
ورزشی

ادعای مدیران فدراسیون رد شد

شفاف سازی درباره مطالبات مالی فوتبال ایران از فیفا
یادبود شهید مدافع حرم هادی باغبانیخبری از 10 میلیون دالر نیست!

شاهد شر شیطان
امروز ششــمین ســالگرد شــهادت 
هنرمند شهید مدافع حرم هادی باغبانی 
است. هنرمند مستندســاز جوانی که در 
حین تولید فیلم در ســوریه به شــهادت 
رســید. او قصد داشــت تا با زبــان هنر، 
شیطان را رسوا کند، اما با شهادت - این 
هنر بزرگ مردان خدا- ره صد ساله را یک 
شــبه طی کرد؛ هم در نقطه اوج حقیقت 

ایستاد و هم با خون خود، به جای هزاران فریم تصویر، و صدها فیلم، چهره شرور 
باطل را رسوا ساخت. 

شهید هادی باغبانی در سال 1362 در روستای دار بدین روشن بهنمیر، از توابع 
شهرستان بابلسر متولد شد. وی دارای مدرک کارشناسی در رشته علوم ارتباطات 
اجتماعی از دانشــگاه بوعلی تهران بود و به خاطر عالقه ای که به کار مستندسازی 
داشــت، در همین زمینه نیز مشــغول فعالیت شــد. در کارنامه فعالیت های این 
هنرمند، همکاری با اتحادیه رادیو تلویزیون های اسالمی، صداوسیما، حوزه هنری 
و روایت فتح، ثبت شــده است. با شروع درگیری در کشور سوریه، باغبانی از سوی 
مرکز مستندسازی حقیقت به آن کشور اعزام شد تا به ثبت وقایع بپردازد. وی روز 

28 مرداد سال 1392، در مناطق حاشیه ای شهر دمشق به شهادت رسید. 
یکی از همکاران شهید باغبانی در گفت وگو با کیهان، هادی باغبانی را »ارتش 
یــک نفره« توصیف کرده و گفته بود: هادی می فهمید ســوژه چیســت، موضوع 
چیســت، به دوربین و تشکیالت آن مســلط بود. قاب و زاویه نور را درک می کرد. 
می شــد که یک نفری برود یک جایی یک کاری را پوشش دهد و با محتوایی که 

قابل خروجی گرفتن باشد برگردد.

حدیث دشت عشق

صفحه 9
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*تیم ملی تیراندازی ایران با 1۰ ورزشــکار 28 مردادماه تهران را به مقصد مسابقات 
جام جهانی برزیل ترک می کند. جام جهانی برزیل در رشته تفنگ و تپانچه آخرین 
مرحله توزیع سهمیه بازی های المپیک 2۰2۰ توکیو در جام جهانی است که با حضور 
۵18 ورزشــکار از 66 کشور جهان از ۴ تا 12 شهریور ماه در شهر ریو بزریل برگزار 
می شــود.در این رقابت ها 1۷ سهمیه بازی های المپیک توزیع می شود که تیراندازان 
ایــران به منظور فراهم بودن امکان تمرین ماده های خفیف و آشــنایی با میادین و 
محل برگزاری مسابقات چند روز زودتر اعزام می شوند.تیم ملی ایران با ترکیب الهه 
احمدی، مه لقا جام بزرگ، پوریا نوروزیان، حسین باقری، آرمینا صادقیان، فاطمه کرم 
زاده و مهیار صداقت در رشته تفنگ و گلنوش سبقت اللهی، هانیه رستمیان و سجاد 
پورحسینی در رشته تپانچه به همراه الهام هاشمی، محمدزائر رضایی و احمد نجفی 

از مربیان رشته تیراندازی روز 28 مردادماه تهران را به مقصد برزیل ترک می کنند.
*اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن برای حضور در رقابت های جهانی، 

روزهای 30 مرداد تا 11 شــهریورماه در محل خانه کشــتی عبداله موحد 
تهران برگزار می شود. رقابت های کشتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 

روزهای 23 تا 31 شهریورماه در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار می شود.
*کیکاووس ســعیدی سرپرست دبیرکلی کمیته ملی المپیک درباره اینکه مجتبی 
عابدینی ملی پوش شمشیربازی سابر ایران کار خود در آکادمی ملی المپیک از دست 
داد، بیــان کرد: مجتبی عابدینی مانند همه قهرمانان قابل احترام و مورد حمایت ما 
است و مدال خوش رنگی را هم در مسابقات قهرمانی جهان کسب کرد و برای سهمیه 
المپیک 2۰2۰ از امیدهای ما اســت. اما شیوه حمایت ما باید در چارچوب ضوابط و 
مقررات باشد. البته ما ضمن اینکه چارچوب مقررات را رعایت می کنیم، حمایتهای 
الزم را هم انجام خواهیم داد. او افزود: با نگاه مثبت آقای صالحی امیری مقرر شــد 
حمایت مالی حداقل تا یک سال از او انجام گیرد. امیدوارم عابدینی سهمیه کسب کند 
و در المپیک هم مدال خوش رنگی بگیرد و باعث شادی مردم و جامعه ورزش شود.

