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اخبار

فدرر از بین  ۱۰تنیسور برتر جهان
خارج شد
روجر فدرر سوئیسی بعد از  ۴سال از بین ۱۰
تنیسور برتر جهان خارج شد.
به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورتال ،روجر
فدرر دیگر یکی از  ۱۰تنیسور برتر جهان نیست.
این سوئیسی  ۴۰ساله در رده بندی جدید جهانی به
رتبه یازدهم سقوط کرد.
روجر فدرر ،ستاره تنیس دیگر در بین  ۱۰نفر
برتر جهان نیست .طبق رتبه بندی جهانی که روز
دوشنبه منتشر شد ،همانطور که انتظار میرفت
این ورزشکار به جایگاه یازدهم سقوط کردند.
به ندرت پیش می آید که شماره یک سابق جهان
در بین  ۱۰نفر برتر قرار نگرفته باشد .بین نوامبر
 ۲۰۱۶و ژانویه  ۲۰۱۷هنگامی که مصدوم شد ،به
رتبه  ۱۷سقوط کرد و اکنون بعد از  ۴سال بار دیگر
از بین  ۱۰تنیسور برتر خارج شده است.
نواک جوکوویچ صرب باالتر از دنیل مدودف
روس و استفانوس سیتسیپاس یونانی در رده
نخست برترین تنیسورهای جهان در تازه ترین رده
بندی برترین های جهان قرار گرفتند.

جلب توجه پیام در اولین بازی فصل

فعال در این اتاق خبری نیست!

شرایط برای حضور مردم در
ورزشگاه آزادی فراهم شد

بهرداری از  ۱۸۳پروژه ورزشی در هفته تربیت
بدنی
وی با بیان اینکه هم اینک چهار هزار پروژه
ورزشی نیمه تمام در کشور وجود دارد ،توضیح
داد :بناست به مناسبت هفته تربیت بدنی ۱۸۳
پروژه روستایی و شهری را با همکاری بخش
خصوصی به بهره برداری برسانیم.
وزیر ورزش و جوانان افزود :هم اینک  ۱۴هزار
هیات ورزشی از طریق فدراسیون ها دولتی،
شهرداری ها و نیروهای مسلح در سطح کشور
فعالیت دارند .وی به نتایج کسب شده در المپیک
لندن نیز اشاره کرد و گفت :ورزشکاران ما در این
دوره هفت مدال طال بدست آوردند اما نباید در باد
این موفقیت خوابید.
سجادی اظهار امیدواری کرد که می توان با
استراتژی مولد و هماهنگ ،کسب مدال طال را برای
کشورمان در المپیک آتی به  ۲برابر برسانیم.
مجموعه اسکواش ،پدل و راکتبال برج میالد
امروز (دوشنبه) به مناسبت هفته تربیت بدنی
افتتاح شد؛ این مجموعه ورزشی با سرمایه گذاری
 ۶۵میلیارد ریالی بخش خصوصی در مساحتی بالغ
بر یکهزار و  ۸۰۰مترمربع در ضلع جنوب غربی برج
میالد ساخته شده است.

اخبار

 VARدر ایران؛ خیلی دور ،خیلی نزدیک

وزیر ورزش و جوانان:

وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد :یکی از برنامه
های ما تسهیل در ورود به استادیومها است که
امروز در تصاویر و گزارشهایی که به بنده رسید،
شرایط برای حضور شهروندان به ورزشگاه آزادی
فراهم شده است.
به گزارش ایرنا حمید سجادی روز دوشنبه در
مراسم افتتاح مجموعه اسکواش ،پدل و راکتبال
برج میالد افزود :بنا داریم این رویه را در استادیوم
های کشور ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به راحتی از
امکانات این مجموعه ها بهره مند شوند.
بخش خصوصی نیازمند حمایت است
وزیر ورزش و جوانان همچنین با بیان اینکه
بخش خصوصی عشق خاصی به توسعه ورزش
دارد ،گفت :باید از بخش خصوصی حمایت کرد
و زیر پای آنان ،فرش قرمز پهن کرد.
سجادی با اشاره به آغاز هفته تربیت بدنی افزود:
هفته تربیت بدنی به واقع نوروز ورزش محسوب
میشود چرا که در یک سال تالش و پویایی ها
ظهور می یابد .وی بیان کرد :باید در مدیریت
ورزش به گونه ای کار کرد تا به مناطق کم برخوردار
و محروم بیشتر رسیدگی و حضور بانوان در ورزش
مورد توجه قرار گیرد.
سجادی با اشاره به اینکه شرایط ورزشی را باید
برای حضور بانوان بیشتر کرد ،گفت :یکی از
مطالبات به حق زنان ،مکانی اختصاصی برای
حضور آنان است که تا بتوانند به راحتی در این
محیط ها به ورزش بپردازند.
وزیر ورزش تاکید کرد :مصمم هستیم که در
مرحله نخست کمک شود تا ورزش بانوان توسعه
یابد و خودکفا شود و از سوی دیگر مدیران به
گونه ای برنامه ریزی کنند تا حتی یک ساعت هم
مجموعه های ورزشی از حضور مردم خالی نماند.
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به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،چند روز از
بازی ایران و کره جنوبی در مرحله مقدماتی جام
جهانی می گذرد ،دیداری که با تساوی یک  -یک
به پایان رسید .جدا از رقابت حساسی که بین دو
تیم برای صدرنشینی در گروه  Aوجود داشت ،یک
موضوع قبل ،در حین و حتی بعد از بازی به چشم
آمد .قبل از این دیدار قرار بود از  VARنیز استفاده
شود که در نهایت این موضوع منتفی شد.
شاید از شانس بد مسئوالن فدراسیون فوتبال
نبود  VARدر این بازی به شدت احساس شد .در
نیمه اول این مسابقه مهدی طارمی ،مهاجم تیم ملی
فوتبال ایران در محوطه جریمه کره جنوبی سرنگون
شد .علی خسروی ،کارشناس داوری تشخیص داد
که این صحنه خطای پنالتی و تصمیم به ادامه بازی
اشتباه داوری بوده است.
اگر از  VARدر این مسابقه استفاده می شد،
به احتمال زیاد یک پنالتی برای ایران گرفته و تیم
ملی کشورمان تا حد زیادی صعود خود را به جام
جهانی مسجل می کرد .همان گونه که در بازی ایران
و امارات  VARبه کمک ما آمد و شجاع خلیل زاده
که کارت قرمز گرفته بود با بازبینی صحنه به زمین
بازگشت.
البته بعد از مسابقه ایران و کره جنوبی از اتاق
 VARرونمایی شد و این که از سیستم کمک داور
ویدیویی به صورت آفالین در این دیدار استفاده شده
است .یکی از دالیل استفاده نکردن از این سیستم
مربوط به نرسیدن تاییدیه از سوی فیفا بود که در
صورت استفاده می توانست فوتبال ایران را در خطر
تعلیق قرار دهد .بعد از مسابقه ایران و کره جنوبی
اعالم شد در اتاق آفالین VAR ،مورد تست قرار
گرفته است .این اتفاق در شرایطی رخ داده است که
مسئوالن فیفا در محل مورد نظر حضور نداشته اند.
ا از استانداردهای الزم برای ورود  VARبرخوردار
هستیم؟
بعد از این که بنا بر دالیل مختلف از سیستم کمک
داور ویدیویی در بازی ایران و کره جنوبی استفاده
نشد ،این شائبه به وجود آمد که ما از زیرساخت
های الزم برای استفاده از  VARبرخوردار نیستیم .از
طرفی با توجه به این که فیفا باید این سیستم را تایید
کند ،پس استفاده آفالین آن در این مسابقه بیهوده
بوده؛ زیرا نماینده ای از فیفا در رونمایی از اتاق
 VARحضور نداشته است .ضمن این که داوران باید
کالسهای متعدد داوری را طی کنند تا از توانایی
الزم برای استفاده از  VARبرخوردار شوند.
بلژیکی یا هنگ کنگی؟
قبل از حضور عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال
مزایدهای برگزار شد و قرار بود یک شرکت ایرانی از
تکنولوژی بومی استفاده کند .یک شرکت بلژیکی
هم در کنار شرکت بریتانیایی داوطلب این موضوع

ورود  VARبه ایران با حواشی مختلفی همراه بود و هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.

