
اهوازی ها به دنبال جذب مارسیو
آبی های خوزس��تانی که مس��ابقات باشگاه های آس��یا را پیش رو دارند، برای 
حض��وری خ��وب در این رقابت ها به دنبال تکمیل کادر بازیکنان خود اس��ت و بر 

همین اساس آن ها به دنبال جذب مارسیو رزاریو برزیلی هستند.
این مدافع 33 ساله برزیلی، چهار سال سابقه حضور در تیم الجزیره امارات را در 
کارنامه خود دارد.باش��گاه اس��تقالل خوزس��تان که با جذب این بازیکن، لیست 
بازیکنانش تکمیل خواهد شد، درخواست به خدمت گرفتن مارسلو را جهت اخذ 

ویزا از شورای برون مرزی، به سازمان لیگ داده است.

پیروزی ماهشهری ها و شکست زاگرس
تیم اس��تقالل نوین ماهش��هر در هفته دهم لیگ دسته یک فوتسال کشور برابر 
حریف خود به برتری دس��ت پیدا کرد و داربی اس��تان بین تیم های نفت امیدیه و 
زاگرس خوزس��تان به س��ود نفتی ها پایان رسید.این رقابت ها در دو گروه پیگیری 
می شود که استقالل نوین ماهشهر در گروه اول و تیم های نفت امیدیه و زاگرس 
خوزس��تان در گروه دوم قرار دارند.در هفته دهم این مس��ابقات اس��تقالل نوین 
ماهش��هر در خانه و با هدایت س��یدمهدی ابطحی موفق شد، با نتیجه 3 بر 2 از سد 
شاهد شیراز بگذرد.زاگرس خوزستان نیز در داربی استان پذیرای نفت امیدیه بود 

که نفتی های در دیداری پر گل، با نتیجه 9 بر 4 به برتری رسیدند.

تساوی نفت  و پیروزی حفاری
پاالیش نفت آبادان در حساس ترین دیدار هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان 

باشگاه های کشور پذیرای دانشگاه آزاد بود.
آبادانی ها که بازی رفت را به حریف تهرانی خود واگذار کرده بودند، دیروزبرای 
جبران این نتیجه به مصاف دانش��گاه آزاد رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه 
تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.در دیگر دیدار این هفته نیز قرار بود، ملی حفاری از 
تیم می رش��ت پذیرایی کند که حریف حاضر به رویارویی با اهوازی ها نش��د و 
انصراف داد. بر این اساس بازی با نتیجه 3 بر صفر به سود ملی حفاری اعالم شد.
در حال حاضر تیم های ملی حفاری، دانشگاه آزاد و پاالیش نفت آبادان به ترتیب 

در رده های اول تا سوم جدول رده بندی قرار دارند.

شکست استقالل در خانه
تیم فوتبال استقالل خوزستان در هفته هفدهم لیگ برتر بانوان کشور برابر نماینده 

آذربایجان شکست خورد.
استقاللی ها که اولین حضور خود در لیگ برتر کشور را تجربه می کنند و در نیم 
فصل دوم نیز کمی دچار تحول شده اند، دیروز در حالی که تا اواسط نیمه دوم همپای 
حریف با تجربه خود، همیاری آذربایجان کار می کردند و بازی با نتیجه تساوی 2 بر 2 
دنبال می شد، در دقایق پایانی دو گل دریافت کردند تا بازنده این نبرد باشند.این بازی 

در نهایت با نتیجه 4 بر 2 به سوی همیاری آذربایجان به پایان رسید.

 قهرمانی خوزستان در کشتی نوجوانان 
مسابقات قهرمانی کشتی آزاد نوجوانان کشور که به میزبانی آبادان برگزار شد 

با قهرمانی تیم استان خوزستان به کار خود پایان داد.
در پایان این دوره از مسابقات تیم خوزستان موفق شد عنوان قهرمانی را از آن 
خود کند.در دیدار فینال این مسابقات تیم خوزستان به مصاف تیم فارس رفت و با 
پی��روزی 6 ب��ر 4 برابر این تیم عنوان قهرمانی را بدس��ت آورد.تیم های کرمان و 
اصفهان نیز در دیدار رده بندی به نتیجه مساوی 5 بر 5 رسیدند که تیم کرمان در 
امتیاز ش��ماری و با امتیاز 22 بر 20 مقام س��ومی را کس��ب کرد.تیم زنجان نیز با 

پیروزی 9 بر یک برابر هرمزگان نیز بر سکوی پنجمی قرار گرفت.

2 تکواندوکار خوزستانی در تیم ملی 
رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو دانش��جویان با حضور 245 دانش��جوی 
تکواندوکار از سراس��ر کش��ور در خانه تکواندو فدراسیون تکواندو آغاز شد، با 

شناخت نفرات برتربه کار خود پایان داد.
در پایان این رقابت ها علی ساعدی فر و مصطفی معلمی به ترتیب در وزن های 
80- و 87- کیلوگرم موفق ش��دند هر کدام یک نش��ان برنز را برای خوزس��تان 
کس��ب کنند.به این ترتیب، این دو ورزشکار به همراه 22 تکواندوکار مدال  آور 

دیگر این رقابت ها به اردوی تیم ملی دانشجویان کشور راه یافتند.

