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خبر كوتاه
مشکل بزرگ پرسپولیس برای جذب
بیرانوند چیست؟

باشگاه پرسپولیس برای جذب
درواز هبان سابق خود با سد بزرگی روبهرو
شده است.
علیرضا بیرانوند دروازهبان ملیپوش فوتبال
کشورمان که به صورت قرضی به تیم بواویشتا
پرتغال رفته بود با پایان تمرینات این تیم از
بواویشتا جدا شد.
درباره بیرانوند شایعاتی مطرح است مبنی
براینکه او به پرسپولیس بازخواهد گشت اما از
آنجایی که بیرانوند به صورت قرضی به بواویشتا
رفته بود و در اصل این دروازهبان بازیکن تیم
آنتورپ بلژیک به حساب میآید به همین دلیل
باشگاه پرسپولیس برای جذب این دروازهبان با
باشگاه بلژیکی مذاکراتی انجام داده است.
باشگاه پرسپولیس در نامهای خواهان جذب
بیرانوند شده اما باشگاه بلژیکی مبلغ  700هزار
یورو برای صدور رضایتنامه این دروازهبان
درخواست کرده که به نظر میرسد پرداخت
چنین پولی از عهده باشگاه پرسپولیس در
شرایط فعلی خارج باشد.
با این همه بیرانوند روز یکشنبه هفته پیش
رو به تهران بازخواهد گشت و سپس با شروع
تمرینات تیم ملی به اردوی این تیم خواهد رفت.
بیرانوند بعد از بازی تدارکاتی با کانادا که در این
کشور برگزار خواهد شد به تمرینات تیم آنتورپ
بلژیک بازخواهد گذشت تا احتماالً آینده او در
این تیم بلژیکی رقم بخورد مگر اینکه اتفاق
دیگری رخ بدهد.

سرمربی تیم فوتبال سایپا مشخص شد

باشگاه فرهنگی ورزشی سایپا با پذیرش
استعفای امید روانخواه ،حمید درخشان را به
عنوان سرمربی تیم فوتبال سایپا معرفی کرد.
کمیته فنی باشگاه سایپا با تشکیل جلسه
و تحلیل وضعیت موجود تیم ،بررسی استعفای
امید روانخواه و همچنین تعیین شاخص های
الزم برای انتخاب سرمربی خود همچون توانایی
فنی ،سابقه ،شناخت از وضعیت موجود و
آسیب شناسی تیم و ارائه طرح و برنامه برای
ادامه مسابقهها ،از بین گزینههای سرمربیگری،
مسئولیت هدایت نارنجی پوشان را تا انتهای
فصل به «حمید درخشان» از مربیان مطرح
فوتبال کشور سپرد.
باشگاه سایپا ضمن پذیرش استعفای امید
روانخواه ،از زحمات و تالشهای وی تقدیر کرده
و برای این سرمربی جوان و بااخالق ،آرزوی
موفقیت کرد.
تیم فوتبال سایپا در هفته بیست و نهم لیگ
آزادگان با قبول شکست مقابل ملوان بندر انزلی
با  ۳۴امتیاز در رتبه چهاردهم جدول قرار گرفت
تا این باشگاه ریشه دار و بازیکنساز ،وضعیت
مناسبی را در جدول مسابقات نداشته باشد.
حمید درخشان ،سابقه سرمربیگری تیم
های تیم ملی نوجوانان ایران ،پرسپولیس تهران،
پیکان ،نفت و راه آهن تهران را در کارنامه خود
دارد.
آخرین وضعیت پرونده استراماچونی و پادوانی