بعد از مسابقه
ایران و کره
جنوبی از اتاق
 VARرونمایی
شد و این که از
سیستمکمک
داور ویدیویی به
صورت آفالین
در این دیدار
استفاده شده
است
شد که در نهایت قرعه به نام شرکت بلژیکی افتاد،
شرکتی که البته حرف و حدیث های فراوانی هم
پشت آن است.
یکی از موضوعاتی که اخیرا در صدر اخبار  VARدر
ایران قرار داشته ،کشور مربوط به آن است .مواردی
نیز مطرح شد مبنی بر این که شرکتی که با ایران
همکاری می کند بلژیکی نیست ،بلکه هنگ کنگی
است و شرکت هنگ کنگی از سابقه خوبی نزد فیفا
برخوردار نیست و بین  ۴شرکت نهایی مورد تایید
فیفا نیز قرار ندارد.
یک منبع آگاه در فدراسیون فوتبال همچنان بر
بلژیکی بودن شرکت طرف قرارداد ورود سیستم
کمک داور ویدیویی ( )VARبا فدراسیون فوتبال
تاکید دارد و اعالم کرد این که طرف قرارداد ما شرکت
هنگ کنگی است ،صحت ندارد و به دلیل برخی از
مسائل ،وسایل و امکانات مورد نیاز را از زیرمجموعه
شرکت بلژیکی در هنگ کنگ تهیه کردهایم.
هزینه استفاده از  VARدر ایران
طبیعتا استفاده از این دستگاه با هزینههای زیادی
در ایران همراه خواهد بود .شهاب الدین عزیزی
خادم ،رئیس فدراسیون فوتبال در تاریخ  ۱۰تیرماه

فشار اسپانسرها و قانونی که همه چیز را زیر و رو میکند

با تغییر قانون استفاده از بازیکن خارجی در لیگ قهرمانان آسیا،
کار برای نمایندگان ایران مشکل تر از گذشته خواهد شد.
به گزارش ورزش سه ،در روزهایی که فوتبال ایران درگیر بند و
تبصرههای قانون جدید فدراسیون فوتبال برای خرید بازیکن خارجی
است ،الهالل و النصر با تکیه بر ستارههای بین المللی خود توانستند
به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنند .جاللالدین
ماشاریپوف و عبدالرزاق حمدالله برای النصر و بافتیمبی گومیس
برای الهالل گلزنی کردند تا اکثریت گلهای نیمه نهایی با ضربه
بازیکنان خارجی ثبت شود.
النصر و الهالل در مرحله قبلی نیز با اتکا بر همین ستارهها
توانستند دو نماینده دیگر ایران ،استقالل و تراکتور را هم کنار بزنند
و حاال نیمه نهایی تمام سعودی را برگزار خواهند کرد.
دربی ریاض در حالی برگزار میشود که فوتبال ایران امیدوار بود
پرسپولیس در بهترین دوره فنی اش بتواند طلسم قهرمانی آسیا را
بشکند اما از  ۲۰۱۷تا  ،۲۰۲۱قرمزها به هر دلیلی ناکام ماندند و حاال
تصویب یک قانون در کنفدراسیون فوتبال آسیا میتواند دوری ایران
از جام آسیایی را بیشتر و موفقیت نمایندگان ایران را دشوارتر کند.
در حال حاضر تیمهای آسیایی در  ACLمیتوانند از  ۳بازیکن
خارجی غیراسیایی و یک بازیکن آسیایی استفاده کنند .کنفدراسیون
فوتبال آسیا در نظر دارد تا این قانون را به سود تیمهای متمول قاره
-که شاید در اکثریت هم باشند -تغییر بدهد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060320002000708هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محسن دهقان
فرزند مهدی به شماره شناسنامه  2380214174صادره از نور آباد در یک باب خانه
به مساحت  174/16متر مربع پالک  10782فرعی از  21اصلی مفروز و مجزی شده
از پالک  867فرعی از  21اصلی واقع در گچساران رادک روبروری فنی و حرفه ای
خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضهفان شهرستان دوگنبدان محرز گردیده
است  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
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 نموده  .بدیهی است در صورت انقضای
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1400/80 :
تاریخ انتشار نوبت 1400/07/27
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/13
حسینقائدگیوی
رییس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