از میدان دادن به جوانان پشیمان نیستم
س��رمربی فوالد خوزس��تان بعد از شکست برابر سایپا اظهار کرد به هیچ وجه از 

میدان دادن به بازیکنان جوان پشیمان نیست.
 نعیم سعداوی گفت: بازی خوب و جذابی از سوی دو تیم ارائه شد. فکر می کنم 
س��هم ما در ایجاد موقعیت بیش��تر بود. خوشحالم از اینکه همه عواملی که در یک 
بازی جذاب حاضر هستند نقش خود را انجام دادند. ناراحتم از اینکه بعد از اتفاقات 
رخ داده در هفته گذشته، نتوانستند پیروز شوند. بازیکنانم مستحق گرفتن امتیاز 
بودند.او افزود: مطمئنم که به زودی نتایج خوب ما شروع می شود. آینده متعلق به 
جوانان ماست. میانگین سنی نیمکت ما 2۱ سال بود. قبل از شروع بازی و در زمان 
 گرم کردن یکی از بازیکنانم مصدوم ش��د و مجبور ش��دیم تغییری ایجاد کنیم. 

میدان دادن به جوانان بها دارد و ما از بازی دادن به آنها پشیمان نیستیم.

9ball  معرفی نفرات برتر
مس��ابقات انفرادی 9ball اس��تانی در بخش آقایان،رده س��نی آزاد باحضور 
24شرکت کننده از شهرستان های اهواز، اندیمشک و آبادان در بصورت مرحله 

اول گروهی و مراحل بعدحذفی در باشگاه صدف اهواز برگزار شد .
بازی فینال بین حسین محمدی و عباس محمدی و بازی رده بندی بین علیرضا 
خداپرست و علی سرخه انجام شد.در نهایت حسین محمدی از آبادان مقام اول،عباس 
محمدی از آبادان مقام دوم و علیرضا خداپرست از اهواز مقام سوم را کسب کردند.

الزم به ذکر است مسئول برگزاری این دوره آقای امیررضا درنشان بود.

سوت دربی در دست فغانی
کمیته داوران فدراسیون فوتبال، داور دیدار دربی هشتاد و چهار 

را معرفی کرد.
علیرضا فغانی، داور باتجربه فوتبال ایران که سابقه قضاوت فینال 
رقابت های فوتبال المپیک برزی��ل را در کارنامه دارد، قاضی دیدار 
استقالل و پرسپولیس در دربی هشتاد و چهارم معرفی شد.دیدار دربی 
هشتاد و چهارم مابین استقالل و پرسپولیس در هفته بیست و یکم لیگ 

برتر شانزدهم در روز یکشنبه 24 بهمن ماه برگزار خواهد شد.
مزد تالش مان را گرفتیم

س��رمربی استقالل خوزس��تان معتقد است تیمش پس از مدت ها 
بدشانسی با کمک خدا و شانس توانسته سه امتیاز دیدار با پدیده را 

کسب کند.
سید سیروس پورموسوی اظهار کرد:اگر بازیکنانم در این دیدار با 
تمام وجود بازی کردند به خاطر هواداران باش��رفمان بود. دو نیمه 
متفاوت داشتیم. در نیمه اول کامال تیم برتر میدان بودیم اما در نیمه 
دوم حریف بهتر از ما بازی کرد. پس از مدت ها که بدشانس بودیم 
در این دیدار خدا کمکمان کرد و توانس��تیم با خوش شانس��ی گل 
پیروزی بخش را وارد دروازه حریف کنیم. بازیکنانم مزد تالش های 

بدون چشم داشتنشان در تمرین ها را در این دیدار گرفتند.
فسخ قراردادهوری با نفت

دروازه بان باسابقه نفت آبادان قرارداد خود را با این باشگاه فسخ 
کرد.

حس��ن ه��وری که از ابتدای فصل با مخالفت ه��واداران مواجه و 
فشار بسیاری را متحمل بود، در نهایت قراردادش را با این باشگاه 
فس��خ کرد. هوری در بازی هفته گذش��ته برابر س��پاهان نیز درون 

دروازه قرار نداشت و کریمی از گلر جدید تیمش رونمایی کرد.
آمار خوب بیت سعید: 6 گل و 4 پاس گل

استقالل خوزستان پیروزی اش در دیدار نفس گیر مقابل پدیده و 
صعود به رده هفتم جدول را بیش از همه باید مدیون حسن بیت سعید 

باشد. 
شماره 7 آبی های خوزستان با دو پاس گل از روی نقطه کرنر به 
مهدی مومنی و محمد طیبی نقش مهمی در پیروزی قهرمان فصل 
گذشته لیگ، در وقتهای تلف شده در این بازی داشت. بیت سعید با 
2 پاس گلش دراین بازی ، تعداد پاس گلهایش را به عدد 4 رساند 
تا در کنار 6 گلی که برای استقالل خوزستان در این بیست هفته به 

ثمر رسانده یکی از مهره های کلیدی تیم پورموسوی باشد.
نارضایتی استقاللی ها

در این روزها بازیکنان قدیمی اس��تقالل به ش��دت از مشکالت 
مالی باشگاه ناراحت هستند.در حالی که 20 هفته از آغاز لیگ برتر 
می گ��ذرد، هنوز بازیکنان قدیمی این تیم 50 درصد از طلب فصل 
گذش��ته خود را دریافت نکرده اند و این موضوع باعث شده صدای 
آنها هم در بیاید.البته آنها فعاًل به خاطر دو بازی حس��اس اس��تقالل 
برابر السد و پرسپولیس ساکت هستند ولی اصاًل بعید نیست بعد از 

این 2 بازی صدای اعتراض آنها بلند شود.
کاظمی بهترین ریباندر غرب آسیا شد

ملی پوش بسکتبال ایران در پایان رقابت های غرب آسیا به عنوان 
بهترین بازیکن ریباندر این تورنمنت معرفی شد.

