
ورزشی

حدیث دشت عشق

به یاد فرمانده شهید سیدعلیرضا یاسینی
پروازهای متعدد 

با ِسَمِت رئیس ستاد نیروی هوایی ارتش
 فرمانده شهید ســیدعلیرضا یاسینی در 

تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۳۳۰ متولد شد.
علیرضــا تحصیالت ابتدایی خــود را در 
دبستان مهرگان آبادان با موفقیت سپری كرد 
و تحصیالت متوســطه خود را در دبیرستان 

دكتر فالح آبادن به پایان رسانید.
باتوجه به عالقه شــدیدی كه به خلبانی 
داشــت، در سال ۱۳۴۸ وارد دانشكده خلبانی 
نیروی هوایی شــد و پــس از گذراندن دوران 

مقدماتی پرواز با هواپیماهای تی ۳۳، به منظور گذراندن دوره تكمیلی خلبانی و 
پرواز با هواپیماهای پیشرفته شكاری، به آمریكا اعزام شد.

شــهید یاسینی مهارت خاصی در هدایت هواپیمای اف ۴ داشت. در یكی از 
مأموریت ها هواپیمای وی در هنگام بازگشت از عملیاتی برون مرزی مورد تعقیب 
یک فروند »میگ ۲۳« عراقی قرار می گیرد كه در اروندرود مورد اصابت موشک 
قرار می گیرد. به محض برخورد، سیستم اجكت خلبان خود به خود فعال می شود 
و خلبان اجكت می كند. ولی شــهید سرلشكر یاسینی كه به عنوان افسر كابین 
عقب در این پرواز بود، با مهارت خاصی هواپیما را درحالی كه تقریبا سیســتم 

هیدرولیک خود را از دست داده بود، در پایگاه ششم به زمین می نشاند.
شــهید سیدعلیرضا یاسینی كه معاون هماهنگ كننده و رئیس ستاد نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اسالمی از ۱۳۷۲/۱۲/۱۰ بود، در تاریخ ۷۳/۱۲/۱۵ ساعت 
۸/۳۰ شــب از فرودگاه اصفهان آماده پرواز به ســمت تهران می شــود و پس از 
دقایقی هواپیما به پرواز درمی آید. ناگهان در ســاعت ۸/۴۲ شب از سوی خلبان 
اعالم می شــود كه به علت بازشدن پنجره كابین خلبان، هواپیما مجبور به فرود 
اضطراری می باشــد. لحظاتی بعد هواپیما در حال گردش برای نشستن بر روی 
باند در ۶۴ كیلومتری جنوب پایگاه اصفهان، ســقوط می كند و ســید علیرضا 

یاسینی به درجه رفیع شهادت نائل می آید.

حضور تیم ملی کشــتی آزاد بزرگساالن در جام مدوید در کشــور بالروس با توجه به عدم امکان تأمین 
هزینه های ارزی منتفی شد.

فدراســیون كشتی اعالم كرد: با توجه به اینكه برای اعزام هر یک از تیم های منتخب و یا ملی كشتی ایران به مسابقات 
بین المللی در بودجه مصوب فدراســیون، اعتبار مشــخصی پیش بینی شده است، متاسفانه افزایش چند برابری نرخ ارز، عدم  
تخصیص ارز مبادله ای از سوی  بانک مركزی به فدراسیون ها و هزینه های چند برابری خرید بلیط، فدراسیون  كشتی را به ناچار 

و  برخالف برنامه ها و مصلحت های فنی مجبور به اتخاذ سیاست انقباضی جدیدی كرده است.
بر این اساس، به منظور تامین منابع مالی هریک از اعزام های اصلی به مسابقات جهانی، ضرورت دارد چند اعزام تداركاتی 
و  یا بعضا برخی از از اعزام های اصلی دیگر نیز منتفی شود. از اینرو اعزام تیم منتخب كشتی آزاد ایران به مسابقات بین المللی 
جام مدوید كه به عنوان آخرین مســابقه تداركاتی و ارزیابی برای تیم ملی كشــتی آزاد بزرگساالن ایران پیش از حضور در 

مسابقات جهانی مجارستان از سوی شورای فنی كشتی آزاد در نظر گرفته شده بود، منتفی شد.
 با توجه به شــرایط بوجود آمده، نفرات مدنظر كادر فنی تیم ملی كشــتی آزاد برای حضور در رقابت های پیش رو، بر 
اساس عملكرد فنی كشتی گیران در طول تمرینات، كارنامه خارجی ایشان و توان روانی و قدرت جنگندگی آن ها در مسابقه 
با نفرات شــاخص جهان در وزن خود، و در مجموع میزان بهره مندی از كالس جهانی مورد ارزیابی كادر فنی و شــورای فنی 

قرار می گیرند.
همچنین برای آماده سازی نفرات جوان و یا با تجربه ای كه نیاز به حضور در میدان تداركاتی دارند، به ناچار از طریق تدابیر 
كادر فنی در شرایط مشابه مسابقه ای درون اردویی و یا حضور در سایر مسابقات داخلی- ملی موجود، در محدوده زمانی باقی 

مانده تا مسابقات جهانی استفاده خواهد شد.

گرانی ارز حضور تیم ملی کشتی آزاد در جام مدوید را لغو کرد 

رئیس کمیته ملی پارالمپیک در جلسه ستاد عالی بازی های آسیایی و المپیک گفت: کاروان فشرده و کیفی 
به جاکارتا ۲۰۱۸ اعزام می کنیم.

اولین جلســه ستاد عالی بازی های آســیایی و المپیک بعد از بازی های آســیایی ۲۰۱۸ صبح دیروز به ریاست مسعود 
سلطانی فر در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در بخشــی از این نشســت رئیس كمیته ملی پارالمپیک به تشــریح وضعیت كاروان ایران و میزان آمادگی ورزشكاران 
جانباز و معلول پیش از بازی های پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاكارتا پرداخت و گفت: كلیه مقدمات و تداركات الزم برای حضور موفق 

ورزشكاران ایران در این بازی ها فراهم شده و امیدواریم كه حضور موفقی در جاكارتا داشته باشیم.
محمود خسروی وفا ادامه داد: با ۲۱۰ ورزشكار به بازی های پاراآسیایی می رویم كه غیر از یک رشته برای تمام آنها شانس 
مدال قائل هســتیم. كاروان ایران در این رقابت ها بسیار جمع و جور اســت و در واقع فشرده ترین كاروان ایران در بازی های 

پاراآسیایی بعد از انقالب است.
وی افزود: كل كاروان اعزامی ایران شــامل كادر سرپرستی، ورزشكاران، مربیان و خبرنگاران حدود ۳۵۰ نفر هستند كه 

همگی در دهكده بازی ها استقرار دارند تا نظارت بر آنها راحت تر انجام شود.
خســروی وفا در پایان گفت: اولویت ما حفظ مقام چهارمی دوره گذشــته اســت اما قطعا به مقام سومی در مجموع هم 
نظر داریم و پیش بینی می كنیم اگر اتفاق خاصی نیفتد و عملكرد ورزشــكاران مطابق انتظار باشــد به مقام سومی بازی های 

پاراآسیایی ۲۰۱۸ جاكارتا خواهیم رسید.

