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سال هجدهم /شماره 4948

گفت و گو با علی کریمی:

مهم نیست که علی کریمی باشد یا دست نشان
جای پرسپولیسیها بودم االن از این تیم نمیرفتم

بخش ورزش -سرمربی سپیدرود بعد از تغییر و تحوالت دوباره در کادر
مالکیت و مدیریتی باشگاه بار دیگر به رشت بازگشت تا استارت هدایت این
تیم در لیگ هجدهم را بزند.
علی کریمی از آن دست مربیان نسل جدید است که برای کار کردن در
باشگاه ها به دنبال شرایط خاص است .او که با مدیران سپیدرود هم به مشکل
خورده بود بعد از ورود استانداری و بازگرداندن مالکیت باشگاه دوباره به رشت
بازگشت تا تمرینات و تست گیری برای جذب بازیکن را آغاز کند.
ستاره سال های نه چندان دور پرسپولیس و تیم ملی که در ماه های
گذشته درگیری های لفظی اش با فدراسیون و سرمربی تیم ملی به
اوج رسید در فاصله چند روز تا آغاز جام جهانی در گفتگوی مفصل با
همشهری ورزشی به سئواالت و ابهامات اخیر پاسخ داد.
در چند روز گذشته خبر رسید تمرینات سپیدرود را آغاز
کرده اید.
بله من در حال حاضر در رشت حضور دارم و تمرینات تیم را آغاز کرده
ام البته شرایط تیم هنوز نامشخص است و من فقط در دو سه روز
گذشته یک تست استعداد یابی در رشت برگزار کردم که روز گذشته
این تست گیری تمام شد و حاال باید ببینیم در روزهای آینده چه
اتفاقی خواهد افتاد.
قبل از حضور شما در رشت دست نشان تمرینات تیم را زیر
نظر گرفت اما هواداران سپیدرود خواهان حضور شما شدند تا
دستنشان هم تیم را ترک کند.
هواداران سپیدرود به من لطف داشتند اما باید بگویم که کار دست
نشان حرفه ای نبود البته این را هم باید بگویم که خود دست نشان
هم مقصر نبود چون به او گفته بودند که ما با علی کریمی تسویه
کردیم در صورتی که چنین اتفاقی نیفتاده بود و جالب است در
روزهایی که تمام اخبار به صورت آنالین منتشر می شود دست نشان
نمی دانست هنوز با من و کادر من تسویه نشده است و قرارداد بست.
البته مهم این است که اتفاقات خوب برای سپیدرود در این فصل
بیفتد و مهم نیست که علی کریمی باشد یا دست نشان.
در شرایطی که باشگاه پرسپولیس با محرومیت دست و پنجه
نرم می کند بعضی از بازیکنان تیم را ترک می کنند و تیم را تنها
میگذارند ،به عنوان اسطوره پرسپولیس در این باره چه نظری دارید؟
باید این مطلب را عنوان کنم که شاید چون من خودم از پرسپولیس رفتم حاال
هر حرفی بزنم خودم ناقض آن باشم اما ما زمانی پرسپولیس را ترک کردیم که
محروم نبود .حتی قبل از من مهدوی کیا ،کریم باقری ،امامی فر و ترابیان و خیلی
از بازیکنان دیگر چه قبل از من و چه بعد از من از تیم جدا شدند همین شرایط را
داشتند اما باید قبول کنیم این دفعه شرایط پرسپولیس شرایط خاصی بود  ،هست
و می خواهم به همین دلیل نکته ای را بگویم.
چه نکته ای؟
من اگر به شخصه خودم در این شرایط فوتبال بازی می کردم و با تیمی که
دو بار متوالی قهرمان شده است در این شرایط هرگز تیم را تنها نمی گذاشتم
و حتی باید بگویم جایی بهتر از پرسپولیس را هرگز نمی توانستم پیدا کنم .
خیلی از این بازیکنان که هنوز قرارداد را نبسته اند یا هنوز وضعیت مشخصی
ندارند یا از لیگ هایی پیشنهاد دارند که هنوز خود من اسم آن لیگ را
نشنیدهام که البته این مسائل را در رسانه ها متوجه می شویم و فقط امیدوارم
بازیکنان از این تصمیمی که گرفتند  6ماه دیگر پشیمان نشوند.