در پایان رقابت های بسکتبال غرب آسیا تیم ملی ایران بعد از لبنان 
نایب قهرمان ش��د و س��همیه آسیا کاپ سال آینده را کسب کرد. در 
پایان این تورنمنت ارسالن کاظمی، ملی پوش جوان بسکتبال ایران 
به عنوان بهترین ریباند کننده انتخاب ش��د.هم چنین فادی الخطیب 
ستاره تاثیرگذار بسکتبال لبنان که نقش زیادی در قهرمانی کشورش 
ایفا کرد به عنوان ارزش��مندترین بازیکن میدان انتخاب شد. نکته 
جال��ب توجه در مراس��م اختتامی��ه مس��ابقات در اردن این بود که 
مسووالن برگزاری این تورنمنت سکوی قهرمانی برای تیم ها آماده 

نکرده بودند و سکوی های قهرمانی انفرادی بود.
بدشانسی دنباله دار قلعه؛ ششمین غایب تراکتور

از قبل مش��خص ش��ده بود تراکتورس��ازی با 5 غایب به مصاف 
پرسپولیس می رود. 

خالد شفیعی، مهدی کیانی و مهدی شریفی به دلیل محرومیت و 
محم��د ایرانپوری��ان و هادی محمدی به عل��ت مصدومیت قادر به 
همراه��ی تیمش��ان مقابل پرس��پولیس نیس��تند. کادر پزش��کی 
تراکتورسازی در تالش است تا محمدی را به بازی برساند اما گویا 
او ه��م نمی رس��د. حاال اما خبر می رس��د شش��مین بازیکن غایب 
تراکتورسازی دراین بازی حساس  نیز مشخص شده است. شهرام 
گودرزی، مهاجم ریزنقش تراکتورس��ازان که در چند مس��ابقه به 
عن��وان مدافع کناری برای سرخپوش��ان تبریزی ب��ه میدان رفت، 

مصدومیتش طوالنی شده و نمی تواند مقابل پرسپولیس بازی کند.
دیدارمشهد لغو شد

دیدار تیم های سیاه جامگان و گسترش فوالد تبریز که قرار بود دیروز 
در هفته بیستم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱5 آغاز شود، به علت 
بارش س��نگین برف در مش��هد مقدس لغو شد.بنا به دستور مسوول 
برگزاری مس��ابقات لیگ برتر، این دیدار با یک روز تاخیر و امروز 

)شنبه( در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار خواهد شد.
دانشگاه پیروز نبرد صدرنشینان شد

دانشگاه با پیروزی در هفته سیزدهم بیست و ششمین دوره لیگ 
 برت��ر واترپل��و صع��ود خود را ب��ه دور بعد به عنوان صدر نش��ین 

قطعی کرد.
در اولین و حساسترین دیدار هفته نفت امیدیه میزبان دانشگاه آزاد 
اس��المی بود. امیدیه در ابتدای دیدار با یک بازی حس��اب شده از 
دانشگاه پیشی گرفت ولی در ادامه این دانشگاه بود که با مدیریت 
بازی با حساب ۱0 بر 8 از سد نفت امیدیه گذشت. در ادامه تیم های 
نی��روزی زمین��ی ارتش و نوفالح به آب زدن��د. در پایان این بازی 
مطابق انتظار نزاجا ۱۱ بر 6 پیروز میدان ش��د. در آخرین بازی این 
هفته در گچساران تیم نفت و گاز توانست با نتیجه ۱3 بر 5 نماینده 

اصفهان را شکست دهد و صاحب یک پیروزی قاطع شود.

 گ�روه ورزش�ی: هفت�ه بیس�تم لی�گ برت�ر فوتبال
برگ�زاری  ب�ا  دوم  درروز  کش�ور،  ه�ای  ه  باش�گا    
5 دیدار برگزار ش�د و نیم های خوزس�تانی صاحب یک 

پیروزی ویک تساوی و یک شکست شدند. 
اما صبای قم در اصفهان با شکست ذوب آهن دست به کار 
بزرگی زد. اس��تقالل خوزس��تان در خانه با گل دیر هنگام به 

پیروزی ارزشمندی دست یافت.
*برد شیرین شاگردان پورموسوی 

دی��دار تیم های اس��تقالل خوزس��تان و پدیده مش��هد با 
پیروزی دو بر یک میزبان به پایان رسید.استقاللی ها که با 
یک تغییر در قلب دفاع و یک تغییر در خط حمله به میدان 
آم��ده و از وج��ود محمد طیبی و علی اصغر عاش��وری در 
ترکی��ب اصلی بهره می بردند، در نیم��ه اول بهتر از پدیده 
ظاهر ش��دند و مزد این برتری  را با یک گل توس��ط مهدی 
مؤمنی دریافت کردند.قفل دروازه پدیده مش��هد در دقیقه 
38 ب��از ش��د و مهدی مؤمنی که مدت ه��ا موفق به گلزنی 
نش��ده بود، ش��ادی را به اردوی اس��تقاللی های خوزستان 
آورد ت��ا ای��ن تیم م��زد برتری یک نیم��ه ای را بگیرد و در 
پای��ان نیمه نخس��ت برنده ب��ه رختکن ب��رود.در نیمه دوم 
ش��رایط بازی کاماًل تغییر کرد و تیم پدیده مش��هد بر بازی 
مس��لط ش��د.بازیکنان پدیده برای زدن گل تساوی تالش 
می کردند، در دقیقه 78 توس��ط اس��ویوبا به گل تس��اوی 
رسیدند و بعد از زدن این گل باز هم به خط دفاعی استقالل 
فش��ار آوردند تا س��ه امتیاز کامل بازی را از آن خود کنند. 
در حال��ی ک��ه بازی رو به پایان بود، کاپیتان محمد طیبی با 
ضربه س��ر پیام آور ش��ادی استقاللی ها ش��د و در پی یک 
ضربه کرنر گل دوم را برای تیمش زد تا این بازی با نتیجه 

دو بر یک به سود استقالل خوزستان تمام شود.