*محمدامین طباطبایی عنوان قهرمانی مسابقات شطرنج کوپر سوئیس را به 
خود اختصاص داد. دور هفتم)پایانی( مسابقات شطرنج آزاد یادبود جوزف 
کوپر سوئیس دیروز برگزار شد و نمایندگان شطرنج ایران برابر حریفان خود 
به دو پیروزی و یک تساوی رسیدند. دیروز محمدامین طباطبایی )2601( 
برابر همتای آلمانی خود با ریتینگ 2618 به برتری رسید تا با کسب 6 امتیاز 
با اقتدار عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کند. مقصودلو )2656( دیگر 
نماینده ایران هم برابر واگنر آلمانی با ریتینگ 2579 به برتری رسید. پویا 
ایدنی )2581( نیز دیروز برابر باگنر سوئیسی با ریتینگ 2569 به تساوی 
رضایت داد.بدین ترتیب در پایان مسابقات شــطرنج آزاد یادبود جوزف 
کوپر سوئیس، محمد امین طباطبایی با کسب 6 امتیاز قهرمان شد. پرهام 
مقصودلو با 5.5 امتیاز در رده دوم ایستاد و پویا ایدنی هم با 5 امتیاز در رده 

ششم ایستاد.

خواندنی از ورزش ایران خواندنی از ورزش ایران

کالدرون: آمادگی الزم را 
 برای هفته اول لیگ برتر داریم

ســرمربی پرســپولیس می گوید تیمش آمادگی الزم را برای هفته 
اول مســابقات لیگ برتر دارد. گابریل کالدرون، ســرمربی پرسپولیس 
در حاشــیه تمرین دیروز این تیم اظهار کرد: از عملکرد بازیکنان راضی 
هســتم. من این اطمینان را دارم که به بازی اول می رســیم و آمادگی 
الزم برای هفته اول رقابت های لیگ برتر را داریم.او در پاسخ به احتمال 
نیمکت نشــینی سیدجالل حســینی با وجود داشتن چند مدافع خوب 
در تیم گفت: ما ســه مدافع در ســطح بین المللــی داریم. برای چنین 
مســابقاتی و با توجه به سن سید جالل حســینی، هر سه مدافع برای 
ما مهم هســتند. این سه مدافع ممکن است کارت زرد یا قرمز بگیرند. 
کنعانی زادگان بازیکن جوانی اســت و در تیم ملی بازی کرده اســت و 
یک مهره خوب برای آینده پرسپولیس است. در ترکیب یک نفر بیرون 
اســت و دو مدافع دیگر در بازی حضور دارند و در بازی بعدی ترکیب 
مدافعان فرق می کند.کالدرون افزود: پرسپولیس 16 بازیکن اصلی دارد 
و طبیعتا ۵ بازیکن بیرون از زمین هســتند. اما لیگ طوالنی است و ما 
برای اینکه روند خوبی در لیگ برتر داشــته باشیم باید این 16 بازیکن 
آمادگی الزم را داشــته باشند. هنوز مسابقات شروع نشده است شما به 

دنبال حاشیه هستید!
فتحی: دوستان از گوشه و کنار ما را به حاشیه می برند

مدیرعامل اســتقالل می گوید برخی از دوســتان از گوشــه و کنار 
می خواهند این تیم را به حاشیه ببرند.

امیرحسین فتحی، مدیرعامل استقالل بعد از جلسه دیروز با آندره آ 
استراماچونی گفت: طبق هفته های گذشته این جلسه در فضای گرم و 
صمیمی برگزار شد و درباره مســائل موردنظر صحبت کردیم.او درباره 
اینکه آیا پیرامون شــایعات مختلف در اطراف اســتقالل صحبت شد یا 
خیر؟ گفت: استقالل تیم خوبی را به موقع و زودتر از سال های گذشته 
بســته است و االن بسیار آماده هســتیم اما متاسفانه برخی از دوستان 
دوســت ندارند استقالل موفق شــود و از گوشه و کنار می خواهند ما را 
به حاشیه ببرند.مدیرعامل استقالل خاطرنشان کرد: مشکلی برای ادامه 
کار نداریم. اینطور نیست مشکالت نباشد اما این مشکالت به تیم لطمه 
نمی زند و در این فضا اســتقالل بهتر آماده می شود.فتحی درباره روند 
نقل و انتقاالت استقالل نیز اظهار کرد: آقای استراماچونی یک بازیکن را 
برای پست مهاجم دوم یا هافبک بازیساز مطرح کردند. در حال رایزنی 

هستیم تا بهترین گزینه را با بهترین شرایط جذب کنیم.
اعالم زمان بازی ایران و قطر
 برای رکوردشکنی شمسایی

تیم های فوتسال ایران و قطر به مصاف هم می روند.تیم ملی فوتسال 
ایران با حضور وحید شمسایی دو بازی دوستانه مقابل تیم ملی فوتسال 
قطر برگزار می کند. تیم ملی فوتســال قطر دهم شــهریورماه به ایران 
ســفر می کند و 12 و 13 شــهریور در برابر تیم ملی فوتسال ایران به 

میدان می رود.
یک مهاجم پرویی به تراکتور پیوست

یلیان میمبال بازیکن 2۷ ســاله و اهل کشور پرو با تراکتور به توافق 
رســید و قراردادش را با این تیم امضا کرد. این بازیکن چپ پا، توانایی 
خاصی در ضربات از راه دور داشــته و به مارادونای پرو شــهرت دارد.

