فوتبال
عمرانزاده از فوتبال
خداحافظي کرد

مداف��ع پيش��ين
اس��تقالل و پ��اس
به ط��ور رس��مياز
دني��اي فوتب��ال
خداحافظي کرد.به
گزارش ايس��نا ،حنيف عمرانزاده مدافع
سابق اس��تقالل که فصل گذشته براي
سياهجامگان بازي ميکرد ،با انتشار پستي
در صفحه ش��خصي خود رسم ًا از دنياي
فوتبال خداحافظي ک��رد .اين بازيکن در
 ۲۰۳بازي براي اس��تقالل موفق ش��ده
بود  ۱۳گل را براي تيمش به ثمر برساند.
ي در تيمهاي
عمرانزاده که س��ابق ب��از 
ملوان بندر انزلي ،استقالل ،پاس ،خونه به
خونه و صباي قم را دارد ،توانسته بود دو
بار با آبيهاي پايتخ��ت و يک بار هم با
پاس قهرمان ليگ برتر شود و جام حذفي
را در فصل  ۹۱-۹۰بدست بياورد.همچنين
اين مدافع استقاللي چهار بازي نيز براي
تيم ملي ايران به ميدان رفت .عمرانزاده
در تيم منتخب فص��ل  ۲۰۱۲-۱۳ليگ
قهرمانان آسيا نيز حضور داشت.
گرشاسبي :براي جذب بازيکن
منتظر برانکو هستيم

مديرعامل باش��گاه
پرسپوليس ميگويد
هنوز هي��چ بازيکني
درخواس��تي مبني بر
جدايي از اين تيم در
نيم فصل نداشته است.حميدرضا گرشاسبي،
مديرعامل باش��گاه پرسپوليس در گفتوگو
با ايس��نا در م��ورد بازيهاي عق��ب مانده
پرس��پوليس و اين که ملي پوشان اين تيم
در اختيار برانکو قرار ميگيرند يا خير؟ اظهار
کرد :ما منتظر هستيم نتيجه را به ما اعالم
کنند .همکاري ما خوب است.گرشاسبي در
مورد نحوه دريافت پ��اداش ليگ قهرمانان
آس��يا هم گفت :منتظر هس��تيم تا AFC
يک تاريخ به ما اعالم کند تا ما هم کس��ي
را اع��زام کني��م و بعد از درياف��ت اين مبلغ
پاداش بازيکنان و کادر فني را تقسيم کنيم.
مديرعامل باشگاه پرسپوليس در مورد جذب
بازيکن جديد در نيم فصل هم توضيح داد:
منتظر هستيم برانکو فهرستش را بدهد تا بعد
از آن در م��ورد جذب بازيکن تصميمگيري
کني��م .اين که مدافعي جذب ميکنيم يا نه
بس��تگي به برانک��و دارد.او در مورد اين که
آيا بيرانوند پرسپوليس را در نيم فصل ترک
ميکند يا خير؟ بيان کرد :فعال هيچ بازيکني
تا اين لحظه اعالم رفتن نکرده است.

دخالت شخص سومينيست؛

برداشت گزينشي از نامهاي که به نفع بازنشستههاي فوتبال نيست

رئيس فدراس��يون فوتب��ال در نامهاي
که ب��راي رئيس مجلس فرس��تاده بر
غيردولتي بودن اين فدراس��يون تاکيد
ک��رده و نامه مع��اون پارلماني وزارت
ورزش را ه��م در تايي��د آن آورده اما
يک نکته را توجه نکرده است.
به گزارش مهر ،سايت رسميفدراسيون
فوتبال با انتش��ار نامهاي در خصوص
ماجراي بازنشس��تگي تالش کرده بر
اساس متني که به امضاء معاون وزير
ورزش رس��يده فوتبال را از اين قانون
مس��تثني کند اما ظاهرا اي��ن نامه به
خوبي خوانده نش��ده چرا که بر خالف
مقصود مسئولين فدراس��يون فوتبال،
اتفاق��ا موض��ع نماين��دگان مجلس و
حتي وزارت ورزش را اثبات ميکند.در
متن اين نامه ک��ه به امضاي اميررضا
خادم معاون حقوق��ي ،امور مجلس و
استانهاي وزارت ورزش رسيده آمده
است« :فدراسيون فوتبال يک نهاد غير
دولتي داراي شخصيت حقوقي تعيين
گردي��ده که در چارچوب اساس��نامه با
هماهنگ��ي وزارت ورزش و جوانان و
کميته مل��ي المپيک همچنين رعايت
قواني��ن و مق��ررات مربوط��ه فعاليت
ميکند!».
آنط��ور ک��ه در اظهارات کارشناس��ان
حقوقي ،رئي��س و نمايندگان مجلس