* کار بزرگ صبا در اصفهان
دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن و صبا در هفته بیستم لیگ 
برتر فوتبال با برتری یک بر صفر شاگردان صمد مرفاوی به 
پایان رس��ید.این دیدار که در آن، دو تیم موقعیت های خوبی 
ب��رای گل زنی داش��تند، با برتری یک ب��ر صفر صبا به پایان 
رس��ید.در دقیقه 84، ش��وت خوب قاسم دهنوی از راه دور به 
تیرک دروازه برخورد کرد اما در برگش��ت، مهدی حسینی با 
ش��وت دیگری دروازه ذوب آهن را گش��ود. بعد از این گل، 
اصفهانی ها موقعیت های بسیار خوبی برای گل زنی به دست 
 آوردن��د ام��ا نتوانس��تند از آنها بهره ببرند.صبا ب��ا این برد، 
۱6 امتیازی شد اما در همان جایگاه پانزدهم جدول باقی ماند. 
ذوب آهن هم با این شکست، فرصت بازگشت به رده سوم را 

از دست داد تا پایین تر از استقالل در رده چهارم قرار بگیرد.
*برتری پیکانی ها با درخشش منشا

در ادامه هفته بیستم لیگ برتر، پیکان تهران در ورزشگاه 
ش��هدای شهر قدس میزبان سپاهان اصفهان بود که این دیدار 
در نهایت با نتیجه 3 بر 2 به س��ود پیکان به پایان رسید.برای 
پیکان در این دیدار عارف غالمی )گل به خودی دقیقه ۱3( و 
گادوین منشا در دقایق 44 و 55 گلزنی کردند.برای سپاهان 
در ای��ن دیدار احس��ان حاج صف��ی در دقیقه 65 و مس��عود 

حسن زاده در دقیقه 85 از روی نقطه پنالتی گلزنی کردند.
*ناکامی قرمزها در پایتخت

تیم فوالد خوزس��تان در بازی خارج از خانه مقابل س��ایپا 
تهران متحمل ششمین باخت فصل شد.گرمای بازی سایپا و 
فوالد در نیمه نخست باعث شده بود تا تماشاگران حاضر در 
استادیوم پاس سرمای هوا را چندان احساس نکنند.شاگردان 
فرک��ی بع��د از دو پیروزی متوالی مقابل دوتیم مش��هدی با 
روحیه ای باال در میدان حاضر شدند تا سه امتیاز این مسابقه 
خانگی را کس��ب کنند.فوالد در نیمه نخس��ت دوبار شانس 
گلزنی داشت که ضربه ساسان انصاری در دقیقه ۱0 به اوت 
رفت و در دقیقه 32 ضربه اسماعیل شریفات  با واکنش عالی 
حامد لک برگشت داده شد.در سمت مقابل اما بازیکنان سایپا 
شش موقعیت گلزنی را در نیمه اول خلق کردند که هیچ کدام 
ثمری نداشت.آغاز نیمه دوم با یک حمله سریع از جانب تیم 
سایپا همراه شد ولی غالمرضا رضایی در اولین ثانیه های این 
نیمه نتوانست از این فرصت مسلم گلزنی استفاده کند و توپ 
را ب��ه بی��رون زد. فوالدی ها که در نیمه دوم بهتر از نیمه اول 
ظاهر ش��ده بودند،روی یک توپ س��اده و یک پرتاب اوت 

مرتک��ب خطای پنالتی ش��دند و این پنالتی را حامد ش��یری 
تبدیل به گل کرد تا س��ایپا بدین شکل از میهمان پیش بیفتد.

این دیدار در نهایت با یک گل به سود سایپا تمام شد تا روند 
ناکامی فوالد خوزستان در نیم فصل دوم ادامه پیدا کند.

*تساوی نفتی  ها در ورزشگاه خالی از تماشاگر
دیدار تیم های صنعت نفت آبادان و نفت تهران در ورزشگاه 
بدون تماش��اگر تختی با تس��اوی بدون گل به پایان رس��ید.

شاگردان علی دایی با این تساوی در پنج دیدار نیم فصل دوم، 
س��ه تساوی و دو شکست تجربه کرده اند.نیمه اول بازی این 
دوتیم  بس��یار سرد و کم حادثه دنبال شد و دوتیم  ارائه گر 45 
دقیقه ی احتیاط آمیز و فاقد صحنه های مهیج بودند. نیمه دوم 
اما کاماًل متفاوت آغاز شد و صنعت نفت در همان پنج دقیقه 
ابتدای��ی ای��ن نیمه دوبار تا مرز گش��ودن دروازه نفت تهران 
پیش رفت. محمد ش��ادکام در دقیقه 47 و در پی اشتباه رضا 
اسدی مدافع نفت تهران با میالد فراهانی تک به تک شد ولی 
ضربه ش��ادکان را فراهانی با پا دفع کرد.رقم خوردن تساوی 
ب��دون گل در ای��ن مس��ابقه باعث ابقای نفت آب��ادان در رده 

دوازدهم و صعود نفت تهران به رده هشتم شد.

