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نیازمند صدرنشین جدول دستکشهای لیگ برتر

نگاهی به ترکیب جدید IOC

سر ایران در بین  ۲۱عضو آسیایی
بی کاله ماند!

با معرفی اعضای جدید کمیته بینالمللی
المپیک ،قاره اروپا توانست بیشترین عضو را در
 IOCداشته باشد و در میان آسیایی ها نیز در
شرایطی که از بوتان تا افغانستان به عضویت
کمیته بینالمللی المپیک درآمده اند ،ایران هیچ
عضوی ندارد.
به گزارش ایسنا ،کمیته بینالمللی المپیک در
یک صد و سی و ششمین نشست خود دو نواب
رییس و دو عضو هیئت اجرایی را انتخاب کرد و
البته پنج نفر دیگر به عضویت کمیته بینالمللی
المپیک در آمدند و اصطالحا IOC memeber
شدند.
سباستین کو رئیس فدراسیون جهانی
دوومیدانی ،گرابار کیتاروویچ رئیس سابق
کمیته المپیک کرواسی ،پرنس ریما ال سعود
از عربستان (نخستین سفیر زن عربستان
سعودی) ،ماریا دو ال کاریداد عضو هیات اجرایی
کوبا و باتوشیگ رئیس کمیته المپیک مغولستان
اعضای جدید  IOCهستند.
از بین  ۱۰۴کشور عضو کمیته بینالمللی
المپیک ،اروپا توانسته بیشترین عضو را داشه
باشد که شامل  ۴۵عوض است .پس از آن آسیا با
 ۲۱عضو ،آفریقا با  ۱۸عضو  و آمریکا با  ۱۴عضو و
اقیانوسیه با  ۶عضو در ردههای بعدی قرار دارند.
در هیئت رئیسه و هیئت اجرایی  IOCهم
اروپایی با عضویت داشتن در پست های ریاست،
دبیر اجرایی و هیئت اجرایی توانستهاند پستهای
کلیدی را در اختیار داشته باشد.
ترکیب جدید کمیته بینالمللی المپیک
رئیس  کمیته ملی المپیک :توماس باخ از آلمان
نواب رئیس :آنیتا دیفرانتز از آمریکا ،یو
ژیاکینگ از چین  ،سر میانگ از سنگاپور (عضو
جدید) ،جان کوتس از استرالیا (عضو جدید)
اعضای هیئت اجرایی :روبین میتچل از
فیجی ،نیکول هواترز از آروبا  ،دنیس اوتسوالد
از سوئیس ،نناد اللوویچ از صربستان ،کریستی
کوونتری از زیمباوه  ،ایو فریانی از ایتالیا ،شاهزاده
فیصل الحسین از اردن ،نوال   ال موتاواکی
از مراکش ،مایکاال کوجانگکو از فیلیپین(عضو
جدید) ،جراردو ورتین از آرژانتین (عضو جدید)
دبیر اجرایی :کریستوف دی کوپر از بلژیک
تعداد کشورهای هر قاره که عضو  IOCهستند
 ۱۰۴نفر عضو کمیته بینالمللی المپیک  هستند
که سهم اروپا بیشترین است و البته در آسیا از
بوتان تا افغانستان توانسته اند عضو کمیته بین
المللی المپیک شوند اما ایران جایگاهی ندارد و
البته برنامه ای هم برای کاندیداتوری و کسب
کرسی نداشته است.
قاره اروپا ۴۵ :عضو
قاره آمریکا ۱۴ :عضو
قاره اقیانوسیه ۶ :عضو
قاره آفریقا ۱۸ :عضو
قاره آسیا ۲۱:عضو
اسامی اعضای آسیایی کمیته بینالمللی
المپیک:
شیخ احمد از کویت ،شاهد علی از پاکستان،
سر میانگ از سنگاپور ،ژیاکینگ از چین ،شیخ
تمیم از قطر ،فیصل از حسین از اردن ،لی
مینگ وی از چین ،نیتا امبانی از هند ،مین
سئونگ از کره جنوبی ،پاتاما از تایلند ،هونگ
وانگ از چین ،سمیرا اصغری از افغانستان،
شاهزاده وانگچوک از بوتان ،واتانابه از ژاپن،
یاماشیتا از ژاپن ،لی هیونگ از کره جنوبی،
ناریندر از هند ،اریک توهیر از اندونزی ،باتبولد
از مغولستان ،ریما آل سعود از عربستان و
مایکاال کوجانگکو از فیلیپین.