میمبال ســومین بازیکن خارجی تراکتور در لیگ نوزدهم اســت و یک 
مهاجم نیز طی روزهای آتی به جمع تراکتوری ها اضافه خواهد شد.

انتقال تیم فوتبال سایپا به البرز تکذیب شد
باشگاه سایپا اظهارات رئیس هیئت فوتبال البرز درباره انتقال قطعی 

این باشگاه به استان البرز را تکذیب کرد.
به گزارش باشگاه سایپا ،بر اساس جلسات متعددی که بین مدیران 
ارشد این باشگاه و اســتان البرز برگزار شده است، در مورد این انتقال 
بحث و بررســی صورت گرفته اما تا این لحظه تصمیمی مبنی بر انتقال 
قطعی اتخاذ نشده است. باشگاه ســایپا در حال حاضر برنامه های خود 
را در اســتان تهران پیگیری می کند و این گونه اظهارنظرها در آستانه 
شــروع رقابت های لیگ برتر می تواند به تمرکز تیم فوتبال این باشگاه 
لطمه وارد کند. این در حالی اســت که هیئت فوتبال استان البرز پیش 

از این خبر انتقال قطعی سایپا به این استان را تایید کرده بود.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت باشگاهی ایران

*امیــد نورافکن، بازیکــن تیم فوتبال شــارولووا بلژیک که مدنظر 
باشــگاه ســپاهان اســت برای امضای قرارداد راهی اصفهان می شود. 
باشگاه سپاهان برای او بلیت بازگشت به ایران تهیه کرده است و او روز 
چهارشــنبه در اصفهان با مدیران این باشگاه جلسه ای برگزار می کند تا 
در صورت توافق به این تیم بپیوندد. به احتمال بســیار زیاد این انتقال 
قرضی خواهد بود. همچنین باشــگاه سپاهان این روزها درحال مذاکره 
با امید ابراهیمی اســت که از االهلی قطر جدا شده است. البته سپاهان 

رقیب سرسختی به نام شهر خودرو در راه جذب ابراهیمی دارد.
* ســعید کریمی بازیکن فصل گذشته پرسپولیس با عقد قراردادی 
به شاهین شهرداری بوشهر پیوست و شاگرد عبداهلل ویسی در این تیم 
شد. کریمی سابقه بازی در تیم های ذوب آهن و نفت و گاز گچساران را 

در کارنامه خود دارد.
* عیســی کامرا، مهاجم گینه ای- پرتغالی که از چند روز پیش در 
تمرینات تیم فوتبال ماشین سازی تبریز حاضر شده بود با عقد قراردادی 
دو ساله به جمع شاگردان رســول خطیبی پیوست. مهاجم جدید تیم 
فوتبال ماشین سازی، سابقه پنج بازی برای تیم ملی بزرگساالن گینه و 
همچنین 21 بازی و زدن سه گل برای تیم زیر 21 سال پرتغال را دارد. 
در کارنامه کامرا همچنین سابقه بازی در لیگ دسته دوم ترکیه، سری 

B ایتالیا، سری یک پرتغال و دسته یک بلژیک دیده می شود.

خط و نشان کمیته انضباطی پیش از شروع فصل

حسن زاده: از دانه درشت ها هم 
نمی گذریم

رئیس کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال گفت: اگر بازدارندگی 
قوانین انضباطــی را می خواهیم، ظرفیت را ایجاد کنید که ما همانند 

بازیکنان و مربیان حرفه ای، به طور حرفه ای تیم ها را جریمه کنیم. 
اسماعیل حسن زاده، بعدازظهر دیروز در نشست خبری حاضر شد و اظهار 
کرد: باید برای کســی که به داور اهانت می کند، جریمه بیشــتری نسبت به 

گذشته در نظر گرفت. این ظرفیت امسال ایجاد شده است.
وی خاطرنشــان کرد: محکوم کردن داور و یا جو دادن به سکوها قبل از 
مسابقه برای گرفتن نتیجه، محکوم می شــود. مطمئن باشید امسال از تمام 
ظرفیت آیین نامه انضباطی اســتفاده شده است. سالمت جامعه فوتبال اعم از 
بازیکن تا مســئوالن حاضر در استادیوم ها و هواداران رصد می شود. شاید کار 
به جایی برسد که بازیکن قبل از رسیدن به خانه با حکم محرومیت یا جریمه 
مواجه شــود. هر کسی که علیه قوانین و آیین نامه ها صحبت کند، با برخورد 

کمیته انضباطی مواجه می شود.
او در پاســخ بــه این ســؤال که ســال گذشــته کمیتــه انضباطی در 
تصمیم گیری های خود بســیار کند عمل کرد و مجازات به موقع اعمال نشد؟ 
گفت: شاید شاخص ترین حرف من این است که امسال این اتفاق رخ نمی دهد. 
این قول را می دهیم که به موقع آرای انضباطی صادر شود. اگر بخواهیم وظیفه 
خودمان را انجام دهیم باید شــرایط الزم فراهم شود. یکی از نکاتی که باعث 
شد این اتفاقات رخ دهد، برخی مسائل غیرفوتبالی به گونه ای با مسائل فوتبالی 
هماهنگ بود که بعضی از تحقیقات خودمان را به پاسخ نهادهای خاص معطوف 
کردیم. در هفته های پایانی لیگ هم تاخیرهایی بود اما وقتی بخشی از پرونده 