عل�ی حنطه شش�مین س�رمربی این 
فصل اس�تقالل اهواز بع�د از حمید رضا 
فرزانه، ابراهی�م تهامی، امیر میرزاییان، 
محمد سجادیان، سیاوش بختیاری زاده 
خواه�د بود و این رکورد جالب در فوتبال 
جهان اس�ت و حت�ی می ت�وان آن را در 

گینس ثبت کرد! 
 البت��ه پی��ش تر با تغیی��ر 72 درصدی در 
کادر فن��ی تیم  های دس��ته اولی همه متوجه 
عجایب رقابت های فوتبال قهرمانی دس��ته 
اول باش��گاه های کش��ور ش��ده اند. در لیگی که ۱8 تیم حضور دارند و هنوز ۱2 هفته به پایان بازی ها 
باقی مانده ۱3 تیم دست به تغییر در کادر فنی خود زده اند و همان طور که مالحظه می کنید در برخی 
تیم ها تغییرات بیش از یک بار بوده اس��ت و حتی به 5 بار هم رس��یده است!اس��تقالل اهواز در حالی 
ششمین مربی فصل جاری خود را انتخاب کرد که انتخابات قبلی به طور واضح نشان داد مشکل تیم 
فنی نبوده و شاید توانمندی بازیکنان و هم چنین مشکالت مالی است که این نتایج را رقم زده است. 
طبیعتا اگر مشکالت تیم به مسایل فنی برمی گشت 5 مربی قبلی باید تیم را متحول می کردند.به هر 
صورت علی حنطه در حالی به عنوان ششمین سرمربی این فصل استقالل اهواز انتخاب شده که این 
تیم در قعر جدول رقابت های فوتبال قهرمانی دس��ته اول باش��گاه های کشور است و از شانس زیادی 

برای ماندن در جمع تیم های دسته اولی برخوردار نیست. 

تیمی که با جذب ساس�ان انصاری، هر 
هفت�ه در جدول ب�اال و باالت�ر می آمد با 
حضور بختیار رحمانی، ترمزش کش�یده 
ش�د و حاال نه تنها سقوط می کند و برنده 
نمی شود که حتی توانی برای زدن گل هم 

ندارد. 
فوالد که توانس��ته بود در اواخر نیم فصل 
اول، خودش را تا پله های پنجم و شش��م هم 
باال بیاورد، در پایان هفته بیستم در رتبه دهم 

است.فوالد در هفته بیستم به خانه سایپا رفت و با یک گل شکست خورد. این شکست 
یعنی برای رسیدن به آخرین پیروزی تیم سعداوی باید به نیم فصل اول و هفته چهاردهم 
برویم که آنها با 3 گل صنعت نفت را شکست دادند. فوالد 2 امتیاز از 5 بازی اش در 
نیم فصل دوم گرفته درحالیکه در همین بازه زمانی و در نیم فصل اول، 3 امتیاز داشت.
مشکل دیگر فوالد، نزدن گل است. تیمی که تا همین چند هفته قبل، ساسان انصاری را 
در ترکیبش داش��ت و با گلها و پاس گلها و پنالتی گرفتن های ش��ماره 3 جلو می رفت، 
هیچ گلی در 5 و به عبارت بهتر 6 بازی اخیرش نزده است. آخرین گلی که به نام فوالد 
ثبت ش��ده در هفته پایانی نیم فصل بوده ولی آن گل را ماهان رحمانی، بازیکن پیکان 
وارد دروازه خ��ودی ک��رد. با این حس��اب، آخرین گل فوالدی ها به صنعت نفت بوده و 

پس از آن، تیم سعداوی طی 507 دقیقه اخیر گلی وارد دروازه رقبایش نکرده است.

جدال نفتی ها برنده نداشت

فوالد نعیم همچنان در حسرت برد

یک رکورد عجیب: 

6 مربی تا اینجای فصل
روزهای بد فوالد ادامه دارد؛ 

حسرت برد و گل

www.karoondai ly. i r
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11 ورزشی

دیار کارون

خبر

 با فوتبال می خواس�ت هم�ه رویاهای کودکی 
اش را محق�ق س�ازد ام�ا وقت�ی از رامهرم�ز ت�ا 
پرس�پولیس پایتخت را ب�ا پاهایی تاول زده طی 
ک�رد هی�چ گاه فکر نمی کرد ک�ه در ادامه این 
مس�یر جذاب و پر هیاهو به آدمهایی برخورد 
کند که از صدر تاذیلشان چو نیک بنگری همه 

درصد بگیر و حق السهم طلبند .
ازمدی��ر عام��ل وس��رمربی و مدیر برنام��ه گرفته 
تاسرپرست و معرف و لیدر و باقی قضایا .توآماده ای اما 
این کافی نیس��ت . برای عقد قرار داد باید بیس��ت درصد 
سهم مدیر عامل سی درصد سهم سرمربی و سی درصد 
س��هم مدی��ر و راب��ط را پرداخ��ت کن��ی و بیس��ت 
درصدباقیمان��ده ق��رارداد را برای خود ب��رداری !!این 
خالصه یک گفتگوی عریان و وپیشنهاد وقیحانه  است 
که او آن را یک پیشنهاد شرم آور می خواند .حاال در 
س��ن س��ی و یک س��الگی با دلی پر درد و بغضی 
ترکی��ده می گوید حاضرم خود را در کارون غرق 
کنم اما نانم را با اینان بر س��ر یک س��فره تقسیم 
نکنم و نخورم .عادل کاله کج جنوبی محجوب 
اینگون��ه به اس��تقبال س��ی و یک س��الگی 

