فتحی برای استقالل خیلی وقت میگذارد

مومنی :هر فردی که گرو و نیومایر را تایید کرد باید پاسخگو باشد

پیشکسوت آبی های تهران گفت :جدایی
نیومایر و گرو از استقالل اتفاق خوبی بود،
اما به نظرم فردی که مسبب حضور آنها در
این تیم شد باید پاسخگو باشد.
به گ��زارش مهر ،محم��د مومنی از جمله
مدیران تحصیلکرده فوتبال کشور است که
بعنوان پیشکسوت استقالل از چند ماه قبل
مدیریت آکادمی این باشگاه را هم بر عهده
گرفت .مومنی به تشریح آخرین وضعیت
و شرایط تیم استقالل در پایان نیم فصل
نخست پرداخت.
 هیات مدیره سابق تقسیم غنائم کرده

بودند

متاسفانه باشگاه پیش از آغاز فصل شرایط
خوبی را تجربه نمی کرد و پس لرزه های
مدیریت سابق هنوز هم به چشم می خورد.
مدیران سابق با یکدیگر هماهنگ نبودند
و اعضای سابق هیات مدیره هم تقس��یم
غنائم کرده بودند و هر کدام یک گوش��ه
باشگاه را برداش��ته بودند .اگر آن اتفاقات
که منجر به از هم پاشیده شدن تیمی که
ش��رایط قهرمانی آسیا را داشت روی نمی
داد ،االن حداق��ل این تیم در صدر جدول
لیگ برتر ایستاده بود.
 شفر مشکالت تیم را شناخته


در نیم فصل نخس��ت تیم فراز و نش��یب
داش��ت و با نوسان زیادی هم��راه بود .اما

خوش��بختانه شفر نقاط ضعف و معضالت
تیمش را به خوبی شناخته و انتظار می رود
در فرصت خوبی که تا آغاز نیم فصل دوم
باقی است ،با برطرف کردن این مشکالت،
فاصله کم تیم تا صدر جدول از بین برود.

موض��وع است .اما عمده مش��کل تیم در
خ��ط حمله و خط میانی است .آنجایی که
باید سازندگی صورت گیرد .تیم برای نیم
فصل دوم حتما به یک بازیکن باتجربه در
مرکز خط میانی نیاز دارد که بتواند در مرکز
میدان تیم را رهبری کند .از آن مهمتر به
ی��ک عنصر تمام کننده نیاز دارد که بتواند
حاصل زحمات کل مجموعه تیم و باشگاه
اع��م از مدیریت ،هوادار ،کادر فنی و دیگر
بازیکنان را با گل زدن به ثمر برساند.

 حداقل سهمیه آسیا


از استق�لال انتظار می رود ک��ه در پایان
فصل قهرمان لیگ ش��ود .اما اگر اینطور
نشد در بدترین حالت این تیم باید سهمیه
مستقیم لیگ قهرمانان آسیا را بگیرد چرا
که کمتر از این به هی��چ وجه قابل قبول
نیست .باتوجه به این که شانس ما در جام
حذفی هم از دست رفته است ،ش��فر باید
هم��ه توانش را به کار گی��رد که از طریق
لیگ برتر سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان
آسیا را دریافت کند.
 نیومایر و گرو باید درس عبرت شوند


یکی از بهترین اقداماتی که باش��گاه کرد،
فس��خ قرارداد ب��ا دو بازیک��ن بی کیفیت
خارج��ی بود .نمی دانم این تصمیم ش��فر
ب��ود ،تصمیم کمیته فنی ب��ود یا تصمیم
مدیری��ت ،اما عامل جدایی این دو بازیکن
باعث شد تا اتفاق خوبی برای باشگاه رقم
بخورد .امیدوارم باشگاه از این اتفاق درس
عبرت گرفته باش��د و از این به بعد شاهد
جذب بازیکنانی این چنین نباشیم .متاسفانه
باشگاه فصل گذشته هم چنین تجربهای

 فتحی هم متخصص اس�ت هم وقت

می گذارد

داش��ت و بازیکنی مثل بویان آمد و رفت
و در این فصل هم نیومایر و گرو .انشاءاهلل
ک��ه ای��ن دو بازیکن آخرین نفر از نس��ل
خارجیهای بی کیفیت باشند.
 مس�بب ج�ذب نیومای�ر و گ�رو باید

