فوتبال

انوشیروانی:

نتیجه انتخابات وزنهبرداری طبق اساسنامه نیست

فروش شماره گذرنامه فوتبالیستها
برای قاچاق موبایل!

یکی از مسئوالن تیم لیگ برتری با فروش
شماره گذرنامههای بازیکنان این تیم برای
رجیس��تری موبایلهای قاچ��اق ،رقم قابل
مالحظ��های ب��ه جیب زد.به گ��زارش مهر،
یکی از مس��ئوالن تیمی پ��ر هوادار در لیگ
برتر که برای اعزام تیمش به اردوی خارج از
کشور گذرنامه بازیکنان را در اختیار داشت،
در اقدامی عجیب شماره گذرنامهها در قبال
دریاف��ت رقم��ی قابل توج��ه در اختیار یک
فروش��گاه گوش��ی تلفن همراه قرار داد تا با
اس��تفاده از این ش��ماره گذرنامهها ،تعدادی
گوشی موبایل قاچاق رجیس��تری شود.این
موض��وع زمانی لو میرود ک��ه ابتدا یکی از
بازیکنان این تیم پیامک��ی دریافت میکند
مبنی بر اینکه ش��ما گوش��ی تلفن همراهی
خریدهاید که غیر قانونی وارد ش��ده اس��ت.
پیگی��ری ای��ن بازیکن مش��خص میکند
از طری��ق ش��ماره گذرنام��هاش اق��دام به
رجیس��تری یک عدد موبایل قاچاق کردهاند
و پیگیریهای بعدی مش��خص میکند این
اتفاق ب��رای همه بازیکنان ای��ن تیم افتاده
است.باشگاه لیگ برتری هم بعد از مشخص
شدن این موضوع ،بی سر و صدا مسئولی که
مرتکب این عمل ش��ده بود را برکنار کرد تا
سر و صدا ها فروکش کند.
رامین رضاییان در آستانه بازگشت به
پرسپولیس

مس��ئوالن باشگاه پرس��پولیس قصد دارند
یکی دیگر از بازیکنان این تیم را برگردانند.
به تس��نیم ،مدیران باش��گاه پرسپولیس در
تالش هس��تند رامین رضایی��ان را به این
تیم برگردانند .از چند روز پیش تالشهایی
در زمینه بازگش��ت رضاییان به پرسپولیس
انج��ام ش��ده اس��ت.از آنجا ک��ه رضاییان
خ��ودش نیز عالقه زیادی به بازگش��ت به
پرس��پولیس دارد ام��کان اینک��ه در همین
هفت��ه کار پیوس��تن این بازیک��ن به جمع
سرخپوشان فراهم شود زیاد است.نشریات
قطری امروز با ابهام درباره آینده رضاییان
در الشحانیه نوش��تهاند و با این شرایط این
بازیکن مش��کلی برای پرسپولیس��ی شدن
ندارد.با آمدن رضاییان به پرس��پولیس این
باش��گاه باز هم باید یکی دیگر از بازیکنان
بزرگس��الش را کنار بگ��ذارد .با آمدن وحید
امی��ری و محمد حس��ین کنعانیزادگان به
پرس��پولیس این باش��گاه هنوز مش��خص
نکرده چه نفراتی را از لیس��تش کنار خواهد
گذاشت.
استراماچونی برای موفقیت نیاز به
ستاره دارد