خودرفته اس��ت.آنچه را که کاله کج از داللیس��م مزمن درفوتبال. در مصاحبه اش بیان کرده  
واقعیتی تلخ و دردناک است آیا به این فوتبال فسادزده که همچون مرداب آدمهایش را بلعیده 
ومی بلعد می توان امید رستگاری داشت؟  بر فوتبال ما چه گذشته و چه می گذرد که بسیاری از 
عوام��ل اجرایی و مدیریتی اش اینگونه به انواع آلودگیها معتاد ش��ده ان��د ؟ دریغ و درد .و درد 
بزرگتر آنجا است که سرتراشیده نجیب فوتبال برای مقاومت دربرابر این فساد و پیشنهادهای 
ش��رم آور، با طعنه ای تلخ انتحار و خودکش��ی را پیش میکش��د. نه !   با این فوتبال نمی توان 
معصومیت برباد رفته را احیا کرد و پرچم صداقت و شرافتمندی و غروررا درباد رقصاند و برای 
رویاهای کودکان امروز و فردا س��رودی س��اخت . وقتی فوتبال را تفکرداللی و زدو بندهای 
وقیحانه  و انواع و اقسام آدمهای فرصت طلب مدیریت  می کنند دیگر نمی توان  انتظار داشت 
که استعدادهای گمنامی  از کوچه پس کوچه های محرومیت و زمینهای خاکی بی نام ونشان در 
قامت ستارگانی درخشان ظهور کنند و عدالت و شایستگی وامید را به اثبات برسانند .هرکه بر 
درصده��ای. پیش��نهادی بیش��تر افزود او گزینش می ش��ود و ط��رف ق��رار داد خواهد بود نه 
شایس��تگی ها و توانمندی های فنی و روحی و تیمی !! این چکیده روابط و مناس��بات ناسالم و 
فاسد تجاری حاکم برفوتبال دو دهه اخیر است.  واقعیت دردناک تر این است که ادامه این روند 
فوتبال را که ورزشی متعلق به طبقات کارگر و زحمتکش و محروم ونادار است از ماهیت خود 
 خ��ارج کرده و به ورزش��ی مصادره ش��ده توس��ط پول��داران و دالالن اتوکش��یده با نقاب و

 بی نقاب  درخواهد آورد .بنابراین باید به همه هشدارها و افشاگری ها ی انجام شده توسط امثال 
 مس��عود ش��جاعی ها و ع��ادل کاله کج ه��ا و...توجه وی��ژه ک��رد و از درون آن ب��ه یک نگاه
 آسیب شناسانه و تحلیلی واستراتژیک رسید و   فوتبال را با تدوین دیدگاهی علمی و نظارت 

پذیر از این شرایط مرداب گونه نجات داد. عبدالکاظم دریساوی

پسرجنوبی نانش را با دالالن تقسیم نمی کند!

فوتبال و پیشنهادهای شرم آور

آگهى تاسيس شركت فيدار اوكسين صنعت اروند(سهامى خاص) به شماره ثبت 5324
خالصه اظهار نامه و اساسـنامه شـركت فيدار اوكسـين صنعت اروند (سـهامى خاص) كه د ر تاريخ 95/11/10 تحت 
شـماره 5324 در ايـن اداره بـه ثبت رسـيده و در تاريخ 95/11/10 از لحاظ امضاء ذيـل ثبت تكميل گرديده براى اطالع 
P.P.H :عموم  در روزنامه رسـمى و كثيراالنتشـار كارون آگهى مي شـود: 1) موضوع شـركت:1- تعمير انواع پمپ هاي
مرحله اي و تك مرحله اي  2- ساخت RO: صنعتى و نيمه صنعتى  3- اجراى انواع پايپينگ صنعتى و نيمه صنعتى: استيل 
– كاپر – كربن اسـتيل 4- بهره بردارى از سـايتهاى آبشـيرينكن: صنعتى و نيمه صنعتى 5- راه اندازى انواع الكترو پمپ و 
الكترو موتور 6- ساخت و توليد قطعات صنعتى: مكانيك 7- اجراى پايپينگ C.V.P 8- ساخت باكس هوزينگ كاتريج 
9- نصب و راه اندازى انواع موتورهاى دريايى 10- ساخت انواع شناور: بارج – يدك كش – بارج موتور دار 11- پايپينگ 
انواع شـناورها 2) مدت شـركت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود 4) مركز اصلى شـركت: خرمشـهر – چهارراه  نقدى – 
خيابان هريسچى – روبه روى مسجدقدس،  كد پستى 6419858118 5) سرمايه شركت: مبلغ 1000000 ريال نقدى 
منقسـم به 100 سـهم با نام كه مبلغ 1000000 ريال سـرمايه نقداً طى گواهى شـماره 531126 مورخ 1395/11/04 
بانـك صـادرات شـعبه 0210 بـازار صفـا پرداخـت گرديد. 6) اولين مديران شـركت: آقاى حسـين خاطـرى با كد ملى 
2993954482 به سمت عضو هيات مديره آقاى حميد ناصريان نسب با كد ملى 1910871850 به سمت مدير عامل 
و رئيـس هيـات مديـره آقاى خليل ناصريان نسـب با كد ملى 1820107264 به سـمت عضو هيـات مديره و آقاى عزيز 
ناصريان نسـب با كد ملى 1820107264 به سـمت عضو هيات مديره براى مدت دو سـال انتخاب شـدند. 7) دارندگان 
حق امضا: كليه اسـناد و اوراق بهادار و تعهد آور و تجارى و بانكى شـركت از قبيل چك، سـفته و بروات و عقود اسـالمى و 
قراردادها و مكاتبات عادى و ادارى با امضا منفرد رئيس هيات مديره همراه با مهر شـركت معتبر مي باشـد. 8) اختيارات 
مديـر عامـل: طبـق اساسـنامه شـركت 9) بـازرس اصلـى و على البـدل: خانـم سـيده نجمـه هاشـمى به شـماره ملى 
1820081451 به سمت بازرس اصلى و خانم نداء شريفى به شماره ملى 1899765336 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت يك سال انتخاب گرديد. م/الف 9/1095                                      حسين ميرزايى – سرپرست اداره ثبت شركت ها  

