ورزش
روی خط ورزش

داوران استان در لیگ دسته اول
فوتبال سوت می زنند
حسینی -داوران فوتبال استان دیدار  2تیم فجر
سپاسی شیراز و ایرانجوان بوشهر را قضاوت می کنند.
مسئولاموراداریهیئتفوتبالاستانگفت:براساس
ابالغیهفدراسیونفوتبال«،سیداحمدموسوی» دیدار
تیم های فجر سپاسی شیراز و ایرانجوان بوشهر را
که  26بهمن ماه جاری در شیراز برگزار می شود،
داوری می کند« .پاکرو» افزود« :فرهاد فرهاد پور» از
خراسان جنوبی و «داریوش صابر تنها» از خراسان
رضوی هم به عنوان کمک ،وی را در این قضاوت
همراهی خواهند کرد .به گفته وی ،دیدار  2تیم
نسل ابومسلم و انتظار بجنورد هم با قضاوت «مهدی
کاظمی» و کمک «حسین بسک آبادی» و «امیر آرمند»
از خراسان جنوبی روز گذشته برگزار شد.

ووشو کاران استان در رقابت های
کشوری
حسینی-تیم ووشوی بزرگساالن خراسان جنوبی
به رقابت های قهرمانی کشور انتخابی تیم ملی اعزام
شد .دبیر هیئت ووشوی استان گفت :در بخش ساندا
(مبارزه) « ،مجید خرمشاد»«،علی طالبی»«،مرتضی
یدا..پور»«،سیروس اشرفی»«،صابر غالم پلنگی»و
«ایرج خلیلی» عضویت دارند.
«وحید خرمشاد» افزود :در بخش تالو هم «امین فخار»
و «امین قربان پور» به نمایندگی از استان در این رقابت
هاحضوردارند.ویبابیاناینکه مربیگریتیماستان
در این رقابت ها را «محسن فالحی نسب» بر عهده
دارد گفت :این رقابت ها  24تا  26بهمن ماه جاری در
ورزشگاه فوالد مبارکه اصفهان بر گزار می شود.

«بسیج فرهنگیان فردوس»؛ قهرمان
رقابت های والیبال

باکمال-تیموالیبالبسیجفرهنگیانفردوس،قهرمان
مسابقات والیبال جام شهیدان نادمی ،گرامیداشت
دهه فجر شد .فرمانده حوزه مقاومت بسیج ادارات
فردوس گفت  :در این رقابت ها پایگاه «شهید مهرداد
بانک ملی» نیز به مقام نایب قهرمانی رسید.
بهگفتهسروانپاسدار«محمدشبان»مسابقاتوالیبال
بسیجیان ادارات فردوس با شرکت 9تیم در دو گروه4
و  5تیمی به مدت  10شب برگزار شد.

رئیس هیئت بسکتبال استان در
رقابت های ژاپن
به گزارش «خراسان جنوبی» «حسن رضا خزاعی»
رئیس هیئت بسکتبال استان به عنوان نماینده
فدراسیون تیم ملی بزرگساالن را در رقابت های
دوستانه ژاپن همراهی می کند .
بر اساس این گزارش عملکرد خوب هیئت مالک
تشخیص فدراسیون برای انتخاب رئیس هیئت استان
در این رقابت ها بوده است.

«علوم تربیتی» قهرمان فوتبال گل
کوچک دانشگاه آزاد قاین شد
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در گفت و گو با رئیس فدراسیون مطرح شد