پیشکس��وت تیم اس��تقالل گف��ت :در تیم
اس��تراماچونی بازیکنان ش��اخص و ستاره
حض��ور دارند و او بای��د از چنین بازیکنانی
اس��تفاده کن��د .مجی��د نامجومطل��ق در
خص��وص انتقاد به یارگیری تیم اس��تقالل
در رقابته��ای این فصل ب��ه آنا گفت :به
نظرم استقالل بازیکنان زیادی ازدستداده
و تیمش از س��تاره خالی ش��ده است .تیمی
که همیش��ه ممل��و از چندین س��تاره بود،
حاال ب��دون بازیک��ن ش��اخص میخواهد
رقابته��ای این فصل را ش��روع کند .وی
ادام��ه داد :خاصی��ت تیمه��ای پرطرفدار،
ستارهدار بودن اس��ت .زمانی که من بازی
میکردم استقالل ملیپوشان زیادی داشت
و البته االن با توجه به تغییر شرایط فوتبال
ای��ران ک��ه باعث ش��ده تیمه��ای متمول
ش��رایط بهتری داش��ته باش��ند ،تیمهایی
مانند اس��تقالل و پرس��پولیس ملیپوشان
کمی دارند ولی بازه��م باید در این تیمها،
بازیکنان ش��اخص حضور داش��ته باشند و
در تیم اس��تقالل این مورد دیده نمیشود.
نامجومطلق در خصوص اینکه استقالل اگر
نتواند در کس��ب نتیجه موفق باشد احتمال
دارد اس��تراماچونی ب��رف ته��ران را نبیند،
اظهار ک��رد :اگر بخواهیم اس��تقالل را در
مقایسه با سال گذشته بسنجیم ،وینفرد شفر
با حضور در برنامههای تلویزیونی تمرینات
را دیر ش��روع کرد ،در نتیجه اس��تقالل در
کس��ب نتیجه در هفتههای ابتدایی ناموفق
بود ولی اس��تراماچونی تمرینات را بهموقع
ش��روع کرده و در حال حاض��ر تیم دوران
بدنس��ازی را با موفقیت پشت سر گذاشته
و برنامهه��ای تمرینی تاکتیکی آغاز ش��ده
است .این موضوع میتواند باعث هماهنگی
زودتر بازیکنان تیم ش��ود .پیشکسوت تیم
اس��تقالل خاطرنش��ان ک��رد :در خصوص
اینکه استراماچونی پیشازاین در تیمهایی
که حضور نداشته موفق نبوده ،به اعتقاد من
نباید در مورد این مربی دچار اشتباه شویم.
باش��گاهی مانن��د اینترمیالن ک��ه اصول
حرفهای در آن بهدقت طی میشود ،بدون
بررس��ی دقیق ،س��رمربی تیم فوتبالش را
انتخاب نمیکند .استراماچونی قطع ًا دارای
قابلیته��ای فنی باالیی ب��وده که هدایت
اینترمیالن را پذیرفته است.

پیشکسوت وزنهبرداری گفت :طبق اساسنامه
ه��ر کاندیدی ک��ه بتواند نص��ف بهعالوه
یک بیش��ترین آرای اخذ شده را کسب کند
به عن��وان رئیس انتخاب میش��ود و طبق
قانون مرادی باید  ۲۲,۵رأی کسب میکرد.

سجاد انوشیروانی در گفتگو با آنا ،درباره نامه
اعتراض پنج نامزد فدراس��یون وزنهبرداری
به نتایج انتخابات این فدراس��یون گفت :ما
به وزیر ورزش نامه نوش��تهایم و درخواست
کردهایم ش��بههای ک��ه در نتیجه انتخابات
فدراس��یون وزنهبرداری به وجود آمده است،
ب��ه صورت قانونی پیگی��ری کرده و نتیجه
آن را به ما اعالم کنند .انتخابات فدراسیون
طبق اساسنامهای که به امضای وزیر ورزش

رسیده ،برگزار میشود و طبق این اساسنامه
با اس��تناد به ماده  ۱۲نوش��ته ش��ده که هر
کاندید بتواند نصف بهعالوه یک بیشترین
آرای اخذ ش��ده را کس��ب کند ،میتواند به
عنوان رئیس فدراس��یون انتخاب شود.حاال
در فدراسیون وزنهبرداری با توجه به حضور
 ۴۳عضو مجمع باید رأی مرادی  ۲۲,۵باشد
که طبق آن چیزی که در مجمع اتفاق افتاد،
مرادی  ۲۲رأی کس��ب کرد ،بنابراین از نظر

قانونی با اساسنامه مطابقت ندارد و ما باید به
عنوان کاندیدهای انتخابات این فدراسیون از
نظر قانونی و حقوقی علت آن را جویا شویم.
وی در پاسخ به این س��ؤال که آیا در زمان
برگزاری مجمع متوجه این موضوع نشدید،
اظهار کرد :در مجمع ما به این مسائل توجه
نمیکردیم چرا که اص�ل ً
ا این موضوع هم
به ما ربطی نداش��ت .ب��ا توجه به اینکه من
خودم یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون
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وزنهبرداری ب��ودم ،به تمام وضعیت موجود
مجمع احترام میگذاش��تم و از آن تمکین
میکردم و به این مسائل هم توجهی نداشتم
ول��ی بعد از پایان مجم��ع ،نهتنها من بلکه
همه نامزدهای این فدراس��یون به این مورد
توجه کردند .وی در مورد اظهارات نصیرزاده
مبنی بر اینکه انتخابات فدراسیون به صورت
قانونی برگزار شده است ،اظهار کرد :من متن
مصاحبه نصیرزاده را خواندم.