پاسخگو باشد

بازیک��ن خارجی می آید که به تیم کمک
کند نه این که بیاید پنج دقیقه و ده دقیقه
ب��ازی کند یا اصال بازی نکن��د و اگر هم
بازی کند همه را از بازی کردنش پشیمان
کن��د .بازیکن خارج��ی را ممکن است هر
منبعی به هر باشگاهی معرفی کند که این
اصال غیر متعارف نیست .اما این بازیکنان

باید از یک طریق تایید ش��وند .عاملی که
با عث تایید این بازیکنان ش��ده االن باید
پاسخگو باش��د .بهرحال آم��د و رفت این
بازیکنان ضرر هنگفتی را به باشگاه تحمیل
کرد .به همین دلیل عامل این اتفاق باید
پاسخگو باشد و نباید به راحتی از کنار آن
عبور کرد .آیا اگر فرد مورد نظر قرار بود از
جیب شخصی اش پول بدهد واقعا این دو
بازیکن را با این قراردادها جذب می کرد؟
 استقالل مشکلی در خط دفاعی ندارد


خوش��بختانه آبی پوش��ان در خط دفاعی
کوچکترین مش��کلی ندارند .آمار گلهای
خ��ورده این تیم هم نش��ان دهنده همین

حضور امیرحسین فتحی بعنوان مدیرعامل
در باش��گاه استقالل ی��ک غنیمت است.
فتحی از مدیران جوان و متخصص است.
او هم وقت می گذارد ،هم دلس��وز باشگاه
است و هم در کارش تخصص دارد .همین
که فتحی توانست با کمترین تبعات قرارداد
این دو بازیکن خارجی را فسخ کند نشان
از توانمندی های او می باشد .ای کاش در
گذشته هم مدیران باشگاه با همین شیوه با
بازیکنان و به خصوص خارجی ها برخورد
م��ی کردند ت��ا االن باش��گاه دچار چنین
مشکالت مالی بزرگی نباشد.
 آکادم�ی میتوان�د باش�گاه را بی نیاز

کند

ما یکی از پویا ترین آکادمیها را در باشگاه

استق�لال داریم و استعداده��ای زیادی را
تحت پوش��ش داریم که هر کدام ش��ان
م��ی توانند ی��ک ستاره در فوتب��ال ایران
باش��ند .رضا آذری بعن��وان نمونه یکی از
این ستاره هاست .اهمیت هرچه بیش��تر
دادن به آکادمی باشگاه باعث می شود این
خروجی ها بیشتر شوند و باشگاه در آینده
ب��ه جای آن که به جذب خارجی های بی
کیفیت روی بیاورد ،از محصول تیم های
پایه خود استفاده کند .بازیکنانی که از تیم
های پایه استقالل به تیم بزرگساالن می
رسن��د هویت باش��گاه می ش��وند و حتی
بیشتر مورد اقبال هواداران قرار می گیرند.
آکادمی باش��گاه می تواند ساالنه چندین
بازیکن مثل محس��ن کریمی ،رضا آذری،
امید نورافکن ،سید مجید حس��ینی و ...به
تیم بزرگساالن بدهد.
 ورزش�گاه ام�ام رضا س�رمایه خوبی

برای آکادمی است

م��ن هرگز ب��ه باش��گاهم نمیگویم که
برای مدیری��ت در آکادمی فالن بودجه را
تخصیص بدهید .همین که ورزشگاه امام
رضا آماده ش��ود و کامل در اختیار ما قرار
گیرد گام بسیار بلندی برای مستقل شدن
و خودکفایی آکادمی است .اما در عین حال
باشگاه هرچقدر بیشتر به تیم های پایهاش
اهمی��ت بدهد و ب��رای آنه��ا هزینه کند،
خروجیها هم بیشتر خواهد شد.

رئیس پیش��ین فدراسیون فوتبال در شرایطی از کمیته فوتسال
استعفا کرد که دو سال و  ۳ماه در این کمیته سرپرست بود اما
نتوانس��ت مهمترین خواسته جامعه فوتسال را برآورده کند .به
گزارش مهر ،اول شهریور  ۱۳۹۵بود که علی کفاشیان با حکم
رئیس فدراسیون فوتبال ،کارش را در کمیته فوتسال آغاز کرد.
بعد از گذشت سه ماه از شروع فعالیت کفاشیان ،سرپرستی وی
در فوتس��ال زیر سئوال رفت چرا که فعالیت سرپرست بیش از
سه ماه غیر قانونی است .کفاشیان و مسئوالن فدراسیون فوتبال
ام��ا هربار با پاسخ هایی از این قبیل که «مهم انجام دادن کار
است» و «سمت و عنوان اهمیتی ندارد» ،سرپرستی در کمیته
فوتسال را توجیه می کردند .کفاشیان بعد از سیدرضا افتخاری
سرپرست کمیته فوتس��ال ش��د و وارث تیمی بود که توانست
عنوان سوم جام جهانی کلمبیا را از آن خود کند .افتخاری پیش
از این توانسته بود با خرید یک ساختمان مجزا ،کمیته فوتسال
را از ساختم��ان فدراسیون فوتبال ج��دا کند و گام بلندی برای