به نظرتان دلیل این اتفاقات چیست؟
آن زمانی که بازیکنان از پرسپولیس جدا می شدند هرگز قراردادشان قابل
مقایسه با بازیکنان حال حاضر پرسپولیس نیست و البته این را هم باید بگویم
که از این بازیکنان در پرسپولیس خیلی آمده اند و رفته اند  .کامال طبیعی
است اما اگر قراردادها به نوعی بسته شود که مانند فوتبال روز دنیا بلندمدت
باشد بازیکنان را می توان درست مدیریت کرد.

کمی از پرسپولیس فاصله بگیریم تیم ملی ایران روز جمعه اولین
دیدار خود را در جام جهانی برگزار خواهد کرد.
در مورد تیم ملی که دیگر صحبتی ندارم و مثل همه مردم ایران برای تیم
ملی آرزوی موفقیت می کنم تنها می خواهم نکته ای را بگویم .خیلی ها فکر
می کنند من اگر انتقادی به کی روش می کنم در مورد نوع شخصیت و نوع
اظهار نظر کی روش صحبت کردم و هرگز در مورد مسائل فنی سرمربی تیم
ملی صحبت نکردم و فقط جواب توهین های او را دادم.چون باالخره هر مربی
شخصیت خودش را دارد و اگر صحبتی در مورد سید جالل و وریا کردم چون
بازیکنانی بودند که می توانستند جزو نفرات اصلی تیم ملی باشند.
نکته اینجاست که در ماههای گذشته تنش زیادی بین شما و کی
روش رخ داد.
من اگر حرفی زدم به خاطر توهینی بود که کی روش به من کرد و تا روزی
که کی روش از من عذرخواهی نکند من از موضع خودم کوتاه نمی آیم تا
روزی که کی روش در ایران باشد حاال می خواهد این موضوع  2ماه دیگر
طول بکشد یا  10سال دیگر.
حریفان تیم ملی را چطور می بینید؟
من هم دوست دارم تیم ملی ایران در جام جهانی بازی های خوبی را انجام

دهد و تمام مردم ایران را خوشحال کند نکته اینجاست که در جام جهانی
هر نتیجه ای ممکن است رقم بخورد به همین دلیل نتیجه غیر قابل پیش
بینی است .
فکر می کنید ایران می تواند از گروه خودش صعود کند؟
ایران شاید روی کاغذ شانسی نداشته باشد اما انقدر اتفاقات غیرمنتظره در
فوتبال افتاده است که انتظار هر چیزی را می توان داشت پس ایران هم شانس
دارد از گروه خودش صعود کند و امیدوارم اتفاقات خوبی برای
تیم ملی در جام جهانی بیفتد.
به عنوان کسی که سالها در تیم ملی حضور داشته
در آستانه جام جهانی خیلی از نوع پست های بازیکنان
و به خصوص پست روزبه چشمی انتقاد می شود در این
مورد چه نظری دارید؟
خب باید بگویم مربیگری کامال سلیقه ای است و کی روش
تشخیص داده که روزبه چشمی در دفاع آخر بازی کند .روزبه
چشمی جزو بازیکنان تاثیرگذار استقالل در این فصل بود اما
با این شرایطی که تیم ملی دارد به نظر من که البته شاید نظر
من برای خیلی ها مهم نباشد روزبه در پست هافبک دفاعی
خیلی بیشتر می تواند به تیم ملی کمک کند .اما میخواهم در
مورد تیم ملی مطلبی را بگویم.
چه مطلبی؟
من از مطبوعات این انتظار را دارم که این را بدانند قرار نیست
اگر تیم ملی به امید خدا نتیجه گرفت فقط کارلوس کی روش
کاری کرده است و اگر خدای نکرده تیم ملی نتیجه نگرفت
تقصیرش به گردن علی کریمی  ،برانکو و شفر بیافتد .این را
باید بگویم از نتیجه نگرفتن تیم ملی سودی گیر من نمی
آید نمی دانم چرا یکسری از افراد فکر می کنند اگر تیم ملی
نتیجه نگیرد من سود می برم ،من چه سودی می توانم از
نتیجه نگرفتن تیم ملی ببرم؟ مگر من دنبال مربیگری تیم
ملی هستم؟ این حرف خنده داری است.
البته خود کی روش هم اعالم کرده بعد از من نباید مربی بیاید که
بازیکنی را که به بطری آب لگد می زند بازی دهد.
اتفاقا من برای این مطلب هم پرونده اش را دارم اوال که من بعد از این اتفاق
در بازی بعد بیرون بودم البته می گویند که آدم دروغگو کم حافظه می شود
ثانیا چرا استاد در این  8سال این صحبت را نکرده بود چه کسی این مطلب
را به کی روش یادآوری کرد.
با همه این اتفاقات برای دیدن جام جهانی به روسیه خواهید رفت.
من نمی دانم این چه صحبتی است چرا همه انتظار دارند من به روسیه بروم
من جام جهانی را از خانه تماشا می کنم .اگر می خواستم خیلی راحت می
توانستم برای دیدن جام جهانی بروم اما حاضر نیستم به هر قیمتی به روسیه
بروم .اصال من یک سوالی دارم؟ طرف در به در دنبال تمدید قرارداد خودش
است اما این همه ایراد می گیرد از فدراسیون فوتبال .تو خودت می گویی با
ما کسی بازی دوستانه انجام نمی دهد پس برای چه انتظار داری قرارداد 4
ساله جلوی تو بگذارند اما حاال هم می گویم من با کی روش و گنده تر از کی
روش حاضرم مناظره کنم چرا زمانی که کی روش دستیار می خواست من
اسطوره بودم اما حاال شده ام دشمن تیم ملی .کی روش که از من ایرانی تر
است چرا  40درصد از قراردادش را تخفیف نمی دهد تا  4ساله تمدید کند!