واعظ آشتیانی:

استقالل و پرسپولیس خصوصی شوند یک فصل هم دوام نمیآورند

گروه ورزشی :مدیرعامل پیشین باشگاه استقالل مدعی
اس��ت اگر دو باشگاه اس��تقالل و پرسپولیس به بخش
خصوصی واگذار شوند ,یک فصل هم دوام نمیآورند.
امیررضا واعظ آشتیانی درباره بحث خصوصیسازی دو
باش��گاه استقالل و پرس��پولیس و اینکه این باشگاهها
ش��رایط الزم برای واگ��ذاری در فراب��ورس را ندارند,
اظهار داش��ت :نکتهای که وجود دارد این است که یک
روز باید تمام ش��رکتها و سازمانهایی که وابسته به
دولت هستند به بخش خصوصی واگذار شوند ,اما برای
این کار ش��رایط زمانی بسیار حائز اهمیت است .من به
خصوصیسازی این باشگاهها در این شرایط همواره نقد
داش��تهام و هنوز هم اعتقاد دارم که شرایط برای انجام
ای��ن کار به هیچ وجه مهیا نیس��ت .وی با بیان اینکه
«از دورههای گذشته تا به امروز برای خصوصیسازی
دو باش��گا ه بزرگ تهرانی نگاه پوپولیستی وجود داشته
است ،».افزود :برای من واژه خصوصیسازی به منزله
پاک کردن صورت مس��ئله سوءمدیریتهاس��ت .عدم
توانایی وزارت ورزش در اداره این باش��گاهها و انتصاب
افراد ناکارآمد بهعنوان مسئول باعث شده است تا حاال
خصوصیسازی بهعنوان پاک کردن صورت مسئله تنها
راه حل برای فرار از پاسخگویی باشد .مدیرعامل پیشین
باشگاه استقالل با اشاره به قانون تجارت ,عنوان کرد:
از زمانی که مقرر شد شرکتها براساس قانون تجارت
اداره ش��وند ,باید دید که آیا این قانون در باش��گاههای
استقالل و پرسپولیس اجرا شده است یا خیر ,طبق این
قانون اعضای هیئت مدیره باید توس��ط مجمع شرکت
یا باشگاه انتخاب ش��وند و بعد از آن باید سیاستهای
مجم��ع به هیئت مدی��ره اب�لاغ و مدیرعامل انتخاب
ش��ود .در این بین حس��ابرس قانونی معرفی میشود و
در طول س��ال امورات حسابرس��ی انج��ام و در مجمع
س��الیانه گزارش داده میشود .در مجمع سالیانه دو کار
باید انجام شود .اول اینکه حسابها باید براساس مبالغ
ورودی و خروجی بررسی و دیده شود که آیا حسابها
ش��فاف و صحیح بوده اس��ت یا خیر و مورد دوم اینکه
آی��ا هیئت مدیره و مدیرعامل در اجرای سیاس��تهای
مجمع موفق عم��ل کردهاند یا خیر .وی خاطرنش��ان
ک��رد :اجرای قان��ون تجارت تنها راهکاری اس��ت که
نش��ان میدهد هیئت مدیره و مدیرعامل در باش��گاه
موف��ق عمل کردهاند یا خیر و تنه��ا عامل این ارزیابی
نیز همین گزارش حسابرسی است ،ولی در باشگاههای
استقالل و پرسپولیس اص ً
ال چنین چیزهایی وجود ندارد.
همین میش��ود که به یکب��اره وزارت ورزش از خواب
بیدار میش��ود و میبیند که استقالل  80و پرسپولیس
 100میلی��ارد تومان بدهی دارند .البت��ه این رقم برای