مؤمنی :استقالل و فوالد هر دو در
دفاع سختگیر هستند

عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل گفت:
استقالل و فوالد هر دو در دفاع سختگیر
هستند اما با پیروزی در اهواز تقریباً قهرمانی
زودهنگاممان در لیگ برتر مسجل میشود.
محمد مؤمنی در مورد دیدار حساس
استقالل و فوالد در هفته بیست و هفتم لیگ
برتر اظهار داشت :اگر استقالل بتواند این
بازی را هم با موفقیت و پیروزی پشتسر
بگذارد تقریبا راه اصلی قهرمانی طی شده و
میتوان استقالل را قهرمان زودهنگام لیگ
برتر دانست .فوالد اکنون  42امتیاز دارد و
استقالل  60امتیازی است هر دو تیم در دفاع
سختگیر هستند و دوندگی زیادی در میانه
زمین دارند.
وی افزود :جواد نکونام دوست دارد تیمش
سهمیه آسیایی بگیرد و به همین دلیل انگیزه
مضاعفی مقابل استقالل دارد .هرچند اگر
استقالل و پرسپولیس فصل آینده در آسیا
حضور نداشته باشند ممکن است اتفاق دیگری
رقم بخورد .استقالل در صورت پیروزی مقابل
فوالد میتواند دل هوادارانش را شاد کند و قبل
از پایان لیگ جشن قهرمانی بگیرد.
عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل در مورد
اینکه استقالل از نظر مدیریتی مشکلی برای
حضور در فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا خواهد
داشت یا نه ،گفت :استقالل از نظر مدیریتی هیچ
مشکلی برای حضور در آسیا ندارد .مدیریت
باشگاه استقالل سعی کرده تمامی مسائل را
حل کند و سؤالی در این زمینه به وجود نیاید.
باشگاه استقالل خودش را به گونهای در آسیا
ارائه کرده که بتواند در لیگ قهرمانان آسیا
حضوری قدرتمند داشته باشد اما اینکه AFC
چطور تصمیم میگیرد ،بحث دیگری است .ما
هیچ نقطه ضعفی برای حضور در آسیا نداریم و
تمامی سؤاالت آنها را هم پاسخ دادهایم .استقالل
میخواهد دوباره به سطح اول فوتبال قاره آسیا
برگردد.
مؤمنی درباره مشکل طلبکاری
استراماچونی و پادوانی از باشگاه استقالل گفت:
پرونده استراماچونی هنوز در جریان است و رأی
آن صادر نشده است .قطعاً معاون حقوقی زبده
باشگاه استقالل جناب سمیعی در این زمینه
هم اقدامهای الزم را انجام خواهند داد و تالش
میکند پاسخی منطقی و قانونی به این پرونده
بدهد .ما خود را باالتر از قانون نمیدانیم.
وی با اشاره به شرایط پادوانی عنوان کرد:
بدهی این بازیکن پرداخت میشود اما آنچه او
به عنوان غرامت از استقالل خواسته و یک رقم
نجومی است (حدود  9میلیون دالر) و چنین
مسئلهای در محافل قضایی فوتبال بعید است
که تصویب شود اما بدهی آقای پادوانی از طریق
باشگاه پرداخت خواهد شد.
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استقالل یک امتیاز دیگر از پرسپولیس پیش افتاد

با اعالم رسمی سازمان لیگ ،در صورت تساوی
امتیاز و گل زده تیمها دربازیهای رودررو ،قانون گل زده
در خانه حریف مالک قرار میگیرد.
در ابتدای لیگ بیست و یکم بود که مدیران
فدراسیون فوتبال از قانون جدیدی برای بهکارگیری
تعیین رتبه تیمهای دارای امتیاز مساوی خبر دادند .پس
از اینکه در لیگهای پایینتر و در هفتههای انتهایی نتایج
عجیب و پر گلی برای صعود و سقوط تیمها به دست آمد،
فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت بهجای درنظرگرفتن
تفاضل گل جهت تعیین رتبه تیمهای هم امتیاز ،از قانون
بازی رودررو استفاده کند .اما نتایج استقالل و پرسپولیس
بهعنوان تیمهای مدعی کسب عنوان قهرمانی و کسب
نتیجه تساوی در دو بازی رفتوبرگشت باعث شد تا پای
این قانون جدید یکبار دیگر به محافل فوتبالی کشور
باز شود .هواداران استقالل مدعی شدند در بازی رودررو
دست برتری را دارند چرا که در شهرآوردی که به میزبانی
پرسپولیس برگزار شده ،دو تیم بهتساوی یک – یک
رسیدهاند و شاگردان فرهاد مجیدی به دلیل گل زده در
خانه حریف ،نسبت به رقیب سنتی دارای برتری هستند.
اما این مسئله با اعتراض هواداران پرسپولیس و مدیران
این تیم مواجه شد چرا که مسئولین فدراسیون شرایط
پیشآمده را در قانون مصوبه پیشبینی نکرده بودند و
نامی از محاسبه گل زده در خانه حریف به میان نیامده
بود .طی روزهای گذشته سهیل مهدی بهعنوان مسئول
برگزاری مسابقات سازمان لیگ در گفتوگویی با برنامه
فوتبال برتر اعالم کرد در این زمینه به ماده  ۱۰آییننامه
برگزاری مسابقات لیگ برتر استناد میشود که در آنجا
گل زده در خانه حریف نیز مدنظر قرار گرفته و به همین
دلیل استقالل نسبت به پرسپولیس دست برتری را دارد.
اما این گفته چند شب پیش توسط کامرانیفر
دبیرکل فدراسیون فوتبال رد شد که این ادعا نیز
واکنشهای سازمان لیگ را در پی داشت .حاال و پس
از کشوقوس فراوان ،روش تعیین تیمهای سقوط و
صعودکننده هم امتیاز در پایان لیگها و شرایط بازی
رودررو بر روی سایت سازمان لیگ قرار گرفته تا به این

