش��ماره شناسه ملی 10610011250
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  54944متر
مربع به شماره پالک  ۱۲۳۰۱فرعی از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره
خریداری از مالک رس��می آقایان قلی  ,سعید ,حسین و رشید دهقانی -15
برابر رای ش��ماره  98/303آقای امید صفائی فرزند محمد به ش��ماره ملی
 3859498101نس��بت به ششدانگ یک باب س��اختمان به مساحت 98/80
متر مربع به ش��ماره پ�لاک  12303فرعی از  ۵۸اصل��ی واقع در بخش ۱۴
دیواندره خریداری از مالک رسمی توفیق ,محمد و فریدون اسدی -16برابر
رای شماره  98/258آقای صالح ولیدی فرزند محمد یوسف به شماره ملی
 3859587234نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوربت
محلی کانی س��ه وزه به مس��احت  21110/60متر مربع به شماره پالک ۴۹
فرعی از  ۶۱اصلی واقع در بخش  ۱۳دیواندره قریه طیطاق خریداری از مالک
رسمی آقای محمد توفیق ولیدی -17برابر رای شماره  98/257آقای صالح
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اخبار
مسابقات جهانی تیراندازی؛ پایان کار
ایران بدون سهمیه

ملیپوش��ان ریکرو ایران ب��ه کار خود بدون
س��همیه در مس��ابقات جهانی تیران��دازی با
کم��ان پای��ان دادند .به گ��زارش خبرگزاری
فارس ،در ادامه مس��ابقات جهانی تیراندازی
با کمان که به میزبانی هلند در حال برگزاری
اس��ت 2 ،نماینده ریکرو بانوان در مرحله دوم
حذفی به رقابت پرداختند و حذف شدند .شیوا
شجاعمهر با نتیجه  6بر  2کمانداری از آمریکا
را شکس��ت داد و راهی دور بعد ش��د .وی در
این مرحله مقابل حریفی از چینتایپه با نتیجه
 6بر  4شکس��ت خورد و حذف ش��د .نیلوفر
علیپور دیگر نماینده کش��ورمان در نخستین
مسابقه خود مقابل نماینده کرواسی با نتیجه
 6بر صفر پیروز ش��د و ب��ه دور دوم راه پیدا
کرد .علیپور در مرحله بعد مقابل کمانداری از
بالروس با نتیجه  6بر  2مغلوب ش��د و کنار
رفت .میکس تیمریکرو ایران با ترکیب رضا
شبانی و نیلوفر علیپور در جدول حذفی مقابل
بریتانیا  5بر یک شکست خورد و حذف شد.
در این مسابقات س��همیه المپیک نیز توزیع
میش��ود .ایران بدون کس��ب سهمیه به کار
خود پایان داد .در ادامه ملیپوشان میتوانند
در مس��ابقات آس��یایی تایلند و جهانی آلمان
برای کسب سهمیه المپیک تالش کنند.
فضای تیم ملی هندبال خوب است

سرمربی تیم ملی هندبال گفت :شرایط خوبی
در تیم مل��ی داریم و تالش میکنیم بهترین
نتیجه را بگیریم .به گزارش «عصر ایرانیان»
به نقل از روابط عمومی فدراس��یون هندبال،
علیرضا حبیبی در نشس��ت خبری فدراسیون
هندبال در مورد ش��رایط تیم ملی اظهار کرد:
نخستین اردوی تیم ملی با حضور  ٢٩بازیکن
و بدون لژیونرها برگزار ش��د .برای اردوی دوم
 ٣٩نفر را دعوت کردیم که بخشی از بازیکنان
به دلیل مصدومیت و امتحانات دانشگاه غایب
بودند .با  ٢٨نفر کار را ادامه دادیم .روز گذشته
هم جلس��های در فدراس��یون بود تا ش��رایط
باشگاهی بازیکنان را بررسی کنیم .وی ادامه
داد :در ادامه راه مش��کالتی داریم؛ تعدادی از
بازیکنان از آخر سال گذشته تمرینی نداشتند
و از طرفی برخ��ی لژیونرها تا همین چند روز
پیش درگیر مسابقات باشگاهی بودند و به دلیل
مصدومیت نتوانستند به جمع ما اضافه شوند.