قبل اس��ت و االن مش��خص نیس��ت که چقدر به این
بدهیها اضافه شده است .واعظ آشتیانی تصریح کرد:
وظایف وزارت ورزش و دس��تگاههای نظارتی بررسی
شرایط این باشگاههاست که آیا قانون تجارت در آنجا
رعایت میشود یا خیر ,اما حاال برای فرار از پاسخگویی
راهحل خصوصیس��ازی مطرح میش��ود .باید پاس��خ
داده ش��ود تاکنون به چه دالیلی افراد برای مدیریت و
هیئت مدیره این باش��گاهها انتخاب شدهاند ,آیا رفاقتی
و و باندبازی بوده یا مس��ائل دیگری در میان اس��ت؟
ای کاش یکی از افراد با واژه مدیریت آش��نایی داشت.
این افراد در مدت حضورشان در باشگاهها بهر ه بردهاند
و با رفتارهای پوپولیس��تی از بیتالمال منفعت کس��ب
کردهاند .جالب است تمام کسانی که این باشگاهها را به
مرز ورشکستگی رساندهاند ,حاال ادعای عملکرد خوب
در دوره مدیریتش��ان را دارند« .با کدام شفافسازی و
کارنامه موفق این باشگاهها را میخواهیم به فرابورس
ببریم ،».این مدیر سابق ورزشی با طرح این سؤال ابزار
داشت :نکته مهم دیگر این است که یکی از مهمترین
فاکتورهای عرضه ش��رکتها در فرابورس شفافیت و
حسابرسی در مجمع اس��ت ,چیزی که برای استقالل
و پرس��پولیس صدق نمیکند .اس��تقالل و پرسپولیس
ب��ه جز یک برند چه چیز دیگری ب��رای عرضه دارند؟
برندی که در مغازه کلهپاچه فروش��ی ,خیاطی و حمام
هم استفاده میشود! ما اگر میخواهیم خصوصیسازی
کنیم باید ابتدا اقتصاد ورزش داشته باشیم .وی با بیان

اینکه مجلس یا دولت هیچ بسته حمایتی قانونی برای
سرمایهگذار ورزشی اختصاص نداده است ,خاطرنشان
کرد :چطور میتوانیم با این وضعیت انتظار داشته باشیم
این باش��گاهها بعد از خصوصی ش��دن ب��ه درآمدزایی
برسند؟ استقالل و پرسپولیس هماکنون با کمک دولت
و اسپانسر مشترک دارند اداره میشوند ,اما اگر از آنها این
حمایتها را بگیریم از کجا میتوانند درآمدزایی داشته
باشند؟ وقتی که هیچ توجیه اقتصادی وجود ندارد ,چگونه
برای خصوصیسازی این باشگاهها تصمیم گرفته شده
است؟ فکر میکنم به مجلس هم آدرس غلط دادند که
این مصوبه تأیید ش��ده است .کاش قبل از این مصوبه
یک بس��ته حمایتی مبنی بر کمک به س��رمایهگذاران
بخش ورزش ایجاد میش��د تا خصوصیسازی حداقل
توجیه را داش��ته باشد .واعظ آش��تیانی ,عنوان کرد :در
فرابورس اگر مردم پول بدهند و س��هام این باشگاهها
را بخرند در پایان س��ال کاری انتظار خواهند داشت که
سودشان به حساب واریز شود .در کشورهایی که اقتصاد
ورزش نقش مهمی دارد مردم عالقهمند میآیند سهام
باش��گاهها را میخرند و در پایان س��ال کاری هم سود
میکنند ،اما اگر استقالل و پرسپولیس را با این فرض
که هیچ مشکلی برای عرضه در فرابورس نداشته باشند
بخواهیم واگذار کنیم ,چه اتفاق��ی خواهد افتاد؟ آیا در
پایان س��ال کاری مردمی که سهام خریداری کردند به
س��ود میرسند؟ خصوصیس��ازی در این مقطع کام ً
ال
اشتباه است .در کجای اصل  44قانون اساسی قید شده