ابهامات پایان داده شود.
در این اطالعیه آمده است:
پیرو مصوبه هیئترئیسه فدراسیون فوتبال به شماره
 ۱۴۰۰۲۶۱۰۵موضوع چگونگی تعیین تیمهای سقوط و
صعودکننده در پایان رقابتهای لیگهای تحت پوشش
سازمان لیگ و باتوجهبه سؤاالت مکرر پیشآمده از سوی
باشگاهها ،هیئتهای فوتبال استانی و سایر ذینفعان و به
جهت شفافیت هر چهبهتر و بهرهبرداری از موارد مصوبه
فوق ،موضوع مطرح شده بهقرار ذیل تشریح میشود:
نحوه رتبهبندی تیمها در جدول ردهبندی و تعیین
تیمهای سقوطکننده ،صعودکننده ،اعطای سهمیه و
غیره پس از پایان یافتن تمامی مسابقات مربوط به لیگ
موردنظر به ترتیب ذیل است:
-۱بیشترین امتیاز بهدستآمده در همه مسابقات
گروهی
در صورت تساوی امتیاز  ۲یا چند تیم در همه
مسابقات گروهی در جدول ردهبندی مسابقات ،نتیجه
حاصله از دیدارهای رودررو بین تیمهای هم امتیاز

بهترتیب و به شرح ذیل تعیینکننده خواهد شد؛ لذا
در ابتدا نتایج رودرروی بین دو یا چند تیم دارای امتیاز
مساوی ،در یک جدول جدید از جدول نهائی مذکور
استخراج گردیده و تیمها بر اساس نتایج حاصله از
بازیهای رودررو با یکدیگر در جدول جدید به شرح و
ترتیب ذیل رتبهبندی میشوند:
 -۲نتایج حاصل از بازی رودررو
 - ۲-۱بیشترین امتیاز بهدستآمده در مسابقات
بین دو یا چند تیم هم امتیاز (بر اساس جدول جدید
استخراجی)
 - ۲-۲تفاضل گل بیشتر در بین دو یا چند تیم هم
امتیاز (بر اساس جدول جدید استخراجی)
 - ۳-۲بیشترین گل زده بهدستآمده در مسابقات
بین دو یا چند تیم هم امتیاز (بر اساس جدول جدید
استخراجی)
(تبصره :در کلیه حالتهای رقابت رودررو برای دو
تیم ،احتساب نتایج رودررو بر اساس مندرجات آورده
شده در ماده  ۱۰آییننامه اجرائی مسابقات خواهد بود).