جدا کردن ساختارهای اداری فوتسال بردارد .فوتسال در دوران
کفاشیان با مشکالت و محدودیت های مالی زیادی روبرو بود.
از بحث تکراری عدم پرداخت پاداش تیم ملی فوتس��ال بعد از
قهرمانی در آسیا گرفته تا تیم فوتسال زیر  ۲۰سال و تیم بانوان
که هیچکدام نتوانستند به پاداش های وعده داده شده ،برسند .از
سوی دیگر مشکالت مالی و فشار به باشگاه ها ،باعث شد لیگ
برتر بارها تحت تاثیر قرار بگیرد .مهمترین اتفاق در این زمینه،
انحالل تیم تاسیسات دریایی بود که با همین مشکالت مالی،
قید تیمداری در فوتس��ال را زد و سرپرست کمیته فوتسال هم
نتوانس��ت کاری از پیش ببرد .انتصاب جنجالی کاظم سلیمانی
به عنوان دبیر کمیته فوتس��ال یکی از تصمیمات مورد سئوال
علی کفاش��یان ب��ود و حتی کار به جایی رسی��د که اختالفات
بین سلیمانی و باش��گاه دبیری ،منجر به انحالل این باش��گاه
قاطعیت کمیته آق��ای سرپرست را می توان یکی از
ش��د .عدم
ِ
نقاط ضعف کفاشیان در دو سال گذشته دانست .به عنوان مثال

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانها فاقد س��ند رسمی
حوزه ثبتی بابل
نظر به دس��تور مواد 1و 3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای
فاقد س��ند رس��می مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع
م��اده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی بابل مورد رس��یدگی و تصرفات
مالکان��ه و بال معارض آنان مح��رز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم
به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در علمدار و کتی پالک اصلی  2815بخش 1
 8951فرعی علی اعظم جعفرنژاد قمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مس��احت  106/25متر مربع خریداری بدون واس��طه از سیده حلیمه
محمودی مالک
 8953فرعی س��لیمان نامدار پور بنگر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت 167متر مربع خریداری بدون واسطه از
ام البنین جوشنیان مالک
 8955فرعی تقی ش��باهت علمداری نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  148/41متر مربع خریداری بدون واسطه از
علینقی شباهت مالک
 8956فرعی مرتضی ابراهیم زاده میدانی نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان
به مس��احت  302/80متر مربع خریداری بدون واسطه از حسینعلی ابراهیم زاده
مالک
 8958فرعی محمدتقی زاده سرس��تی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مس��احت 252/75متر مربع خریداری بدون واسطه از محمدرضا تقی
زاده مالک
امالک متقاضیان واقع در درزیکال آخوندی پالک اصلی  2818بخش 1
 1039فرعی مغرور و مجزی ش��ده از  703فرعی س��ید عبداله طاهری اطاقسرا
نسبت به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت  57/11متر مربع خریداری
بدون واسطه از رمضان احمدی راد مالک
 1040فرع��ی فرعی مف��روز ش��ده از  341فرعی مرتضی امامقل��ی تبار درزی
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  185/40متر مربع
خریداری بدون واسطه از علی امامقلی تبارمالک
 1041فرعی فرعی مفروز شده از  341فرعی مرتضی امامقلی تبار درزی نسبت
به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بن��ای احداثی به مس��احت  140/27متر مربع
خریداری بدون واسطه ازعلی امامقلی تبارمالک
امالک متقاضیان واقع در کمانگر کال پالک اصلی  2820بخش 1
2825فرعی س��ید مهدی اصحابی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی در آن که  5/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت
 253/69متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد حسن حسن زاده مالک
2826فرعی س��ید مهدی اصحابی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی در آن که  5/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت
 109/58متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد حسن حسن زاده مالک
2827فرعی مهدی رمضانی دون نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بنای
احداثی در آن که  5/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف میباشد به مساحت
 142/21متر مربع خریداری بدون واسطه از اکبر قلیزاده مالک
امالک متقاضیان واقع در حمزه کال پالک اصلی  2326بخش 2
 11018فرع��ی از مفروز و مجزی ش��ده از  33فرعی فاطم��ه رهبر حمزه کالیی
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  162/52متر مربع
خریداری بدون واسطه از رجبعلی برزگر مالک
 11030فرعی از مفروز و مجزی شده از  151فرعی محمد سلمانی جلودار نسبت
به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت  110/82متر مربع خریداری بدون
واسطه از یوسف رمضانی مالک
 11029فرعی از مفروز و مجزی شده از  33فرعی علی قاسم نژاد جلودار نسبت
به ششدانگ یک باب خانه به مساحت  380/20متر مربع خریداری بدون واسطه
از سینا اکبرین مالک
امالک متقاضیان واقع در اراضی بابل پالک اصلی  2494بخش 2

