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اگر قرار باشد مجسمه یا تندیسی از زیاده خواهی 
ساخته ش�ود بدون تردید فدراس�یون فوتبال 
و مدیران فوتب�ال ایران بهترین الگ�و برای آن 
هس�تند. تفاوتی هم نمی کند که کجای فوتبال 
مش�غول لفت و لیس باش�ند. در فدراسیون یا 
در باش�گاه ها، اش�تهای بیت المال خوریش�ان 
چن�ان س�یری ناپذیر اس�ت ک�ه روی تم�ام 
مفس�دان و بیت المال خوران را سفید کرده اند.

همین ابتدا بگوییم که جای بس��ی تأسف است 
ک��ه وزرات ورزش تمام قد پش��ت این مجموعه 
فاسد ایستاده  و تأسف بارتر اینکه  وکالی ملت در 
بهارستان هم به جای پیچاندن گوش این مدیران 
فاسد می نشینند کنارشان و به زیاده خواهی های 
آنها گوش می دهند. مهدی تاج و مدیران فوتبال 
همه را به بازی و به مسخره گرفته اند. یک شنبه 
صبح تاج، اع��وان و انصارش را جم��ع کرد و برد 
مجلس. رفتن��د و همان حرف های��ی را که طی 
یک ماه اخیر بارها تکرار کردن��د در مجلس هم 
گفتند. رفتند که از بیت المال مردم بی نوای ایران 
بیشتر بکنند و جیب دالل های فوتبال و بازیکنان 

میلیاردی بگیر و خودشان را بیشتر پر کنند.
         

آنها طوری ح��رف زدند و از لزوم توج��ه به فوتبال 
گفتند که انگار با دس��ته کور و کرها طرفند. البته 

منظورمان مردم و عالقه مندان به فوتبال هستند، 
واال بهارستان نش��ینان که فقط نشستند و گوش 
دادند و برخالف سروصداهای قبلی شاید تأیید هم 
کردند که این قماش بیت المال خور بتوانند بیشتر از 

همیشه جیب مردم را خالی کنند.
بهانه ها مختلف بود، از آوردن سیس��تم کمک داور 
ویدئویی بگیرید تا انتخاب سرمربی تیم ملی و البته 
پرونده ویلموتس که روز یک شنبه در مجلس عنوان 
ش��د فدراس��یون در آن مقصر نبوده است! رئیس 
فدراس��یون فوتبال در مجلس هم��ان حرف های 
تک��راری و بهانه هایی را ک��ه در خصوص وضعیت 
فوتبال طی یک ماه اخی��ر زده بود تکرار کرد، مثل 
اینک��ه VAR را از فصل بعد می آوری��م و انتخاب 
س��رمربی تیم های ملی و امید را با سرعت و دقت 
پیگی��ری می کنی��م. حرف هایی که پی��ش از این 
هم زیاد ش��نیده بودیم و همه می دانی��م که آخر 
و عاقبت کار به کجا می کش��د. آخ��رش ثبت یک 
شکست تاریخی دیگر در جام ملت های سال آینده 
قطر اس��ت، به همین راحتی، آن هم با هدر دادن 

میلیاردها میلیارد تومان پول مردم ایران.
         

اما ای��ن فقط تاج نب��ود که در مجل��س افاضات 
فرمود. مدیران باش��گاه های همیشه بدهکار هم 
بودند که رفته بودند تا بیش��تر بگیرند. نمونه اش 

علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل استقالل متخصص 
ترکاندن بم��ب! حرف های��ش اوج زیاده خواهی 
است، وقتی می گوید: »باید 210 میلیارد تومان 
بدهید تا استقالل حرفه ای شود.« 210 میلیارد 
بدهیم که بریزی به پای یک مش��ت فوتبالیست 
مفت خور به اسم ستاره تا بروند مست و الیعقل هر 
غلطی که می خواهند بکنند و بعد هم لگدپراکنی 