رونمایی نیازمند در پرتغال
با  ۳پنالتی!

در صحبتهای خود اعالم کرده بود که استفاده از
این دستگاه در هر استادیوم بین  ۷تا  ۸میلیارد تومان
هزینه در بر خواهد داشت .او همچنین اعالم کرده
بود که باشگاه های لیگ برتری حاضر هستند این
مبلغ را بپردازند.
فعال خبری از  VARنخواهد بود
حسین عسگری ،رئیس سابق دپارتمان داوری
در گفتوگو با خبرنگار ما در مورد حواشی ورود
 VARبه ایران اظهار داشت :اگر از استانداردهای
الزم برخوردار بودیم از  VARدر بازی ایران و کره
جنوبی استفاده میشد .نمایندههایی از فیفا باید این
سیستم را تست و در صورت تایید مجوز الزم را صادر
کنند ،پس استفاده از اصطالح “رونمایی شد” در این
بازی درست نبوده است.
او افزود :پس از تایید ،داوران باید در کالسهای
آن شرکت کنند؛ بنابراین موضوع به همین راحتی
نیست که با نصب  ۴دوربین همه چیز درست شود.
ما بارها گفته ایم که انجام این مراحل حداقل یک
سال زمان میبرد .ما فردی که کار آن فقط نشستن
در اتاق  VARباشد ،نداریم و داوران وسط نیز ممکن
است در بعضی از بازیها این کار را انجام دهند.

عسگری در خصوص شرکتی که با ایران همکاری
میکند ،گفت :قطعا مشکالتی وجود داشته است؛
زیرا فیفا به کشورهای دیگر در مرحله مقدماتی جام
جهانی اجازه استفاده از این سیستم را داده ،اما ایران
هنوز مورد تایید قرار نگرفته است .مشکل این است
که واقعیتها گفته نمیشوند.
او ادامه داد :ما چیزی به اسم اتاق آفالین نداریم
و تنها زمانی که فیفا بخواهد این سیستم را چک
کند ،از این موضوع استفاده میشود .بحث  VARدر
ایران فقط جنبه تبلیغاتی دارد؛ زیرا هنوز به مرحله
اجرا نرسیده است .طبیعتا استفاده از این سیستم
هزینههای زیادی را در بر دارد و فیفا تنها به چند
شرکت مجوز داده است.
کارشناس داوری کشورمان در ادامه بیان کرد:
اگر قرار به استفاده از سیستم  VARباشد ،باید
تمام استادیومها به آن مجهز شوند .در آسیا تنها
چند کشور در حال حاضر از این تکنولوژی استفاده
میکنند .چند سالی میشود که موضوع آمدن VAR
به ایران مطرح است ،اما همان زمان هم معلوم بود
این اتفاق راحت نیست .قطر با آن همه امکانات بعد
از  ۱۴ماه  VARرا راه اندازی کرد.