در ادامه ،در صورت تساوی شرایط در موارد ذکر
شده باال به ترتیب ،موارد ذیل تعیینکننده رتبهبندی
تیمها خواهد بود:
 -۲تفاضل تعداد گل بیشتر در همه مسابقات
گروهی (جدول اصلی و اولیه)
 -۳بیشترین تعداد گل زده بهدستآمده در همه
مسابقات گروهی (جدول اصلی و اولیه)
 -۴در صورت تساوی در تمامی موارد فوق ،انجام
مسابقه در زمین بیطرف با رعایت مقررات حذفی خواهد
بود.
این پایان بیانیه منتشره بود .هرچند که اطالعیه
سازمان لیگ کمی گنگ و نامفهوم به نظر میرسد اما
نکته کلیدی این اطالعیه همان ماده  ۱۰است که در
صورت برابری امتیازات و گلهای زده تیمها به آن رجوع
خواهد شد و در این زمینه نیز و در مقایسه وضعیت
سرخابیها ،این استقالل است که وضعیت بهتری نسبت
به پرسپولیس دارد.
در ماده  ۱۰آییننامه برگزاری مسابقات لیگ برتر
آمده است« :در هر مسابقه  Play Offبرای مشخص
نمودن تیم برنده ابتدا امتیاز حاصله از بازیها رودررو
مالک عمل است و سپس در صورت تساوی امتیاز ،گل
زده در خانه حریف بهصورت دوبرابر محاسبه میشود».
این همان قانونی است که سازمان لیگ برای حل مشکل
پیشآمده در خصوص بازیهای رودررو استقالل و
پرسپولیس در نظر گرفته است .ازآنجاییکه شاگردان
مجیدی در دربی که به میزبانی پرسپولیس برگزار شد
به گل رسیدهاند ،در نتیجه در بحث بازی رودررو ،برتری
از آن استقالل است.
در نتیجه درصورتیکه استقالل و پرسپولیس در
پایان لیگ دارای امتیاز یکسانی باشند ،این شاگردان
فرهاد مجیدی هستند که جام قهرمانی را باالی سر
میبرند .در واقع میتوان گفت که آبیپوشان اکنون 1+6
امتیاز از حریف سنتی خود پیش هستند و تنها در صورت
کسب  ۶امتیاز دیگر ،تحت هر شرایطی جام قهرمانی را
باالی سر خواهند برد.

پیغام امیری به دراگان و یحیی؛ من با قدرت برمیگردم!
ماهه از فوتبال تا شایعهای نگرانکنندهتر مثل پایان دوران حرفهای .هر چه
گذشت اما شایعات جای خود را به اخبار دقیقتری داد .امیری قرار شد خود
را به تیغ جراحان بسپارد و بعد از نتیجهبخش بودن این جراحی ،پزشک وی
خبر از شرایط فوقالعادهاش برای بازگشت زودهنگامداد .ستاره پرسپولیس
درباره شایعاتی که نسبت به نحوه مصدومیتش شکل گرفته بود ،مدعی شد
این اتفاق بعد از جدال سوپرکاپ شکل گرفته و در ادامه با توجه به بُعد مسافت
برای جدال با کره جنوبی و سفر هشت ساعته به سئول که فشار مضاعفی به
وی وارد کرده گفت« :این مصدومیت از بازی سوپرجام یک خرده احساس درد
کردم اما شما میدانید فوتبالیستها دوست دارند تحت هرشرایطی بازی کنند
و من نفر اولی که در این باره مقصر میدانم ،خودم هستم .شرایط سفر در کره
جنوبی پرواز هشت ساعته بود و آنجا هم به خاطر اختالف زمانی خوابمان بهم
خورد و باعث شد مصدومیتم تشدید شود .به نظرم کسی مقصر نیست و خودم
مقصرم و باید حرفهایگری بیشتری داشتم».
بسطامپور پزشک وحید امیری در حالی که در اتاق بیمارستان کنار او
ایستاده بود ،در مورد مصدومیت وی به دوربین “ورزش سه” گفت« :آقای
امیری با دیسک کمر پاره امکان ورزش نداشت ،ما به صورت بسته او را جراحی
کردیم ».بعد در این لحظه از ستاره پرسپولیس پرسید« :درد هست؟» و زمانی
که امیری پاسخ منفی خود را داد با ابراز امیدواری گفت« :همیشه دیگر درد