کنند به کشور و نظام؟!
وقاحت هم حدی دارد که البته فوتبالی جماعت 
اصاًل حدو مرزی ب��رای آن قائل نیس��ت، وقتی 
همین فتح اهلل زاده می گوید: »ما مثل پرسپولیس 
2 تا 3میلیون دالر طلب از فیفا به خاطر تحریم ها 
داریم. ما از شما دولتی ها خواهش می کنیم این 
پول داده شود و سپس شما از طریق مراجع قانونی 

وقتی پول گرفته شد، آن را بردارید.«
راس��تی کس��ی در مجل��س و در بی��ن تم��ام آن 
نمایندگانی که می گفتند جلوی بیت المال خوری 
فوتبالی ه��ا را می گیریم، پیدا نش��د از مدیرعامل 
استقالل بپرس��د با آن همه پول فروش سهام چه 
کردید که حاال درخواست چنین مبالغی را دارید و 
تازه وعده سرخرمن هم می دهید؟! همین مدیران 
استقالل پول فروش س��هام را چنان حیف و میل 
کردند که همه معطل چگونگی آن مانده اند. پولی که 
از اول قرار بود صرف کارهای زیربنایی و استعدادیابی 

و پرورش نوجوانان شود، اما برای عقد قراردادهای 
میلیاردی و بدهی ها خرج شد و یک آب هم رویش، 

تازه نمی خواهیم بگوییم که چقدرش را هم ...
         

یک ش��نبه صبح تاج و تیمش رفتن��د مجلس و با 
وقاحت تمام درخواست کردند که میلیاردها تومان 
به آنها بپردازند، پیشنهاد هم دادند برای اینکه بدون 
واس��طه بیت المال را هدر دهند بهتر است اعتبار 
مستقیم به فدراسیون فوتبال تخصیص داده شود 
تا بتوانن��د راحت تر پول ها را باال بکش��ند و مجبور 
نباشند به دیگران پاسخ بدهند. تا دلتان بخواهد هم 
آدرس اش��تباه دادند. گفتند در باشگاه های بزرگ 
دنیا به سبب شیوع کرونا دولت ها جلو آمدند و کمک 
کردند، در حالی ک��ه همه عالقه من��دان به فوتبال 
می دانند که باشگاه های حرفه ای دنیا هیچ ارتباطی 
با دولت ها ندارند و کاماًل خصوصی اداره می شوند. 
همین باشگاه ها در دوران کرونا حتی قراردادهای 
س��تاره های جهانی خود را هم کم کردند. اینجا اما 
زیاده خواهی مدیران بیت المال خور فوتبال تمامی 
ندارد تا جایی که حتی در مجلس و خانه ملت علناً 
آن را فریاد می زنند و سهم خواهی می کنند از پولی 
که هیچگاه حقش��ان نبوده، ولی همیشه آن را باال 
کش��یده اند بدون اینکه کوچک ترین دستاوردی 

برای ورزش کشور داشته باشند.
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مورینی��و خوب می دانس��ت 
تیم��ش کار س��ختی برابر 
در  ک��ه  دارد  ناپول��ی 
کنفرانس قبل از بازی این تیم را قهرمان فصل جاری 
سری آ خواند. مس��ئله ای که آقای خاص بعد از قبول 
شکست مقابل صدرنش��ین لیگ نیز به آن اشاره کرد. 
دروازه رم خیلی زود و در دقیقه 17 باز شد و جالوروسی 