مدیرکل ورزش و جوانان گیالن:

مشکل اصلی سپیدرود این است که مالک باشگاه  فقط بیانیه صادر می کند

بخش ورزش -شرایط فعلی سپیدرود به گونه ای است که این تیم نه
مالک مشخصی دارد و نه سرمربی که هواداران به آینده اش امیدوار باشند.
اخیرا شایعه شده که هیات فوتبال به دنبال آن است که تیم را به
طرف خودش بکشد و اداره کل ورزش و جوانان هم چنین نظری
دارد .درخصوص این شایعات مریم بخشی مدیرکل ورزش و جوانان
گیالن مصاحبه ای با سایت گل انجام داده که طی آن خبر از حل
مشکالت سپیدرود می دهد.
خانم بخشی این داستان ادامه دار سپیدرود کی به پایان می
رسد؟
حقیقت را بخواهید ما به دنبال این هستیم کمتر مصاحبه کنیم تا
حداقل مشکالت بیشتر از این نشود .متاسفانه هر صحبتی که می
شود هر کسی یک برداشتی از آن می کند و با واکنش های زیادی از
سوی مسووالن و هواداران مواجه می شویم .البته هواداران حق دارند
نگران تیم شان باشند چون سپیدرود یک تیم مردمی است و همه
نگران آن هستند.
مشکل اصلی سپیدرود این است که مالک باشگاه (جواد تن زاده)
اصال حرف نمی زند و برای هر اتفاق یا مصاحبه ای از سوی سرمربی
و دیگران فقط بیانیه صادر می کند! اگر او خودش صحبت کند شاید
خیلی از مشکالت حل شود.بخشی از این مشکالت به همین موضوع
برمی گردد و من هم اعتقاد دارم آقای تن زاده باید حرف هایش را شفاف
بزند و مشخص شود که برنامه اش چیست و هواداران و دیگران نیز از
مشکالت تیم باخبر شوند.بخشی هم به شرایط مالی و تعهدات مالک برمی
گردد که تا االن آقای تن زاده کامال به تعهداتش عمل نکرده و باید بدهی
ها را پرداخت کند .ما مشکل خاصی با مالک تیم نداریم و اگر او همین
امروز هم بدهی های تیم را پرداخت کند به مالکیتش ادامه می دهد.البته

این نکته را هم یادآور شویم که در حال حاضر یکسری مسایل حقوقی
وجود دارد که ما نمی توانیم بیش از حد در مورد مالک باشگاه اظهارنظر

کنیم چون هر حرفی بزنیم ،احتماال بار حقوقی داشته باشد و …
شایعه شده که هیات فوتبال تیم را به سمت خودش می کشد
و اداره کل ورزش و جوانان هم به سمت خودش .حتی بحث هایی
مطرح شده که اداره کل به سمت تن زاده تمایل دارد .آیا چنین
چیزی حقیقت دارد؟
اصال چنین چیزی نیست و سپیدرود برای هواداران است و کسی نمی تواند