شوراي اس�لاميهمچنين نمايندگان
و مس��ئوالن وزارت ورزش و سازمان
بازرس��ي و س��اير ارگانها مکررا ديده
ميش��ود کس��ي در غير دولتي بودن
فدراس��يون فوتب��ال ترديد ن��دارد اما
اين فدراس��يون يک نهاد عموميغير
دولتي اس��ت که بر اساس همين نامه
و مس��تندات متع��دد ديگ��ر از بودجه
دولتي اس��تفاده ميکند .قانون منع به
کارگيري بازنشستگان مانع از تصرف
نيروي بازنشسته در اموال دولتي است
ح��ال آنکه در اين نام��ه به اختصاص

بودجه به کليه فدراس��يونها از جمله
فوتبال اشاره شده است.از سوي ديگر
در اين نامه نيز به غير دولتي بودن اين
فدراسيون اشاره شده اما در ادامه آمده
است که با هماهنگي وزارت ورزش و
جوانان ،کميته ملي المپيک همچنين
رعاي��ت قواني��ن و مق��ررات فعاليت
ميکند.طبيعت��ا قانون ابالغ ش��ده از
مجلس شوراي اسالمييکي از همين
قوانين و مقرراتي اس��ت که بايد مورد
توجه قرار گيرد همانطور که فدراسيون
فوتب��ال خود را ملزم به رعايت س��اير

قوانين داخلي کش��ور ميداند.از سوي
ديگر در حالي به هماهنگي فدراسيون
با وزارت ورزش و کميته ملي المپيک
اشاره شده که در حال حاضر مسئولين
وزارت ورزش و کميت��ه ملي المپيک
صراحتا به ش��مول اين قانون بر کليه
فدراس��يونها خصوصا فوتب��ال تاکيد
دارند.نکت��ه جال��ب توجه اين اس��ت
که در چنين نامه مش��روحي س��ايت
رسميفدراس��يون تنها به موضوع غير
دولتي بودن اش��اره ميکند اما س��اير
م��وارد از جمل��ه اختص��اص بودج��ه،

ض��رورت هماهنگي با وزارت و کميته
المپي��ک همچنين رعاي��ت قوانين و
مقررات کشور را ناديده ميگيرد.نکته
آخر اينکه در اين نامه آمده اس��ت؛ هر
ي��ک از اعضا باي��د در اداره امور خود
مستقل بوده و تحت تاثير غير ضروري
هيچ نهاد يا شخص سوميقرار نگيرند
ک��ه در اينج��ا دو بح��ث ديگر پيش
ميآيد .اول اينکه آيا اجراي قانون منع
به کارگيري بازنشستگان که براي کليه
دستگاههاي کش��ور و حتي نهادهاي
عموميغير دولتي الزامياس��ت امري
غير ضروري محسوب ميشود؟
اينکه اجراي اين قانون به معني تحت
تاثير قرار گرفتن فدراس��يون از سوي
هيچ نهاد يا ش��خص سوميمحسوب
نميشود بلکه همانطور که بارها گفته
شده تنها راه حل ،استعفاي خودخواسته
رئيس و س��اير بازنشستگان شاغل در
فدراسيون اس��ت .در اينصورت نهاد يا
شخص س��وميدر اين موضوع دخالت
نميکند و به طور مثال قرار نيست که
مسئوالن فدراس��يون از جانب وزارت
ورزش برکنار شوند .در غير اينصورت
و ع��دم کنارهگيري بازنشس��تگان نيز
مسئوليتهاي قانوني ناشي از تصرف
غير قانون��ي در ام��وال دولتي متوجه
شخص متخلف خواهد بود.