معاون قهرمانی وزارت ورزش اعالم کرد

گلرهای ملی به جنگ کلین شیت میروند!
پیام نیازمند همچنان صدرنشین جدول کلین
شیت دروازهبانان لیگ برتر است ولی از لحاظ درصد
کلین شیت به تعداد بازی ،رادوشوویچ وضعیت
بسیار بهتری دارد.
به گزارش ورزش سه ،در این گزارش به بررسی
وضعیت کلین شیت دروازهبانان لیگ برتر پرداخته
ایم.
پیام نیازمند
سنگربان  25ساله سپاهان فصل را به شکلی
رویایی آغاز کرد .او  8هفته  ابتدایی لیگ برتر موفق
به بسته نگه داشتن دروازه تیمش شد تا با ثبت رکورد
 940دقیقه ،دقایق بسته نگه داشتن دروازه را در لیگ
ایران بشکند .دقیقه  45بازی با پارس بود که محمد
نوری روی یک ضربه پنالتی دروازه نیازمند را گشود تا
مانع از افزایش رکورد سنگربان سپاهان شود .بعد از
این گل و در طی  16بازی بعدی زردپوشان اصفهانی،
نیازمند  7بار دیگر موفق به بسته نگه داشتن
دروازه سپاهان شد تا رکورد خودش را به  15کلین
شیت در  25بازی برساند .چنانچه بخواهیم رکورد
سنگربانان لیگ برتر در ثبت کلین شیت مقابل  6تیم
باالی جدول تا پایان هفته بیست و پنجم را بررسی
کنیم ،نیازمند در دیدارهای دور رفت مقابل تیمهای
پرسپولیس ،تراکتور و فوالد موفق به کلین شیت شده
و در دیدارهای برگشت مقابل استقالل و شهرخودرو
فرصت افزایش رکوردش را دارد.
محمدرشیدمظاهری
گلر  31ساله تراکتور نیز همچون نیازمند فصل را
خوب آغاز کرد .سنگربان تبریزیها  7هفته ابتدایی
لیگ گلی را دریافت نکرد تا اینکه در دیدار مقابل
صنعت نفت هم تیمش اولین شکست فصل را
تجربه کرد و هم باالخره قفل دروازه خودش باز
شد .عیسی آل کثیر بازیکنی بود که در دقیقه 20
توانست به رکورد  650دقیقهای مظاهری پایان دهد.
دروازهبان تراکتور در  17دیدار بعدی تیمش در لیگ
برتر ،تنها  5بار موفق به بسته نگه داشتن دروازهاش
شد تا آمار خود را به  12کلین شیت برساند .مظاهری
در تقابل با  6تیم باالی جدول ،در دیدارهای رفت
مقابل پرسپولیس و فوالد و دیدار برگشت مقابل
استقالل گل نخورد و در ادامه لیگ باید با تیمش
مقابل شهرخودرو و فوالد قرار بگیرد که درصورت
کلین شیت در این دیدارها ،میتواند رکوردش را
بهبود بخشد.
مهدی رحمتی
این دروازه بان  37ساله که در تابستان  98پس
از حواشی فراوان ،استقالل را به مقصد مشهد ترک
کرد تا لیگ نوزدهم را در شهرخودرو سپری کند،
آمار نسبتا خوبی را از خود به ثبت رسانده است.
رحمتی در این فصل در  11دیدار دروازهاش را بسته
نگه داشته و یکی از ارکان موفقیت نماینده مشهد
بوده است ولی نکته عجیب و منفی در پرونده این
فصل رحمتی ،گل خوردن مقابل بزرگان لیگ است.
دروازهبان شهرخودرو در لیگ نوزدهم و تا پایان هفته
بیست و پنجم ،طی  7دیدار رفت و برگشت مقابل

پنجره پرسپولیس بسته نشده است؛
با پرداخت بدهی ،پنجره استقالل
باز میشود

رقابت سخت و تنگاتنگی بین دروازهبانان لیگ برتر برای ثبت بیشترین میزان کلین شیت در لیگ برتر وجود دارد.