وحید امیری با همان چهره خندان به سواالت در مورد مصدومیتش
پاسخ میدهد و در جوابی جالب میگوید که در تشدید این آسیب دیدگی
هیچکسی به جز خودش مقصر نبوده است.
خیلیها وحید امیری را با آن درخشش قابل توجه در جامجهانی و
البته حرکت ویژهاش با الیی به پیکه به خاطر میآورند و انتظار دارند او اینبار
در قطر و برابر ستارگان انگلیس ،امریکا و حریف دیگر ایران هم یک نمایش
خاطرهانگیز دیگر به جا بگذارند اما یک مصدومیت سخت اکنون نگرانی درباره
غیبت احتمالی ا و را افزایش داده است .امیری که بعد از درخشش دیرهنگام
در نفت تهران توانست به اردوگاه كارلوس كیروش راه یابد و در ادامه این
مسیر پیراهن پرسپوليس را هم بر تن کرد ،با درخشش خود طی این سالها
یکی از بازیکنانی بود که چه از حیث فنی و چه اخالقی ،مهرهای قابل اعتنا
محسوب شده است .شماره  ۱۹پرسپولیس اما بعد از مصدومیتی که د ر اردوی
تیم ملی شدت یافت ،دوران نقاهت خود را کامل پشت سر نگذاشت تا در
بازگشت زودهنگام خود در جدال با ذوبآهن با مصدومیت دوباره از ناحیه
دیسک کمر ،اینبار فوالدشهر را با آمبوالنس مستقیما به سمت بیمارستانی
در تهران ترک کند .از همان ثانیههایی که تصاویر مربوط به خروج این ستاره
ملیپوش از آمبوالنس توسط امیرحسین خیرخواه عکاس ورزش سه انتشار
یافت ،شایعات درباره او به باالترین حد ممکن رسید .از احتمال دوری چندین

نخواهی داشت».
او وعده داد که از هشت هفته بعدی امیری در میادین حضور خواهد
داشت و سپس توضیح داد« :یک تکه از دیسک که پاره شده و وارد نخاع
شده را ما برمیداریم .اول آزاد میکنیم و با یک دوربین کوچیک بدون این
که عضلهها را بشکافیم ،فقط یک تکه را برمیداریم و مریض هیچ آسیبی
نمیبیند .بنابراین بدن دوباره میسازد و همان دیسک ساخته میشود .یک
تایمی را اجازه میدهیم که ساخته شود و بعد دوباره او در میادین خواهد بود».
امیری نیز درباره اینکه چرا در بازی با ذوب آهن به میدان رفت ،عنوان
کرد« :درمان اول من فیزیوتراپی و آب درمانی و کار با وزنه بود 45 .روز پزشکان
پرسپولیس و تیم ملی زحمتشان را کشیدند اما در آن دقیقه مصدومیت من
تشدید شد و مزاحم پزشکان این بیمارستان شدیم 90 .درصد درد ما افتاده و
فکر میکنم این نشان میدهد عمل من موفقیت آمیز بوده است».
پزشک او در مورد عمل جراحی اظهار داشت« :این آخرین متد جراحی
دنیاست و پیشرفتهتر از این وجود ندارد .تمام نتایج این عمل خوب بوده و تمام
ورزشکاران میتوانند بعد از این عمل به میادین بازگردند».
امیری با این روحیه نشان داده که باید پیش از پایان تابستان با اخبار
تمرینات فشرده و اختصاصیاش منتظر بازگشت دوبارهاش بود و یک جای
خالی در لیست تیم ملی را از آن خود کند.