خوشخبر:

سرپرست سابق تي مملي واليبال ايران گفت :تنها مشکل
پاي��ان دادن به قرارداد کوالکوويج اين اس��ت که ديگر
کالم و صحبت مس��ئوالن در عرصه جهاني آن اعتبار
قبلي را نخواهد داش��ت و اين مسائل ميتواند به اعتبار
واليبال ايران در عرصه جهاني لطمه وارد کند.
امير خوشخبر ،سرپرست پيشين تي مملي واليبال ايران
در گفتوگو با ايسنا ،درباره جزئيات تمديد قرارداد ايگور
کوالکوويچ با واليبال ايران تا المپيک  ، ۲۰۲۰اظهار کرد:
اين تمديد قرارداد در ارديبهش��ت ماه صورت گرفت اما
هنوز قراردادي به صورت رس��ميبين دو طرف منعقد
نش��ده اس��ت و تنها توافقي بين فدراس��يون واليبال با
کوالکوويچ صورت گرفت که طي آن هيات رييسه تاييد
کرد که اين سرمربي مونته نگرويي تا سال  ۲۰۲۰و به
صورت دقيق تا دهم مهر ماه  ۱۳۹۹به طور قطع سکان
هدايت ايران را بر عهده خواهد داشت .خوشخبر در پاسخ
به اين سوال که آيا فشارهايي از سوي کوالکوويچ مبني
بر داشتن پيشنهاد از باشگاه بلگوري روسيه براي تمديد

آگهي قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد س��ند رس��ميحوزه ثبتي
محمودآباد
نظر به دستور مواد  ۱و  ۳قانون تعيين تکليف وضعيت اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسميمصوب
، ۲۰/۹/۱۳۹۰امالک متقاضياني که در هيات موضوع ماده يک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتي
محمودآباد مورد رس��يدگي و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و راي الزم صادر گرديده
جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهي ميگردد :
امالک متقاضيان واقع در حاجيکال پالک اصلي  ۱۴بخش ۲
 ۵۶۰فرعي حيدرعلي روحاني فرزند محمد نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۲۴۶.۱۱
متر مربع خريداري مع الواسطه از غالمحسن مجيدي مالک رسمي.
 ۵۶۱فرعي شهال بشري فرزند محمدحسين نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۲۲۳.۲۶
متر مربع خريداري مع الواسطه از علي قنبري مالک رسمي.
 ۵۶۲فرعي بتول رضائي رهبر فرزند علي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۹۷.۴۵متر
مربع خريداري مع الواسطه از عباس ايزدي مالک رسمي.
 ۵۶۳فرعي محمدرضا کاظميفرزند عليرضا نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۹۷.۴۵
متر مربع خريداري مع الواسطه از عباس ايزدي مالک رسمي.
 ۵۶۴فرعي فاطمه گوارشگي فرزند محمد نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۱۷۶.۵۰
متر مربع خريداري مع الواسطه از عباس ايزدي مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در چاکسر پالک اصلي  ۱۵بخش ۲
 ۱۵۴۷از  ۸۶۵فرعي مريم فدائي فرزند شمس اهلل نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۱۶۱متر مربع که متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
امالک متقاضيان واقع در درويش آباد پالک اصلي  ۱۶بخش ۲
 ۳۶۸۷از  ۲۲۵۳فرعي مهدي فرزي فرزند اس��داهلل نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۱۴۹.۹۰متر مربع خريداري مع الواسطه از اسداهلل فرزي مالک رسمي.
 ۳۶۸۸از  ۲۲۵۳فرعي ميالد فرزي فرزند اس��داهلل نس��بت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۱۴۸.۶۰متر مربع خريداري مع الواسطه از اسداهلل فرزي مالک رسمي.
 ۳۶۸۹از  ۵۵فرعي محمدرضا جمش��يدي فرزند س��يف اهلل نسبت به ششدانگ يک باب خانه به
مساحت  ۲۲۱متر مربع که متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
 ۳۶۹۰از  ۳۳۰۷فرعي پروين پارساخانقاه سفلي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۱۴۶
متر مربع که متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
امالک متقاضيان واقع در عبداهلل آباد پالک اصلي  ۱۹بخش ۲
 ۸۰۰فرعي حميد داد آفرين فرزند آصف نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۲۱۳متر
مربع خريداري مع الواسطه از مهران اسماعيل پور مالک رسمي.
 ۸۰۱فرعي فرح ناز نهاوندي فرزند قدرت اهلل نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۲۱۰
متر مربع خريداري مع الواسطه از رجب حسني مالک رسمي.
 ۸۰۲فرعي علي خراطي فرزند مجتبي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۱۹۷.۸۰متر
مربع خريداري مع الواسطه از فرهاد همايون مالک رسمي.
 ۸۰۳فرعي سيد اردوان فاطميفرزند سيد سعيدرضا نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۲۲۸متر مربع خريداري مع الواسطه از مهران اسماعيل پور مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در کلوسا پالک اصلي  ۲۶بخش ۲
 ۳۸فرعي زهرا جالليان فرزند مصطفي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۲۴۱.۳۰متر
مربع خريداري مع الواسطه از حسن صدقاني مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در سرخرود پالک اصلي  ۳۶بخش ۲
 ۳۱۱۰فرعي محمدرضا زاغ چش��م فرزند حس��ين نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۹۰.۶۰متر مربع خريداري مع الواسطه از مشهدي آقا خوشرويان مالک رسمي.
 ۳۱۱۱فرعي سيد محمد مهدوي فرزند سيدعيسي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۲۱۴.۸۰متر مربع خريداري مع الواسطه از محمود پروين مالک رسمي.
 ۳۱۱۲فرعي س��يدرضا مهدوي فرزند سيدعيس��ي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۲۱۱.۵۹متر مربع خريداري مع الواسطه از محمود پروين مالک رسمي.
 ۳۱۱۳فرعي حميد حاجي حسيني بيوکي فرزند محمد حسين نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين
با بناي احداثي به مس��احت  ۴۹.۳۰متر مربع خريداري مع الواس��طه از غالمعباس صادقي مالک