15 دقیقه قبل از پایان وقت های قانونی بازی بود که 
توانس��ت آن را جبران کند. با این وجود مدعی 
قهرمانی این فصل سری آ تنها 11 دقیقه وقت 
الزم داشت تا بار دیگر نتیجه را به سود خود 
خاتمه دهد تا در نهایت ب��ا برتری 2 بر یک، 
50 امتیازی شود و فاصله خود را با تیم دوم 
)اینتر( به 13 امتیاز افزایش دهد و شاید به 
همین دلیل هم بود که سرمربی رم بعد از 
قبول شکس��ت مقابل ناپولی بار دیگر به 
قهرمانی این تیم تأکید کرد: »ش��اگردان 
اس��پالتی از همین االن قهرمانی خود را 
در فصل جاری سری آ قطعی کردند.« 
با این شکست، رم در رده ششم جدول 
باقی ماند و نتوانس��ت خود را به رده 
سوم برس��اند. با این وجود مورینیو 
با انتش��ار تصوی��ری از رختکن این 
تیم پ��س از شکس��ت براب��ر ناپولی 
از بازیکنان��ش تقدیر ک��رد: »عجب 

تیمی! عجب روحیه ای! عجب نمایشی! 
چهارشنبه شما را در المپیکو خواهیم دید.«

لیورپول خیال قهرمانی ندارد

وداعقرمزهاباجامحذفی

شکست رم مقابل  صدرنشین

مورینیوناپولیراقهرمانکرد

لیورپول با حذف از FA CUP  یک جام مهم دیگر را نیز از دست داد. 
قرمزهای مرسی ساید دیگر هیچ شباهتی به مدعی سال های قبل جزیره 
ندارند. این تیم نه تنها در کورس قهرمانی این فصل جایی ندارد، بلکه هم 
از جام حذفی کنار رفته و هم از جام اتحادیه! لیورپول بعد از باخت سنگین به برایتون در لیگ باز هم 
مجبور به رویارویی با این تیم شد و این بار در فالم استادیوم 2 بر یک نتیجه را به حریفش واگذار کرد. 
برایتون با گل دقیقه 92 شانس کسب یک جام دیگر را نیز از بندرنشینان گرفت. لیورپول دو جام را از 
کف داده، در لیگ نیز نهم است و در لیگ  قهرمانان هم باید به مصاف رئال مادرید برود. در اوضاع فعلی 
هواداران چطور می توانند از تیم یورگن کلوپ انتظار قهرمانی داشته باشند. سرمربی آلمانی بعد از 
ناکامی دوباره تیمش تأکید کرد لیورپول مشکل کمبود بازیکن ندارد: »توپ های زیادی را از دست 
دادیم، به ویژه توپ های ساده. این اتفاقی اس��ت که برای ما تکرار می شود. تیم حریف دو گل از روی 
موقعیت ایستگاهی زد. پذیرفتن چنین شکس��تی واقعاً سخت است. ما می توانیم خیلی بهتر از این 
بازی کنیم. البته عملکردمان در این مسابقه بهتر از بازی های یکی، دو هفته اخیر بود، ولی می توانیم 
خیلی بهتر از این باشیم. این بار بازی بهتری انجام دادیم، ولی همان طور که گفتم از روی موقعیت های 

ایستگاهی دو گل خوردیم. اتفاقی که نباید برای تیم ما بیفتد.«

شمیم رضوان
      چهره

شیوا  نوروزی
      خبر
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مراقبفاصلهبابارساباشید
تساوی ناامیدکننده برابر رئال سوسیداد، 
تیم آنچلوتی را با بحران مواجه کرده است. 
این اولین بازی خانگی کهکشانی ها پس از 
جام جهانی در اللیگا بود، ولی صف آرایی 
در برنابئو هم سودی به حالشان نداشت. 
در جریان مس��ابقه، رئالی ه��ا به هر دری 
زدند تا ش��اید دروازه حریف را باز کنند و 
وینیس��یوس نیز موقعیت گل داشت، اما 
نه وینیسیوس و نه هیچ بازیکن دیگر رئال 
به این هدف نرس��یدند. انتظ��ار می رفت 
شاگردان کارلتو از پس سوسیداد برآیند، اما این فرصت از دست رفت تا 