در دستگاه قضایی حضور دارد، مجبوریم منتظر بمانیم.
حسن زاده تاکید کرد: امسال شاهد تعلل در صدور آرای انضباطی نیستیم. 
البته با حداقل زمان در صدور آرای انضباطی رعایت شــود. قوانین جدید این 
اختیــار را به ما می دهد که رفتاری را قبل از صدور رای تنبیه کنیم. دســتور 
موقت در طول ســال چند بار اتفاق می افتد اما برای نشــان دادن قاطعیت در 
صدور رای برای چند بار از دستور موقت استفاده خواهد شد.او ادامه داد: کمیته 
انضباطی به واسطه استفاده از ظرفیت های کامل آیین نامه از دانه درشت ها هم 
نمی گذرد و خواهند دید که چطور قاطع و سریع برخورد می کنیم. اگر روزی 
این اتفاق نیافتاد و قول مان عملی نشد، با شرافت کامل می گویم به این دالیل 
از سمت فعلی استعفاء می دهم. تالش می کنیم خشونت زدایی کنیم و حرمت 

همه افراد حفظ شود.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان می گوید درباره پست های مختلف »ساکت« 
در فدراسیون فوتبال مهدی تاج باید پاسخگو باشد.

محمدرضا داورزنی درتازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: ساکت و هر بازنشسته ای نمی تواند مسئولیت اجرایی در 
ارکان فدراسیون پست داشته باشد، اما بحث همکاری جدا از این مسئله است و طبق قانون از نیروهای بازنشسته می توان به 
عنوان مشاور استفاده کرد و فدراسیون فوتبال نه تنها در مورد آقای ساکت بلکه در مورد سایر افراد نیز باید پاسخگو باشد و 

مهدی تاج نیز در این زمینه پاسخ می دهد. 
وی در خصوص موضوع فراخوانده شدن برخی رؤسای فدراسیون ها از سوی مراجع نظارتی عنوان کرد: سازمان بازرسی و 
دیوان محاسبات فعالیت خود را انجام می دهند و عملکرد فدراسیون ها و عملکرد مسئوالن را ارزیابی می کنند. سازمان بازرسی 
پس از گزارش ها از عملکرد هر فدراسیونی پرسش هایی را اخذ می کند و یا قانع می شود و یا اینکه تصمیم می گیرد در مراجع 

قضایی به آن پرداخته شود. 
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر ثبت نام در انتخابات فدراسیون والیبال یا ادامه فعالیت در وزارت ورزش و جوانان، گفت: 
هنوز در این رابطه تصمیمی اتخاذ نکرده ام. معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در مورد تعیین 
تکلیف دو تابعیتی بودن یکی از رؤسای فدراسیون ها و نیز تعیین تکلیف ریاست فدراسیون تنیس، بیان کرد: رئیس فدراسیون 
از کشــور ثالثی درخواست تابعیت می کند و اختالف نظری در مورد بحث دو تابعیتی وجود دارد، باید ببینیم از نظر قانونی 
کسی که به تبع مادر پاسپورت کشور دیگری را دریافت می کند دو تابعیتی به شمار می آید یا خیر که در این خصوص تصمیم 

گیری خواهد شد و در مورد فدراسیون تنیس نیز طی یک الی 2 روزه آینده نتیجه اعالم می شود.

داورزنی: تاج باید درباره پست های متعدد ساکت پاسخگو باشد

 دبیر فدراســیون وزنه برداری گفت: طبیعی اســت که وقتی در یک تیم 10 نفره، دو سه وزنه برداری که 
قطب تیم محسوب می شدند را از دست می دهیم در کار تزلزل ایجاد می شود اما ما به جوانان مان امید داریم. 
محســن بیرانوند در مورد اینکه تیم ملی وزنه برداری در رقابت های جهانی که شهریور ماه سال جاری در تایلند آغاز 
می شــود، سعید علی حسینی و سهراب مرادی را در اختیار نخواهد داشــت، اظهار داشت: در این خصوص محمدحسین 
برخواه بهتر می تواند پاسخ دهد، اما اینطور که مشخص است، علی حسینی نمی تواند در جهانی وزنه بزند. در مورد سهراب 

مرادی هم که اعالم شد او به جهانی نمی رسد و خود را برای المپیک آماده می کند.
وی در مورد وضعیت علی هاشــمی که مدتی به دلیل مصدومیت انگشت در تمرین تیم ملی حضور نداشت، تصریح 
کرد: وضعیت او بهتر شــده، اما یک مقدار از روزهای اوجش فاصله گرفته و ان شــاءاهلل در روزهای آینده در شرایط بهتری 

قرار می گیرد.
سرمربی پیشین تیم ملی وزنه برداری در مورد اینکه آیا نداشتن چند قهرمان بزرگ را در ترکیب تیم اعزامی به جهانی 
2۰19 نگران کننده نیست، گفت: طبیعی است که وقتی در یک تیم 1۰ نفره، دو سه وزنه برداری که قطب تیم محسوب 
می شــدند را از دست می دهیم در کار تزلزل ایجاد می شــود ولی ما جوانانی داریم که مسابقات جهانی اولین تجربه شان 
محســوب می شود و اگر میدان ببینند آینده ساز وزنه برداری ایران می شــوند. آنها می توانند در سال های بعد انتظارات را 

برآورده کنند و این جهانی نیز یک فرصت خوب برای آنهاست.