قراردادش با ايران ،گفت :به هيچ عنوان اين وصلهها به
کوالکوويچ که فرد بسيار با شخصيتي است نميچسبد.
او پيشنهاداتش را از باشگاههاي خارجي برايم مطرح کرد
و من اين ايميلها را به رييس فدراسيون نشان دادم .اين
يک کار کامال معقول اس��ت ،چرا که سرمربيان بزرگ
پي��ش از ماه فوريه بايد تکليفش��ان را معين کنند  ،زيرا
پس از آن تاريخ اگر هدايت تيميرا بر عهده نگيرند يک
سال بيکار ميمانند.او در خصوص اين که واليبال ايران
در صورت فس��خ توافقات اوليه با کوالکوويچ مشمول
غرامت خواهد ش��د ،در اين باره پاس��خ داد :با توجه به
اين که قرارداد به صورت رسميبين طرفين منعقد نشده
است ،فکر نميکنم فدراس��يون ايران مشمول غرامت
خاصي شود ،اما مطمئنا نبايد تا زماني که با کوالکوويچ
اتمام حجت نکردهاند با سرمربيان ديگر وارد گفتوگو
ش��وند .تنها مش��کل پايان دادن به قرارداد کوالکوويج
اين است که ديگر کالم و صحبت مسئوالن در عرصه
جهاني آن اعتبار قبلي را نخواهد داش��ت و اين مسائل