خسروی وفا: چشم به مقام سومی بازی های پاراآسیایی داریم 

برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد کاروان ایران در بازی های آسیایی جاکارتا

خبری از بررسی واقعی و کارشناسانه نبود
وزیر ورزش فقط نقاط قوت را برشمرد!

ماجرای جریمه ۷۰۰ هزار دالری استقالل
در حالــی كه بحث هایی دربــاره جریمه ۷۰۰ هزار دالری اســتقالل برای 
مطالبات پروپئیچ مطرح شده، هنوز نامه ای در این خصوص به فدراسیون فوتبال 
ارســال نشده است. در حالی كه رسانه ها خبر از جریمه ۷۰۰ هزار دالری آبی ها 
برای مطالبات پروپئیچ منتشــر كرده اند، تاكنون نامه ای به دســت فدراسیون 
فوتبال نرسیده است. اگر باشگاه استقالل توسط فیفا خاطی شناخته و محكوم به 
پرداخت جریمه به مهاجم دو فصل پیش خود شــود، باید نامه ای طی دو نسخه 
به فدراســیون فوتبال ایران و باشگاه استقالل ارســال شود كه این كار تاكنون 
انجام نپذیرفته اســت.البته به نظر می رســد این خبر صحت داشــته باشد زیرا 
مدیربرنامه های این بازیكن كروات نامه ای را كه قرار اســت فیفا برای فدراسیون 
فوتبال و باشــگاه استقالل صادر كند منتشر كرده است. سهیل مهدی، مسئول 
كمیته مجوز حرفه ای گری در گفت و گو با ایســنا اظهار كرد: مسئولیت پرونده 
۱۶ باشــگاه لیگ برتری با من اســت. درباره پرونده این بازیكن كروات هم باید 
بگویم كه تاكنون نامه ای به فدراســیون و به دســت من نرسیده است.با وجود 
تاخیر در ارســال این نامه توسط فیفا، به نظر می رسد باشگاه استقالل باید خود 
را آماده جریمه ای تازه كند زیرا شــواهد نشان دهنده آن است كه مهاجم كروات 
استقاللی ها پس از فصل اول قراردادش، نتوانست مطالبات سال دوم قرارداد خود 
را دریافت كند و بدون دریافت پول از ایران خارج شد. استقاللی ها فرصت كمی 
برای رفع مشكالت خود دارند زیرا فرصت كمی تا پایان مهلت AFC برای رضایت 
طلبكاران و پرداخت مطالبات آنها باقی مانده است. اگر آبی ها موفق به انجام این 

كار نشوند، از لیگ قهرمانان فصل آینده حذف خواهند شد.
داستان ادامه دار پرسپولیس و دایی

حمیدرضا گرشاســبی مدیرعامل باشگاه پرســپولیس، به پیشكسوتان این 
باشــگاه قول داد كه بدهی های موجود مشــكلی را برای باشــگاه پرسپولیس 
ایجــاد نخواهد كرد و تا پایان وقــت اداری امروزهمه بدهی ها تســویه خواهد 
شد. گرشاســبی دیروز در جشن هواداران پرســپولیس كه با حضور جمعی از 
پیشكسوتان و هواداران این باشگاه برگزار شد، در دیدار با پیشكسوتان باشگاه در 
مورد مشكالت باشگاه توضیحاتی را ارائه كرد. پیشكسوتان در مورد بدهی باشگاه 
به ســه تن از طلبكاران كه در صورت تسویه نشدن، پروانه حرفه ای باشگاه لغو 
خواهد شد، ابراز نگرانی كردند. گرشاسبی هم در پاسخ به نگرانی این پیشكسوتان 
اعالم كرد كه طلب آرام طبع و همامی پرداخت شده و طلب علی دایی )حدود ۲ 
میلیارد تومان(هم كه از همه سنگین تر است، فردا)امروز( پرداخت خواهد شد تا 

دیگر مشكلی سرخپوشان را برای حذف از آسیا تهدید نكند.
توضیحات فتاحی درباره دیدارهای سرخابی ها در هفته ششم

مدیر مســابقات ســازمان لیگ فوتبال ایران گفت: لغو دیدار اســتقالل و نفت 
مسجدسلیمان برابر مقررات و بخاطر حضور ۶ ملی پوش  استقالل و برگزاری مسابقات 
لیگ قهرمانان آسیا انجام شد.  سعید فتاحی در مورد اینكه باشگاه نفت مسجدسلیمان 
مدعی است كه با لغو دیدار  با استقالل موافق نیست گفت: وقتی یک تیم بنا به دالیلی 
تغییر روز یا ساعت یک مسابقه را دارد در این شرایط باید تیم حریف با  این درخواست 
موافقت كند اما در مسئله بازی استقالل و نفت مسجدسلیمان شرایط متفاوت است و 
این بازی براساس مقررات لغو  شده است ولی در خصوص بازی پرسپولیس و نساجی 
با توجه به اینكه تیم پرسپولیس یک بازیكن در اردوی تیم ملی داشت، تیم  نساجی 
باید با تغییر روز بازی موافقت كند كه بعد از موافقت تیم نســاجی این دیدار در روز 

چهارشنبه ۲۱ شهریور 9۷ در ساعت   ۱۸:۴۰ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. 