باز هم شانس قهرمانی رئالی ها کاهش یابد. 
مادریدی ها امیدوار بودند با گرفتن هر سه امتیاز فاصله شان با صدر جدول به 
حداقل برسد. منتها نه تنها این هدفشان محقق نشد، بلکه باز هم فاصله شان 
با بارسا افزایش یافت. با تساوی برابر سوسیداد، اختالف امتیاز تیم های اول 
و دوم به پنج امتیاز رسید، عددی که جبرانش در اللیگا آسان نخواهد بود. 
کهکشانی ها ستاره های زیادی در اختیار دارند و یکی از مدعیان قهرمانی 
محس��وب می ش��وند. با اینکه خط حمله این تیم همواره خطرناک بوده و 
حریفان را به دردسر انداخته، اما مهاجمان رئال در این مسابقه در رسیدن 
به گل ناکام ماندند. با اینکه برخی  ناکامی در مصاف با سوس��یداد را گردن 
فرصت سوزی وینیسیون می اندازند، اما حقیقت این است که الکس رمیرو، 
سنگربان سوسیداد در مقابل مهاجمان رئال مثل کوه ایستادگی کرد و کوتاه 
نیامد. او هفت سیو موفق داشت و هر زمان که با رئالی ها روبه رو  می شد، ترسی 
از مقابله با آنها نداشت. رمیرو با عملکرد درخشانش بارها دروازه سوسیداد 
را نجات داد و حاال معلوم شد که سوسیداد چطور در بازی های خارج از خانه 
موفق ظاهر می شود. رمیرو هر کاری کرد تا دروازه اش باز نشود. در این راه 
وینی و رودریگو را نیز ناکام گذاش��ت تا به همه ثابت کند با چه دروازه بانی 
طرف هستند. از طرفی مدافعان سوس��یداد هم جدال سختی را پشت سر 
گذاشتند، چراکه مهار مهاجمان میزبان سخت تر از حد تصور بود. مسابقات 
در جریان است و هنوز کار تمام نشده است. برای مشخص شدن قهرمان، 
مدعیان همچنان باید بجنگند و امتیاز جمع کنند. رئال بعد از این تساوی 
بدموقع در بازی بعدی باز هم میزبان است و این بار والنسیا را پیش رو دارد. 
در شرایط فعلی هیچ  چیز نمی تواند به داد مادریدی ها برسد جز پیروزی بر 
والنسیا و اندوختن سه امتیاز دیگر. عالوه  بر این کارلتو باید منتظر باشد تا 

لغزش بارسلونا، امتیازهای از دست رفته رئال را جبران کند.
مترجم: شیوا نوروزی

پژمان درستکار در امریکا، تیم ملی در کرواسی

مسائلشخصیمهمتراست
یامنافعملی؟!

اعضای تی��م منتخب کش��تی آزاد ایران بدون س��رمربی به تورنمنت 
کرواس��ی اعزام ش��دند. رقابت های آزادکاران ایران��ی در حالی فردا و 

پس فردا برگزار می شود که خبری از حضور پژمان درستکار نیست! 
براساس اعالم فدراسیون کش��تی رضا اطری در وزن 61 کیلوگرم، یونس 
امامی در وزن 74 کیلوگرم، علی سوادکوهی در 79 کیلوگرم، حسن یزدانی 
در 86 کیلوگرم، امیرعلی آذرپیرا در 97 کیلوگرم و امیرحس��ین زارع در 
125 کیلوگرم نمایندگان کشتی آزاد ما در نخستین تورنمنت رنکینگ دار 
اتحادیه جهانی در سال جدید میالدی هستند. نکته مهم اینکه در خبر اعالم 
شده، احسان امینی و اباذر اسالمی به عنوان مربیان اعزامی معرفی شدند. به 