رسمي.
 ۳۱۱۴فرعي ابوعمار ناصري فرزند تقي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۳۰۰.۲۲متر
مربع خريداري مع الواسطه از علي اکبرزاده مالک رسمي.
 ۳۱۱۵فرعي زهرا شاماني فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۲۹۴.۳۰
متر مربع خريداري مع الواسطه از غالمحسين اخوان مالک رسمي.
 ۳۱۱۸فرعي مهيار فالح فرزند شمسعلي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۴۶۴.۸۵
متر مربع خريداري مع الواسطه از عزيز فالح مالک رسمي.
 ۳۱۱۹فرعي معصومه سهيلي فرزند ميرزا نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۲۰۴.۶متر
مربع خريداري بدون واسطه از عباد اکبرزاده مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در اراضي ساحلي سرخرود پالک اصلي  ۱۱۸بخش ۲
 ۲۴۰۰از  ۶۸فرعي محمدعلي لرس��تاني فرزند علي جان نس��بت به شش��دانگ يک باب خانه به
مساحت  ۱۶۹.۵۰متر مربع که متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
امالک متقاضيان واقع در کلوده پالک اصلي  ۷بخش ۱۰
 ۵۶۱فرعي اداره دامپزش��کي محمودآباد(خانه بهداشت دام کلوده) نسبت به ششدانگ يک قطعه
زمين با بناي احداثي که  ۳س��ير مش��اع از عرصه آن وقف ميباشد به مساحت  ۵۳۳.۱۰متر مربع
خريداري مع الواسطه از رمضانعلي نصيري مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در ترسياب پالک اصلي  ۱۰بخش ۱۰
 ۹۰۸فرعي عصمت نوروزي فرزند قنبرعلي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۱۶۴متر
مربع خريداري مع الواسطه از فضل اهلل محمدتبار مالک رسمي.
 ۹۰۹از  ۱۰۶فرعي اشرف زهرائي فرزند ابوالفضل نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب
خانه به مساحت  ۱۰۶.۳۵متر مربع خريداري مع الواسطه از مجتبي نيک پور مالک رسمي.
 ۹۰۹از  ۱۰۶فرعي عليرضا منتخبي فرزند حسين نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب
خانه به مساحت  ۱۰۶.۳۵متر مربع خريداري مع الواسطه از مجتبي نيک پور مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در آهومحله پالک اصلي  ۱۳بخش ۱۰
 ۳۶۵۳از  ۵۷فرعي عزيزاهلل ش��هبازي فرزند حس��ين جان نس��بت به ششدانگ يک باب خانه به
مساحت  ۱۱۸.۹۳متر مربع خريداري مع الواسطه از بابا خليلي مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در سوراخ مازو پالک اصلي  ۱۴بخش ۱۰
 ۲۱۵۸فرعي علي اکبر روحاني فرزند ذبيح اهلل نس��بت به شش��دانگ يک باب خانه به مس��احت
 ۲۰۰.۹۷متر مربع خريداري مع الواسطه از ولي اهلل عليپور مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در تليکسر پالک اصلي  ۱۵بخش ۱۰
 ۹۴۷فرعي شرکت سرمايه گذاري آسمان فراز افضل نسبت به ششدانگ يک قطعه زمين با بناي
احداثي به مساحت  ۲۹۳۷.۴۰متر مربع خريداري مع الواسطه از جمشيد لعلي مالک رسمي.
 ۹۴۸فرعي زهرا جالل فرزند نوروزعلي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۳۲۳.۸۵متر
مربع خريداري مع الواسطه از نصرت اهلل اسفندياري مالک رسمي.
 ۹۴۹فرعي زهره فارسي فرزند ربيع نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۳۳۰.۲۵متر مربع
خريداري مع الواسطه از نصرت اهلل اسفندياري مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در قصاب کتي پالک اصلي  ۲۲بخش ۱۰
 ۲۸۵فرعي رحمان شکري فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به
مساحت  ۹۳۱.۹۷متر مربع خريداري مع الواسطه از رمضان شکري مالک رسمي.
 ۲۸۵فرعي رحيم شکري فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به
مساحت  ۹۳۱.۹۷متر مربع خريداري مع الواسطه از رمضان شاکري مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در خشت سر پالک اصلي  ۴۵بخش ۱۰
 ۵۹۹فرعي ثريا رضواني فرزند علي اکبر نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يک باب خانه که
مقدار نيم دانگ مشاع از عرصه آن وقف ميباشد به مساحت  ۲۶۱.۱۵متر مربع که متقاضي خود
مالک رسميمشاعي ميباشد.
 ۵۹۹فرعي محمدصادق رحماني فرزاد فرزند حس��ن نس��بت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يک
باب خانه که مقدار نيم دانگ مشاع از عرصه آن وقف ميباشد به مساحت  ۲۶۱.۱۵متر مربع که
متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
 ۶۰۰از  ۴۷۹فرعي رضا شفيعي فرزند نوربخش نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۳۰۰
متر مربع خريداري مع الواسطه از رشيد مختاري مالک رسمي.
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اخبار
 2طال ،يک نقره و  ۲برنز اسکيبازان
معلول در جام جهاني امارات