ایران و احتمال خداحافظی با رویای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا
ای اف سی سه سناریوی متفاوت را برای تغییر قانون پیش روی
خود قرار داده است .۱ :قراردادن تمام بازیکنان خارجی در لیست
آسیایی و معرفی  ۱+۳بازیکن برای هر بازی .۲ ،قراردادن پنج خارجی
در لیست آسیایی و معرفی  ۱+۳بازیکن در هر بازی و  .۳استفاده
بدون محدودیت از بازیکنان خارجی .حتی برخی این سناریو را هم
مطرح کردهاند که مجوز حضور  ۷بازیکن خارجی در لیگ قهرمانان
آسیا صادر شود.
تصویب هر کدام از این گزینهها ،امکان پیروزی تیمهای ایرانی
را سختتر از گذشته و احتمال قهرمانی نمایندگان ایران را کمتر از
قبل میکند؛ چرا؟
موفقترین نماینده ایران در لیگ قهرمانان ،پرسپولیس ،هرگز
از چهار سهمیه خارجی خود استفاده نکرده است .آنها امسال فقط
بوژیدار رادوشویچ را داشتند و فصل گذشته هم بشار رسن در ترکیب
این تیم بازی میکرد .سایر نمایندگان ایران هم وضعیت مشابهی
دارند و با حضور بازیکنان داخلی به استقبال حریفان قدرتمند
میروند .این در حالی است که به وضوح حضور بازیکنان خارجی
سطح کیفی تیمها را باال میبرد.
حتی اگر تیمهای ایرانی موفق شوند از سهمیه کنونی برای
استفاده از بازیکن بین المللی استفاده کنند ،کیفیت مهرههای
حاضر در تیمهای ایرانی قابل قیاس با تیمهای چینی ،ژاپنی ،قطری،
عربستانی ،اماراتی و ...نیست .به طور مثال بافتیمبی گومیس در
 ۳۶سالگی برچسب یک و نیم میلیون یورویی را روی خود دارد یا
آندرسون تالیشکا با ارزش  ۱۰میلیون یورویی راهی النصر شده است.
افزایش سهمیه خارجی حتی اگر تعداد بازیکن مورد استفاده
روی  ۱+۳باقی بماند ،کار را برای آنالیزورها و مربیان تیمهای ایرانی
سختتر میکند .چرا که به طور مثال پرسپولیس حاال میدانست
کاریو و ویهتو مورد استفاده قرار نخواهند گرفت و تمام تمرکزش
را روی گومیس ،پریرا و مارگا گذاشته بود .اما اگر همه خارجیها
در لیست قرار بگیرند ،این تمرکز وجود نخواهد داشت و سرمربیان
حریف باتوجه به آمادگی بازیکنانشان و نوع بازی آنها مهره چینی
خواهند کرد.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كهگيلويه و بويراحمد
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك ياسوج
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي
آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره  1400/1006087مورخ  1400/06/31هيات موضوع قانون
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در
واحد ثبتي حوزه ثبت ملك ياسوج تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقای
کامران صالحي فرزند فيض اله بشماره شناسنامه  240صادره از بویراحمد در
يك قعطه باغ به مساحت  7209مترمربع پالك  386فرعي از  831اصلي مفروز
و مجزي شده از پالك  386فرعي از  831اصلي واقع در کاکان خريداري از
مالك رسمي آقاي فیض صالحی محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص
نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم
و پس از اخذ رسيد ،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت
مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰.۷.۱۱ :
تاريخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰.۷.۲۷ :