آگهی فراخوان

سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز
مدارس كشور
اداره كل نوسازي مدارس استان يزد

مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی

نوبت دوم

اداره کل نوسازی مدارس استان یزد درنظر دارد احداث پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با
ارزیابی کيفی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس  ww.setadiran.irواگذار نماید .الزم است
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونيکی راجهت شرکت در
مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه  1401/02/24می باشد.
محل

مبلغ برآورد

مبلغ

مدت

نوع

 11ماه

سرجمع
سرجمع

ردیف

عنوان پروژه

1

احداث استخر دانش آموزی شهرستان اردکان

اردکان

2

تکمیل سالن ورزشی ترک آباد

اردکان

 12ماه

3

تکمیل آموزشگاه  12کالسه دکتر نسرین نصیری

اردکان

 12ماه

سرجمع

4

تکمیل مدرسه ابتدایی طرح برکت بخ تفت

تفت

 12ماه

سرجمع

5

تکمیل آموزشگاه شهید اهلل دادی

اشکذر

 11ماه

سرجمع

اجرا

(ریال)

اخبار

تضمین(ریال)

اجرا

قرارداد

به موجب این فراخوان کليه اشخاص حقوقی دارای صالحيت و رتبه بندی الزم و دارای ظرفيت کاری طبق قوانين مصوب سازمان مدیریت
و برنامه ریزی ،می توانند از تاریخ  1401/02/24لغايت  1401/02/27جهت دریافت اسناد ارزیابی توان اجرای کار (جدول بازه
ضریب وزنی و فرم معيارهای ارزیابی توان اجرای کار) واسناد فنی واسناد مناقصه به سامانه ستاد مراجعه نمایند.
زمان تحويل پاکت پیشنهاد قیمت و ضمانت نامه به دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس يزد و ثبت در سامانه1401/03/10 :
اعالم نتیجه بررسی اسناد ارزيابی کیفی توسط کمیته فنی بازرگانی وزمان تشکیل جلسه نهايی کمیسیون مناقصه 1401/03/11 :

جواد ذاکر -مديرکل نوسازي مدارس استان يزد

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم )
شرکت تعاونی درحال تصفیه میثاق صنعت مرکزی به شماره ثبت ۸۶۸۱
بنابرتصمیم هئیت تصفیه،جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم ) شرکت تعاونی درحال تصفیه میثاق
صنعت مرکزی راس ساعت  ۹:3۰صبح روز چهار شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۰3/۰۴درمحل میدان سرداران -ابتدای
کوچه دکترحسابی-مسجد الرحمان تشکیل میشود .بدینوسیله ازعموم سهامداران محترم دعوت میشود درجلسه
مزبورحضور بهم رسانیده یا نمایندگان خودراکتبا معرفی نمایندضمنایادآورمیشودبرابرقانون هرعضوعالوه بر
رای خود میتواند وکالت سه عضودیگروهرغیرعضووکالت یک عضورا نیزداشته باشد.وکالت دهنده ووکالت
گیرنده حداکثرتا  ۴۸ساعت قبل ازتشکیل مجمع بایستی به دفترشرکت تعاونی مراجعه وفرم وکالت را تکمیل
وتحویل دهنده
دستورات جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم ) :
-۱قرائت گزارش هئیت تصفیه درخصوص عملکرد سال های مالی ۱3۹۸و۱3۹۹
-۲طرح وتصویب صورت های مالی سال های ۱3۹۸و۱3۹۹
-3اتخاذتصمیم درخصوص فروش اموال شرکت
-۴اتخاذتصمیم درخصوص تعیین میزان حقالزحمه اعضای هیئت تصفیه وحسابداروحسابرس از تاریخ مهر ماه
 ۱3۹۹لغایت پایان اسفند ۱۴۰۰
-۵اتخاذ تصمیم درخصوص تقسیم سود انباشته
-۶انتخاب سه نفربه عنوان هئیت تصفیه
هئیت تصفیه شرکت تعاونی درحال تصفیه میثاق صنعت مرکزی

دیدار با شاگردان هردمان  3و  30دقیقه بامداد!