در پاي��ان رقابتهاي
جام جهاني پاراآلپاين
که در امارات برگزار
ش��د ،نماين��دگان
کشورمان با کسب ۵
مدال در مارپيچ کوچک به کار خود پايان
دادند.به گزارش ايسنا ،در پايان رقابتهاي
جام جهاني پاراآلپاين که در امارات برگزار
شد ،اس��کيبازان معلول کش��ورمان در
رشته مارپيچ کوچک با کسب  ۵مدال به
کار خود پايان دادند.در اين رقابتها ،صادق
کلهر در رش��ته مارپيچ کوچک موفق به
کسب  ۲مدال طال و يک نقره شد و جواد
سولقاني و س��يد احمد جعفري به مدال
برنز اين رش��ته دست يافتند و غالمرضا
پناهي پنجم شد.همچنين در رقابتهاي
پاراآلپاين کاپ آسيا که در امارات برگزار
ش��د ،تنها صادق کلهر موفق به کس��ب
مدال نقره در رش��ته مارپيچ کوچک شد
و جواد س��ولقاني و غالمرض��ا پناهي در
جايگاه هشتم و نهم قرار گرفتند.
ايرانمنش مربي پينگپنگ بانوان شد

کوالکوويچ پنج ماه است حقوق دريافت نکرده!

ميتواند به اعتبار واليبال ايران در عرصه جهاني لطمه
وارد کند .س��رمربيان بزرگ با يکديگ��ر ارتباط دارند و
اگر ف��رد ديگري جايگزين کوالکوويچ ش��ود ،مطمئنا
با او درباره مس��ائل گذشته صحبت خواهد کرد .همان
گونه که کوالکوويچ نيز با س��رمربي قبلي درباره ايران
صحبت کرده بود.خوش��خبر درباره ميزان مبلغ قرارداد
کوالکوويچ و اين که پس از توافق ثانويه افزايشي داشته
اس��ت ،گفت :مبلغ قرارداد در آن موقع سالي  ۱۸۰هزار
دالر يعن��ي ماهانه  ۱۵ه��زار دالر بود که پس از توافق
اوليه در ارديبهشت ماه صحبتي از افزايش دستمزد نشد.
قرار ش��د تا توافقات بر سر قيمت در هنگام عقد قرارداد
رسميصورت پذيرد.سرپرست پيشين تي مملي واليبال،
در ادامه تصريح کرد :کوالکوويچ فرد بسيار با شخصيتي
است .فدراسيون واليبال بايد شفاف صحبت کند کاري
که اين روزها اصال ش��اهد آن نيستيم .فدراسيون بايد
صراحتا اعالم کند که شرايط پرداخت را ندارد و با توجه
به شناختي که از کوالکوويچ دارم ،ميشود اين قضيه را
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با صحبت حل کرد ،چرا که کوالکوويچ در بس��ياري از
موارد ديگر نيز با فدراسيون واليبال راه آمد .کوالکوويچ
تقريبا پنج ماه است که دستمزدي دريافت نکرده است ،
اما با توجه به شخصيت بااليش حتي يک بار به صورت
خصوص��ي نيز اين مس��اله را به من نگفته اس��ت.امير
خوشخبر در پايان گفت :فدراسيون واليبال ميتواند اين
مشکل را با تعامل حل کند ،به شرطي که از کوالکوويچ
نيز دعوت به عمل آورند تا به ايران بيايد و حرفهايش
را بشنوند .نه اين که بگويند حضور او تا به اين جا وجهه
خوبي نداش��ته اس��ت .بايد صحبتهاي او را بشنوند و
سپس تصميمگيري کنند.

دبير فدراسيون تنيس
روي مي��ز ميگويد
ممانعتي براي حضور
خبرنگاران در تمرين
تيم ملي تنيس روي
ميز بانوان وجود ندارد.محمود نظري ،دبير
فدراس��يون تنيس روي مي��ز در واکنش
به خبر ممانعت از حض��ور خبرنگاران در
اردوي تي��م ملي تني��س روي ميز بانوان
در گفتوگو با ايسنا گفت :ممانعتي وجود
ندارد .هماهنگيه��اي الزم در اين زمينه
انجام ميش��ود.او در پاس��خ به اين سوال
که آيا سرمربي تيم ملي پينگ پنگ بانوان
تغيير کرده؟ بيان کرد :خانم فاطمه کيواني
در يک کمپ تمريني در آلمان حضور دارد
و مرب��ي تيم ملي بانوان براي مس��ابقات
فنالند خانم حميده ايرانمنش است .فعال
مربي عوض نشده و ايرانمنش تنها براي
اين اردو مربي است.