تیم را به سمت خودش بکشد .ما (اداره کل ورزش و جوانان) تمام تالش
مان را انجام می دهیم که هر طور شده مشکالت تیم را برطرف یا حداقل
کمتر کنیم .بعید می دانم هیات فوتبال هم بخواهد تیم را به سمت
خودش بکشد چون سپیدرود حدود  ۱۰میلیارد بدهی دارد که قطعا
هیات فوتبال نمی تواند این بدهی را پرداخت کند .البته خود اداره
کل هم توان پرداخت این بدهی را ندارد .حال با این وضعیت چرا
باید ماها به دنبال تیمی باشیم که این همه بدهی دارد.ما به دنبال
حل مشکالت تیم هستیم و نمی خواهیم هواداران بیش از این اذیت
شوند و کادرفنی هم بالتکلیف نمانند.
تا کی باید منتظر بمانند؟
قطعا تا یکی ،دو روز آینده این مشکل را برطرف خواهیم کرد.
اگر تن زاده نخواهد تیمداری کند آیا خریداری وجود
دارد؟
بله ،خریدار هست و اگر آقای تن زاده نتواند به تعهداتش عمل کند
تیم را به خریدار دیگری واگذار خواهیم کرد .در شرایط فعلی با جیب
خالی نمی شود تیمداری کرد .بدهی ها دارد انباشته می شود که
نباید بگذاریم بیشتر از این شود.
از شانس بد شما ملوان هم مشکالت زیادی دارد و باید
فکری به حال این تیم هم کنید!
متاسفانه این گونه است و در تالش هستیم مشکالت این تیم را نیز حل
کنیم .پنجشنبه هفته جاری جلسه معارفه سرمربی جدید است که بعد از
این جلسه معارفه باید فکر ملوان هم باشیم .البته این بدین معنا نیست که
قبال فکر ملوان نبودیم و االن فکر ملوان افتادیم .مشکالت فوتبال زیاد است
که شهرهای غیرصنعتی بیشتر با آن درگیر هستند .ملوان با کسر امتیاز هم
مواجه شده که امیدواریم مشکالتش بیش از این نشود.

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماسال
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای اصالحی شماره  139760318022001150مورخ  1397/2/31هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماسال تصرفات مالکانه بالمعارض
متقاضی آقای ولی اله کرمی میله سرا فرزند وجی اله به شماره شناسنامه  9صادره از
ماسال در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت  351/11مترمربع مشتمل بر یک
باب انباری فاقد مجوز به مساحت  30مترمربع پالک  6000فرعی از  23اصلی مفروز
و مجزی شده از پالک  52فرعی از  23اصلی واقع در قریه چلمه سرا بخش  26گیالن
خریداری از نسق وجیه اله کرمی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب
در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند
مالکیت صادر خواهد شد.
 1215ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول 1397/03/08 :تاریخ انتشار نوبت دوم1397/03/23 :
آرمان کاظمی  -رییس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماسال
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760318022000888مورخ  1397/2/19هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماسال تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صمد
شکوری لنگ فرزند حسین به شماره شناسنامه  330صادره از ماسال در شش دانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  2774مترمربع پالک  1405فرعی از  22اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  26فرعی از  22اصلی واقع در قریه لنگ بخش 26
گیالن خریداری از مالک رسمی آقای حسین شکوری محرز گردیده است .لذا به
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 1222ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول1397/03/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/03/23 :
آرمان کاظمی  -رییس ثبت اسناد و امالک

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماسال
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760318022000925مورخ  1397/2/22هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماسال تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای صمد
شکوری لنگ فرزند حسین به شماره شناسنامه  330صادره از ماسال در شش دانگ
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  4333مترمربع پالک  1044فرعی از  22اصلی
مفروز و مجزی شده از پالک  23فرعی از  22اصلی واقع در قریه لنگ بخش 26
گیالن خریداری از مالک رسمی آقای حسین شکوری لنگ محرز گردیده است .لذا
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود در صورتی
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 1219ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول1397/03/8 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/03/23 :
آرمان کاظمی  -رییس ثبت اسناد و امالک
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در سر کیروش چه میگذرد؟