نیازمند
همچنان
صدرنشین
جدول کلین
شیت است ولی
از لحاظ درصد
کلین شیت به
تعداد بازی،
رادوشوویچ
وضعیتبسیار
بهتری دارد
شش تیم باالی جدول ،فقط یکبار و در دیدار رفت
مقابل پرسپولیس موفق به کلین شیت شد که برای
او آمار خوبی نیست .البته رحمتی در ادامه لیگ باید
بازیهای برگشت شهرخودرو مقابل تراکتور ،استقالل
و سپاهان را درون دروازه بایستد تا درصورتی که
گلی دریافت نکند ،تعداد کلین شیتهایش مقابل
تیمهای باالی جدولی را افزایش دهد .کار سختی که
باید دید رحمتی از پس آن بر میآید یا خیر؟
شهاب گردان
گلر  36ساله و  193سانتی فوالد این فصل راضی

کننده ظاهر شده و تا پایان هفته ی بیست و پنجم
 10بار دروازه ی تیمش را بسته نگه داشته است .البته
برخالف نیازمند ،مظاهری و رحمتی که در تمام 25
دیدار این فصل برای تیم هایشان به میدان رفته اند،
گردان این آمار را در  21بازی به ثبت رسانده و فرصت
بهبود آن را دارد .شهاب گردان در این فصل طی 2
بازی رفت و برگشت مقابل شهرخودرو موفق به ثبت
کلین شیت شد و در بازی رفت مقابل سپاهان نیز
گلی را دریافت نکرد .گردان به دلیل محرومیت،
دیدار برگشت با پرسپولیس را از دست داد و در
ادامه فصل از بین تیمهای باالی جدول ،فقط تراکتور
را پیش رو دارد تا بتواند تعداد کلین شیتهایش
مقابل  6تیم باالی جدول را افزایش دهد.
بوژیدار رادوشوویچ
شاید عجیب ترین آمار ثبت کلین شیت در
بین دروازهبانان لیگ برتر را گلر  31ساله و کروات
پرسپولیس داشته باشد .رادو در اولین بازی فصل

در پرسپولیس بیش از دو برابر پول میگرفت

برای پرسپولیس درون دروازه قرار گرفت و موفق به
بسته نگه داشتن دروازه تیمش مقابل پارس جنوبی
شد .پس از آن بیرانوند درون دروازه سرخپوشان
بازگشت و هر از چندگاهی رادو درون دروازه
میایستاد و موفق به ثبت کلین شیت میشد .با
جدایی بیرانوند از پرسپولیس ،فرصت برای عرض
اندام رادو مهیا شد و این گلر  187سانتی متری،
به خوبی جواب اعتماد کادر فنی پرسپولیس را داد.
رادوشوویچ تا هفته بیست و پنجم یازده بار درون
دروازه پرسپولیس قرار گرفته و در آماری حیرت
انگیز موفق به ثبت  10کلین شیت شده است.
یعنی او در  90درصد دیدارهایی که دروازهبان بوده،
مهاجمان حریفان را در امر گلزنی ناکام کرده است.
البته رادوشوویچ در تقابل با تیم های باالی جدول،
در دیدارهای برگشت مقابل شهرخودرو و فوالد به
میدان رفت که توانست مقابل نماینده خوزستان
کلین شیت کند .در دیدار نیمه کاره پرسپولیس و
سپاهان در اصفهان ،رادو درون دروازه تیمش قرار
داشت که به دلیل حضور نیافتن زردپوشان اصفهانی
در زمین مسابقه ،بازی با رای کمیته انضباطی سه بر
صفر به سود پرسپولیس اعالم شد که کلین شیت آن
دیدار نیز جزو آمار رادو قرار گرفته است .با توجه به
اینکه در بازیهای باقیمانده پرسپولیس در لیگ برتر،
این تیم دیداری مقابل تیمهای باالی جدولی ندارد،
رادو دیگر فرصتی برای افزایش رکوردش مقابل تیم
های باالنشین جدول را ندارد ولی میتواند آمار کلی
کین شیتش را افزایش دهد.