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
جلسه ارزیابی عملكرد كاروان ورزشــی ایران در بازی های آسیایی جاكارتا 
۲۰۱۸ روز گذشــته با حضور مدیران وزارت ورزش و كمیته ملی المپیک برگزار 
شد. انتظار می رفت در این جلسه وزیر ورزش و سایر مسئوالن ورزشی با نگاهی 
كارشناســانه به بررسی عملكرد واقعی ورزشكاران و تیم های ورزشی بپردازند تا 

بتوان برنامه ریزی درست و دقیقی برای بازی های المپیک ۲۰۲۰ توكیو داشت.
ولی بر خالف انتظار، وزیر ورزش چشــم خود را بر روی نقاط ضعف كاروان 
اعزامی بســت و هیچ نامی از رشته هایی چون دوچرخه سواری، تیراندازی، تیر و 
كمان، هندبال، فوتبال، جودو و... نبرد تا اهالی ورزش متعجب شوند و این پرسش 
را نزد خود مطرح كنند كه آیا مسئوالن ورزش واقعا به دنبال محاسبه و ارزیابی 

عالمانه وضعیت ورزش ایران هستند یا اهداف دیگری را در سر می پرورانند؟!
چرایی شكل گرفتن این پرسش رابطه مســتقیمی با رفتار مدیران ورزش 
در ماه های گذشــته دارد. چند صباحی اســت كه چرتكه اندازی ،آمارســازی  و 
افتخارتراشــی های كاذب در ورزش باب گردیده و آش آنقدر شور شده كه حتی 

برای اثبات كارآمدی به مقامات باالدستی گزارش اشتباه و غلط ارایه می شود!
به عنــوان نمونه در بازی های آســیایی جاكارتا كه نتایج كاروان ورزشــی 
كشــورمان از حیث تعداد مدال و جایگاه كلی در جدول توزیع مدالها، نه كمتر 
و نه باالتر از حد انتظار بود؛ پیام صادر شــده از ســوی رئیس محترم جمهور و 
رئیس محترم مجلس به نتایج »بی ســابقه« ورزشكاران اشاره داشت كه درست 

نبود. 
از آن روز تا حاال نه تنها مشخص نشده چه كسی یا كسانی آمار و اطالعات 
غلــط به مقامات باالدســتی می دهند؛ بلكه حاال در بررســی عملكرد ورزش و 
ورزشكاران هم اشــاره ای به كم و كاستی و نقاط ضعف نمی شود. جالب اینكه با 
این روش می خواهیم نقشه آینده ورزش را ترسیم و در المپیک ۲۰۲۰ هم نتایج 

تاریخی كسب كنیم!
قطعا بر همین اساس است كه همواره گفته می شود در ورزش برنامه ای برای 
رشــد و پیشرفت وجود نداشته و دولت ها و مدیریت های مختلف »نگاه ابزاری« 
به آن داشــته اند و بیشــتر دنبال این بوده اند كه از قبل ورزش و موفقیت های 

ورزشكاران برای خود و كارنامه شان نمره قبولی دست و پا كنند. 
نتیجه چنین تفكری این می شــود كه ورزش در بعــد قهرمانی در روندی 
یكنواخت و بدون جهش های ملموس حركت كرده اســت. حاال اگر می خواهیم 
ورزش واقعا و نه به شكل كاذب و تبلیغاتی از اینكه هست بهتر شود، باید دیدگاه 
و نگــرش مدیریتی به ورزش را اصالح كــرد و باالخره در روش و برنامه ریزی از 
یكسو و عملیات و اجرا از سوی دیگر تغییرات محسوس و تاثیرگذار ایجاد نمود.

چرتکه اندازی ،آمارسازی  و افتخارتراشی در ورزش باب شده است

چه کسی به رئیس جمهور 
اطالعات غلط داد؟!

صفحه ۹
یک شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

۲۸ ذی الحجه ۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۹۷

از باشــگاه های لیگ برتری فوتســال به جای  یکی 
روش های مرسوم سوغاتی دادن، روش جدیدی برای تحت 
تاثیر قرار دادن مسئوالن برگزاری مسابقه در پیش گرفته 

است.
میزبانی از داوران و مســئوالن برگزاری مسابقات در لیگ برتر 
فوتســال همیشه حاشیه ساز بوده و برخی تیم ها در سال های اخیر 
سعی داشتند با هدیه دادن گز، زعفران و باقلوا، كام داوران را شیرین 

كرده تا كام شان بعد از به صدا در آمدن سوت بازی شیرین باشد.
اما این بار در لیگ برتر فوتســال یكی از تیم ها دست به ابتكار 

جالبی زد و از ناظر داوری مســابقه دعوت كرد تا یک روز قبل از بازی به همراه خانواده اش در یكی از هتل های مجلل شــهر، 
اقامت داشته باشد. این  در حالی است كه ناظر فدراسیون و داوران در هتلی دیگر مستقر شدند.

یک منبع آگاه در این زمینه به خبرگزاری ایســنا گفت: باشگاهی كه چنین برنامه ای برای ناظر داوری تدارک دیده بود، 
دوســت داشت داوری مسابقه به نفع آن ها باشــد اما داورها واقعا سالم بودند و هیچ سوتی به ضرر تیم مقابل زده نشد. البته 
آقای ناظر داوری از جایگاه ویژه مدام به داوران تذكر می داد كه باید فالن بازیكن از تیم مقابل اخراج شــود. درحالی كه این 

كار كامال غیرقانونی بود و ناظر داوری حق ندارد در جریان بازی با داوران صحبت كرده و در تصمیمات آن ها دخالت كند.

میزبانی از خانواده ناظر داوری فوتسال در هتلی مجلل به جای دادن سوغاتی! 

سرویس ورزشی-
بازی های  در  ایران  کاروان  ارزیابی عملکرد  جلسه 
آسیایی در شــرایطی با حضور وزیر ورزش برگزار شد 
که در آن خبری از بررسی و ارزیابی واقعی نبود و فقط 
وزیر ورزش گزارشی از موفقیت های ورزش در جاکارتا 

ارایه کرد!
جلسه ارزیابی عملكرد كاروان ایران در بازی های آسیایی 
دیروز شنبه در محل وزارت ورزش برگزار شد. این نشست به 
ریاست مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و با حضور رضا صالحی 
امیری رئیس كمیته ملی المپیک، معاونان وزارت ورزش همراه 

نصراهلل سجادی سرپرست كاروان ایران برگزار شد. 
كاروان ایــران در هجدهمین دوره بازی های آســیایی با 
كســب ۶۲ مدال شــامل ۲۰ مدال طال، ۲۰ مدال نقره و ۲۲ 

مدال برنز در جایگاه ششم جدول توزیع مدال ها ایستاد.  
سلطانی فر: می توانستیم چهارم شویم