فوتبال ایران در سالهای اخیر با استفاده از ارتقای نیروی انسانی

داخلی توانسته بود شرایط بهتری را رقم بزند .یعنی استفاده از
مربیان باکیفیتی نظیر کیروش و برانکو و پرورش یک تیم ارزان
قیمت داخلی زیر نظر آنها که معادله را در برابر حریفان گرانقیمت
عوض میکردند؛ اما آیا با حضور تعداد خارجی بیشتر ،این تغییر
معادله عملی خواهد بود؟ یعنی اگر السد در کنار ژاوی و گابی یک
هافبک طراز اول دیگر داشته باشد و در خط حمله یک بونجاح دیگر
و در خط دروازه کاری مطمئن ،آیا دوباره پرسپولیسی آماده و سرحال
میتواند این تیم را مغلوب کند؟
نکته مهم این است که تیمهای قطری و عربستانی در لیگ
داخلی خود میتوانند از تعداد خارجی بیشتری استفاده کنند اما
در لیگ قهرمانان مجبورند چند بازیکن خود را کنار بگذارند .همین
موضوع سبب ایجاد نوعی ناهماهنگی در ترکیب این تیمها میشود
که به سود نمایندگان ایران است .اما حاال با این تغییر قانون چنین
مشکلی هم وجود نخواهد داشت.
در نهایت باید گفت فوتبال آسیا هرچه بیشتر به اقتصاد مرتبط
میشود؛ اینکه یک کشور بتواند قرارداد مطلوب حق پخش تلویزیونی
را تامین کند و اسپانسر بهتری را جلب کند و بازیکنان باکیفیتتری
را بخرد و با استادیومهای بهتر (و البته خیلی موارد مهمتر) میزبانی را
تصاحب کند ،طبیعتا ًشانس بیشتری برای موفقیت خواهد داشت.
شاید سوال پیش بیاید که گرفتن حق پخش تلویزیونی و اسپانسر
چگونه بر موفقیت اثر میگذارد .بدیهی است کشوری که تی وی
رایت را در اختیار داشته باشد ،شانس بیشتری هم برای میزبانی
دارد؛ مشابه اتفاقی که برای عربستان رخ داد و باتوجه به کنترل
کرونا و ورود آزاد تماشاگران ،آنها توانستند دو برد مهم کسب کنند.
حاال با افزایش سهمیه خارجی ،این شانس بیشتر هم میشود.
همچنین ورود اسپانسرها به منزله پایان بخش بزرگی از مشکالت
مالی خواهد بود .به عبارتی اگر فوتبال ایران نتواند پول بیشتری
(بسیار بیشتر) را به خصوص از خارج کشور وارد چرخه اش کند،
آینده اش تاریکتر از وضعیت موجود خواهد بود  -این سادهترین
پیش بینی از وضعیت فوتبال در آسیاست.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060320002000707هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین دهقان
فرزند مهدی به شماره شناسنامه  33صادره از نور آباد در یک باب خانه به مساحت
 172/66متر مربع پالک  10781فرعی از  21اصلی مفروز و مجزی شده از پالک
 868فرعی از  21اصلی واقع در گچساران رادک روبروری فنی و حرفه ای خریداری
از مالک رسمی بنیاد مستضهفان شهرستان دوگنبدان محرز گردیده است  .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1400/78 :
تاریخ انتشار نوبت 1400/07/27
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/13
حسینقائدگیوی
رییس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