این ترتیب باز هم نباید منتظر آفتابی شدن درستکار باشیم. 
مرخصی سرمربی تیم ملی آزاد بیش از حد انتظار طوالنی شده و فعاًل توضیح 
شفافی در این خصوص داده نمی شود. درحالی که انتظار می رفت درستکار 
زودتر از اینها به تهران بازگردد و شخصاً در تمرینات حاضر باشد، اما او کماکان 
در خارج از کشور به سر می برد و از نظر فدراسیون نیز این مسئله تأثیر منفی 
روی کشتی گیران نخواهد داشت. منتها نمی توان چنین ادعایی را پذیرفت، 
چراکه حضور س��رمربی در رأس امور و زیر نظر گرفت��ن تمرینات، اردوها و 
مسابقات قطعاً به سود ملی پوشان و کشتی کشور است. در غیر این صورت 
اصاًل چرا باید برای تیم س��رمربی تعیین شود؟ اگر بود و نبودش خیلی فرق 
نمی کند، باید گفت تیم ملی نیازی به سرمربی ندارد، درحالی که در ورزش 
قهرمانی سرمربی حرف اول و آخر را می زند و مسئولیت نتایج، چه ناکامی و 
چه قهرمانی برعهده اوست. در شرایطی که درستکار در زاگرب شاگردانش را 

همراهی نمی کند، مسئولیت نتایج آزادکاران اعزامی با چه کسی است؟
مسابقات قهرمانی کشوری برگزار شد و پژمان درستکار غایب بود یا بهتر 
است بگوییم به مشکالت شخصی اش رس��یدگی می کرد. حال آنکه این 
رقابت ها بخشی از چرخه انتخابی را تشکیل می داد و قاعدتاً سرمربی باید 
مس��ابقات را از نزدیک رصد می کرد. عالوه  بر این تمرینات تیم آزاد جهت 
حضور در کرواس��ی بدون حضور درس��تکار و زیر نظر دستیارانش برگزار 
شد. تیم ملی در نهایت در غیاب نفر اول کادرفنی به زاگرب رفته و هدایت 

آزادکاران در این رقابت مهم به امینی و اسالمی سپرده شده است. 
در جایی که هنوز هیچ توجیه منطقی برای غیبت درس��تکار مطرح نشده، 
علیرضا دبیر که اتفاقاً رفیق سرمربی تیم ملی هم هست، اخیراً به این مسئله 
واکنش نشان داده است. رئیس فدراسیون مدعی شده سرمربی از مدت ها 
قبل تقاضای مرخصی کرده بوده و دوستی آنها تأثیری در اجرای قانون برای 
همه نخواهد داشت: »پژمان درستکار حدود چهار ماه پیش نامه مرخصی خود 
را به دست من رساند. در آن نامه به اواخر بهمن ماه اشاره کرده بود که بتواند 
به مرخصی برود، اما ناخواسته مشکل او به اواخر دی ماه خورد و مجبور شد به 
کار شخصی اش برسد. درستکار مرخصی بدون حقوق از من درخواست کرد 
و گفت مشکالت ش��خصی دارد و باید به آن رسیدگی کند. مربیان تیم ملی 
نه حقوق درستی می گیرند و نه مرخصی می روند. شرمنده مربیان تیم ملی 
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به او نه بگویم. امیدوارم هرچه زودتر مشکلش حل شود و به اردو برگردد تا 
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ملی اضافه شود تا ملی پوشان را با آمادگی بهتر راهی تشک کند.«
به رغم اینکه رئیس فدراسیون غیبت سرمربی تیم بزرگساالن را کامالً موجه 
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به راحتی احتمال بروز اختالف بین رفقای قدیمی را تکذیب کرد.