به گزارش خبرگزاری فارس، مســعود ســلطانی فر وزیر 
ورزش و جوانان در ابتدای نشســت ســتاد عالــی بازی های 
آســیایی با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای ۱۷ شهریور 
گفت: باید از تمام دست اندركاران و زحمتكشان كه باعث ثبت 
این نتیجه تاریخی در بازی های آســیایی ۲۰۱۸ شدند تشكر 
ویژه داشــته باشــم. هرگز بعد از انقالب اسالمی ۶۲ مدال در 
بازی های آسیایی نگرفته بودیم و پیام مقام معظم رهبری در 
این خصوص بســیار دلگرم كننده بود و خستگی را از تن همه 
ورزشكاران، مربیان و مســئوالن درآورد. مدال آوران به پرچم 
مــا عزت دادند ولی باید از تمام ورزشــكارانی كه تمام تالش 
خود را كردند هم تشــكر كنیم هرچند منجر به كسب مدال 

هم نشده باشد.
سلطانی فر همچنین به پیام های دلگرم كننده رئیس جمهور 
و رئیس مجلس اشــاره كرد و افــزود: این پیام ها و همچنین 
تقدیر ۱9۰ نماینده مجلس شــورای اسالمی از وزارت ورزش 
و جوانان و كمیته ملی المپیک نشان می دهد مسئولین نظام 
چقدر نسبت به نتایج ورزشكاران، ایجاد شور و شعف در جامعه 
و حفظ غرور ملی حساس هستند. باید به گونه ا ی عمل كنیم 
كه این موفقیت ها در رقابت های پیش رو استمرار داشته باشد.

وزیــر ورزش و جوانــان المپیک ۲۰۲۰ توكیو را بســیار 
نزدیک دانســت و گفت: این دو ســال مانده تــا المپیک به 
ســرعت می گذرد و نظارت به تمام اردوهای ملی را همچون 
گذشــته به همراه صالحی امیری در دســتور كار داریم. برای 
رشته های ناموفق هم باید آسیب شناسی ویژه داشته باشیم تا 

ناكامی هایشان در رویدادهای آینده جبران شود.
سلطانی فر ســپس به موفقیت بانوان ایران در بازی های 
آسیایی ۲۰۱۸ اشاره كرد و افزود: حدود یک سوم مدال های 
كاروان ایران در اندونزی توسط زنان ورزشكارمان بدست آمد 
كه بســیار قابل توجه اســت. طالی رشته تیمی مثل كبدی 
بــرای اولین بار در تاریخ ورزش بانوان بدســت آمد و ۶ نقره 
و ۱۰ برنز هم توســط سایر بانوان ما بدســت آمد و افزایش 
مدال آوری در بازی های آســیایی نتیجه توجه به ورزش زنان 

است.
وی افزود: در والیبال یک ست هم به بقیه ندادیم و مقتدرانه 
قهرمان شــدیم. در كبدی به سلطه هندی ها پایان دادیم و دو 

طال گرفتیم. واترپلو بعد از ۴۴ ســال و تنیس روی میز بعد از 
۵۲ سال به مدال ارزشمند بازی های آسیایی رسیدند. گرفتن 
مدال در تنیس روی میز كه تمام ابرقدرت های جهان در آسیا 
هستند بسیار حائز اهمیت است. كاراته با ۸ ورزشكار ۸ مدال 
و كشتی با ۱۲ ورزشكار ۸ مدال گرفت كه موفقیت های بسیار 
مهمی است. در ووشــو نتایج بسیار خوب بود و ركوردشكنی 
ســهراب مرادی و ســومین مدال طالی بهداد سلیمی بسیار 

ارزشمند بود.
وزیــر ورزش و جوانان در پایان گفــت: اندونزی هیچگاه 
جزو ۱۰ قدرت برتر آســیا نبوده اســت و به لطف ۱۴ طالی 
پنچاک ســیالت، طالهای پاراگالیدر و رشته هایی مثل جت 
اسكی و بریج توانســت به ۳۱ مدال طال برسد و رتبه چهارم 
آنها واقعی نیســت. عالوه بر این حداقل ۴ مدال نقره كاروان 
ایران در رشــته هایی مثل كاراته، جودو و تكواندو باید تبدیل 
به طال می شــد كه ناداوری مانع آن شــد به همراه اینها اگر 
طال هایی كه شورای المپیک آسیا به میزبان با ورود رشته هایی 

مانند پنچاک سیالت اهدا كرد كنار بگذاریم رتبه واقعی ایران 
می توانست با ۲۳ یا ۲۴ مدال طال چهارم باشد و ظرفیت واقعی 
ورزش ما هم همین اســت كه با برنامه ریزی و آسیب شناسی 

بهتر باید در دوره های بعد به آن برسیم.
وزیر فقط تعریف و تمجید کرد

صحبت هــای وزیر ورزش و جوانــان در ارزیابی عملكرد 
كاروان ایران در بازی های آسیایی بیشتر از آنكه جنبه بررسی 
و ارزیابی داشــته باشد، شــامل تعریف و تمجید بود. وزیر در 
صحبت هایش از موفقیت والیبال، كبدی، واترپلو و ... گفت اما 
كوچكترین اشاره ای به نمایش ضعیف دوچرخه سواری، تیر و 

كمان، تیراندازی و ... نداشت. 
هرچند اشــاره به نقاط قوت نیز الزمه كار اســت ولی با 
بررسی و سنجش واقعی عملكرد ورزش و ورزشكاران ایران در 

بازی های آسیایی فاصله داشت.
اگر ســنجش واقعی باشد، می توان به نقاط ضعف و قوت 
برنامه ریزی، نحوه اجرا و عملكرد مدیریت ورزش پی برد. این 
كار به مــا كمک می كند كه اگر الزم بود در برنامه ریزی خود 
تجدید نظر نماییــم و نحوه مدیریت، عملكرد و اجرای خود را 

تصحیح و اصالح  نماییم. 
متاسفانه در نخســتین جلســه ارزیابی عملكرد كاروان 
ایران در بازی های آســیایی این اتفاق رخ نداد ولی امیداوریم 
در جلســات بعدی به نقاط ضعف نیز اشــاره شــود تا بتوان 

برنامه ریزی درستی برای ورزش داشت. 
ســخن پایانی اینكه با وجود عدم توجه بایســته و فنی و 
جدی، ورزش ایران برای رشــد وپیشرفت و بهتر شدن بسیار 
مســتعد و دارای ظرفیت بوده و این استعداد و ظرفیت را در 
میادین مختلف از جمله همین بازی های آســیایی نشان داده 

و ثابت كرده است. 
این ورزش برای پیشــرفت بیشتر و رســیدن به جایگاه 
حقه نیازمند تغییر نگرش مســئوالن و بــه دنبال آن تحول 
در روش های مدیریتی اســت. شک نداریم كه در ارزیابی های 
كارشناســانه و نه خودفریبانه كه ان شاء اهلل در روزهای آینده 
از ســوی مسئوالن صورت خواهد گرفت، این ادعا و نظر ثابت 

خواهد شد.