 ۶۰۱فرعي سلمان مهدي پور فرزند علي گدا نسبت به ششدانگ يک باب خانه که مقدار نيم دانگ
مش��اع از عرصه آن وقف ميباشد به مساحت  ۲۵۲متر مربع خريداري مع الواسطه از سيد جالل
حسيني مالک رسمي.
 ۶۰۲از  ۴۷۹فرعي بهمن اميني فرزند مهدي نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۱۹۶
متر مربع که متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
 ۶۰۳از  ۴۷۹فرعي بهنام شعباني فرزند مظفر نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت ۱۹۳.۳۵
متر مربع خريداري مع الواسطه از ساسان مختاري مالک رسمي.
 ۶۰۴از  ۴۷۹فرعي مصطفي مداح فرزند مرتضي نس��بت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۲۴۷.۵۵متر مربع خريداري مع الواسطه از ساسان مختاري مالک رسمي.
 ۶۰۵فرعي ُآسيه مهدي پور فرزند يزدان نسبت به ششدانگ يک باب ساختمان که مقدار نيم دانگ
مش��اع از عرصه آن وقف ميباشد به مس��احت  ۳۷۶.۵۴متر مربع خريداري مع الواسطه از يزدان
مهدي پور مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در محمودآباد پالک اصلي  ۴۷بخش ۱۰
 ۳۲۳۹فرعي حميد خسروي فرزند احمد نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۲۴۳متر
مربع خريداري مع الواسطه از خليل معصوميمالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در علمده شرقي پالک اصلي  ۲۱بخش ۱۱
 ۳۷۴فرعي سپهر صديق فرزند داريوش نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به
مساحت  ۲۸۰متر مربع که متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
 ۳۷۴فرعي سورنا پيرزاد فرزند علي نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۲۸۰متر مربع که متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
امالک متقاضيان واقع در علمده غربي پالک اصلي  ۲۲بخش ۱۱
 ۵۱۰فرعي س��يدصمد داداش پور فرزند سيداحمد نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت
 ۳۰۱.۲۷متر مربع خريداري مع الواسطه از سيدآقا داداش پور مالک رسمي.
امالک متقاضيان واقع در رودپشت پالک اصلي  ۲۴بخش ۱۱
 ۵۷۶فرعيهاشم عباسي فرزند عبداهلل نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۶۰۲متر مربع
که متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
امالک متقاضيان واقع در ميانکلمرز پالک اصلي  ۲۸بخش ۱۱
 ۱۶۸فرعي منيژه رمضان نيا فرزند توفيق نسبت به ششدانگ يک باب خانه به مساحت  ۲۰۰متر
مربع که متقاضي خود مالک رسميمشاعي ميباشد.
امالک متقاضيان واقع در قريه آهي محله پالک اصلي  ۳۳بخش ۱۱
 ۹۱۹فرعي س��يد احمد موس��وي فرزند سيد شمس الدين نس��بت به ششدانگ يک باب خانه به
مساحت  ۲۳۳.۰۵۱متر مربع خريداري مع الواسطه از حسن موسوي مالک رسمي.
لذا به موجب ماده  ۳قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد سند رسميو
ماده  ۱۳آئين نامه مربوطه اين آگهي در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز از طريق اين روزنامه محلي /
کثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهي ،راي هيات الصاق تا در صورتيکه
اش��خاص ذينفع به آراي اعالم شده اعتراض داشته باش��ند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي و در
روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و
رسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست
به دادگاه عموميمحل نمايد و گواهي تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد که در اين
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه است و در صورتي که اعتراض در مهلت
قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواس��ت به دادگاه عموميمحل ارائه نکند اداره
ثبت مبادرت به صدور سند مالکيت مينمايد و صدور سند مالکيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نيست .بديهي است برابر ماده  ۱۳آئين نامه مذکور در مورد قسمتي از امالکي که قبال اظهار نامه
ثبتي پذيرفته نشده ،واحد ثبتي با راي هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوي تحديد حدود ،مراتب را
در اولين آگهي نوبتي و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم ميرساند و نسبت به امالک
در جريان ثبت و فاقد سابقه تحديد حدود ،واحد ثبتي آگهي تحديد حدود را به صورت اختصاصي
منتشر مينمايد .م الف 97/140/4388
تاريخ انتشار نوبت اول۰۹/۰۸/۱۳۹۷ :
تاريخ انتشار نوبت دوم۲۴/۰۸/۱۳۹۷ :
فرهاد آقابابايي -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك محمودآباد