تیم فوتبال پورتیموننزه در شب درخشان پیام
نیازمند ،موفق شد در دیداری سخت و دشوار از
سد حریف خود عبور کند.
به گزارش ورزش سه ،در یکی از دیدارهای
دور سوم از رقابت های جام حذفی پرتغال ،تیم
فوتبال پورتیموننزه در یک دیدار جذاب و دیدنی
و در عین حال سخت و دشوار ،موفق شد با
درخشش پیام نیازمند سنگربان ایرانی خود ،به
یک پیروزی شیرین دست پیدا کند.
پورتیموننزه که در دیداری خارج از خانه و در
استادیوم کارلوس اوزوریو به مصاف تیم دسته
سومی اولیویرنس رفته بود ،انتظار می رفت که
کار راحتی را در پیش داشته باشد و بتواند از
سد حریف خود عبور کند اما برخالف انتظار ،تیم
پائولو سرجیو برای پیروزی و فرار از حذف ،دست
با دامان سنگربان ایرانی خود شد.
در این دیدار ،سرجیو برای نخستین بار به پیام
نیازمند سنگربان ایرانی خود اعتماد کرد و او را
درون دروازه قرار داد .پورتیموننزه در دقیقه 19
توسط رناتو جونیور به گل نخست بازی دست
یافت اما لوئیزینهو در دقیقه  35و روی یک کرنر
ارسالی کار را به تساوی کشاند.
در ادامه جونیور یک بار دیگر تیمش را پیش
انداخت تا اینکه تیم میزبان در دقیقه  85صاحب
یک ضربه پنالتی شد .پیام نیازمند دروازه بان
پورتیموننزه موفق شد این ضربه پنالتی را مهار
کند اما در میان غفلت مدافعین ،ژوائو پاردس
روی ریباند دروازه پورتیموننزه را باز کرد تا بازی با
تساوی  2 – 2به پایان برسد.
در وقت های تلف شده ،روی ضربه ایمبوال
کارلینوس این مدافعین میزبان بودند که دروازه
خودی را در دقیقه  113به اشتباه باز کردند .در
حالیکه همگان منتظر شنیدن سوت پایان بازی
بودند اما در دقیقه  118تیم اولیویرنس به گل
سوم دست یافت تا دو تیم با تساوی  3 – 3راهی
ضربات پنالتی شوند.
در ضربات مرگبار پنالتی ،امید هواداران
پورتیموننزه به دستان پیام نیازمند بود .پس از
اینکه دو تیم ضربات نخست خود را به گل تبدیل
کردند ،نیازمند موفق شد پنالتی دوم اولیویرنس
را مهار کند اما داور دستور به تکرار این ضربه
داد که بازیکن حریف موفق شد آن را وارد دروازه
کند.
سنگربان ملی پوش پورتیموننزه یک بار در
جریان بازی و یک مرتبه نیز در ماراتن پنالتی
ها ضربات حریف را مهار کرده بود اما اولی در
ریباند به گل تبدیل شد و دومی نیز توسط داور
تکرار شد و این بار به دنبال هت تریک در مهار
پنالتی ها بود اما به شرطی که مورد پذیرش واقع
شود.
نیازمند به هدفی که داشت رسید و ضربه سوم
بازیکن اولیویرنس را مهار کرد .در ادامه بازیکنان
ضربات خود را به گل تبدیل کردند تا در نهایت
پورتیموننزه در شب درخشش پیام نیازمند با
حساب  5بر  4در پنالتی ها و مجموع  8بر  7از
سد رقیب سرسخت خود اولیویرنس عبور کند و
راهی مرحله بعد شود.

کاهش سهمیه اسکی ایران در
المپیک زمستانی ۲۰۲۲
تعداد سهمیه ایران در المپیک زمستانی ۲۰۲۲
پکن کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا ،المپیک زمستانی  ۲۰۲۲پکن
اواسط بهمن ماه  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد و ایران با
سه سهمیه در این رویداد بزرگ شرکت میکند.
دو اسکیباز آلپاین شامل یک مرد و یک زن و
یک مرد از اسکی صحرانوردی ،نمایندگان ایران
در بازیهای پکن خواهند بود.
این در حالی است که اسکی ایران در المپیک
زمستانی  ۲۰۱۸با چهار سهمیه راهی بازیها شد،
اما اکنون یک سهمیه صحرانوردی زنان کم شده
است.
ایران در چند دوره اخیر المپیک روندی
کاهشی در تعداد سهمیهها داشته به گونهای که
در المپیک  ،۲۰۱۴پنج سهمیه و در المپیک ۲۰۱۸
چهار سهمیه داشت و اکنون با سه سهمیه راهی
بازیهای  ۲۰۲۲خواهد شد.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  140060320002000710هیات اول  /دوم موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی
حوزه ثبت ملک دوگنبدان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن دهقان
فرزند مهدی به شماره شناسنامه  192صادره از نور آباد در یک باب خانه به مساحت
 174متر مربع پالک  10783فرعی از  21اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 867
فرعی از  21اصلی واقع در گچساران رادک روبروری فنی و حرفه ای خریداری از
مالک رسمی بنیاد مستضهفان شهرستان دوگنبدان محرز گردیده است  .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی می شود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 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 نموده  .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 1400/82 :
تاریخ انتشار نوبت 1400/07/27
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/08/13
حسینقائدگیوی
رییس ثبت اسناد و امالک دوگنبدان