بخش ورزش -دو روز ،فقط دو روز تا روز سرنوشت برای تیم ملی ایران
باقی مانده است .ایران جمعه ساعت  ۱۹:۳۰در اولین بازی خود در جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه به مصاف مراکش میرود .کارلوس کیروش ،سرمربی
پرتغالی ایران ،دیدار با مراکش را مهمترین بازی ایران در روسیه میداند.
نتیج ه گرفتن در این دیدار میتواند ایران را به تاریخسازی مقابل اسپانیا
و پرتغال ،دو غول فوتبال جهان ،امیدوار کند .مهمترین دغدغه کارلوس
کیروش در این روزها انتخاب ترکیب اصلی است.
کیروش در دو سال اخیر نشان داده در هر بازی میتواند حریف را غافلگیر
س زدن ترکیب اصلی ایران کار سادهای نیست .با وجود این
کند و حد 
میتوان با توجه به بازی دوستانه تیم ملی مقابل ترکیه و وضعیت اردوی تیم
ملی ،درباره ترکیب ایران در بازی با مراکش پیشبینی کرد.
وضعیت روشن دروازه
کارلوس کیروش بر خالف چهار سال پیش اینبار درباره دروازهبان ابهامی
ندارد .جام جهانی  ۲۰۱۴با تصمیم غافلگیرکننده کیروش در درون دروازه
همراه شد؛ علیرضا حقیقی از رحمان احمدی و دانیل داوری سبقت گرفت
ن بار اما کیروش دروازهبان خود را از
و در هر سه بازی ثابت بازی کرد .ای 
ماهها قبل انتخاب کرد .علیرضا بیرانوند قطعا شمار ه یک ایران در روسیه
خواهد بود .رشید مظاهری و امیر عابدزاده هم ذخیرههای بیرانوند هستند.
قلب خط دفاعی
ط خوردن سیدجالل حسینی معادالت قبلی را ب ه هم زد .مرتضی
خ 
پورعلیگنجی نفر اصلی این پست خواهد بود .از بین پژمان منتظری ،مجید
حسینی ،روزبه چشمی و محمد خانزاده ،یک بازیکن با پورعلیگنجی یک
زوج تشکیل میدهد .ترکیب بازی با ترکیه و تمجید درخورتوجه کیروش
از روزبه چشمی که او را مدرنترین مدافع  ۱۰سال اخیر خواند ،نشان
میدهد باید منتظر زوج پورعلیگنجی  -چشمی بود.
دفاعهای کناری
در دفاع راست احتماال رامین رضاییان بازیکن ثابت ایران در بازی با مراکش
ط خوردن وریا غفوری شانس رضاییان را باال برد .پژمان
خواهد بود .خ 
منتظری و محمد خانزاده دیگر بازیکنانی هستند که توان بازی در پست
دفاع راست را دارند .کیروش در جام جهانی  ۲۰۱۴برای باال بردن توان
دفاعی تیم از منتظری در دفاع راست استفاده کرد .شاید در این جام از
رضاییان در بازی با مراکش و از منتظری در دو بازی بعدی استفاده شود.
در دفاع چپ ،اما و اگری وجود ندارد و میالد محمدی بازیکن ثابت است.
ی که برای میالد مشکلی پیش بیاید ،گزینه دوم حاجصفی است.
در صورت 
هافبکهای دفاعی
ایران معموال با دو هافبک دفاعی بازی میکند .محرومیت سعید عزتاللهی
در بازی اول ،کمی دست کیروش را بسته است .به احتمال فراوان ،زوج
احسان حاجصفی  -امید ابراهیمی در میانه میدان قرار بگیرد .احتمال
استفاده از زوج حاجصفی  -شجاعی هم وجود دارد .در دو بازی بعدی با
پایان محرومیت عزتاللهی شاید تغییراتی در این پست ایجاد شود.
هافبک بازیساز
یکی از مشکالت کیروش این پست است .او چهار گزینه پیشروی خود
میبیند؛ اشکان دژاگه ،مسعود شجاعی ،کریم انصاریفرد و سامان قدوس.
ی خود ،صد درصد آماده نیست .شجاعی و
دژاگه با توجه به مصدومیت قبل 
قدوس نیز شاید گزینههای اول کیروش نباشند .به همین دلیل در چند
بازی از انصاریفرد که یک مهاجم است ،در این پست استفاده شد .دژاگه اگر
از نظر بدنی مشکل نداشته باشد ،در ترکیب بازی با مراکش قرار میگیرد.
هافبکهای کناری
چهره شاخص تیم ملی ایران در سمت راست خط میانی توپ میزند؛
ت بازیکردن جهانبخش