قهرمان سابق وزنه برداری جهان و المپیک گفت: 
فدراسیون اگر می خواســت کیانوش رستمی را به 
اردوی تیم ملی دعوت نکند باید سه سال پیش این 
کار را انجام می داد و اکنون خود رئیس فدراسیون 

باید نسبت به این تصمیم پاسخگو باشد.
حسین رضازاده درباره دعوت نشدن كیانوش رستمی 
به اردوی تیم ملی وزنه برداری برای حضور در مســابقات 
جهانی ۲۰۱۸  اظهار داشــت: خود رئیس فدراسیون باید 
در این مورد صحبت كند چراكه بعد از اوت شدن كیانوش 
رستمی در بازی های آســیایی در مصاحبه ای عنوان كرد 

رستمی همین روند را ادامه می دهد اما بعدا او به اردوی تیم ملی دعوت نشد. زمانی كه در ركوردگیری تیم ملی هم اوت كرد 
كادر فنی این نظر را داشت كه به بازی های آسیایی اعزام نشود اما رئیس فدراسیون گفت باید به بازی ها برود و در این مورد 

بین كادر فنی و فدراسیون درگیری بود.
 او ادامه داد: به نظرم اینكه او را به اردوی تیم ملی دعوت نكردند، كار درستی نیست سه، چهار سال او را دعوت كردند 
و به مسابقات اعزامش كردند خب مسابقات جهانی هم می فرستادند دیگر چه فرقی می كرد؟ اگر می خواستند او را به اردوی 
تیم ملی دعوت نكنند باید این كار را سه سال پیش انجام می دادند نه االن. چون االن دیگر زیاد تاثیری ندارد. در كل رئیس 

فدراسیون  و كادرفنی باید نسبت به این مسئله پاسخگو باشند چرا كه آنها در جریان جزییات هستند.

انتقادات رضازاده به فدراسیون وزنه برداری بابت خط زدن کیانوش رستمی 

تیم منتخب کشتی آزاد ایران با کسب ۲ مدال طال 
به کار خود در رقابت های بین المللی کشــتی آزاد جام 

دیمیتری کرکین پایان داد.
تیم منتخب كشتی آزاد ایران كه با دعوت فدراسیون كشتی 
روســیه و با هزینه كامل از سوی برگزار كنندگان این مسابقات 
در این رقابت ها حضور یافته بود با كســب ۲ مدال طالی احمد 
بذری و كمیل قاسمی در اوزان ۸۶ و ۱۲۵ كیلوگرم به كار خود 
در این مسابقات پایان داد. در سایر اوزان و در وزن ۵۷ كیلوگرم 
پوریــا تركمان،در وزن ۶۱ كیلوگرم محمد رمضان پور ،در وزن 
۶۵ كیلوگــرم پیمان بیابانی ،در وزن ۷۰ كیلوگرم فرزاد عموزاد 
خلیلی و دروزن 9۷ كیلوگرم مسعود خواجه صالحانی با شكست 

مقابل حریفان خود نتوانستند به روی سكو بروند.

قاسمی و بذری طالیی های ایران 
در جام کرکین روسیه

اردوی تیم ملی کشــتی آزاد ایــران از امروز با 
دعوت از هفت آزادکار در خانه کشتی تهران برگزار 

می شود.
كادر فنی تیم ملی كشتی آزاد در آغاز اردوی مذكور از 
هفت آزادكار دعوت بعمل آورده ، اما بزودی نفرات دیگری 
به جمع آزادكاران اردونشــین اضافه خواهند شــد. بر این 
اســاس اسامی نفرات دعوت شــده به این اردو به شرح زیر 
است: رضا اطری ، باقر یخكشی، یونس امامی، حسن یزدانی، 
علیرضا كریمــی، مجتبی گلیج و پرویز هادی.ســرمربی : 
رســول خادم،مربیان : محمد طالیی ، علی اكبر دودانگه ، 
علی اصغر بذری،ماساژور : حسین شریفی،سرپرست : هادی 

حبیبی ومدیر تیم های ملی: مجید تركان.

خادم ۷ آزادکار را 
به اردوی تیم کشتی فراخواند

خواندنی از ورزش ایران
*زمان ثبت نام از نامزدهای ریاســت فدراســیون انجمن های ورزشی كه از ۴ شهریور به مدت ۱۰ روز كاری آغاز شده بود 
دیروز به پایان رسید كه در این مدت 9 نفر برای پست ریاست نامزد شدند. اسامی نامزدها به شرح زیر است: احمد اسدزاده، 
محمد مرادی، یحیی دادویی مقدم، نهدی ذوالقدر، حمیدرضا حصاركی، ارســالن چولكی، صمد ولی زاده، افشــین هادی 
چگنی، غالمعلی محمدعلیپور. اسامی برای تعیین صالحیت به مراجع ذی صالح داده می شود تا زمان انتخابات اعالم شود. 

دوره ۴ ساله علیپور ۱۷ آبان به پایان می رسد. وی از سال ۱۳۸9 ریاست این فدراسیون را برعهده دارد.
* تست دوپینگ یکی از رکابزنان در مسابقات قهرمانی جاده ایران مثبت شده است. مسابقات دوچرخه سواری 
جاده قهرمانی ایران در تیرماه برگزار شد و اکنون مشخص شده تست دوپینگ یکی از رکابزنان مثبت شده 
اســت. این رکابزن در مسابقات قهرمانی کشور بر روی سکو هم رفت و اکنون با مثبت شدن نمونه اولیه اش، 
تعلیق شده است. اگر نتیجه نمونه دوم این ورزشکار هم مثبت باشد دراین صورت فدراسیون پزشکی ورزشی 
به صورت رسمی نام این رکابزن را اعالم خواهد کرد. مسابقات جاده قهرمانی ایران در مازندران برگزار شده 

بود.
* زمان ثبت نام از كاندیداهای پست ریاست فدراسیون آماتور ورزش كارگری از ۳۱ شهریور آغاز می شود و به مدت ۱۰ روز 
كاری ادامه خواهد داشت.همچنین با حكم محمدرضا داورزنی معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، 