اس��ت ش��رکتهای دولتی که ناتوان در اداره خودشان
هستند ,باید واگذار شوند؟ این باشگاهها باید ابتدا چابک
و س��ودد ه ش��وند و بعد به فرابورس بروند .مدیرعامل
پیشین باشگاه اس��تقالل تأکید کرد :قول میدهم اگر
با این شرایط اس��تقالل و پرسپولیس خصوصی شوند
و در اختی��ار افراد حقیقی و حقوقی ق��رار بگیرند ,یک
فصل هم دوام نمیآورند .تجربه این را نشان میدهد,
نه فقط در فوتبال بلکه در سایر رشتهها نیز باشگاههای
خصوصی ش��ده در طول یک��ی دو فصل رو به نابودی
رفتهاند .دو باش��گاه تهرانی در صورت خصوصیسازی
بای��د انتظار تک��رار سرنوش��ت نفت ,راهآه��ن و پاس
تهران را برای خود داش��ته باشند .متأسفانه بدون نگاه
کارشناس��ی کاری را انجام میدهند و بعد از آن به این
فکر میکنند که چط��ور از چالش به وجود آمده خارج
ش��وند و به اصطالح ب��ه دنبال «راه بن��داز ,جا بنداز»
هستند .وی خاطرنشان کرد :یکی از موضوعات مهم در
فرابورس صورتهای مالی اس��ت که باید حتم ًا شفاف
باش��د ,یکی از شروط این است حس��ابهای شرکت
تحت حسابرسان رسمی حسابرس��ی شود و گزارشات
شفاف باش��د و نباید آخرین گزارش حسابرسی «عدم
اظهارنظر» باشد .عالوه بر این شرکتی که میخواهد در
فرابورس عرضه شود اصو ًال باید سودآور باشد و اگر هم
اینطور نیست باید چشماندازی از سوددهی داشته باشد.
همچنی��ن دعاوی دارای اثر ب��ا اهمیت بر صورتهای
مالی شرکت باید افشا شده باشد .واعظ آشتیانی با اشاره
مجدد به عدم وجود اقتصاد ورزش��ی در ایران ,تصریح
کرد :بهتر ب��ود نمایندگان مجلس به جای راه انداختن
بحث خصوصیس��ازی ,قانون ارائه بس��ته حمایتی از
سرمایهگذار در ورزش را تصویب میکردند .این نشان
میده��د تدبیری در تصمیمات نیس��ت و مجلس هم
در ای��ن باره عجله کرده اس��ت .ضمن اینکه مجلس و
وزارت دارند با این تصمیم از زیر بار مس��ئولیت نظارت
و کنترلش��ان در این باشگاهها ش��انه خالی میکنند.
وی در ادامه عنوان کرد :من از مجلس��یها سؤال دارم.
بحث تفحص مجلس از استقالل و پرسپولیس به کجا
رس��ید که حاال مصوبهای برای خصوصیس��ازی این
باشگاهها صادر میکنید؟! عالوه بر این در ادوار گذشته
سازمانهای تربیت بدنی و جوانان با هم ادغام شدند با
این اس��تدالل که مجلس بتواند مستقیم ًا موضوعات را
از وزیر پیگیری کند ،اما االن که وزارت تش��کیل شده
چقدر نظارت ش��ده اس��ت؟ مجلس ه��م مانند وزارت
ورزش باید پاس��خ بدهد که چرا باشگاههای استقالل
و پرس��پولیس اینقدر بدهی دارند و چ��را در این مدت
نظارتی صورت نگرفته است؟!
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اخبار
ملیپوشان از حیثیت والیبال ایران
دفاع کردند

پیشکسوت والیبال ایران گفت :جامعه ورزش و
مردم ایران ،نتیجه گرا هستند و کوالکوویچ به
خوبی متوجه این نکته شده است که همه به
دنبال پیروزی هستند .امیر حیدری در گفتوگو
با تسنیم در مورد نتایج تیم ملی والیبال ایران
در مرحله گروهی لیگ ملتهای  2019اظهار
داشت :نتایج تیم ملی درمرحله نخست ،عالی
بود و باید به همه تیم نمره قبولی داد.وی ادامه
داد :البته تیم ملی در بازی آخر مرحله گروهی
مقابل فرانسه با اشتباه مربیان ،شکست خورد
چون انتظار میرفت که کادر فنی از بازیکنان
جوان در مقابل تیمی مثل پرتغال استفاده کند
نه تیمی مثل فرانسه.حیدری گفت :همچنین
تیم مل��ی در حالی از برزیل جلو افتاده بود که
به تجربه برزی��ل باخت .در این بین نمیتوان
پیروزی تی��م ملی مقابل تیمه��ای قدرتمند
جهان را فرام��وش کرد .این تیمها نیز اگرچه
جوانگرایی کرده ولی نامه��ای بزرگی بودند.
پاس��ور پیشین تیم ملی در مورد مرحله نهایی
مس��ابقات در شیکاگو گفت :پیروزی بر برزیل
در دسترس تیم ملی بود .بازیکنان ما حتی در
س��ت پنجم 8 ،بر  5از برزیل پیش بودند ولی
در نهایت مغلوب این تیم شدند .همانطور که
دیدید تیم پرس��ابقه و پرافتخاری مثل برزیل،
پس از شکست دادن ایران در سالن ،جشن و
شادی به پا کردند .من معتقدم که ملیپوشان
با نتایجی که کسب شد از حیثیت والیبال ایران
دفاع کردند.
نخستین پیروزی آسمانخراشان در
ویلیام جونز