بازی افتتاحیه فصل گذشته فوتس��ال بین فرش آرا و آذرخش
خیلی راحت از سوی تی��م آذرخش به دلیل محروم کردن سه
بازیک��ن این تیم برگزار نش��د اما یک روز بعد همین مس��ابقه
برگزار ش��د بدون آنکه با تیم آذرخ��ش برخورد خاصی صورت
بگیرد .همچنین کمک کمیته فوتس��ال و هیات رئیسه سازمان
لیگ فوتسال به تیم هیات فوتبال قم در فصل گذشته به خاطر
مشکالت مالی ش��ائبات تبعیض بین تیم های لیگ برتری را
قوت بخشید .گرفتن حق پخش تلویزیونی اما ماجرایی جداگانه
دارد .علی کفاش��یان که پیش از فوتس��ال ،تجربه ناموفقی در
گرفت��ن ح��ق پخش تلویزیونی در فوتبال داش��ت ،ش��اید می
دانست در این بخش کاری از پیش نخواهد برد .به همین دلیل
سرپرست کمیته فوتسال روی پخش اینترنتی مسابقات تمرکز
کرد و درآمدزایی برای باشگاه ها را برای تحت فشار قرار دادن
صدا و سیما ،به اینترنت منوط کرد .طرحی که بازدهی نداشت و
تغییری در وضعیت اقتصادی باشگاه ها ایجاد نکرد .در کارنامه
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اخبار
ریسک بزرگی کردم و کارسختی
پیش رو دارم

رضا یزدانی با توجه به حضور دوباره اش در
اردوی تیم ملی کشتی آزاد به مهر گفت:
بیش از دو سال از میادین دور بودم و حاال
این فرص��ت به من داده ش��ده که دوباره
برای اولین بار پس از این دوری به اردوی
تیم ملی بازگردم .خوشبختانه روز گذشته
نخستین جلس��ه اردوی آماده سازی را در
کنار دیگر آزادکاران پش��ت سر گذاشتم و
امیدوارم روز به روز ش��رایط بهتری برای
رسیدن به هدفم کسب کنم .وی با اشاره
به اینکه کار بسیار سختی را پیش رو دارد،
ادامه داد :دوری از تمرینات باعث ش��ده تا
برنامه های روزم��ره من کمی تغییر کند
اما حاال باید وقت بیش��تری برای تمرین
بگذارم .ضمن اینکه باید ب��ه آرامی برای
بازگشت استارت بزنم و حضوری مستمر
و منظم در اردوها داش��ته باشم .دارنده دو
مدال طالی قهرمانی جهان در پایان افزود:
به خوبی می دانم که با توجه به مصدومیت
های قبل��ی و دوری از کش��تی ،دست به
ریس��ک بزرگی ب��رای بازگش��ت زدم اما
امیدوارم بتوانم با توجه به دعوت و اعتماد
کادر فنی به شرایط خوبی دست یابم.
احضار دوباره مدیرعامل باشگاه
ذوب آهن به کمیته انضباطی!