ولیدی فرزند محمد یوسف به شماره ملی  3859587234نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوربت محلی کانی سه وزه به مساحت
 7227متر مربع به ش��ماره پ�لاک  ۵۰فرعی از  ۶۱اصلی واقع در بخش ۱۳
دیواندره قریه طیطاق خریداری از مالک رس��می آقای محمد توفیق ولیدی
 -18برابر رای ش��ماره  98/256آقای صالح ولیدی فرزند محمد یوسف به
شماره ملی  3859587234نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم
به مشهوربت محلی کانی شریف به مساحت  ۹۴۲۴متر مربع به شماره پالک
 ۵۱فرع��ی از  ۶۱اصلی واقع در بخ��ش  ۱۳دیواندره قریه طیطاق خریداری
از مالک رس��می آقای محمد توفیق ولیدی  -19برابر رای ش��ماره 98/256
آقای صالح ولیدی فرزند محمد یوسف به شماره ملی  3859587234نسبت
به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مش��هوربت محلی کانی گول
به مس��احت  ۱۱۱۱۶متر مربع به ش��ماره پالک  ۵۲فرعی از  ۶۱اصلی واقع
در بخش  ۱۳دیواندره قریه طیطاق خریداری از مالک رس��می آقای محمد
توفی��ق ولیدی -20برابر رای ش��ماره  98/266آقای کورش چراغی فرزند
عبدالمحمد به ش��ماره ملی  3858801410نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ
به مس��احت  ۴۴۳۶متر مربع به شماره پالک  ۵۸۱فرعی از  ۷۵اصلی واقع
در بخش  ۱۳دیواندره قریع نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای علی
شجاعی نوبهار -21برابر رای ش��ماره  98/259آقای حسن حبیبی فرزند
حس��ین به شماره ملی  3858779202نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی محصور به مس��احت  8351/60متر مربع به ش��ماره پالک ۵۸۲
فرعی از  ۷۵اصلی واقع در بخش  ۱۳دیواندره قریع نس��اره علیا خریداری
از مالک رس��می آقای محمد علی خالدیان -22.برابر رای شماره 98-254
آقای امیر احمدی فرزند خدادحم به ش��ماره ملی  3859480553نس��بت به
شش��دانگ یک قطعه باغ به مساحت  31683متر مربع به شماره پالک ۴۱۲
فرع��ی از  ۱۲اصلی واق��ع در بخش  ۱۳دیواندره قریه س��رقلعه خریداری
از مالک رس��می آقای عبداله رضایی  -23برابر رای ش��ماره  98/66آقای
سیروس مسکری فرزند شریف به شماره ملی  3858790850نسبت به سه
دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مشهوریت محلی
ناو گه ر به مس��احت  11995/41متر مربع به ش��ماره پالک  12293فرعی
از  ۵۸اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک رس��می آقایان
و خانم ها صدیق و فرش��ته و س��ایرین همگی باقری و فاطمه شاه ویسی.
 -24برابر رای شماره  98/68آقای فیض اله غالمی فرزند عبداله به شماره
ملی  3859449346نس��بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مشهوریت محلی ناو گه ر به مساحت  11995/41متر مربع
به ش��ماره پ�لاک  12293فرعی از  ۵۸اصلی واق��ع در بخش  ۱۴دیواندره
خریداری از مالک رس��می آقایان و خانم ها صدیق و فرش��ته و س��ایرین
همگی باقری و فاطمه ش��اه ویسی .بدیهی س��ت در صورت انقضای مدت
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار :نوبت اول سه ش��نبه  1398/03/07و نوبت دوم چهار شنبه
1398/03/22
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