دبیر فدراسیون وزنه برداری: مسابقات جهانی فرصت خوبی برای جوانان است
یکی از اعضای هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک چندماهی است که به دلیل برخی مسائل حضوری 

در نشست های این کمیته ندارد و همچنان هم این روند را ادامه می دهد.
محمد علیپور عضِو همیشه غایب در جلسات ماه های اخیر هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک بوده است. آخرین 
حضور وی در نشست هیئت رئیسه و اجرایی کمیته ملی المپیک مربوط به اوایل اردیبهشت ماه می شود. بعد از آن علیپور 

باوجود دریافت دعوتنامه و مطلع شدن از محورهای نشست، در هیچ یک از جلسات هیئت اجرایی شرکت نکرد. 
بــه طور حتم دلیل غیبت های ممتد و ادامه دار علیپور در نشســت های هیئت رئیســه و اجرایی کمیته ملی المپیک 
مشغله های کاری و دغدغه های وی در فدراسیون انجمن های ورزشی نیست. به نظر می رسد رئیس این فدراسیون در اعتراض 

به روند نشست ها و چگونگی تصمیم گیری در آنها، غایب بودن را بر حضور ترجیح داده است. 
علیپور در دوره مدیریت گذشــته کمیته ملی المپیک هم عضو اجرایی بود و به جز موارد خاص، حضور همیشــگی در 
نشست ها داشت. وی سال گذشته و در اولین سال دوره مدیریت فعلی کمیته ملی المپیک هم حضور منظم در نشست های 

هیئت اجرایی داشت اما همزمان با آغاز سال دوم این دوره و در اعتراض به برخی مسائل، تغییر رویه داد. 
محمد علیپور در چهل و ســومین نشست هیئت رئیســه و اجرایی کمیته ملی المپیک که روز گذشته برگزار شد نیز 
غایب بود. وی دی ماه سال گذشته در مجمع انتخاباتی فدراسیون انجمن های ورزشی برای سومین دوره متوالی ریاست این 

فدراسیون را عهده دار شد.

غیبت معنادار عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در جلسات!

سرویس ورزشی-
در شرایطی که پیش تر فدراسیون فوتبال مدعی 
شــده بود 10 میلیون دالر از فیفــا طلب دارد، حاال 
مشخص شده که رقم دقیق این مطالبات، 5 میلیون 

و 735 هزار و 33 دالر است!
برطرف کردن مشــکالت مالی، بزرگترین دغدغه این 
روزهای مدیران فوتبال ایران اســت. این مشکالت تا آنجا 
پیش رفته که حتی فدراسیون نتوانسته بخشی از مطالبات 

سرمربی خارجی تیم ملی را برطرف کند.
شرایط موجود موجب شــده که فدراسیون برای حل 
مشکالتش دست به دامان دولت شود. چندی قبل مهدی 
تاج رئیس فدراســیون فوتبال با حضــور در برنامه ورزش و 
مردم از دولت خواســت 1۰ میلیون دالر به این فدراسیون 
کمک کند و در عوض پول های بلوکه شده در فیفا را برای 

خود بردارد.
 تــاج در این باره گفت: مــا از دولت پول نمی خواهیم.

1۰ میلیون دالر از فیفــا طلب داریم و نمی توانیم بگیریم. 
تمام راه ها را هم رفته ایم. فیفا در آخرین نامه اش اعالم کرد 
نتوانستیم هیچ بانکی را قانع کنیم که پولتان را حواله کند؛ 

آن هم به خاطر تحریم های ناعادالنه ای که هست. 
رقم دقیق مطالبات فدراسیون فوتبال از فیفا

دیروز اما مشخص شــد که بر خالف ادعاهای مدیران 
فدراسیون فوتبال، طلب این فدراسیون از فیفا 1۰ میلیون 
دالر نیســت.  خبرگزاری تســنیم در مکاتباتی که با فیفا 
داشــت دریافته که مجموع طلب فدراسیون فوتبال از فیفا 
۵ میلیون و ۷3۵ هزار و 33 دالر است و 2 میلیون و 2۵۴ 

هزار و 9۵ دالر سهم باشگاه هاست و ارتباطی به فدراسیون 
ندارد. 

ایــن خبرگزاری در گزارش خود آورده اســت: پس از 
مکاتبه با ســخنگوی فیفا، ریز مطالبات فدراسیون فوتبال 

ایران از فدراسیون جهانی به شرح زیر اعالم شد:
- برنامه کمک های مالی ســابق )FAP(: یک میلیون و 

۴۷ هزار و 9۷۰ دالر
- هزینه های عملیاتی )Forward 1.۰(: چهارصدوسیزده 

هزار و هشتصد دالر
- بودجه پروژه های )Forward 1.۰(: یک میلیون و 2۷3 

هزار و 263 دالر
- هزینه هــای عملیاتــی )Forward 2.۰( برای ســال 

2۰19: یک میلیون دالر
- بودجــه پروژه هــای )Forward 2.۰( بــرای چرخه 
بین ســال های 2۰22- 2۰19 پــس از تصویب پروژه های 

مطروحه: 2 میلیون دالر

- مجمــوع بودجه عمرانی: ۵ میلیــون و ۷3۵ هزار و 
33 دالر.