جیمز هانسلی

 گل

دنیا حیدری 

قحطالرجالاستآقایسجادی؟
ترک عادت در ورزش گویا آقایان را انگشت ش��مار می کند که با وجود 
انتقادهای بسیار همچنان به ادامه راهی اهتمام می ورزند که سال هاست 

نتیجه ای جز ناکامی در پی نداشته است.
عملکرد پرانتقاد وزیر ورزش که چندین بار حتی پ��ای او را به مجلس هم 
کشانده، نشان می دهد سجادی نه فقط خود این کاره نیست که مشاوران 
خوبی هم ندارد!  شاید به همین دلیل باشد که وزیر ورزش درصدد استفاده از 
مشاور برآمده است. با این وجود سجادی در این مورد نیز نتوانسته تصمیمی 
اتخاذ کند که انتقادی پشت آن نباشد. بی شک مشورت گرفتن اصل مهمی 
در مدیریت است که نه فقط راه ها و پیشنهادهای متفاوت تری را در پی دارد 
که می تواند باعث افزایش روند تصمیم گیری های درست و منطقی باشد، 
اما به شرط آنکه در این مورد س��راغ اهل فن برویم و بی تردید هر شخصی 
صالحیت آن را ندارد که مشورت درس��ت و اصولی بدهد. به همین دلیل 
انتخاب مشاور، مسئله حائز اهمیتی است که باید با وسواسی خاص انجام 
ش��ود. با این وجود گویا وزیر ورزش به این مورد مهم توجه چندانی ندارد 
که اگر داشت دست روی نبی نمی گذاشت. انتخاب ها در ورزش ایران دایره 
محدودی دارد و گویی قحط الرجال است، به طوری که پست ها بین عده ای 
خاص در چرخش است و گاه کار به جایی می رس��د که یک شخص بیش 
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اقدام خاصی بابت پست هایی که می گیرد، انجام دهد.
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فدراسیون فوتبال شود. اما مهم ترین س��ؤالی که سجادی باید در پی 
این انتخاب بدان پاسخ دهد، این اس��ت که بر چه اساسی دست روی 
نبی گذاش��ته و کدام اقدام خاص او وزیر ورزش را مجاب کرده اس��ت 
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برنمی آید و مدام دست به دامان وزیر، دولت و مجلس می شود. 
وزیر اما از همین فدراسیون تا خرخره فرو رفته در مشکالت، نایب رئیسش را 

برمی گزیند برای مشاوره گرفتن و این با هیچ منطقی نمی خواند.

ش��بکه رادیویی ورزش در آس��تانه آغ��از دهه فج��ر ویژه برنامه 
»اولین های ورزش« را روانه آنتن می کند. به گزارش روابط عمومی 
رادی��و ورزش، »اولین های ورزش«، ویژه برنامه ش��بکه رادیویی 
ورزش است که قرار است در دهه فجر امسال روی آنتن این شبکه 
رادیویی برود. این برنامه مرور وقایع و اتفاقاتی اس��ت که ورزش 
ایران بعد از پیروزی شکوهمند انقالب اس��المی به دست آورده 
و نشان دهنده رشد و پیش��رفتی قابل توجه به نسبت رقابت ها و 
رویدادهای مشابه در پیش از این انقالب 1357 است. موضوعاتی 
که در این برنامه بیان می ش��ود در حقیقت بازنمایی، یادآوری و 
صیقل بخشی به مستندات موجود در خصوص پیشرفت ورزش 
ایران در همه حوزه ها و به خصوص ورزش قهرمانی است که خود 
در واقع نقطه عطفی تازه پیش روی ورزش ایران اس��ت. حس��ن 
عبدالهاشم پور، تهیه کننده این برنامه می گوید: »همه قسمت های 
این ویژه برنامه از زبان خود اولین هاست. ساختار این برنامه را شاید 
بتوان جزو مستند گزارش��ی قرار داد. متن برنامه بر پایه مستند 
است، چراکه همه رویدادها مبتنی بر واقعیت بوده و احتماالً بتوان 