علیرضاحقیقی
دروازهبان نساجی که در میانههای راه به این تیم
پیوست ،آمار قابل قبولی را به ثبت رسانده است.
گلر  31ساله و  193سانتی متری قائمشهریها،
در این فصل  15بار به عنوان دروازه بان نساجی
وارد زمین شده که در  8دیدار مانع از باز شدن
دروازه تیمش شده است .حقیقی با ثبت رکورد
کلین شیت در  54درصد دیدارهایی که درون
دروازه بوده ،یکی از بهترین بازیکنان نساجی در
طول این فصل لقب می گیرد .حقیقی در جدال
با  6تیم باالی جدول ،مقابل شهرخودرو و تراکتور
کلین شیت کرده و با توجه به اینکه نساجی در
بازی های پیش رو باید بازی های بسیار سختی
مقابل استقالل ،پرسپولیس ،شهرخودرو و سپاهان
برگزار کند ،امید کادرفنی نساجی به علیرضا
حقیقی است تا او بتواند ضمن بسته نگه داشتن
دروازه اش ،موجبات موفقیت نماینده ی قائمشهر
در ادامه  رقابت ها را فراهم کند.
در ادامه  جدول کلین شیت های لیگ برتر ،حامد
لک از ماشین سازی و حامد فالح زاده از سایپا
با  7کلین شیت ،علیرضا بیرانوند از پرسپولیس،
سیدحسین حسینی از استقالل ،سوشا مکانی از نفت
مسجد سلیمان با  6کلین شیت ،معراج اسماعیلی
از ذوب آهن ،ناصر ساالری از صنعت نفت آبادان،
میالد فراهانی از گل گهر سیرجان و حبیب فرعباسی
از نفت مسجد سلیمان با  5کلین شیت در رده های
بعدی قرار دارند.

مخالفت هیئت اجرایی کمیته ملی
المپیک با اعزام حدادی به آلمان

افشاگری درباره رقم دستمزد برانکو در عمان!

دستمزد برانکو ایوانکوویچ در تیم ملی عمان با مبلغ قراردادش در
پرسپولیس تفاوت فاحشی دارد.
این یک عرف در فوتبال ایران است .بازیکنان ازران قیمت وارد لیگ
برتر میشوند و در چشم به هم زدنی ،لقب گرانترین بازیکنان را مال

خود میکنند .به عنوان مثال بودیمیر سال گذشته به پرسپولیس
ملحق شد و قراردادی به ارزش  500هزار یورو بست .بعدها مشخص
شد این بازیکن بسیار ارزان تر از اینها بوده و در کرواسی رقم
قراردادش باالی  100هزار یورو هم نمی رسیده .در استقالل هم از این
موارد زیاد بوده .شاید بهترین موردش بویان ناندف باشد که قراردادی
 350هزار دالری با استقالل بست و بعدها مشخص شد فوتبالش کال
تمام شده است .کم نبوده موارد این چنینی .در تیم های شهرستانی
هم کم نبود موارد این چنینی و کال این تبدیل به یک رسم شده.
با وجود اینکه گفته میشود لیگ ایران لیگ ارزان قیمتی است ولی
حداقل افزایش چشمگیر قیمت خارجیها خالف این را ثابت میکند.
شاید بتوان قرارداد لو رفته برانکو با تیم ملی عمان را هم توضیح
کاملتری برای این مسئله مهم دانست.
خبرهای رسیده از عمان حکایت از آن دارد مرد کروات ماهیانه
 40هزار دالر به عنوان دستمزد دریافت میکند .حاال اگر این رقم
را ضربدر  12کنید به رقم سالیانه  480هزار دالر میرسد .حاال رقم

دریافتی او در تیم ملی عمان با رقمهای دریافتیاش در فوتبال ایران
مقایسه کنید .آخرین قرارداد برانکو با قرمزها باالی یک میلیون یورو
و به عبارتی یک  میلیون و دویست هزار یورو بود؛ یعنی باالی یک
میلیون و  300هزار دالر .حاال بار دیگر این سوال پیش میآید چرا
باید رقم دریافتی خارجی ها در ایران و خارج از ایران ،اینقدر فاحش
باشد؟  
جالب اینجاست بعد از جدایی ویلموتس از تیم ملی ایران وزارت
ورزش تاکید داشت برانکو سرمربی تیم ملی شود .در همان زمان
مذاکراتی با این مربی صورت گرفت و او گفت دو میلیون یورو برای
حضور در تیم ملی ایران می خواهد! به دلیل رقم باالی پیشنهادی از
سوی این مربی کروات ،فدراسیون ترجیح داد سر وقت یک کروات
دیگر برود و به ادعای خود اسکوچیچ را با نازل ترین  قیمت به خدمت
بگیرد .یعنی اگر برانکو به عمان نمی رفت ،دوباره شانس این را داشت
قرارداد میلیون یورویی امضا کند چون فدراسیون حاضر بود یک
میلیون یورو را  به این مربی پرداخت کند.

مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه وبویراحمد مطرح کرد

لزوم افزایش سطح تعادل با دستگاه ها برای اخذ احکام مورد نیاز و استفاده از توان و ظرفیت موجود
جلسه طرح احیا و تعادل بخشی شهرستان های کهگیلویه ،چرام و لنده،
با حضور مدیر عامل و معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
کهگیلویه و بویراحمد ،در اداره منابع آب شهرستانهای کهگیلویه ،چرام و لنده
برگزار شد.
در این جلسه و پس از ارایه گزارشی از آخرین وضعیت منابع آبی و روند اجرای
طرح احیاء و تعادل بخشی توسط رئیس اداره منابع آب شهرستان های گهگیلویه،
لنده و چرام ،رسول فرهادی ،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ،ضمن تاکید
بر اهمیت طرح احیاء و تعادل بخشی و تالش بیشتر برای سازگاری با کم آبی،
گفت :طرح احیاء و تعادل بخشی ،مسیری روشن را ترسیم کرده که با توجه به
شرایط خاص کشور و همچنین شرایط استان ،می باید مصوبات الزم برای اجرای
بهتر و گسترده تر آن تدوین و در سریع ترین زمان ممکن نیز اجرا شود.
وی ،با بیان اینکه خوشبختانه شورای حفاظت از منابع آب استان و شهرستانها
با نگاه خوب و ارزشمندی که در زمینه حفاظت و صیانت از منابع آبی داشته اند،
کمک موثری در اجرای هر چه بهتر این طرح هستند ،اظهار داشت :باید سطح
تعامل با دستگاههای مرتبط و خصوصا دستگاه قضایی برای اخذ احکام مورد نیاز
را افزایش دهیم و از همه توان و ظرفیت موجود بهره ببریم.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش و جوانان درمورد مسائل مطرح
شده مبنی بر بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی
 ۲باشگاه استقالل و پرسپولیس توضیح داد.
به گزارش ایسنا ،مهدی علی نژاد با اشاره به
مسائل مطرح شده در خصوص بسته شدن
پنجره نقل و انتقاالتی دو باشگاه استقالل و
پرسپولیس تهران به دلیل بدهی ها و شکایات
صورت گرفته ،اظهار کرد :پرسپولیس هنوز
حکمی در این رابطه دریافت نکرده است و من
نیز جایی چنین مسئلهای را ندیدهام ،همچنین
با یکی از اعضای هیئت مدیره باشگاه که
صحبت کردم که موضوع مطرح شده را رد کرد.
وی ادامه داد :پرسپولیسی ها فرصت دارند
با توجه به ابالغیه دوم  CASتا سه هفته پول
برانکو و دستیارانش را پرداخت کنند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه
ای وزارت ورزش و جوانان در گفتو گویی
تلویزیونی ،همچنین در خصوص وضعیت
باشگاه استقالل تهران نیز بیان کرد :همانگونه
که مدیرعامل باشگاه توضیح داده است باید
مبلغی در این زمینه پرداخت شود که بخش
عمده آن مهیا شده و تصور می کنم ظرف چند
روز آینده بتوانند این پرداخت را بالفاصله انجام
دهند.
علی نژاد افزود :زمانی که پرداخت ها انجام
شود ،پنجره ها باز خواهند شد و نگرانی از این
بابت نخواهیم داشت.
به گفته وی درمورد پرسپولیس بحث این
بود که بررسیها انجام شود تا اگر سوءنیتی در
اخبار منتشر شده در این رابطه وجود داشته
مسئله از طریق مراجع قضایی پیگیری شود که
این مسئله به خود باشگاه بستگی دارد.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
وزارت ورزش و جوانان در ادامه و درخصوص
آخرین وضعیت انتخابات فدراسیون پزشکی
ورزشی و استعفای مهرزاد خلیلیان در راستای
شرکت در مجمع انتخاباتی این فدراسیون،
خاطرنشان کرد :به جهت اینکه فردی که در
راس مجموعه قرار دارد احیانا حضورش باعث
نشود که تاثیری در آرای افراد داشته باشد،
خلیلیان کناره گیری کرد و مسجدی نیز دبیر
فدراسیون بوده در این مدت که نگرانی از این
بابت نداریم.
علی نژاد ادامه داد :باید بدانیم که در زمینه
مقابله با ویروس کرونا در ورزش ،در میانه راه
قرار داریم و شرایط تغییر جهت نداریم چون به
مصلحت ورزش کشور نیست.
وی بیان کرد :سعی میکنیم بالفاصله پس
از اینکه مراجع ذیصالح درخصوص صالحیت
نامزدها اعالم نظر کردند ،انتخابات را برگزار
کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان ،بر مواردی همچون پایش و نظارت
بر رودخانه ها و رفع تصرفات و تجاوزهای احتمالی ،طرح برخی موارد ضروری و
مهم در شورای حفاظت منابع آب ،توجه به موضوع ممنوعیت کشت برنج تحت
پوشش منابع آب زیرزمینی و مدیریت آن در شبکه ها ،تعیین تکلیف چاههای
غیر مجاز ،نصب کنتورهای هوشمند و … و نیز به روز رسانی تجهیزات و ابزار فنی
در سطح ادارات تابعه تاکید کرد.
همچنین ،آرش مصلح ،معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه
ای کهگیلویه و بویراحمد ،رویکردهای مهم حفاظت و صیانت از منابع آبی و
راهبردهای ملی در این خصوص را تشریح و نسبت به برش عملیاتی طرح احیا
و تعادل بخشی در این شهرستان ها تاکید کرد و گفت :رسیدن به اهداف پیش
بینی شده برای طرح احیاء و تعادل بخشی ،در سایه همکاری جمعی میسر است
و با تعامل و مسئولیت پذیری خوبی که نزد همکاران ادارات شهرستانی سراغ
دارم ،به لطف خدا به این مهم خواهیم رسید.
در پایان ،آسیب ها ،چالش ها ،پیشنهادات و نظرات توسط کارشناسان و
پرسنل ،ارایه و مقرر شد برنامه و تقویم مصادیق مهم و دستور کار اداره منابع
شهرستان های کهگیلیویه ،چرام و لنده تهیه و بر اساس آن اقدام گردد.

هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با
درخواست احسان حدادی مبنی بر اعزام به
آلمان برای درمان خارپاشنه مخالفت کرد.
به گزارش ایسنا ،فدراسیون دوومیدانی و  
احسان حدادی ملی پوش دوومیدانی ایران از
کمیته ملی المپیک درخواست کرده بودند که
حدادی به آلمان اعزام شود تا خار پاشنه خود
را در این کشور جراحی کند.
این درخواست در جلسه روز یکشنبه
هیات اجرایی کمیته ملی المپیک مورد بررسی
قرار گرفت و در نهایت اعضای هیئت اجرایی  
مخالفت خود را اعالم کردند.
به این ترتیب کمیته ملی المپیک هزینهای
برای اعزام حدادی به آلمان پرداخت نمیکند.
عمل خار پاشنه یک جراحی ساده است که
در ایران هم میشود آن را انجام داد.

اگهی فقدان سند مالکیت قطعه ۲بخش(۶دهدشت)
اقای سید نعمت راستگویان با تسلیم ۲برگ استشهادیه گواهی شده از طرف
دفتر خانه ۴دهدشت و یک برگ تقاضای کتبی مدعی است که یک جلد سند
مالکیت ششدانگ یک باب خانه به پالک  ۱۷۳۰/۳۱که در دفتر جلد الکترونیکی
شماره
 ۱۳۹۸۲۰۳۲۰۰۰۳۰۰۲۶۶۴ثبت و سند به شماره چاپی به سریال۴۰۴۵۱۴سری د
سال ۹۷بنام مشارالیه ثبت شده است و به موجب شماره ۱۳۹۸۸۵۶۲۰۰۰۳۰۰۱۸۲۵
مورخه ۱۸/۰۹/۱۳۹۸دادیار محترم شعبه دوم دادسرای دهدشت بازداشت می
باشد وبه علت ایاب و ذهاب مفقود گردیده است نامبرده تقاضای صدور سند
مالکیت المثنی خود را نموده لذا مراتب طبق اصال حیه تبصره یک اصالحی ماده
 ۱۲۰ایین نامه قانون ثبت اگهی می شود که هر کس نسبت به ملک مورد اگهی
معامله ای انجام داده ویا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد تا ده
روز پس از انتشار اگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود ضمن ارئه اصل سند
مالکیت یا خالصه معامله تسلیم نماید واگر ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید ویا
در صورت اعترا ض اصل سند ارئه نشود اداره ثبت المثنای سند مالکیت را طبق
مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد
تاریخ انتشار۳۰/۰۴/۱۳۹۹
یاری زاده
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان کهگیلویه