داخل گود

ورزشکاراننابینا دیدهنمیشوند
زهرایی – ورزش عالوه بر اینکه ابزار ارزشمندی
برای حفظ سالمت جسمانی است رابطه نزدیکی
با سالمت و بهداشت روانی دارد و اهمیت این
مقوله در افراد معلول به دلیل شرایط خاصی که
دارند ،بیشتر و نیازمند توجه ویژه ای است.
اما آن چه از واقعیت بر می آید حکایت از کم کاری
ها در این زمینه دارد و موید آن هم محدودیت هایی
است که نابینایان و کم بینایان ورزشکار استان با
آن مواجه اند و همین بی توجهی ها سبب شده نه
تنها بسیاری از این ورزشکاران از ادامه فعالیت
دلسرد شوند بلکه مسئوالن هم از فعالیت در این
حوزه نا امید شوند همان طور که رئیس سابق
هیئت نابینایان و کم بینایان استان یک سال پیش
به دلیل همین بی حمایتی ها در حالی که کارنامه
درخشانی را از دوره فعالیتش به جا گذاشته بود از
این سمت کناره گیری کرد.
در یک کالم بر اساس ارزیابی فدراسیون جایگاه
هیئت نابینایان و کم بینایان خراسان جنوبی تا
حد زیادی افت کرده و راهکار رئیس فدراسیون
نابینایان و کم بینایان برای تحول و برون رفت
از وضعیت موجود همت و همکاری مسئوالن و
متولیان این حوزه است.
«محمد رضا مظلومی» که برای حضور در مجمع
انتخاب رئیس هیئت استان به بیرجند سفر کرد
در گفتگوی اختصاصی با «خراسان جنوبی » از
وضعیت حمایت از این ورزشکاران ابراز نارضایتی
و به این نکته تاکید کرد :با وجود استعدادهای
ورزشی خوبی که در بین نابینایان و کم بینایان
وجود دارد اما حمایت های زیادی از آنان نمی
شود .وی تاکید کرد :ورزشکاران نابینا برای حضور
در تمرین و رقابت های ورزشی با مشکالت زیادی
روبرو هستند و حتی فدراسیون نیز از نظر سخت
افزاری به دلیل کمبود امکانات ورزشی با شرایط
ایده آل فاصله زیادی دارد.
به گفته وی هیئت نابینایان و کم بینایان تعداد
اندکی از استان ها از سالن اختصاصی برخوردارند
و حتی در برخی استان ها  ،هیئت ها دفتری برای
فعالیت و رسیدگی به امور هیئت ندارند.
وی با بیان این که خراسان جنوبی جزو استان هایی
است که ورزشکارانش از نبود سالن اختصاصی
رنج می برند ابراز امیدواری کرد :با حمایت های
متولیان و مسئوالن اداره کل ورزش و جوانان
شرایط برای این قشر که حقشان ورزش و داشتن
تحرک است فراهم شود و آن ها هم بتوانند با تالش

برترین شطرنج بازان
دانش آموز قاین

،همتوموفقیتدرمسابقاتمختلفاستعدادهای
خود را به مسئوالن نشان دهند.

• •رده آخر

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان به این
سوال که وضعیت هیئت نابینایان و کم بینایان
خراسان جنوبی را چه گونه ارزیابی می کنید هم
پاسخ داد :این هیئت سال گذشته در بین 31
استان کشور در جایگاه سی ام قرار داشت که این
کاهش رتبه بیشتر به نوسانات مدیریتی هیئت بر
می گشت.وی البته امیدوار است در سال جاری با
تثبیت مدیریت و انتصاب یک مدیر ورزشی شرایط
بهتر شده و این رتبه ارتقا یابد.
وی هم چنین به این نکته اشاره کرد که اقداماتی
در سال های گذشته انجام شده اما چون تداومی
نداشته ورزشکاران عقب افتاده اند که بر اساس
صحبت ها با مدیر کل ورزش و جوانان استان قرار
است با همکاری اداره کل  ،رئیس هیئت و
فدراسیون به این ورزشکاران کمک شود تا بتوانند
به جایگاه واقعی که در سال های نه چندان دور در
آن قرار داشتند ،برسند.
وی درباره برنامه های فدراسیون برای حمایت
از ورزشکاران استان هم گفت :با توجه به مشکل
ایاب و ذهاب ورزشکاران و این که تعداد رشته
هایی که این ورزشکاران می توانند در آن فعالیت
داشته باشند زیاد است ،اختصاص سالنی از طریق
ماده  88به هیئت نابینایان و کم بینایان خراسان

جنوبی درخواست شد و مدیر کل هم قول هایی
داده است .
وی ابراز امیدواری کرد :با در نظر گرفتن یک
سالن متمرکز شرایط برای تمرین ورزشکاران
فراهم شود .
به گفته وی فدراسیون هم در بعد مالی و امکانات
سخت افزاری مثل توپ گلبال  ،شطرنج  ،توپ
فوتبال کمک می کند تا این ورزشکاران بتوانند در
عرصه ورزش باعث افتخار کشور شوند.