آن را جزو مستندات گزارشی رقم زد.«

اولینهایورزشدررادیوورزش

مراسم اختتامیه مسابقه سراسری »تا پای جان برای ایران« از 
ویژه تولیدات رادیویی کوتاه ب��ا موضوع حضور تیم ملی فوتبال 
کش��ور در رقابت های جام جهانی 2022 است که از ساعت 10 
امروز در س��الن جلسات ساختمان شهدای رس��انه ملی برگزار 
می شود. در این مسابقه، عالقه مندان به تولید برنامه های کوتاه 
رادیویی در دو بخش اصلی و مردمی به منظور تولید برنامه های 
نوآورانه و خالقانه مبتنی بر توانمندی های ورزش ایران اسالمی 
و با هدف نش��اط اجتماعی، تقویت روحیه و همبستگی ملی به 
واسطه حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی قطر به رقابت 
پرداختند. گفتنی است در حاش��یه این مراسم کارگاه آموزشی 
ویژه برنامه س��ازان مردمی با موضوعاتی همچون گزارش��گری 
ورزشی، پادکست رادیویی و آشنایی با ساختارهای نوین رادیویی 

با حضور پیشکسوتان و اساتید مختلف برگزار خواهد شد.

اختتامیهمسابقهتاپایجانبرایایران

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر رأى شـماره  140160312001004081 و رأى اصالحـى شـماره 
140160312001007241 هيـأت موضوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتى 
اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات 
مالكانه بالمعارض كالسه 1401114412001001026 تقاضاى آقاى كامبيز رايج 
به شماره شناسـنامه و كد ملى 2110229179 صادره از گرگان فرزند على در 
شـش دانگ اعيانى به انضمام 138 سهم مشـاع از 144 سهم شش دانگ يك 
قطعه زمين كه مابقى آن وقف است به مساحت 5000  مترمربع واقع در اراضى 
كفشگيرى از پالك شماره 95 اصلى بخش 2 حوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره 
حكايت از انتقال از مالك رسـمى به متقاضى دارد (توضيح اينكه مطابق نامه 
شماره 103885 مورخ 1401/6/15 جهاد كشاورزى در راستاى طرح اقامتگاه 
بوم گردى مى باشد) لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسـبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشـند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را با ذكر شـماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را 

به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/27     تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/11  
غالم رضا قاسمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى و كارت خودروى پيكون مدل 
1376 به رنگ سفيد روغنى و شماره پالك ايران68-

578هـ98 و شماره موتور 11127666047 و شماره 
شاسـى 76469371IN متعلق به محسن پرويزى با 
كد ملى 4899121016 مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سـبز، برگ كمپانى و كارت موتورسيكلت آپاچى 
مدل 1391 به رنگ مشكى  و شماره پالك ايران324- 
44789 و شماره موتور 0E6E2159995 و شماره شاسى 
N5D***180B9100730 متعلق به محمدرضا خرسند 
با كد ملى 3871424625 مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز خودروى پـژو 206SDTU5 مـدل 1393به 
رنگ سفيد روغنى و شماره پالك ايران68- 515ب94 
و شـماره موتـور 163B0075582 و شـماره شاسـى 
NAAP41FD3EG672150 متعلـق بـه مجيد خرقانى 
با كد ملى 4911050403 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.  
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NAAP41FD3EG672150 متعلـق بـه مجيد خرقانى 
با كد ملى 4911050403 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر رأى شـماره  140160312001004081 و رأى اصالحـى شـماره 
140160312001007241 هيـأت موضوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتى 
اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات 
مالكانه بالمعارض كالسه 1401114412001001026 تقاضاى آقاى كامبيز رايج 
به شماره شناسـنامه و كد ملى 2110229179 صادره از گرگان فرزند على در 
شـش دانگ اعيانى به انضمام 138 سهم مشـاع از 144 سهم شش دانگ يك 
قطعه زمين كه مابقى آن وقف است به مساحت 5000  مترمربع واقع در اراضى 
كفشگيرى از پالك شماره 95 اصلى بخش 2 حوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره 
حكايت از انتقال از مالك رسـمى به متقاضى دارد (توضيح اينكه مطابق نامه 
شماره 103885 مورخ 1401/6/15 جهاد كشاورزى در راستاى طرح اقامتگاه 
بوم گردى مى باشد) لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسـبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشـند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را با ذكر شـماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را 