علیرضا جهانبخش ،آقای گل لیگ هلند .درباره ثاب 
هیچ بحثی وجود ندارد .در سمت چپ هم گزینه اصلی مهدی طارمی است.
ن حال طارمی در بازی دوستانه با لیتوانی کمی آسیب دید و درباره
با ای 
رسیدنش به بازی اول با مراکش کمی تردید وجود دارد .اگر مصدومیت
طارمی جدی نباشد ،او و جهانبخش دو هافبک کناری ایران در بازی با
مراکش خواهند بود .وحید امیری ،مهدی ترابی و سامان قدوس هم نفرات
ذخیره این پستاند.
مهاجم
ایران با یک مهاجم بازی خواهد کرد و شانس سردار آزمون از رضا قوچاننژاد
ن حال این پست از آن پستهایی
و کریم انصاریفرد کمی بیشتر است .با ای 
است که معموال کیروش در آن تغییرات زیادی انجام میدهد و احتماال به
همه مهاجمان ایران در جام جهانی بازی خواهد رسید.
بازیکنان چندپسته
برای بازی با مراکش میتوان از بازی علیرضا بیرانوند ،میالد محمدی،
مرتضی پورعلیگنجی ،احسان حاجصفی و علیرضا جهانبخش صددرصد
مطمئن بود .رامین رضاییان ،روزبه چشمی ،امید ابراهیمی و سردار آزمون
نیز به ترکیب اصلی خیلی نزدیکاند .مهدی طارمی و اشکان دژاگه اگر
آسیبدیده نباشند ،دیگر نفرات اصلی خواهند بود .پژمان منتظری ،کریم
انصاریفرد و مسعود شجاعی نفراتیاند که در صورت تغییر در این ترکیب
۱۱نفره ،بیشترین شانس را برای بازی دارند .کیروش در دیدارهای انتخابی
به صورت مرتب ترکیب اصلی ایران را تغییر میداد و نشان داد که فقط به
 ۱۱بازیکن اعتقاد ندارد .او عنوان کرد در آسیا فقط یک تیم میتواند ایران
را شکست دهد و آن هم نفرات ذخیره تیم ملیاند .در این میان ،حضور
چند بازیکن با قابلیت بازی در پستهای مختلف مثل پژمان منتظری،
محمد خانزاده ،روزبه چشمی ،احسان حاجصفی ،کریم انصاریفرد ،مسعود
شجاعی ،مهدی طارمی ،اشکان دژاگه ،سامان قدوس و ...این امکان را
به سرمربی پرتغالی میدهد که دست بازتری داشته باشد .احتمال این
که کیروش بخواهد مربیان حریف را غافلگیر کند و با ترکیبی غیر قابل
پیشبینی به میدان برود ،وجود دارد .او پیش از این گفته بود مراکش را
ب ه خوبی میشناسد ،مراکش اما شناختی از ایران ندارد .سرمربی تیم ملی
آخرین بازی تدارکاتی ایران را هم پشت درهای بسته برگزار کرد تا ترکیب،
تاکتیک و سیستمش لو نرود .رسیدن به این که در این روزها چه در سر
کیروش میگذرد ،کار سادهای نیست .باید  48ساعت دیگر هم صبر کرد».
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک ماسال
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  139760318022000069مورخ  1397/1/9هیات اول موضوع
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ماسال تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا
زمانی فرزند پرویز به شماره شناسنامه  103صادره از تهران در شش دانگ یک قطعه
زمین به مساحت  402/4مترمربع مشتمل بر یک باب خانه به مساحت  102مترمربع
پالک  395فرعی از  5اصلی مفروز و مجزی شده از پالک  60فرعی از  5اصلی واقع
در قریه وردوم بخش  26گیالن خریداری از نسق نوراله غریب زاده محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشود
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند
میتوانند 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 نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 1300ر م الف ث
تاریخ انتشار نوبت اول1397/03/08 :
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/03/23 :
آرمان کاظمی  -رییس ثبت اسناد و امالک