تیم ملی بسکتبال آبی کشورمان به نخستین
ب��رد خود در رقابت های ویلیام جونز دس��ت
یافت .به گ��زارش خبرنگار توپ و تور گروه
ورزش باش��گاه خبرنگاران ج��وان ،تیم ملی
بسکتبال آبی کش��ورمان (تیم ملی امید) در
چهارمین دی��دار خ��ود در رقابتهای ویلیام
جنوز به مصاف دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا
رفت و موفق ش��د با نتیجه  ۶۱ - ۷۲مقابل
حریف کانادایی اش به پیروزی رسید .آسمان
خراش��ان ایران در نیمه اول این مسابقه هم
توانس��ته بودند با نتیجه  ۳۸ - ۳۹برنده بازی
باشند .این نخستین برد ایران در رقابتهای
ویلیام جونز بود .ش��اگردان فرزاد کوهیان در
 ۳بازی گذشته خود به ترتیب مقابل تیمهای
بسکتبال مایتی اسپرتز فیلیپین ،چین تایپه A
و کره جنوبی شکس��ت خ��ورده بودند .آنها
امروز باید در پنجمی��ن بازی خود به مصاف
اردن بروند .رقابتهای ویلیم جونز با حضور
 ۱۰تیم از کشورهای مختلف به میزبانی چین
تایپه در حال برگزاری است ،این رقابتها ۳۰
تیر به پایان میرسد.

رونوشت آگهی حصر وراثت آقای رجب روشندونی دارای شناسنامه شماره
 490به شرح دادخواست به کالسه  2/383/98از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مهدیجان روشندونی
بشناس��نامه  551در تاری��خ  97/10/11اقامتگاه دائمی خ��ود بدورود زندگی
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به )1 :رجب روشندونی ف
مهدیجان و مریم به ش ش  490صادره از بابل (فرزند پسر متوفی)  )2قاسم
روش��ندونی ف مهدیجان و مریم به ش ش  542صادره از بابل (فرزند پسر
متوفی)  )3حمید روش��ندونی ف مهدیج��ان و مریم به ش ش  497صادره از
بابل (فرزند پسر متوفی)  )4حسین روشندونی ف مهدیجان و مریم به ش ش
 2693صادره از بابل (فرزند پسر متوفی)  )5حسن روشندونی ف مهدیجان و
مریم به ش ش  1532صادره از بابل (فرزند پسر متوفی)  )6فاطمه روشندونی
ف مهدیجان و مریم ب��ه ش ش  151صادره از بابل (فرزند دختر متوفی) )7

زهرا روش��ندونی ف مهدیجان و مریم به ش ش  777صادره از بابل (فرزند
دختر متوفی)  )8مریم فروردین پور ف ش��عبانعلی و زبیده به ش ش 1056
صادره از بابل (همس��ر متوفی) اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست
مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف بابل
برگ اجرائیه مش��خصات محکوم له :نام و نام خانوادگی :خس��رو صالحی-
نام پدر :حس��ن -نش��انی محل اقامت :امیرکال خ ام ار ای ج بهنمیر کوچه امام
علی  15کشتارگاه بابل طیورمشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی-1 :
حسن صادقی  -2محسن صادقی -نشانی محل اقامت :تهران  30متری یزدی

عراقی خ بصی��ر پالک  14واحد  2ک پ 1777914757بموجب رای ش��ماره
 396تاریخ  97/4/30ش��عبه  1ش��ورای حل اختالف شهرستان بابل محکوم
علیه محکوم اس��ت به :پرداخت تضامنی مبلغ  160/000/000ریال بابت اصل
خواس��ته و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک 94/5/15
لغایت زمان اجرای حکم و مبلغ  2/580/000ریال بابت هزینه دادرسی و حق
الوکاله وکیل در حق خواهان به اس��تناد ماده  19آئین نامه اجرائی ماده 189
قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی اجتماعی فرهنگی محکوم علیه مکلف
است پس از ابالغ این برگ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد
و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر
اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری
محل تحویل خواهد شد.
شعبه اول حل اختالف بابل