آگهى ابالغ مفاد دادخواست و ضمائم
آقاى اكبر تامرادى منگانى فرزند محمد جعفر دادخواست بطرفيت 1- يونس زكوى فرزند 2- مينا ديوانى هويزاوى – 
بخواسـته الزام خواندگان به انتقال سـند يكدسـتگاه خودرو سـوارى پرايد به شـماره شـهربانى 587 ق37/ايران 24 و 
پرداخت هزينه دادرسـى مقوم به 3/100/000 ريال تقديم كرده  كه به اين شـعبه ارجاع به شـماره 951050/11/95/ 
ش ب حقوقى به ثبت رسيده است حسب تقاضاى نامبرده و اجازه محكمه مستنداً به ماده 73 قانون آئين دادرسى مدنى 
يك نوبت در يكى از روزنامه هاي كثيراالنتشـار درج و از نشـر آگهى در روز يكشـنبه مورخ 95/12/15 ساعت 8:30 صبح 
در جهت دادرسى در شعبه شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو حضور يابد و يا قبل از موعد مقرر بدفتر شعبه مراجعه و 
يا دريافت نسـخه ثانى دادخواسـت و ضمائم  هر گونه دفاع و پاسـخى بدعوى مطروحه وارد قبل از جلسـه دادرسى اعالم 

نمايد بديهى است در صورت عدم حضور و يا عدم ارسال اليحه دادگاه تصميم مقتضى خواهد گرفت.
شعبه 11 شوراى حل اختالف مجتمع شماره دو اهواز 

آگهى حصر وراثت
آقاى على شـهرت سـداوى نام پدر عبد النبى بشناسـنامه 11476صادره از دشت آزادگان درخواستى بخواسته صدور 
گواهـى حصـر وراثـت تقديـم وتوضيـح داده كه پدرم مرحـوم عبدالنبى شـهرت سـداوى بشناسـنامه 12633 صادره 

دشـت آزادگان در تاريـخ 95/10/18 در دشـت آزادگان  اقامتـگاه دائمـى خـود فـوت ورثه اش عبارتنـد از: 1- متقاضى با 
مشـخصات فوق الذكر 2- حميد سـداوى به ش ش 1048 ص از دشـت آزادگان 3- حسن سداوى به ش ش 1083 ص از 
دشت آزادگان 4- احمد سداوى به ش ش 75 ص از دشت آزادگان 5- كريم سداوى به ش ش 1234 ص از دشت آزادگان 
(پسران متوفى) 6- جميله سداوى به ش ش 917 ص از دشت آزادگان (دختر متوفى )  7- جسمه بنى اسد به ش ش 671 
ص از دشت آزادگان (همسر متوفى) و الغير اينك با  انجام تشريفات قانونى مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا 
هـر كـس اعتـراض دارد يـا وصيت نامه  ازمتوفى نزد ا و باشـد از تاريخ نشـر آگهى ظرف يك ماه بـه دادگاه تقديم دارد و اال 

گواهى صادر و هروصيت نامه بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود ازدرجه اعتبار ساقط است. م/الف  748
بابا گلى - قاضى شوراى حل اختالف شهرستان دشت آزادگان 

آگهى فقدان سند
خانم نسيمه عفرى با تسليم دو برگ استشهاد گواهى شده دفتر خانه 217 دشت آزادگان مدعى است كه سند مالكيت 
ششـدانگ پالك 929/870 واقع در بخش 9 در صفحه 356 دفتر ذيل 12836بنام نسـيمه عفرى ثبت و سـند مالكيت 
صادر و تسـليم گرديده و برابر سـند قطعى شـماره – دفتر خانه – انتقال قطعى يافته كه برابر اسـناد 89/5/24-14326 
دفتر خانه 38 سوسنگرد نزد بانك صادرات شعبه سوسنگرد در رهن است كه بعلت جابجايى مفقود گرديده لذا بدستور 
تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم يك نوبت آگهى ميشود كه هر كس مدعى 
انجام معامله يا وجود سـند مالكيت نزد خود ميباشـد ميتواند ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشـار اين آگهى اعتراض خود را 
باين اداره تسـليم دارد و در غير اين صورت پس از سـپرى شـدن مدت قانونى و عدم واخواهى سـند مالكيت المثنى بنام 
مالك صادر خواهد شد.                                                                                                              كفيل ثبت شهرستان دشت آزادگان – جاللى 

آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرايى كالسه 9300279
آگهى مزايده تاريخ انتشار 95/11/16 بدينوسيله در كالسه 9300279به اطالع عموم مى رساند: ششدانگ اتومبيل 
سوارى مگان مشكى رنگ مدل 1391 داراى پالك انتظامى به شماره ايران 77-491 ى 93 كه برابر سند نكاحيه 7177 
مورخ 1380/12/10 تنظيمى دفتر 24 كرج مى باشـد. توصيف اجمالى آن عبارت از : سـوارى مگان داراى پالك انتظامى 
 132234C است پالك مشخصات دارد شماره موتور  CCA  200 491 ى 93 ايران 77 مشكى رنگ مدل 1391 تيپ
و شماره شاسى    NAPLM050E01025427و دنده اتومات مى باشد. بيمه ثالث ملت تا 95/11/20 دارد الستيك ها 
30 درصد فرسودگى دارد. از قسمت سمت راست درب هاى جلو و عقب و گلگيرهاى جلو و عقب اثر تصادف و خط و خش 
به صورت مالشـى جزئى دارد- زوار درب عقب چپ شكسـته اسـت – گوشـه سـپر جلو دو طرف شكستگى دارد- هاللى 
گلگير عقب چپ اثر خراشـيدگى دارد- داراى راديو ضبط پايونر اسـت و موتور روشـن و سالم مى باشد. اتومبيل مذكور در 
آدرس كرج: كرج ميدان آزادگان خ طالقانى شـمالى كوچه شـجاعى پاركينگ عمومى هايپرمى طبقه سـوم قرار دارد. كه 
برابر نظر كارشـناس رسـمى دادگسـترى در مورخه 1395/10/7 اتومبيل مذكور به مبلغ 550/000/000 ريال ارزيابى 
گرديده است كه در روز سه شنبه 95/12/3 از ساعت 9 الى 12 در محل اجراى ثبت كرج از طريق مزايده نقدا به فروش 
مى رسـد. مزايده از مبلغ پايه كارشناسـى به مبلغ 550/000/000 ريال شـروع و به باالترين مبلغ پيشـنهادى از طرف 
خريدار فروخته خواهد شد. كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول خواهد 
شـد. ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسـمى اعالم گردد مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان سـاعت و مكان مقرر 
برگزار خواهد شد. م/الف 50881                                                                                                     معاون اجراى ثبت كرج- والح واجارى