به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/27     تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/11  
غالم رضا قاسمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى و كارت خودروى پيكون مدل 
1376 به رنگ سفيد روغنى و شماره پالك ايران68-
578هـ98 و شماره موتور 11127666047 و شماره 
شاسـى 76469371IN متعلق به محسن پرويزى با 
كد ملى 4899121016 مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سـبز، برگ كمپانى و كارت موتورسيكلت آپاچى 
مدل 1391 به رنگ مشكى  و شماره پالك ايران324- 
44789 و شماره موتور 0E6E2159995 و شماره شاسى 
N5D***180B9100730 متعلق به محمدرضا خرسند 
با كد ملى 3871424625 مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز خودروى پـژو 206SDTU5 مـدل 1393به 
رنگ سفيد روغنى و شماره پالك ايران68- 515ب94 
و شـماره موتـور 163B0075582 و شـماره شاسـى 
NAAP41FD3EG672150 متعلـق بـه مجيد خرقانى 
با كد ملى 4911050403 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.  

آگهى اختصاصى موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى برابر ماده 3 و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف

برابـر رأى شـماره  140160312001004081 و رأى اصالحـى شـماره 
140160312001007241 هيـأت موضوع قانون تعيين تكليـف وضعيت ثبتى 
اراضى و سـاختمان هاى فاقد سند رسـمى مسـتقر در واحد ثبتى تصرفات 
مالكانه بالمعارض كالسه 1401114412001001026 تقاضاى آقاى كامبيز رايج 
به شماره شناسـنامه و كد ملى 2110229179 صادره از گرگان فرزند على در 
شـش دانگ اعيانى به انضمام 138 سهم مشـاع از 144 سهم شش دانگ يك 
قطعه زمين كه مابقى آن وقف است به مساحت 5000  مترمربع واقع در اراضى 
كفشگيرى از پالك شماره 95 اصلى بخش 2 حوزه ثبت گرگان طبق رأى صادره 
حكايت از انتقال از مالك رسـمى به متقاضى دارد (توضيح اينكه مطابق نامه 
شماره 103885 مورخ 1401/6/15 جهاد كشاورزى در راستاى طرح اقامتگاه 
بوم گردى مى باشد) لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 2 نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود از اين رو اشخاصى كه نسـبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشـند  مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت 2 ماه 
اعتراض خود را با ذكر شـماره پرونده به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواست خود را 

به مرجع ذيصالح قضايى تقديم نمايند.
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/27     تاريخ انتشار نوبت اول: 1401/11/11  
غالم رضا قاسمى- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك گرگان  

مفقودى
برگ سبز، برگ كمپانى و كارت خودروى پيكون مدل 
1376 به رنگ سفيد روغنى و شماره پالك ايران68-

578هـ98 و شماره موتور 11127666047 و شماره 
شاسـى 76469371IN متعلق به محسن پرويزى با 
كد ملى 4899121016 مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد. 

مفقودى
برگ سـبز، برگ كمپانى و كارت موتورسيكلت آپاچى 
مدل 1391 به رنگ مشكى  و شماره پالك ايران324- 
44789 و شماره موتور 0E6E2159995 و شماره شاسى 
N5D***180B9100730 متعلق به محمدرضا خرسند 
با كد ملى 3871424625 مفقود شده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.  

مفقودى
برگ سـبز خودروى پـژو 206SDTU5 مـدل 1393به 
رنگ سفيد روغنى و شماره پالك ايران68- 515ب94 
و شـماره موتـور 163B0075582 و شـماره شاسـى 
NAAP41FD3EG672150 متعلـق بـه مجيد خرقانى 
با كد ملى 4911050403 مفقود شـده و از درجه اعتبار 
البرز ساقط مى باشد.  
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