بررسی عملکرد  28ماهه علی کفاشیان؛

خواستهای که برآورده نشد
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کاری علی کفاشیان تالش برای میزبانی ایران در جام جهانی
 ۲۰۲۰فوتس��ال هم دیده می شود .هرچند که این میزبانی در
نهایت به ایران نرسید اما کفاش��یان و کمیته فوتسال همراه با
فدراسیون فوتبال برای گرفتن میزبانی گام هایی برداشت ولی
این تصمیم ،از سوی نهادهای خارج از فوتسال و فوتبال حمایت
نش��د تا شانس بزرگ فوتس��ال ایران به سادگی از دست برود.
انتخاب داوود پرهیزکار به عنوان سرپرست جدید کمیته فوتسال
باتوجه به سابقه سرپرستی کفاش��یان ابتدا این ذهنیت را ایجاد
می کند که قرار اس��ت وی هم برای مدت طوالنی سرپرست
باشد! هرچند انتخاب پرهیزکار با انتقاد بعضی از اعضای هیات
رئیس��ه سازمان لیگ فوتسال مواجه شده و این اعضا نسبت به
سرپرست جدید موضعگیری های تندی داشته اند .به هر حال
طبق اعالم مهدی تاج ،کفاشیان همچنان رئیس سازمان لیگ
فوتس��ال و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال هس��ت و با این
عناوین به فعالیتش ادامه خواهد داد.

260فرعی محمدحس��ین امدادیان طبری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با
بنای احداثی به مس��احت  276/24متر مربع خریداری بدون واس��طه از ام البنی
هادیان مالک
امالک متقاضیان واقع درامیرکال پالک اصلی  4106بخش 2
 3فرعی علی ولی الهی امیری نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مس��احت  149/45متر مربع خریداری بدون واس��طه از مجید بزرگی و غیره
مالک
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی  4830بخش2
 2فرعی محمد مهاجریان امیری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداث��ی به مس��احت  221/70متر مربع خریداری بدون واس��طه از حس��نجان
مهاجریان مالک
امالک متقاضیان واقع در امیرکال پالک اصلی 4861بخش2
 3300فرعی از مفروز و مجزی شده از  295فرعی سیداحمد یوسفیان دیوکالیی
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت  291/72متر مربع
خریداری بدون واسطه ازماه منیر شیرکش مالک
امالک متقاضیان واقع در بندارکال پالک اصلی 4865بخش2
 3557فرع��ی محمد نورمحمدپورامیری نس��بت به شش��دانگ اعیانی یکبابخانه
بانضمام  13س��یر و  11مثقال و  9نخود عرصه ک��ه باقیمانده عرصه معادل 5
دان��گ و  1س��یر و  8مثقال و  6نخود وقف هالل احمر و  23س��یر و  8مثقال و
 11نخود وقف عام و 1س��یر و  3مثقال و  22نخود ثلث باقی اس��ت به مساحت
110مترمربع خریداری بدون واسطه از حسین نورمحمد پور مالک
 3558فرعی فاطمه پورآقاباالنقیبی نسبت به ششدانگ اعیانی یکبابخانه بانضمام
 13س��یر و  11مثقال و  9نخود عرصه ک��ه باقیمانده عرصه معادل  5دانگ و 1
سیر و  8مثقال و  6نخود وقف هالل احمر و  23سیر و  8مثقال و  11نخود وقف
عام و 1س��یر و  3مثقال و  22نخود ثلث باقی است به مساحت 201/16مترمربع
خریداری بدون واسطه از عیسی نوری مالک
امالک متقاضیان واقع در حیدرکال پالک اصلی 4869بخش2
 2884فرعی محمد پوراصغرعزیزی نس��بت به شش��دانگ ی��ک قطعه زمین با
بنای احداثی به مساحت  202/30متر مربع خریداری بدون واسطه از علی اصغر
صالحی مالک
 2890فرعی فهیمه حاجی پور نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت
 45/10متر مربع خریداری بدون واسطه از ابوالقاسم توسن مالک
 2891فرعی حبیب رضایی کرمی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مس��احت 147/75متر مربع خریداری بدون واسطه از محمدرضا پرند
مالک
امالک متقاضیان واقع درروشن آباد پالک اصلی 1بخش6
139فرعی حبیب رضایی کرمی نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بنای
احداثی در آن که  92سیرمش��اع از  240سیر ششدانگ عرصه آن وقف میباشد
به مس��احت  282/10مترمربع خریداری بدون واس��طه از علی اکبر یوسف زاده
مالک
امالک متقاضیان واقع در باالگتاب پالک اصلی 9بخش6
 4622فرع��ی محمدمهدی حس��ین زاده گتابی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مس��احت 107/91متر مربع خریداری بدون واس��طه از
شهرداری شهر گتاب مالک
 4623فرعی سیدرضاموس��وی کیا نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مس��احت 193مترمربع خریداری بدون واسطه ازسیدمیربابا موسوی
کیا مالک
امالک متقاضیان واقع دردرزیکال پالک اصلی  11بخش6
 10فرعی هاشم خالقی بابایی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت  340متر مربع خریداری بدون واسطه از فاطمه عباسی مالک
امالک متقاضیان واقع در کشتله پالک اصلی  21بخش 6
 368فرعی آرش قاس��م زاده کشتلی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای
احداث��ی در آن که  4س��یر و  7مثقال و  18نخ��ود  33/24گندم عرصه آن وقف
میباش��د به مساحت  321/74متر مربع خریداری بدون واسطه از ابراهیم قاسم