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى 
برابـر راى شـماره 139560317009000828 هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيت ثبـــتـى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سوسنگرد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم 
مكيه سـعيداوى فرزند اسـماعيل به شـماره شناسـنامه 8830 صادره ازسوسـنگرد در يك باب ساختمان  به مساحت 64/ 
221مترمربع پالك فرعى از 929 اصلى واقع در سوسـنگرد مالكيه عليا خيابان سـاحلى خريدارى از مالك رسـمى آقاى /
عبداله عبدالهى سعيدى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مي شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به 
مدت دو ماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خـود را بـه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اسـت در صورت انقضاى مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1395/11/2 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/16                                                                
حسن سداوى-رئيس ثبت اسناد و امالك دشت آزادگان
آگهى موضوع ماده 3و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
برابـر راى شـماره 139560317009000839 هيـات اول موضـوع قانـون تعيين تكليف وضعيـت ثبـــتى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك سوسنگرد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
رحيم شميسى فرزند هليل بشماره شناسنامه 215 صادره ازسوسنگرد در يك باب ساختمان به مساحت 38/ 178مترمربع 
پالك فرعى از 929 اصلى واقع در سوسـنگرد سـه راهى هويزه خ شـهيد ناظم حمادى خريدارى از مالك رسمى آقاى ناصر 
خنجرى اصل  محرز گرديده اسـت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مي شـود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
بـه مراجـع قضايى تقديم نمايند. بديهى اسـت در صـورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 95/11/2 تاريخ انتشار نوبت دوم: 95/11/16
جاللى - كفيل ثبت اسناد و امالك دشت آزادگان
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد 

سند رسمى
برابر راى شماره 139560317009001088 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 
فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  حوزه ثبت ملك سوسنگرد  تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم مريم حمادى فرزند 
نبى بشماره شناسنامه 1178 صادره از سوسنگرد در يك باب ساختمان به مساحت 165/50 متر مربع پالك فرعى از 913 اصلى 
واقع در سوسنگرد كوى دانشگاه جنب دانشگاه خريدارى از مالك رسمى آقاى سيد شناور محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مي شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
داشـته باشـند مي توانند از تاريخ انتشـار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم نمايند. بديهى است در 
صـورت انقضـاى مـدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. تاريخ انتشـار نوبت اول: 

1395/11/16 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/30                           حسن سداوى – رئيس ثبت اسناد  امالك دشت آزادگان

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

برابـر راى شـماره 139360317009001767 هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  حوزه ثبت ملك سوسنگرد  تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
حميد جاللى فرزند  سـلمان بشـماره شناسـنامه 1374صادره از سوسنگرد در يك باب ساختمان به مساحت 437/46 متر 
مربع پالك فرعى از2780 اصلى واقع در سوسـنگرد جنب سـتا د فرماندهى  انتظامى قديم خريدارى از مالك رسـمى آقاى 
ناصر مرمضى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مي شود در صورتى 
كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
مـاه اعتـراض خود را به اين اداره تسـليم نمايند. بديهى اسـت در صورت انقضاى مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1395/11/16 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/30
حسن سداوى – رئيس ثبت اسناد  امالك دشت آزادگان

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

برابـر راى شـماره 139560317009000831هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تكليف وضعيت ثبتـى اراضى و 
سـاختمان هاى فاقد سـند رسـمى مستقر در واحد ثبتى  حوزه ثبت ملك سوسنگرد  تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى 
آقاى سيدموسـى موسـوى فرزند سـيد على بشماره شناسنامه16   صادره از سوسنگرد در يك باب ساختمان به مساحت 
256/25متر مربع پالك فرعى از 913 اصلى واقع در سوسـنگرد كوى مشـروطه خيابان شـهيد محمودى  خريدارى از 
مالك رسـمى آقاى/ طالب سـياحى محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مي شـود در صورتى كه اشـخاص نسبت به صدور سـند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مي تواننداز تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1395/11/16 تاريخ انتشار 

نوبت دوم: 1395/11/30                                                                            حسن سداوى – رئيس ثبت اسناد  امالك دشت آزادگان
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمان هاى فاقد 

سند رسمى
برابـر راى شـماره139560317009001069  هيـات اول موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعيـت ثبتـى اراضى و 
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى  حوزه ثبت ملك سوسنگرد  تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى 
رسول چلداوى فرزند شاطر بشماره شناسنامه 192 صادره از مركزى در يك باب ساختمان به مساحت 201/68 متر مربع 
پالك فرعى از 913 اصلى واقع در سوسنگرد كوى جهاد فلكه سنبل خيابان 20 مترى خريدارى از مالك رسمى آقاى معلعل 
سـوارى محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مي شـود در صورتى كه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تسليم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. تاريخ انتشار نوبت اول: 1395/11/16 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1395/11/30
حسن سداوى – رئيس ثبت اسناد  امالك دشت آزادگان
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25
24
25
24
22
16
21
15
18
16
12
13
12

20
15
11
11
1
2
0
-1
2
0
-4
-7
-8
-11
-12
-19

5
13
18
14
23
23
24
23
14
21
19
25
24
23
25
31

44
38
34
33
29
28
26
26
25
24
23
22
19
16
16
10

جدول رده بندی لیگ  برتر فوتبال
بازی امتیازخوردهزدهباختتساویبردنام تیم تفاضل