ورزشگاه و ساعت بازی تیم ملی با
کانادا مشخص شد

فدراسیون فوتبال کشورمان روز گذشته از
اولین بازی تدارکاتی اش در راستای آماده سازی
برای حضور در مسابقات جام جهانی  2022قطر
رونمایی کرد .طبق اعالم فدراسیون فوتبال تیم
ملی کشورمان در تاریخ  15خرداد در ونکوور
به مصاف تیم ملی فوتبال کانادا می رود.سایت
«کانادا ساکر» به جزئیات این بازی پرداخت و
معرفی ورزشگاه میزبان این بازی دوستانه و
ساعت برگزاری بازی پرداخت .طبق اعالم این
رسانه کانادایی تیم ملی فوتبال کشورمان قرار
است  15خرداد در ورزشگاه  BC Placeونکوور
از ساعت  4بعد از ظهر به وقت محلی به مصاف
تیم ملی کانادا می رود .اختالف ساعت کشورمان
با ونکوور کانادا  11:30ساعت است .بدین ترتیب
ساعت دقیق بازی تیم ملی کشورمان با کانادا
بامداد  16خرداد ساعت  3:30خواهد بود .بلیط
های این بازی از  24اردیبهشت ماه به فروش
می رسد.

واکنش رئیس کمیته ملی المپیک به
حواشی فدراسیون فوتبال

رئیس کمیته ملی المپیک گفت :آرزو
میکنم عقالنیت در تصمیمگیری حاکم شود
و مداخالت بیرون از جامعه فوتبال قطع شود.
سید رضا صالحی امیری درباره عزل موقت
شهاب عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال
و مجمع  10خرداد اظهار داشت :سوال سختی
است .از روز اول بنابر توصیه مشاوران و مدیران
مان تصمیم گرفتیم وارد فوتبال نشویم اما آرزو
میکنم عقالنیت در تصمیمگیری حاکم شود
و مداخالت بیرون از جامعه فوتبال قطع شود.
مجمع فدراسیون تنها مرجع صالحیتدار برای
تعیین تکلیف فوتبال است .این موضوع ممکن
نیست مگر اینکه به عقالنیت و منافع ملی فکر
کنیم .وی افزود :ما در آستانه اعزام به قطر هستیم.
فدراسیون فوتبال امروز بیشترین آرامش و ثبات
مدیریتی را نیاز دارد .به همین دلیل به عنوان
عضو کوچکی از خانواده ورزش تقاضا دارم مجمع
براساس اساسنامه مصوب فیفا که مصوب داخل
هم هست ،در اولین فرصت تشکیل شود و همگان
تسلیم تصمیم مجمع شوند .هیچکس مداخله از
بیرون را در فوتبال نخواهد پذیرفت .رئیس کمیته
ملی المپیک در گفت و گو با برنامه ورزشگاه اضافه
کرد :اعضای مجمع و مدیران فدراسیون فوتبال،
انسانهای شریفی هستند .قهرمانان فوتبال و
سرمایههای ملی ما هستند .مردم با فوتبال نشاط
و شادی را به خانهها میبرند و به همین دلیل
فوتبال باید در وضعیت آرام و باثباتی باشد .الزمه
این موضوع هم این است همه حواشی را کنار
بگذارند ،مداخالت بیرونی قطع و عقالنیت در
چارچوب منافع ملی حاکم شود تا مجمع تصمیم
بگیرد و همه تسلیم تصمیم مجمع باشند.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و
بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل
آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه ملک کال  53اصلی بخش 16
 1491فرعی بنام آقای ناصر مهدوی ملک کالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه
زمین که در آن احداث بنا شده است به مساحت  266.77متر مربع خریداری بدون
واسطه از آقای یوسف مهدوی ملک کالئی مالک رسمی.
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق این روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه
بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 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 به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت
همزمان به اطالع 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 -الف1315433 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/02/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/03/07 :
یونس قصابی -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائمشهر
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد  1و  3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مصوب  1390/9/20امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و
بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل
آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه کفشگرکال  25اصلی بخش 16
 17982فرعی بنام آقای محمد یعقوبی زلتی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین
که در آن احداث بنا شده است به مساحت  138.77متر مربع خریداری مع
الواسطه از آقای شیرزاد ترابی کفشگری مالک رسمی.
لذا به موجب ماده  3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی و ماده  13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  15روز
از طریق این روزنامه محلی  /کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه
بر انتشار آگهی ،رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم
شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ
الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 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 به اداره
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه
نیست .بدیهی است برابر ماده  13آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که
قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه
حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت
همزمان به اطالع 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 .
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یونس قصابی -کفیل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قائمشهر