همچنین مبلغ 2.2 میلیون دالر پاداش مربوط به جام 
جهانی ، متعلق به باشگاه هایی است که بازیکنانشان در تیم 

ملی فوتبال ایران بودند.
چرا 10 میلیون دالر کمک می خواستید؟

انتشار ریز مطالبات فدراســیون فوتبال از فیفا، برخی 
پرسش ها را برای اهالی فوتبال مطرح کرده است. از جمله 
اینکه پاداش های 8میلیون دالری فیفا بابت حضور تیم ملی 
در جام جهانی 2۰1۴ و 2۰18 و همچنین کمک های 1.3 
میلیون دالری بابت آماده ســازی تیم ملی که از سوی فیفا 
به تیم های حاضر در جام جهانی پرداخت می شود، چگونه 
هزینه شده است؟ پولی که نزدیک به 2۰ میلیون دالر است 
و می توانست مشکالت زیادی را حل کرده و گره های زیادی 
را باز کند، اما موجودی فدراسیون از این بودجه، صفر است! 
حتی اگر مسئوالن فعلی فدراسیون از سرنوشت پاداش 
جام جهانی 2۰1۴ ابراز بی اطالعی کنند یا آن را مربوط به 
دوره خودشان ندانند، سؤال اینجاست؛ پاداش جام جهانی 
و کمک فیفا برای جام جهانی 2۰18 که 9.3 میلیون دالر 
بود، چگونه هزینه شــده که اکنون حتی یک سنت از آن 
باقی نمانده تا فدراســیون در پرداخت دستمزد ویلموتس 

دچار مشکل شود؟!
در صورتی که گزارش منتشــر شــده از ســوی فیفا 
مورد تایید مسئوالن فدراســیون است، انتظار می رود تاج 
و همکارانش بگویند که با این مقدار مطالبت از فیفا چگونه 

درخواست 1۰ میلیون دالر کمک از دولت داشتند؟!

نفرات دعوت شده به دور جدید اردوی جدید تیم  
ملی والیبال، از سوی ایگور کوالکوویچ معرفی شدند.

دور جدیــد اردوهای تیــم  ملی والیبال ایــران از روز 
چهارشنبه 3۰ مرداد ماه به میزبانی فدراسیون والیبال آغاز 
خواهد شــد که با تصمیم ایگور کوالکوویچ اســامی نفرات 
دعوت شــده به این دور از اردوها معرفی شد تا ملی پوشان 
خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آســیا 2۰19 در 
تهران، آماده کنند. در این میان نام شهرام محمودی به چشم 
نمی خورد و امیرحسین اسفندیار به عنوان عضو جدید تیم 
ملی در اردوها شرکت خواهد کرد. اسامی نفرات دعوت شده 

به اردوی تیم ملی والیبال به شرح زیر است:
1- ســعید معروف   2- سید محمد موسوی   3- امیر 
غفــور   ۴- میالد عبادی پــور   ۵- پوریا فیاضی   6- فرهاد 

 قائمــی   ۷- علی شــفیعی   8- علی اصغر مجرد   9- مســعود غالمی   1۰- محمدجواد معنوی نــژاد   11- جواد کریمی 
12- امیرحسین اسفندیار   13- پوریا یلی   1۴- محمدرضا حضرت پور   1۵- محمدرضا مؤذن

مسابقات قهرمانی آسیا 2۰19 از تاریخ 22 تا 3۰ شهریور ماه 1398 به میزبانی تهران برگزار خواهد شد.

اعالم اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی والیبال

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی شماره 139860317007001759 و 139860317007001758 هیأت موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان خانم شهره حمدیان به 
شناســنامه 300 و کد ملی 1861228988 صادره از بهبهان فرزند منصور نسبت به دو 
دانگ مشاع از ششدانگ و آقای پرویز معماری فرزند حسن به شناسنامه 271 و شماره 
ملی 5509898380 صادره از کهگیلویه نســبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت 183/82 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5757/5 
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رسمی کریم درخور احراز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/14   
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمان  های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860317007001786 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرســتان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا رفیعی پوالدی فرزند کوچک آقا به شناســنامه 298 
و شــماره ملی 1860998097 صادره از بهبهان در شــش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
22/72 متــر مربــع مفروز و مجزی شــده از پالک 4694 اصلی واقــع در بخش یک بهبهان 
خریداری از مالک رســمی به موجب ســند رسمی که ذیل دفتر 44 صفحه 546 به نامش ثبت 
گردیده اســت. لذا مشخصات متقاضی مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خــود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/14     
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 98/672 مورخ 98/5/9 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اســدآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حسن رضااسفندیاری صفت راد فرزند میرزا محمد به شماره شناسنامه 1006 
صادره از اســدآباد در ششــدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مســاحت 21251/10 متر مربع در 
قســمتی از پالک 39 اصلی واقع در اسدآباد اراضی روستای موسی آباد خریداری از مالک رسمی آقای 
میرزا محمد اسفندیاری صفت راد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/28 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/5/13 
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139560326006000438-1398/5/15 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مرادعلی ترکاشــوند فرزند محمدعلی به 
شــماره شناسنامه 31 صادره از مالیر ششدانگ یک قطعه باغ و اشجار به مساحت 25088/95 
متر مربع قســمتی از اراضی روســتای ورچق پالک 2055 اصلی واقــع در بخش یک مالیر 
خریداری از مالک رســمی آقای/خانم مرادعلی بیات محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/12 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/28 

م الف 182
محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

برگ ســبز و سند کمپانی خودروی ســواری پژو PARS XU7 به شماره پالک 
378 ب 25- ایــران 14 بــه رنگ ســفید روغنی مــدل 1393 و شــماره موتور 
124K0420350 و شماره شاسی NAAN01CAXEK849711 مفقود شده و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ ســبز و ســند کمپانی خودروی ســواری پژو 405GLXI به شماره پالک 
929 س 53- ایــران 14 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1387 و شــماره موتور 
12487169130 و شماره شاسی NAAM11CA79K954222 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شناســنامه مالکیت ســواری رنو تنــدر L90 مدل 1395 
بــه شــماره انتظامــی 486 و 64 ایــران 53 شــماره 
شاســی شــماره  و   K4MA690R136445 موتــور 
 NAPLSRALDG1265512 بــه مالکیــت خانــم 
پریوش کازرانی دارای شــماره ملی 1285693371 مفقود 

گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 بطور فوق العاده نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف 
)پروژه  دارآباد( به شماره ثبت 9۳۲۱۱

احتراما بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی مسکن آزادگان صدف 
)پروژه دارآباد( می رســاند جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در 
تاریخ 98/6/27 روز چهارشنبه راس ساعت 15 در محل تاالر سروناز به آدرس: اتوبان 
شــهید بابایی، بعد ازپل امام علی)ع(، خروجی لویزان، بلوار نیروی زمینی، نرسیده به 
چهارراه مینی ســیتی، سمت راست با دستور کار ذیل تشــکیل می گردد. لذا از کلیه 
اعضاء محترم دعوت می گردد در موعد مقرر در جلســه حضور بهم رســانند. توضیح 
اینکه: این جلســه با حضور حداقل نصف به عالوه یک کل اعضاء تشکیل و رسمیت 

می یابد و 
1- در صورتی که حضور عضوی در جلســه به هر دلیل میســر و امکان پذیر نگردد 
می توانــد حق اعمال رای خــود را به موجب وکالتنامه ای به عضــو دیگر یا نماینده 
تام االختیار خود واگذار نماید که در این صورت هر عضو با ســه وکالت و غیر عضو با 

یک وکالت می تواند در جلسه حضور بهم رساند.
2- اعضــاء متقاضی اعطای وکالت می توانند همه روزه در ســاعات اداری به همراه 
وکیل خود جهت شناسایی و اخذ برگ ورود به جلسه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.

3- اعضای متقاضی کاندیداتوری سمت بازرسین و علی البدل هیئت مدیره می بایستی 
حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ انتشــار آگهی دعوت مجمع فرم داوطلبی را تکمیل 

و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
بدیهی است تصمیماتی که در مجمع فوق اتخاذ گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر 

و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- گزارش هیئت مدیره و بازرسان و حسابرس قانونی
2- طرح و تصویب صورت های مالی سال 97

3- تعیین خط و مشی و برنامه آینده تعاونی و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98
4- انتخاب بازرسان و تصویب حق الزحمه بازرسان

5- ترمیم یک نفر عضو علی البدل هیئت مدیره تعاونی 
6- طرح و تصویب اصالح آیین نامه معامالت شرکت

7- انتخاب عضو کمیسیون ترک تشریفات
8- اتخاذ تصمیم نسبت به نوع کمک فضای فرهنگی مذهبی

و من ا... التوفیق
محمد ساردوئی نسب
رئیس هیئت مدیره

شناســنامه مالکیت)برگ ســبز( خودروی وانــت پیکان تیپ 
1600OHV به رنگ سفید شیری- روغنی مدل 1393 به شماره 
 118P0069466 انتظامی 287م71- ایران88 به شماره موتور
و شماره شاســی NAAA46AA3EG402255 مربوط به 
آقای علی فرح آبادی مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

شرکت ساحل گرداب فالرد سهامی خاص
 به شماره ثبت 4۶55 و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰4۳44۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی 
شــرکت از شهرستان شهرکرد به شهرستان لردگان، بخش فالرد، دهســتان فالرد، روستا سندگان علیا، 
خیابان »ســبزوار«، کوچه »رضا سبزواری«، پالک 1، طبقه همکف، کد پستی 8895316090 تغییر یافت 
شناسه آگهی: )568648( و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

برگ سبز- کارت ســوخت خودرو سواری پراید 132 مدل 
1387 به رنگ ســفید روغنی و شــماره موتور 2759125 
 و شماره شاســی S1422287046746 و شماره انتظامی
ایران 85- 889 ب 19 به نام آقای خدامراد خاک سفیدی 
فرزنــد ابراهیم با کد ملی 3674040931 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گردید.

تاریخ: 98/4/22 شماره پرونده 122/966/98
خواهان/ خواهان ها: داود گلستانی 

خوانده/ خواندگان: شرکت صبا گلچین دنا- امیر نبی تمیمی اصل 
خواســته: مطالبه وجه 1 فقره چک بالمحل به مبلغ 200/000/000 ریال و خسارت 
تاخیر تادیه و هزینه دادرســی در تاریخ... قاضی شــورا پس از مالحظه و بررســی 
محتویات پرونده، ضمن اعالم ختم رســیدگی به شــرح ذیل مبادرت به صدور رأی 

می نماید.
»رأی شورا«

درخصوص دعوی آقای داود گلســتانی به طرفیت شرکت صبا گلچین دنا- امیر نبی 
تمیمــی اصل به خواســته مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال معادل بیســت میلیون 
تومان بابت وجه یک فقره چک به شــماره عهده بانک صادرات 829326 و مطالبه 
خســارت تاخیر تادیه، نظر به اینکه خوانده علیرغم ابالغ در جلسه شورا حاضر نشده 
الیحه ای نیز ارســال نداشته به طوری که خواسته خواهان مصون از هر گونه ایراد و 
اعتراضی مانده بنابراین اشتغال ذمه وی محرز و شورا دعوی خواهان را وارد تشخیص 
و مســتندا به مواد 198، 302 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 307 و 309 و 
310 و 312 قانون تجارت، خوانــده را به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال معادل 
بیست میلیون تومان بابت اصل خواســته و مبلغ 3/330/000 ریال بابت حق الوکاله 
وکیل و مبلغ توســط اجرای احکام  ریال بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک 95/12/23 لغایت یوم الوصول طبق شــاخص قیمت های اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران که در اجرای احکام محاســبه خواهد شد در حق 
خواهان، محکوم می نماید رای صادره غیابی محســوب و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابــل واخواهی در این شــورا و پس از آن ظــرف 20 روز تجدیدنظر در دادگاه های 
عمومی دادگســتری شهر ری  می باشد به اســتناد مواد 27-25 قانون شورای حل 
م -الف ۱۰۲۰ اختالف و مواد 36 و 336 قانون آئین دادرسی.  
شورای حل اختالف شهرری

آگهی مناقصه عمومی خرید مقدار 4۰۰۰ تن ذرت علوفه ای
شــرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه)سهامی خاص( در نظر دارد مقدار 4000 
تن ذرت علوفه ای را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید لذا از تامین کنندگان 
واجد شرایط دعوت به عمل می آید مدارک زیر را حداکثر تا تاریخ 1398/06/02 در پاکت 
دربســته به آدرس ذیل ارسال نمایند. زمان شروع دریافت اســناد مناقصه: پس از انتشار 
آگهی مناقصه می باشــد. محل دریافت اسناد و ارائه پیشــنهاد: واحد بازرگانی شرکت به 
آدرس: کرمانشاه اسالم آباد غرب کیلومتر25 جاده گیالنغرب شهر سرمست کیلومتر7 جاده 

باسکله گاوداری کمیته امداد) تلفن 08343282744-09189366689 مرادی(
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1398/06/02

تاریخ بازگشایی: ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/06/02 
تضمین شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه قید گردیده است.

بدیهی اســت وفق آیین نامه مالی و معامالتی شرکت، هزینه نشر و آگهی بر عهده برنده 
مناقصه بوده و صرف شــرکت در مناقصه و ارائه پیشــنهاد، ایجاد حق برای شرکت کننده 
و ایجاد تکلیف برای شــرکت نمی نماید و در ضمن به پیشــنهادهای مشــروط، مبهم و 
پیشــنهادهایی که با شرایط آگهی مغایرت داشته باشــند و یا بعد از مدت مقرر در آگهی 
تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شــد شــرکت در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادها 

بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مجاز و مختار می باشد.
امور بازرگانی شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه

آگهی تغییرات شرکت پرورش ماهی زیتون چهارمحال سهامی خاص 
به شماره ثبت 5۷4۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰5۳99۰ 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/10/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی 
شــرکت به استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان لردگان، بخش فالرد،  دهستان فالرد،  روستا سندگان 
علیا،  خیابان »ســبزوار«، کوچه »رضا سبزواری«، پالک 1، طبقه همکف- کدپستی 8895316090 تغییر 
یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه شرکت بدین شرح اصالح گردید. شناسه آگهی: )568647(

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی فوق العاده مــورخ 1397/10/25 و آگهــی مکانیزه 
139730414444003368 - اداره ثبت شــرکتها و مؤسسات غیرتجاری شهرکرد مرکز اصلی 
شــرکت از شهرستان شــهرکرد به شهرســتان لردگان، بخش فالرد، دهســتان فالرد، روستا 
سندگان علیا، خیابان »ســبزوار«، کوچه »رضا سبزواری«، پالک 1، طبقه همکف- کد پستی 
8895316090 تغییر یافت و در این مرجع تحت شماره 2938 ثبت گردید و جهت اطالع عموم 
شناسه آگهی: 570383 آگهی می گردد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری 
مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری لردگان

آگهی انتقالی شرکت ساحل گرداب فالرد سهامی خاص
به شماره ثبت 4۶55 و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰4۳44۷

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760326006000463-1398/5/20 هیئــت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم/ آقای غالمحســین روستائی فرزند 
بهرام به شماره شناسنامه 24278 صادره از مالیر ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 130/94 
مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضــی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از 
مالک رســمی بهرام روستایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/6/12 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/5/28  
محمدرضا امینی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر
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