آگه��ی موض��وع ماده  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 س��ند رسمی 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
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به این
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم و رسید آنرا به این اداره تحویل
نمایند-1:برابر رای ش��ماره  98/294آقای احمد اس��معیلی فرزند محمد به
ش��ماره ملی  3859296760نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی
دیم به مش��هوریت محلی دودوله به مس��احت  71337متر مربع به شماره
پ�لاک  ۵۰فرع��ی از  – ۵۳اصلی واقع در بخ��ش  ۱۷دیواندره قریه قالوجه
خریداری از مالک رسمی آقای ابراهیم امینی -2برابر رای شماره 98/318
آقای عباس مرادی فرزند محمد علی به شماره ملی  3859599291نسبت به
ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت  119/81متر مربع به شماره پالک

 12302فرعی از  ۵۸اصلی واق��ع در بخش  ۱۴دیواندره خریداری از مالک
رس��می آقای میرزا دارابی -3برابر رای ش��ماره  98/344آقای غالمرضا
عالئی فرزند محمد زاهد به ش��ماره ملی  3859213423نسبت به ششدانگ
یک قطعه زمین مزروعی دیم به مش��هوریت محلی کانی حاجی به مساحت
 13922متر مربع به ش��ماره پ�لاک  364فرعی از  ۱۴اصلی واقع در بخش
 ۱۴دیوان��دره قریه وزمان خریداری از مالک رس��می آق��ای عبداهلل کرمی
-4برابر رای ش��ماره  98/292آقای کاوه رضایی فرزند ابراهیم به شماره
ملی  3859967207نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۵۰
متر مربع به ش��ماره پ�لاک  ۱۲۳۰۰فرعی از ۵۸اصل��ی واقع در بخش ۱۴
دیواندره خریداری از مالک رسمی آقای میرزا دارابی -5برابر رای شماره
 98/639آقای س��عدی قادرنژاد فرزند سعید به شماره ملی 3859370624
نس��بت به سه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به
مس��احت  ۴۴۰۹متر مربع به شماره پالک  ۵۸۳فرعی از  ۷۵اصلی واقع در
بخش  ۱۳دیواندره قریه نساره علیا خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی
خالدیان  -6برابر رای ش��ماره  98/641آقای فرهاد آسیابانی فرزند توفیق
به ش��ماره ملی  3858797448نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک
قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  ۴۴۰۹متر مربع به شماره پالک ۵۸۳
فرعی از  ۷۵اصلی واقع در بخش  ۱۳دیواندره قریه نس��اره علیا خریداری

از مالک رس��می آقای مرتضی خالدیان -7برابر رای شماره  98/623آقای
س��ید محمد مجیدی فرزند سید محمد صادق به شماره ملی 3859209248
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  17564متر
مربع به ش��ماره پالک  ۳۶۶فرعی از  ۱۴اصلی واقع در بخش  ۱۴دیواندره
قری��ه وزمان خریداری از مالک رس��می آقای فتحعلی و محمد علی احمدی
 -8برابر رای ش��ماره  98/631آقای احمد بهرامی فرزند محمد به ش��ماره
ملی  3859027379نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به
مس��احت  76411متر مربع به ش��ماره پالک  ۳۸۸فرعی از  ۶۶اصلی واقع
در بخش  ۱۴دیواندره قریه کسنزان خریداری از مالک رسمی آقای کورش
امین��ی -9برابر رای ش��ماره  98/629آقای محمد مومن زاده فرزند صالح
به ش��ماره ملی  3859438271نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
آبی به مش��هوریت محلی دور چم و بان قزل اوزن به مساحت  63525متر
مربع به ش��ماره مالک  ۳۴۴فرعی از  ۹اصل��ی واقع در بخش  ۱۴دیواندره
قریه آغه جری خریداری از مالک رس��می آقای یداهلل محمدی .بدیهی س��ت
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد ش��د .تاریخ انتشار نوبت اول سه شنبه 1398/04/11
و تاریخ انتشار نوبت دوم چهار شنبه  . 1398/04/26فالحی  ,رییس اسناد
و امالک شهرستان دیواندره .م الف ۲۵۳