سعید آذری مدیرعامل باشگاه ذوب آهن که
پیش از این به خاطر مصاحبه علیه داوران
لیگ برتر به خاطر اشتباهاتش��ان در بازی
با ذوب آهن ب��ه فدراسیون فوتبال احضار
شده بود ،مجددا از سوی کمیته انضباطی
احضار شده است .این احضار بعد از مصاحبه
آذری با مهر درباره داوری های لیگ برتر
صورت گرفته است .آذری دو روز فرصت
دارد تا دفاعیاتش را به کمیته انضباطی ارائه
بدهد .باشگاه ذوب آهن با انتشار این نامه
نوشت« :ببخشید که اشتباهات داوران ما
را از کورس قهرمانی به زیر کش��ید و ما را
از ج��ام حذفی به بیرون پرتاب کرد و ما از
این موض��وع ناراحتیم! فک��ر می کردیم
فدراسیون یا سازمان لیگ برای رسیدگی
ب��ه جای فجایع داوری جلس��ه اضطراری
تشکیل دهد».

زاده مالک
امالک متقاضیان واقع در درونکال پالک اصلی  27بخش 6
 797فرعی حس��ن تاریان درونکال نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مس��احت  651متر مربع خریداری بدون واس��طه از حمید سماکوش
مالک
امالک متقاضیان واقع در خراسان محله پالک اصلی 16بخش 7
 2553فرعی معصومه دهنوی در  3دانگ و ولی ولی پور خراس��انی در 2دانگ و
لیال ولی پور خراسانی در  1دانگ مشاع از ششدانگ نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین با بنای احداثی به مس��احت  1882/65متر مربع خریداری بدون واسطه از
شعبانعلی ولی پور مالک
امالک متقاضیان واقع در شیردارکال پالک اصلی  7بخش 8
 697فرعی سهراب مهدی زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مس��احت  320مترمربع خریداری بدون واس��طه از فاطم��ه مهدیزاده و غیره
مالک
 698فرعی نایب مهدی زاده نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به
مساحت  327متر مربع خریداری بدون واسطه از فرح باقری مالک
 699فرعی حس��ن افتخار نیاکی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی به مساحت  294/46متر مربع خریداری بدون واسطه ازاحمد کاشی زاده
مالک
امالک متقاضیان واقع در سید کال پالک اصلی  35بخش 8
 95فرعی زهرا محس��ن زاده نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت
 1202/30متر مربع خریداری بدون واسطه از یوسف اوستا مالک
 96فرع��ی محمود کردی اردکانی و مریم حنجری هند چوب بالمناصفه نس��بت
به شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت  977/18متر مربع خریداری بدون
واسطه از از رضا فوالدی تاالری مالک
امالک متقاضیان واقع در کاردگرکال اصلی  57بخش 8
 40فرعی حمید حمیدی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 501/38
متر مربع خریداری بدون واسطه از از راحله چیره مالک
امالک متقاضیان واقع در کبریا کالاصلی 102بخش 8
 1362فرعی یوس��ف اصغری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی
به مساحت 1446متر مربع خریداری بدون واسطه از محمد سیفی مالک
امالک متقاضیان واقع در دررزیکال پالک اصلی  35بخش 10
 37فرعی صمد مومنی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی به
مساحت  5007متر مربع خریداری بدون واسطه از رقیه سهرابیان مالک
ل��ذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای
فاقد سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15
روز از طریق این روزنامه محلی  /کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها
عالوه بر انتش��ار آگهی رای هی��ات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به
آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در
روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل
وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم
اعت��راض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عموم��ی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت
موک��ول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی ک��ه اعتراض در مهلت
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل
ارائ��ه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند
مالکیت مانع از مراجعه متصور به دادگاه نیست بدیهی است برابر ماده  13آیین
نامه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده
واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود مراتب را در
اولین آگهی نوبتی حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به
امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را
به صورت اختصاصی منتشر می نماید .م الف 97/100/4755
تاریخ انتشار نوبت اول 97/9/29 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/10/15 :
شهرام خسروی – رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل

