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ﻫﻔﺘﻪﭼﻬﺎردﻫﻢﻟﯿﮓﺑﺮﺗﺮﺑﺴﮑﺘﺒﺎل

ﺷﺠﺎع در اﺻﻔﻬﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﻰ اﺳﺖ
ﻣﺴﻌﻮد اﻓﺸﺎرى
ﮔﺮوه اﺻﻔﻬﺎن

ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎى
ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان از دﯾﺮوز آﻏﺎزﺷﺪه
و ﺗﯿﻢﻫﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزى ﺧﻮدﺷــﺎن در دور
ﺑﺮﮔﺸﺖ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد؛ اﻣﺎ ﻓﺼﻞ
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻟﯿﮓ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه
اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ و ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺬب ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺟﺪﯾﺪ اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ؛وﻟﻰ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮژه اﯾﻦ ﭼﻨﺪ روز
اﺧﯿﺮ ﺳﺮوش رﻓﯿﻌﻰ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺳﺮﺑﺎز ﺗﯿﻢ
ﺗﺮاﮐﺘﻮرﺳﺎزى ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ
دوران ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزى درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺖ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ را ﺑﺮ ﺗﻦ
ﮐﻨــﺪ و ﺑﻪاﺣﺘﻤﺎلزﯾﺎد ﺣﺘــﻰ در ﺑﺎزى
ﻓﺮدا ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳــﺎﯾﭙﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ.
اﻣﺎ ﯾﮑﻰ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧــﻰ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻣﺪت ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎد در ﺳــﺮ ﺗﯿﺘﺮ اﺧﺒﺎر
رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر دارد ،ﺷــﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ
زاده ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯿﺎﻧﻰ ﺗﯿﻢ ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ در ﻧﯿﻢ ﻓﺼﻞ دوم
ﻟﯿﮓ ،ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﮐﺪام ﺗﯿﻢ را ﺑﺮ ﺗﻦ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.
ﺷــﺠﺎع ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺮاج در ﺑﺎزى ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻧﻔﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺘﻰ  4ﺟﻠﺴــﻪاى
روﺑﻪ رو ﺷﺪه و در ﺑﺎزى اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﭙﺎﻫﺎن
در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ؛
اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎل او ﺑﻪ ﺗﯿﻢ

ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮوﺻﺪاى زﯾﺎدى
اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺷــﺠﺎع ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوران ﺧﺪﻣﺖ
ﺳــﺮﺑﺎزى در ﺣﺎﻟــﻰ اﺑﺘــﺪاى ﻓﺼﻞ ﺑﻪ
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎى زﯾﺎدى
ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ ﭘﯿﻮﺳــﺘﻨﺶ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ

در ﻓﺼﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت
ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ،ﺑﺎﺷﮕﺎهﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺮاى دﻓﺎع ﻣﯿﺎﻧﻰ
در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده،
ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﻮد
ﮔﻮش ﻣﻰرﺳﯿﺪ وﻟﻰ درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻗﺮاردادى ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﭙﺎﻫﺎن داﺷﺖ ،ﻣﺠﺒﻮر
ﺷﺪ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺎﯾﺪ وﻟﻰ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن
ﻫﻢ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن
ﻣﻰداد ﺑﻪﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﺳــﺖ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ
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ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ ﺑﺎزى ﺷﺠﺎع ﺑﺎ ﭘﯿﺮاﻫﻦ ﺳﭙﺎﻫﺎن،
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴﻰﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺬب
ﺷﺠﺎع ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﺳﻌﻰ
ﻣﻰﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﻣﯿﺎﻧﻰ ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ
ﮐﻨﺪ .ﺣﺘﻰ ﭘﺲ از ﻗﺮارداد ﺳﺮوش رﻓﯿﻌﻰ
و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ،ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎه ادﻋﺎ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺒﺮﻫــﺎى ﻣﻬﻢ دﯾﮕــﺮى درراه
اﺳﺖ و ﻓﻌﻼ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺑﺎره آن ﺣﺮﻓﻰ
ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳــﺪ ﯾﮑﻰ از اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎى
ﻣﻬــﻢ ،ﺣﻀﻮر ﺷــﺠﺎع ﺧﻠﯿــﻞزاده در
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﻗﺼﺪ دارد
ﻃﯿﺒﻰ را از اﺳــﺘﻘﻼل ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺨﺮد
و ﺑﺮاى اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﭘﻮل ﻓﺮوش ﺷــﺠﺎع را
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ و  4ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺠﺎع
ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را درﻓــﺮوش او ﻣﺼﻤﻢﺗﺮ ﮐﺮده
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺧﻠﯿﻞزاده ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﻮد ،ﻣﺸــﮑﻞ ﺗﯿﻢ ﺑﺮاﻧﮑﻮ در دو ﭘﺴﺖ
ﮐﻠﯿﺪى ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﺤﻤﺪ اﻧﺼﺎرى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ،آﻧﻬﺎ ﻣﺪاﻓﻊ
ﭼﭗ ﺟﺪﯾﺪى ﻧﻤﻰﺧﺮﻧﺪ.
ﺷــﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞزاده ﻟﯿﮓ دوازدﻫﻢ ،در
ﯾﮏﻗﺪﻣﻰ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر
ﺳــﯿﺪ ﺟﻼل در اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﺴــﯿﺮ او را ﺑﻪ
ﺳــﻤﺖ اﺻﻔﻬﺎن ﻋﻮض ﮐﺮد .ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از
ﮔﺬﺷﺖ  4ﺳﺎل ،در ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻰ ﺷﺪن
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ﻋﮑﺲﺗﺰﯾﯿﻨﻰاﺳﺖ

ﺗﯿﻢ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺷﻬﺮدارى ﮐﺎﺷﺎن در ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺴــﮑﺘﺒﺎل ،ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﯿﺮوى زﻣﯿﻨﻰ ﺗﻬﺮان
اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﻤﻨﺎ ،ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل
در ﺣﺎﻟﻰ اﻣﺮوز ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷــﻮد ﮐﻪ دﯾﺪارﻫﺎى ﻫﻔﺘﻪ
ﺳﯿﺰدﻫﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﮐﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد روز دوﺷﻨﺒﻪ ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﮔﺬﺷﺖ آﯾﺖا ...ﻫﺎﺷﻤﻰ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻰ
ﻟﻐﻮ و ﺑﻪ زﻣﺎن دﯾﮕﺮى ﻣﻮﮐﻮل ﺷﺪ.
ﺗﯿﻢ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل ﺷﻬﺮدارى ﮐﺎﺷﺎن ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ
اﯾﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﺎت ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺎف داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺑﺮود،
اﻣﺮوز ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻧﯿﺮوى زﻣﯿﻨﻰ ﺗﻬﺮان اﺳــﺖ .ﻋﻀﻮﯾﺖ
ارﺳــﻼن ﮐﺎﻇﻤﻰ ﺑﺎزﯾﮑﻦ اﺻﻔﻬﺎﻧــﻰ در ﺗﯿﻢ ﻧﯿﺮوى
زﻣﯿﻨﻰ و ﺣﻀــﻮر او در ﮐﺎﺷــﺎن ﻣﻰﺗﻮاﻧــﺪ ﯾﮑﻰ از
ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎى دﯾﺪار اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎزى رﻓﺖ  2ﺗﯿﻢ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزى  84ﺑﺮ  59ﻧﯿﺮوى زﻣﯿﻨﻰ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎ  16اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﮏ
ﭘﻠﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارى ﮐﺎﺷﺎن در رده ﻫﻔﺘﻢ
ﺟﺪول ردهﺑﻨﺪى ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺴــﺘﺎده؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺰدﯾﮏ  2ﺗﯿﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮان روى اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ
زﯾﺎد ﺣﺴــﺎب ﺑﺎز ﮐﺮد.ﻣﺼﺎف ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و
داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﻰ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان در
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮدارى ﮔﺮﮔﺎن ﻫﻢ دﯾﮕﺮ دﯾﺪارﻫﺎى ﻣﻬﻢ ﻫﻔﺘﻪ
ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
ﻟﯿﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺴــﮑﺘﺒﺎل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳــﺖ :ﺳﺎﻋﺖ 16
ﺗﯿﻢﻫﺎى ﺷــﻬﺮدارى ﮔﺮﮔﺎن  -ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ آﺑﺎدان،
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﻰ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم  -داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ،ﻟﻮﻟﻪ آ .اس
ﺷﯿﺮاز  -ﺷﻬﺮدارى ﺗﺒﺮﯾﺰ و ﺷﻬﺮدارى ﮐﺎﺷﺎن  -ﻧﯿﺮوى
زﻣﯿﻨﻰ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ ﻣﻰ روﻧﺪ و ﺳــﺎﻋﺖ  17و
 45دﻗﯿﻘﻪ ﻫﻢ ﺷﯿﻤﯿﺪر ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮدارى اراك دﯾﺪار
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

20

ﺳــﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن در ﻟﯿﮓ ﻫﺮ دو دﯾﺪار را ﺑﻪ ﺳﻮد ﺧﻮد ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺳــﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن در اوﻟﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻟﯿﮓ
اﻣﺴﺎل در ﻣﺸــﻬﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ  2ﺑﺮ ﯾﮏ ﺑﺮاﺑﺮ ذوبآﻫﻦ
ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزى رﺳــﯿﺪ ﺗﺎ  2ﭘﯿﺮوزى ﺑﺮاى ذوبآﻫﻦ و ﯾﮏ
ﭘﯿﺮوزى ﺑﺮاى ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن ﺣﺎﺻﻞ روﯾﺎروﯾﻰﻫﺎى  2ﺗﯿﻢ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺳﻪ دﯾﺪار ﻗﺒﻠﻰ ﻫﺸﺖ ﮔﻞ ﺑﻪ
ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﮔﻞ ﺳﻬﻢ ذوبآﻫﻦ و ﺳﻪ ﮔﻞ
ﺳﻬﻢ ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺳﺮﭘﺮﺳــﺖ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻤﺎن ﺑﺎ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮﻣﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﻪﻏﯿﺮاز ﺟﻼل ﻋﺒﺪى ﺑﺎ
ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﯾﮑﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ.
ﻣﻬﺪى اﺧﻮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﺗﺴﻨﯿﻢ درﺑﺎره آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎى
ﻟﯿﮓﺑﺮﺗﺮ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻤﺎن ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮﻣﺎن
اداﻣﻪ دارد و ﺑﻪﻏﯿﺮاز ﺟﻼل ﻋﺒﺪى ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﯾﮑﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻧﺮﺳﯿﺪهاﯾﻢ.وى درﺑﺎره ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﻌﻮد

ﺣﺴﻦزاده ﮔﻔﺖ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﺣﺎل راﯾﺰﻧﻰ ﺑﺎ
ﺣﺴﻦزاده ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻﭼﯿﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖﺗﯿﻢﻓﻮﺗﺒﺎلﺳﭙﺎﻫﺎندرﺑﺎرهروﻧﺪﻣﺬاﮐﺮاتﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﮐﺮﯾﻤﻰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﺮﯾﻤﻰ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ،وى ﺑﺮاى ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد،
اﺑﺮاز ﻋﻼﻗﻪ داﺷــﺘﻪ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻰ را ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻮاب اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﭼﺸﻢ ﻃﻤﻊ ﻧﮕﺎه ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﭙﺎﻫﺎن

ﻣﻨﻬﺎى ﻓﻮﺗﺒﺎل
ﭘﺬﯾﺮاﯾﻰ ﺷﻬﺮدارى ﮐﺎﺷﺎن از
ﻧﯿﺮوى زﻣﯿﻨﻰ

ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎى ﻣﺪﻧﻈﺮ اداﻣﻪ دارد
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ذوبآﻫﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﯿﺮوزى ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن
اﺳﺖ .ذوبآﻫﻦ در ﺣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﮐﺴﺐ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﭘﯿﺮوزى
در دﯾﺪارﻫﺎى رو در رو ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن ﻣﻰرود
ﮐﻪ در ﻓﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎم ﺷﮑﺴــﺖ ﻫﻔﺘﻪ اول ﻟﯿﮓ اﺳــﺖ .ﺑﻪ
ﮔﺰارش اﯾﻤﻨﺎ ،ذوبآﻫﻦ و ﺳﯿﺎهﺟﺎﻣﮕﺎن در ﺣﺎﻟﻰ روز
ﺟﻤﻌﻪ در ورزﺷــﮕﺎه ﻓﻮﻻدﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺼﺎف ﻫﻢ ﻣﻰروﻧﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﺪار ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روﯾﺎروﯾﻰ آﻧﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯿﮓ
ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻰآﯾﺪ .ذوبآﻫﻦ در ﻓﺼﻞ اول ﺣﻀﻮر

ورزش

اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل او و ﺳــﯿﺪ ﺟﻼل در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺧﻂ دﻓﺎع ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﻪ
ﻣﯿﺪان ﺑﺮوﻧﺪ.
ﺷــﺠﺎع ﺑﻪ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ
ﻧﻤﻰرود
در ﻓﺼﻞ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ ،ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﻰ را ﺑﺮاى دﻓﺎع
ﻣﯿﺎﻧﻰ در ﻧﻈﺮ داﺷــﺖ ﮐﻪ ﯾﮑــﻰ از اﯾﻦ
ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺷﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺗﯿﻢ
ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎى
ﻓﺼﻞ ﻗــﺮارداد دارد؛ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺴــﻰﻫﺎ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺎزﯾﮑﻦ
ﻣﺬاﮐﺮه و ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﻗﺪام
ﮐﻨﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻰ را ﺑﺮاى درﯾﺎﻓﺖ رﺿﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺧﻠﯿﻞ زاده ﺑﺎ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺳــﭙﺎﻫﺎن اﻧﺠﺎم

دادﻧﺪ و ﺳﻪﺷﻨﺒﻪﺷــﺐ ﺣﺘﻰ در ﺑﺮﺧﻰ
از ﺷــﺒﮑﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﺑﺎ ﺻﺪور رﺿﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺧﻠﯿــﻞ زاده ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده اﺳــﺖ .اﯾﻦ
در ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﻓــﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ
ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﻪ ﻃﺎﻫﺮى ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﮕﺎه
ﺳﭙﺎﻫﺎن دﺳــﺘﻮر داده ﺗﺎ ﺑﻪﻫﯿﭻﻋﻨﻮان
رﺿﺎﯾﺘﻨﺎﻣﻪ ﺷــﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞزاده را ﺻﺎدر
ﻧﮑﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ ﺣﻀﻮر
اﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻊ در ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ
ﻣﻨﺘﻔﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﭙﺎﻫﺎن در ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ
اول ﻣﺸــﮑﻼت ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدى در ﺧﻂ
دﻓﺎﻋﻰ ﺧﻮدش داﺷــﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻦ ﻧﺎم ﻫــﺎدى ﻋﻘﯿﻠﻰ و ﻋﻠﻰ
اﺣﻤﺪى در ﻟﯿﺴــﺖ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﻣﺎزاد ﻫﻢ
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آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی اداره ثبت اسناد کاشان
ادامه از ...
)102رای شماره  139560302034018175هیأت دوم 0مریم
مومن فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه  689صادره از کاشان
به شماره ملی  -1261775538سه دانگ ازششدانگ یکباب
ساختمان بمساحت  100/05مترمربع بشماره  6780فرعی
مجزا ازشماره  5091/5514فرعی ازپالک -45اصلی واقع در
لتحربخش  2کاشان.
)103رای شماره  139560302034018174هیأت دوم0
جعفر عظیمی ستوده مقدم فرزند حبیب اله بشماره شناسنامه
 42692صادره از کاشان به شماره ملی  -1260416984سه
دانگ ازششدانگ یکباب ساختمان بمساحت  100/05مترمربع
بشماره  6780فرعی مجزا ازشماره  5091/5514فرعی از پالک
 -45اصلی واقع در لتحربخش  2کاشان.
)104رای شماره  139560302034017409هیأت دوم0
محمد دامیار فرزند علیرضا بشماره شناسنامه  6276صادره از
کاشان به شماره ملی  -1263375278ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  114/30مترمربع بشماره  6781فرعی مجزا ازشماره
 391فرعی ازپالک -45اصلی واقع در لتحربخش  2کاشان.
)105رای شماره  139560302034001001هیأت دوم0
ماشااله حوض سیری فرزند علی بشماره شناسنامه  866صادره
از کاشان به شماره ملی  -1261777301سه دانگ ازششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت  160/77مترمربع بشماره 13999
فرعی مجزا ازشماره 1477فرعی ازپالک  -49اصلی واقع
در صفی آباد بخش  2کاشان(.خریداری مع الواسطه یوسف
قدیری)
)106رای شماره  139560302034001002هیأت دوم 0ام
البنین فالح پور فرزند علی بشماره شناسنامه  864صادره از
کاشان به شماره ملی  -1261861381سه دانگ ازششدانگ
یکباب ساختمان بمساحت  160/77مترمربع بشماره 13999
فرعی مجزا ازشماره  1477فرعی ازپالک -49اصلی واقع
در صفی آباد بخش  2کاشان(.خریداری مع الواسطه یوسف
قدیری)
)107رای شماره  139560302034004927هیأت اول 0احمد
باقی فرزند محمد بشماره شناسنامه  38صادره از کاشان به
شماره ملی  -1262855810ششدانگ یکباب مغازه بمساحت
 18/30مترمربع بشماره  14033فرعی مجزا ازشماره 1656
فرعی ازپالک -49اصلی واقع در صفی آباد بخش  2کاشان
)108رای شماره  139560302034004609هیأت دوم0
محمدرضا مقصود فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 48
صادره از کاشان به شماره ملی  -1262346241ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  96/25مترمربع بشماره  14037فرعی
مجزا ازشماره  1480فرعی ازپالک -49اصلی واقع در صفی
آباد بخش  2کاشان(.خریداری مع الواسطه ازمحمد باغچائی)
)109رای شماره  139560302034003800هیأت دوم0
محمدرضا حمامیان فرزند حسین بشماره شناسنامه 5844
صادره از کاشان به شماره ملی  -1263370950سه دانگ
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  72/20مترمربع بشماره 14045
فرعی مجزا ازشماره  1243فرعی ازپالک -49اصلی واقع در

صفی آباد بخش  2کاشان(.خریداری مع الواسطه از رضا موتمن)
)110رای شماره  139560302034003801هیأت دوم0
معصومه اشراقی پور فرزند مرتضی بشماره شناسنامه  0صادره
از کاشان به شماره ملی  -1250027063سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  72/20مترمربع بشماره  14045فرعی
مجزا ازشماره  1243فرعی ازپالک -49اصلی واقع در صفی آباد
بخش  2کاشان(.خریداری مع الواسطه از رضا موتمن)
)111رای شماره  139560302034009173هیأت دوم0
حسین منصوری فرزند حشمت اله بشماره شناسنامه 7801
صادره از کاشان به شماره ملی  -0073054240سه دانگ
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  89/25مترمربع بشماره 14109
فرعی مجزا ازشماره  12545فرعی ازپالک -49اصلی واقع در
صفی آباد بخش  2کاشان.
)112رای شماره  139560302034009174هیأت دوم0
مرجان عظیمی تبار فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه 9370
صادره از کاشان به شماره ملی  -1250600051سه دانگ
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  89/25مترمربع بشماره 14109
فرعی مجزا ازشماره  12545فرعی ازپالک -49اصلی واقع در
صفی آباد بخش  2کاشان.
)113رای شماره  139560302034009188هیأت دوم0
حسن حدادی فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه  1045صادره
از کاشان به شماره ملی  -1263416993ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  70/73مترمربع بشماره  14119فرعی مجزا ازشماره
 10319فرعی ازپالک -49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2
کاشان.
)114رای شماره  139560302034012046هیأت دوم 0مریم
نوابی فرزند رضا بشماره شناسنامه  1صادره از کاشان به شماره
ملی  -1262486785ششدانگ یکبابخانه بمساحت 80/35
مترمربع بشماره  14163فرعی مجزا ازشماره  1479فرعی از
پالک  -49اصلی واقع در صفی آباد بخش  2کاشان.
)115رای شماره  139560302034012042هیأت دوم0
فاطمه صادقی طاهری فرزند منصور بشماره شناسنامه  0صادره
از کاشان به شماره ملی  -1250226244ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  123/90مترمربع بشماره  14164فرعی مجزا ازشماره
 1432فرعی ازپالک -49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2
کاشان(.خریداری مع الواسطه ازرحمت اله فتحی)
)116رای شماره  139560302034015440هیأت دوم0
محبوبه روشنائی فرزند جواد بشماره شناسنامه  242صادره از
کاشان به شماره ملی  -1261840038ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  79/72مترمربع بشماره  14166فرعی مجزا ازشماره
 1479فرعی ازپالک -49اصلی واقع در صفی آباد بخش 2
کاشان(.خریداری مع الواسطه محمد پشت مشهدی)
)117رای شماره  139560302034015302هیأت دوم0
فهیمه خلج امیرحسینی فرزند رضا بشماره شناسنامه 1602
صادره از کاشان به شماره ملی  -1261946324سه دانگ
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  73 /80مترمربع بشماره
 14169فرعی مجزا ازشماره  1430فرعی ازپالک -49اصلی
واقع در صفی آباد بخش  2کاشان(.خریداری مع الواسطه از

احمد فخاری)
)118رای شماره  139560302034015303هیأت دوم0
امیرحسین اسداله زاده خارکن فرزند ناصر بشماره شناسنامه
 148صادره از کاشان بشماره ملی  -1261901878سه دانگ
ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  73/80مترمربع بشماره 14169
فرعی مجزا ازشماره  1430فرعی ازپالک -49اصلی واقع در
صفی آباد بخش  2کاشان(خریداری مع الواسطه ازاحمد فخاری)
)119رای شماره  139560302034017381هیأت دوم0
احمدزاهدی فرزند عباس بشماره شناسنامه  440صادره از
کاشان به شماره ملی  -1261804775ششدانگ قطعه زمین
محصور مشتمل برساختمان بمساحت  344/84مترمربع بشماره
 14172فرعی مجزا ازشماره  717فرعی ازپالک -49اصلی واقع
در صفی آباد بخش  2کاشان.
)120رای شماره  139560302034014846هیأت دوم0
بتول پروار فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه  330صادره از
کاشان به شماره ملی  -1260702294سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  166/49مترمربع بشماره  14176فرعی
مجزا ازشماره  9691فرعی ازپالک -49اصلی واقع در صفی
آباد بخش  2کاشان.
)121رای شماره  139560302034014847هیأت دوم 0داود
آرامش فرزند رضا بشماره شناسنامه  303صادره از کاشان به
شماره ملی  -1260702014سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه
بمساحت  166 /49مترمربع بشماره  14176فرعی مجزا
ازشماره  9691فرعی ازپالک -49اصلی واقع در صفی آباد
بخش  2کاشان.
)122رای شماره  139560302034013998هیأت اول0
سیدمحمد میراب فرزند سیدجعفر بشماره شناسنامه 9419
صادره از کاشان به شماره ملی  -1263406701ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  84مترمربع بشماره  14177فرعی مجزا
ازشماره 8874و 8875فرعی از شماره  -49اصلی واقع در صفی
آباد بخش  2کاشان
)123رای شماره  139560302034000997هیأت دوم0
محمدرضا جهانی فرزند عباس بشماره شناسنامه  194صادره
از کاشان بشماره ملی  -1261790634سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  191 /40مترمربع بشماره  295فرعی
ازپالک - 52اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش2کاشان
)124رای شماره  139560302034025229هیأت دوم0
اعظم سلمانی پور فرزند محمود بشماره شناسنامه  1784صادره
از کاشان بشماره ملی  -1262392111سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  191 /40مترمربع بشماره  295فرعی
ازپالک - 52اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش2کاشان
)125رای شماره  139560302034017360هیأت اول 0علی
اصغر دانش یار فرزند حسین بشماره شناسنامه  621صادره از
کاشان بشماره ملی  -1262339103سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  101/67مترمربع بشماره  319فرعی از
پالک - 52اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش2کاشان.
)126رای شماره  139560302034017361هیأت اول 0ملیحه
علی زاده زارعی فرزند رحمت اله بشماره شناسنامه  1667صادره

از کاشان بشماره ملی  -1261963751سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  101 /67مترمربع بشماره  319فرعی
ازپالک- 52اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش2کاشان.
)127رای شماره  139560302034013979هیأت اول0
مجید رهبر نژاد فرزند سیف اله بشماره شناسنامه  43902صادره
از کاشان بشماره ملی  -1260429113سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  201 /12مترمربع بشماره  321فرعی
ازپالک - 52اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش2کاشان.
)128رای شماره  139560302034013980هیأت اول 0فرزانه
رزاقی فرزند نقی بشماره شناسنامه  584صادره از کاشان بشماره
ملی  -1262351601سه دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت
 201/12مترمربع بشماره  321فرعی ازپالک - 52اصلی واقع
دراراضی صفی آباد بخش2کاشان
)129رای شماره  139560302034013981هیأت اول0
مهدی صادقی قهرودی فرزند حسن آقا بشماره شناسنامه 2
صادره از کاشان بشماره ملی  -1262654106ششدانگ یکباب
مغازه بمساحت  21/85مترمربع بشماره  322فرعی ازپالک52
 اصلی واقع دراراضی صفی آباد بخش2کاشان)130رای شماره  139560302034006750هیأت اول 0عباس
عسگری فرزند رضا بشماره شناسنامه  595صادره از کاشان
بشماره ملی  -1262203831ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 107/8مترمربع بشماره  329فرعی ازپالک  - 52اصلی واقع
دراراضی صفی آباد بخش2کاشان
)131رای شماره  139560302034007831هیأت اول0
عذری حق پرست فرزند علی بشماره شناسنامه  160صادره
از کاشان بشماره ملی  -1262150205سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  89 /71مترمربع بشماره 2934فرعی
مجزی از شماره  475فرعی ازپالک - 53اصلی واقع در یحیی
آباد بخش2کاشان.
)129رای شماره  139560302034007832هیأت اول0
محمود چراغی فرزند حیدر بشماره شناسنامه  343صادره از
کاشان بشماره ملی  -1262134242سه دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  89 /71مترمربع بشماره 2934فرعی
مجزی از شماره  475فرعی ازپالک - 53اصلی واقع در یحیی
آباد بخش2کاشان.
)132رای شماره  139560302034013984هیأت اول0
مرتضی معمار فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه  42920صادره
از کاشان بشماره ملی  -1260419266ششدانگ یکباب انبار
مسقف بمساحت  173/55مترمربع بشماره 2942فرعی مجزی
از شماره  103فرعی ازپالک - 53اصلی واقع در یحیی آباد
بخش2کاشان.
)133رای شماره 139560302034003757هیأت اول 0
محمدرضاغالمحسینی اسحاق ابادی فرزند علی اکبربشماره
شناسنامه  3940صادره از کاشان بشماره ملی -1260879917
چهار دانگ ازششدانگ یکبابخانه بمساحت  230/74مترمربع
بشماره  5222فرعی مجزا از شماره  1830فرعی ازپالک
 -1اصلی واقع در راوند بخش4کاشان.
)134رای شماره  139560302034003758هیأت اول 0اکرم

ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮى ﺷﺪ ﺗﺎ ﺳــﭙﺎﻫﺎن در ﺧﻂ
دﻓﺎﻋﻰ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﺷــﺠﺎع ﺧﻠﯿﻞ زاده ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻨﻰ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ در ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ دوم ﻫﻢ
ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻂ دﻓﺎﻋﻰ ﺳــﭙﺎﻫﺎن را ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش او ﺑﻪ ﺗﯿﻢ
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ اوﺿــﺎع را ﺑﺮاى
ﺳﭙﺎﻫﺎن آﺷﻔﺘﻪﺗﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺳــﭙﺎﻫﺎن در ﺑــﺎزى ﻫﻔﺘﻪ ﺷــﺎﻧﺰدﻫﻢ
ﺧﻮدش ﺑﻪ دﯾﺪار ﭘﺪﯾﺪه ﻣﺸــﻬﺪ ﻣﻰرود
و اﯾﻦ اﺣﺘﻤــﺎل وﺟﻮد دارد ﮐــﻪ ﺑﻌﺪ از
اﻋﺘﺮاض ﺳــﭙﺎﻫﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  2ﺟﻠﺴــﻪ
از ﻣﺤﺮوﻣﯿــﺖ  4ﺟﻠﺴــﻪ اى ﺷــﺠﺎع
ﺧﻠﯿﻞزاده ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷــﻮد و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق
ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﭙﺎﻫﺎن ﺑﺮاى ﻧﯿﻢﻓﺼﻞ
دوم ﻟﯿﮓ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴــﯿﺎر زﯾﺎدى ﺑﻬﺘﺮ
ﮐﻨﺪ.

منصوری فخر فرزند ابوالفضل بشماره شناسنامه  417صادره
از کاشان بشماره ملی  -1260880141دو دانگ ازششدانگ
یکبابخانه بمساحت  230/74مترمربع بشماره  5222فرعی
مجزا از شماره  1830فرعی از پالک  -1اصلی واقع در راوند
بخش4کاشان.
)135رای شماره  139560302034018126هیأت اول 0حسن
قلعه رودخانی فرزند علی حسین بشماره شناسنامه  1857صادره
از کاشان بشماره ملی  -1261207688ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  151/17مترمربع بشماره  5243فرعی مجزا از شماره
 1858فرعی ازپالک  -1اصلی واقع در راوند بخش4کاشان.
)136رای شماره  139560302034015331هیأت اول0
محمدرضا برباغی فرزند نصراله بشماره شناسنامه  -صادره
از کاشان بشماره ملی  -1250297982ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  130مترمربع بشماره  5246فرعی مجزا از شماره
 2493فرعی ازپالک  -1اصلی واقع در راوند بخش4کاشان.
)137رای شماره  139560302034015471هیأت دوم0
حسین نیاسری فرزند علی محمد بشماره شناسنامه  2532صادره
از کاشان بشماره ملی  -1261098153ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  197/84مترمربع بشماره  5247فرعی مجزا از شماره
 1822فرعی ازپالک  -1اصلی واقع در راوند بخش4کاشان.
(خریداری مع الواسطه از رضا کرمعلی)
)138رای شماره  139560302034015474هیأت دوم 0داود
یزدانیان فرزند حسن بشماره شناسنامه  1753صادره از تهران
بشماره ملی  -0051981051ششدانگ یکبابخانه بمساحت
 84/40مترمربع بشماره  5248فرعی مجزا از شماره 1878
فرعی ازپالک  -1اصلی واقع در راوند بخش4کاشان
)139رای شماره  139560302034014844هیأت اول 0فهیمه
شریفی فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  23صادره از کاشان
بشماره ملی  -1263529739دودانگ از ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  286/26مترمربع بشماره  3386فرعی مجزا از شماره
 2737فرعی ازپالک  -3اصلی واقع در طاهراباد بخش4کاشان
)140رای شماره  139560302034014845هیأت اول0
سیدرضاطباطبائی فرزند سیدحسین بشماره شناسنامه  76صادره
از کاشان بشماره ملی  -1263275842چهار دانگ از ششدانگ
یکبابخانه بمساحت  286/26مترمربع بشماره  3386فرعی
مجزا از شماره  2737فرعی ازپالک  -3اصلی واقع در طاهراباد
بخش4کاشان
)141رای شماره  139560302034026033هیأت دوم0
خدابخش حسن پورفرزند رضا بشماره شناسنامه  13صادره
از کاشان بشماره ملی  -1263139477ششدانگ یکبابخانه
بمساحت  439/33مترمربع بشماره  3393فرعی مجزا از شماره
 2465فرعی ازپالک  -3اصلی واقع در طاهراباد بخش4کاشان
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول 1395/10/7 :
تاریخ انتشارنوبت دوم 1395/10/23 :
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک کاشان محمد سلمانی
شماره م/الف 1717