مرتضی اسمعیلی به عنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون آماتوری ورزش كارگری منصوب شد.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1650194515. پدیده

26240126610. سپاهان
3631265110. سایپا

452305149. پرسپولیس
562316339. پیکان

19-6623167. تراکتورسازی
762227618. پارس جنوبی جم

862227708. ذوب آهن
28-9622257. فوالد خوزستان
1051315326. استقالل تهران

1161326606. استقالل خوزستان
15-12605145. صنعت نفت آبادان
15-13512245. نساجی مازندران
24-14604268. ماشین سازی تبریز

33-15503203. نفت  مسجدسلیمان
122-166024214. سپیدرود رشت

جدول رده بندی لیگ برتر - جام خلیج فارس

دوشنبه ۲6 شهریور ۱397
*السدقطر........................................................................ استقالل ایران)ساعت۲۰:۳۰(
*پرسپولیس ایران............................................................. الدحیل قطر)ساعت۱۸:۳۰(

سهشنبه ۲7 شهریور ۱397
*تیانجین چوانجیان..............................................................كاشیما آنتلرز)ساعت۱۶(

چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱397
*سوون سامسونگ..................................................... چونبوک موتورز)ساعت۱۴:۳۰(

برنامه دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

جمعه 3۰ شهریور ۱397
*ماشین سازی تبریز..................................................پارس جنوبی جم)ساعت۱۸:۴۵(
*صنعت نفت آبادان.....................................................................پیكان)ساعت۱9:۳۰(
*سپاهان اصفهان .......................................................فوالد خوزستان)ساعت۱9:۳۰(

شنبه 3۱ شهریور ۱397
*استقالل خوزستان..............................................................ذوب آهن)ساعت۱۸:۴۵(
*سایپا.....................................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت۱۸:۴۵(
*نساجی مازندران.........................................................استقالل تهران)ساعت۱۸:۴۵(

یکشنبه ۱ مهر ۱397
*پرسپولیس.................................................................سپیدرود رشت )ساعت۱۸:۴۵(
*پدیده مشهد..........................................................................تراكتورسازی)ساعت۱9(

برنامه هفته هفتم لیگ برتر فوتبال – جام خلیج فارس

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱397 
* پرسپولیس ........................................................ نساجی مازندران )ساعت   ۱۸:۴۰(

* نفت  مسجد سلیمان .................................................................... استقالل )لغو شد(

ادامه برنامه دیدارهای هفته ششم لیگ برتر فوتبال

چهارشنبه ۲۱ شهریورماه 97
* استقالل خوزستان .............................................. شاهین بندر انزلی )ساعت ۱۸:۵۰(

 پنج شنبه ۲۲ شهریورماه 97
* ستاره كاسپین بابل .................................................. ماشین سازی تبریز )ساعت ۱۷(
* ذوب آهن اصفهان ......................................................... پدیده مشهد )ساعت ۱۸:۳۰(
* سایپا تهران..................................................................... سردار بوكان )ساعت ۱۸:۴۰(

جمعه ۲3 شهریورماه 97
* پیكان تهران ..........................................................پارس جنوبی جم )ساعت ۱۸:۴۰(
* صنعت نفت آبادان ..................................................تراكتورسازی تبریز ) ساعت ۲۰(
* پدیده ملک شاهی ایالم ....................................................... مس كرمان )ساعت ۱۷(
* سیراف كنگان بوشهر .......................................خونه به خونه مازندران )ساعت ۱۷(
* ملوان بندرانزلی...........................................................سپیدرود رشت )ساعت ۱۷:۴۵(
* سپاهان اصفهان.................................................. شهرداری ماهشهر )ساعت ۱۸:۳۰(

شنبه ۲۴ شهریور 97
* چوكای تالش........................................................... داماش گیالنیان )ساعت ۱۶:۳۰(
* استقالل جنوب تهران ................................................ مقاومت تهران)ساعت۱۸:۴۰(
* فوالد خوزستان ........................................................ مس شهربابک )ساعت ۱۸:۵۰(

دوشنبه ۲6 شهریورماه 97
* نساجی مازندران ....................................................... شاهین لردكان )ساعت ۱۸:۴۵(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*پرسپولیس .................................... نود ارومیه) زمان مسابقه متعاقبا اعالم می شود.(
* نفت مسجد سلیمان........... استقالل تهران )زمان مسابقه متعاقبا اعالم می شود.(

برنامه مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال

گروه چهارم
چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱397

* ایران .................................................................................. پورتو ریكو)ساعت۱۸:۳۰(
پنجشنبه ۲۲ شهریور ۱397

* ایران ........................................................................................... بلغارستان)ساعت۲۲(
شنبه ۲۴ شهریور ۱397

* كوبا ............................................................................................. ایران)ساعت۱۸:۳۰(
دوشنبه ۲6 شهریور ۱397

* ایران ............................................................................................... لهستان)ساعت۲۲(
سهشنبه ۲7 شهریور ۱397

* فنالند .......................................................................................... ایران)ساعت۱۸:۳۰(

برنامه دیدارهای ایران در والیبال قهرمانی جهان ۲۰۱۸

یک شنبه ۱۸ شهریور
فوتبال لیگ ملت های اروپا

*اوكراین .................................................... اسلوونی)ساعت۱۷:۳۰ - شبكه ورزش(
*دانمارک ............................................................ ولز)ساعت۲۰:۳۰ - شبكه ورزش(

والیبال قهرمانی جهان
*ایتالیا ............................................................... ژاپن)ساعت۲۲:۳۰ - شبكه ورزش(

دو شنبه ۱9 شهریور
فوتبال لیگ ملت های اروپا

*پرتغال ......................................................... ایتالیا)ساعت: ۲۳:۱۵ - شبكه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

نظر به دســتور ماده یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آئین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک 

شهرستان بروجن مورد رسیدگی و رای آن صادر شده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده نقنه پالک 176- اصلی و فرعی زیر

152- فرعی آقای اسماعیل آقابابا ششدانگ یک باب خانه و مغازه متصله به مساحت 161/22 مترمربع خریداری 
مع الواسطه ولی اله سنائی پور از مالکین رسمی پالک مرقوم.

371 - فرعی خانم فرشــته سیفی پور ششدانگ یک باب خانه به مساحت 391/44 مترمربع خریداری مع الواسطه 
حسینعلی سیفی پور از مالکین رسمی پالک مرقوم.

ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه عطاکله پالک 181- اصلی و فرعی های زیر
1091- فرعی خانم شــهین کریم زاده بروجنی ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 334/63 مترمربع خریداری 

مع الواسطه از محمدصادق محمدصادقی مالکین رسمی پالک مرقوم.
1496- فرعی خانم شــعله صابریان بروجنی ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 200/95 مترمربع خریداری 

مع الواسطه از محمد محمدصادقی و مرادعلی همتیار مالکین رسمی پالک مرقوم.
1499- فرعی آقای محمدشریف یلمه ششدانگ یک باب خانه به مساحت 226 مترمربع خریداری مع الواسطه از 

محمد محمدصادقی مالکین رسمی پالک مرقوم.
1500- فرعی خانم بیگ جان صالحی ســاداتی یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 299/20 

مترمربع خریداری مع الواسطه از عبداهلل محمدصادقی مالکین رسمی پالک مرقوم.
1511- فرعی خانم افالطون داوری کتوالیی ششــدانگ قســمتی از یک باب خانه به مساحت 22/85 مترمربع 

خریداری مع الواسطه از حجت اهلل خلیل زاده مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه اردوبار پالک 182- اصلی و فرعی های زیر

1000- فرعی خانم فرشته فیروزی ششدانگ یک باب انباری به مساحت 124/80 مترمربع خریداری مع الواسطه 
از حجت اهلل خلیل زاده مالکین رسمی پالک مرقوم.

3496- فرعی آقای صادق میرزاخانی ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 125/05 مترمربع خریداری 
مع الواسطه از حجت اهلل خلیل زاده مالکین رسمی پالک مرقوم.

4176 - فرعی آقای صفر کریمی ششدانگ یک باب خانه به مساحت 96/61 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای 
احمدقلی تقا و خاورطاهرزاده از مالکین رسمی پالک مرقوم.

4371- فرعی عبداهلل شــاه مرادی شش دانگ یک باب خانه نیمه ساز به مســاحت 142/84 مترمربع خریداری 
مع الواسطه اسداهلل علیاری و عباسقلی زمانی و شرکا از مالکین رسمی پالک مرقوم.

ابنیه و امالک واقع در اراضی دهکده سفیددشت پالک 493- اصلی و فرعی زیر
438- فرعی آقای فرهاد آقاحسینی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 161/61 مترمربع خریداری مع الواسطه 

شکراهلل آقاحسینی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی حسین آباد سفیددشت پالک 497- اصلی و فرعی زیر

257- فرعی خانم رقیه نفرسفیددشــتی شــش دانگ یک بــاب خانه به مســاحت 279/26 مترمربع خریداری 
مع الواسطه فریدون صادقی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

258- فرعی خانم رقیه نفرسفیددشــتی شــش دانگ یک بــاب خانه به مســاحت 321/71 مترمربع خریداری 
مع الواسطه فریدون صادقی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

520- فرعی آقای ابراهیم صادقی سفیددشتی شش دانگ یک باب خانه به مساحت 210/15 مترمربع خریداری 
مع الواسطه غالمرضا صادقی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

ابنیه و امالک واقع در اراضی جعفرآباد سفیددشت پالک 501- اصلی و فرعی زیر
186- فرعی آقای حســین قلی  نفر سفیددشتی چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 838/36 

مترمربع خریداری مع الواسطه آقای افراسیاب جعفری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
186- فرعی خانم لیلی ترکان سفیددشتی دو دانگ مشاع یک باب خانه به مساحت 838/36 مترمربع خریداری 

مع الواسطه آقای افراسیاب جعفری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی قریه فرادنبه پالک 505- اصلی و فرعی های زیر

585- فرعی آقای ســیدمجتبی حسینی فرادنبه شش دانگ یک باب خانه به مساحت 326/87 مترمربع خریداری 
مع الواسطه کریم آقاخان ضرغامی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

611- فرعی آقای عباسعلی علیخانی فرادنبه چهار دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 210/30 
مترمربع خریداری مع الواسطه سیدجالل حسینی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

611- فرعی خانم صدیقه بیگم حسینی فرادنبه دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه به مساحت 210/30 
مترمربع خریداری مع الواسطه سیدجالل حسینی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

669- فرعی علی اکبر شــیرانی شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 430/51 مترمربع خریداری مع الواسطه 
نصراهلل ضرغامی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

877- فرعی آقای علی محمد مرادی فرادنبه شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 347/90 مترمربع خریداری 
مع الواسطه شهرداری فرادنبه از مالکین رسمی پالک مرقوم.

888- فرعی آقای ســیف اهلل شیرانی فرادنبه شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 161/12 مترمربع خریداری 
مع الواسطه آقای علی اکبر حسینی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

895- فرعی خانم ماه صنم ملک محمدی شــش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 94/46 مترمربع خریداری 
مع الواسطه آقای حاج نوراهلل ربیعی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه حلوایی فرادنبه پالک 506- اصلی و فرعی های زیر
15- فرعی آقای قربانعلی ربیعی فرادنبه یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراهلل ربیعی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
15- فرعی آقای مهدی ربیعی  فرادنبه یک دانگ و یک پنجم دانگ مشــاع از شش دانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراهلل ربیعی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
15- فرعی آقای احمدرضا ربیعی فرادنبه یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراهلل ربیعی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
15- فرعی آقای محســن ربیعی فرادنبه یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراهلل ربیعی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
15- فرعی آقای عباس ربیعی فرادنبه یک دانگ و یک پنجم دانگ مشــاع از شــش دانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 1493/55 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای نوراهلل ربیعی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه کریم آباد پالک 529- اصلی و فرعی های زیر

576- فرعی آقای ســیدمصطفی حســینی  فرادنبه چهار دانگ مشاع از شــش دانگ یک باب خانه به مساحت 
525/72 مترمربع خریداری مع الواسطه آقای مرتضی عالیی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

576- فرعی خانم جواهر عالیی دو دانگ مشــاع از شــش دانگ یک باب خانه به مســاحت 525/72 مترمربع 
خریداری مع الواسطه آقای مرتضی عالیی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

609- فرعی آقای رضا ربیعی فرادنبه ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 155/95 متر مربع خریداری مع الواسطه 
نوراله ربیعی و مرتضی عالیی و شرکا از مالکین رسمی پالک مرقوم.

ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه قنداب علیا پالک 530 - اصلی و فرعی های زیر 
160- فرعی آقای مهدی محمدی نســب ششــدانگ یکباب کارگاه به مســاحت 163/54 متر مربع خریداری 

مع الواسطه آقای جعفرقلی علیخانی از مالکین رسمی پالک مرقوم
ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه قنداب سفلی پالک 531 - اصلی و فرعی های زیر 

503 - فرعــی آقای غالمرضا ربیعی فرادنبه ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت 254 متــر مربع خریداری 
مع الواسطه آقای حاج نصیر ربیعی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

ابنیه و امالک واقع در اراضی قریه بروجن پالک 534 - اصلی و فرعی زیر 
974- فرعی دولت جمهوری اســالمی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش ششــدانگ یکباب ســاختمان به 
مســاحت 3810/76 متر مربع خریداری مع الواســطه آقایان محمدرضا و علی اصغر ایزدی و فضل اهلل اکبرپور از 

مالکین رسمی پالک مرقوم
 ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه خانی بروجن پالک 535 - اصلی و فرعی زیر

1391- فرعــی آقــای حبیب اهلل کیانی بروجنی ششــدانگ دو دهنه مغازه متصله به مســاحت 71/80 مترمربع 
خریداری مع الواسطه عبداله معتمدی و غیره از مالکین رسمی پالک مرقوم.

1735- فرعی آقای حبیب اهلل کیانی بروجنی ســه  دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت 248/06 متر 
مربع خریداری مع الواسطه آقای بهرام کیانی فر از مالکین رسمی پالک مرقوم.

1735- فرعی آقای پروین کیانی فر ســه دانگ مشــاع از ششدانگ یکبابخانه به مســاحت 248/06 متر مربع 
خریداری مع الواسطه آقای بهرام کیانی فر از مالکین رسمی پالک مرقوم.

ابنیه و امالک واقع در اراضی مزرعه خوگنای علیا پالک 544 - اصلی و فرعی زیر
2666- فرعی آقای روح اهلل شــیروانی بروجنی ششدانگ یکباب انبار به مســاحت 304/04 متر مربع خریداری 

مع الواسطه امیرحسین معتمدی از مالکین رسمی پالک مرقوم.
ابنیه و امالک واقع در اراضی قریه سنگ چین پالک 560 - اصلی و فرعی زیر

14- فرعی آقای هوشنگ احمدی ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 983/73 متر مربع خریداری مع الواسطه 
آقای خداکرم اقبال از مالکین رسمی پالک مرقوم

16- فرعی دولت جمهوری اســالمی ایران بنمایندگی آموزش و پرورش ششدانگ یکباب ساختمان آموزشی به 
مساحت 720/29 متر مربع خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی پالک مرقوم

ابنیه و امالک واقع در اراضی قریه بلداجی پالک 561 - اصلی و فرعی های زیر
2431- فرعی آقای بهنام اسدی بلداجی ششدانگ یکبابخانه به مساحت 414/48 متر مربع خریداری مع الواسطه 

ابراهیم صفیان از مالکین رسمی پالک مرقوم.
2831- فرعی خانم بلقیس نظری ششــدانگ یکباب انباری و کاهدان به مســاحت 209/65 متر مربع خریداری 

مع الواسطه خدامراد نادری از مالکین رسمی پالک مرقوم.
3720-فرعی زهرا دادوند بلداجی ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 251/09 متر مربع خریداری مع الواسطه فتح 

رفیعی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

3860-فرعی ایمان سلیمی زاده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 164/01 متر مربع خریداری مع الواسطه قیصر 
نادری از مالکین رسمی پالک مرقوم.

4653- فرعی ناصر خاکســاربلداجی ششدانگ یکباب خانه به مســاحت370/93 متر مربع خریداری مع الواسطه 
شیرعلی احمدی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

5113 - فرعی خانم نرگس طهماســبی بلداجی سه دانگ مشاعی از ششدانگ یکباب مغازه به مساحت 29/47 
متر مربع خریداری مع الواسطه سیف اهلل طهماسبی از مالکین رسمی پالک مرقوم

5272-فرعی آقای وحید نادری بلداجی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 198/80 متر مربع خریداری مع الواسطه 
فرج اله نادری از مالکین رسمی پالک مرقوم.

5283- فرعی آقای ناصر رفیع بلداجی ششدانگ یکباب خانه به مساحت 239/65 متر مربع خریداری مع الواسطه 
اسداله نادری از مالکین رسمی پالک مرقوم.

5290- فرعی خانم فرخنده علی پور ششــدانگ یکبابخانه به مساحت 283 متر مربع خریداری مع الواسطه آقای 
حیدر نوروزی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

5295- فرعی آقای جعفر نادری ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 394/76 متر مربع خریداری مع الواســطه 
شیرعلی احمدی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

5302- فرعی آقای نگهدار پوینده بلداجی ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 59/22 متر مربع خریداری 
مع الواسطه آقای نجفقلی مقیمی از مالکین رسمی پالک مرقوم.

ابنیه و امالک واقع در جنوب شهر بروجن پالک 1253 - اصلی و فرعی زیر
537 - فرعی آقای علی اکبر قدمی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 139/78 متر مربع خریداری مع الواســطه 

شهرداری بروجن از مالکین رسمی پالک مرقوم.
547- فرعــی آقای ناصرقلی اخوان بروجنی ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 296/22 متــر مربع خریداری 

مع الواسطه شهرداری بروجن از مالکین رسمی پالک مرقوم.
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی این آگهی نسبت 
به امالک فوق الذکر در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی و در صورتی که 
اشخاص ذی نفع به آرا صادره اعتراضی داشته باشند از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را بــه اداره ثبت محل تحویــل دهد. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اســت. در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل 
را ارایه نکند اداره ثبت اســناد محل باید مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید. صدور ســند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
نوبت اول مورخ 1397/6/18                                                                 نوبت دوم  مورخ 1397/7/3
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بروجن 
 حمیدرضا خسروی

مالک محترم انجام هرگونه عملیات ثبتی با ارائه ســند تک برگ امکان پذیر می باشــد لذا هرچه ســریع تر جهت 
تعویض ســند مالکیت دفترچه ای به سند تک برگ )کاداستری( به منظور تثبیت موقعیت امالک شما در سیستم 

کاداستری و جلوگیری از مشکالت حقوقی به اداره ثبت اسناد و امالک محل خود مراجعه فرمائید.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ بخش ده حوزه ثبتی شهرستان بروجن
 شماره:2/97/4834                  مورخ 1397/06/15