• •استعدادیابی

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان در این
زمینه که هیئت استان باید چه برنامه هایی را دنبال
کند که بتواند از شرایط موجود خارج و به جایگاه
واقعی اش نزدیک شود هم تاکید کرد :باید مسئله
استعدادیابی سرلوحه کار قرار گیرد و ارزیابی شود
که جامعه هدف در چه رشته هایی برای فعالیت
استعداد دارند.به گفته «مظلومی» پس از شناسایی
مستعدان باید تمرینات آن ها با برنامه ریزی پیش
رود تا ورزشکاران به درجه ای برسند که در کشور
حرفی برای گفتن داشته باشند.
وی با اشاره به فعالیت ورزشکاران نابینا و کم بینا
در  8رشته ورزشی ویژه آقایان و  4رشته ویژه بانوان
ادامه می دهد  :استان ها به طور قطع نمی توانند در

تمام این رشته ها فعال باشند و به طور میانگین هر
استان در  2تا  3رشته موفق است که آن هم بستگی
به استعداد ورزشکاران و امکاناتی که در اختیار آن
ها قرار می گیرد ،دارد.
وی ادامه داد  :گلبال  ،فوتبال  5نفره  ،دو و میدانی
شاملدووپرش،شنا،جودو،شطرنج،پاورلیفتینگ
و دوچرخه سواری دو نفره جزو رشته هایی است که
آقایان نابینا و کم بینا می توانند در آن فعالیت کنند
و هم چنین گلبال  ،دو و میدانی  ،شطرنج و شنا
رشته های ویژه بانوان است که فدراسیون بر اساس
وظیفه اش رقابت های بانوان را در رده های مختلف
سنی اعم از جوانان  ،بزرگساالن و پیشکسوتان
برگزار می کند.
وی در مورد برنامه های فدراسیون برای برگزاری
دوره های داوری و مربیگری در استان هم توضیح
داد :داوری و مربی گری درجه  3بر اساس تقاضای
استان برگزار و حتی در بعد مدرسی اگر خراسان
جنوبی تقاضا کند کمک می شود و اگر فدراسیون
دوره ای داشته باشد که استان تمایل به حضور در
این دوره را داشته باشد می تواند به صورت رایگان
شرکت کند.

• •رتبه  3جهانی

او در مورد وضعیت ورزشکاران نابینا و کم بینای
کشور نیز گفت :در رشته گلبال در رقابت های
جهانی مقام سوم را به دست آوردیم .
وی با اشاره به نتایجی که ورزشکاران نابینا و کم
بینا در رقابت های پارالمپیک به دست آورده اند،
افزود :در فوتبال  5نفره نائب قهرمان شدیم و 3
ورزشکار دو و میدانی را به رقابت های پارالمپیک
اعزام کردیم که  2نفر آن ها نقره به دست آوردند و
در رشته جودو دو مقام پنجمی و یک هفتمی را به
دست آوردیم.
وی تاکید کرد :ورزشکاران نابینا و کم بینا در
مسابقات آسیایی و پارالمپیک دارای مدال های
زیادی در رشته گلبال هستند و امید است سال
آینده با راه اندازی ورزش بولینگ در این فدراسیون
بتوانیم ورزشکارانی را از ایران به مسابقاتی که در
اندونزی برگزار می شود اعزام کنیم.به گفته وی
باید کار کارشناسی در رشته های مختلف انجام
شود و مسئوالن کمک کنند این ورزشکاران که
خود جزو افراد خاص جامعه اند خاص دیده شوند
و بودجه خاص برای آن ها در نظر گرفته شود و راه
برای فعالیت و پرورش استعداد ها باز شود.

مسابقاتفوتبالگلکوچکاساتیدوکارکناندانشگاه
آزاداسالمیواحدقایناتباقهرمانیتیم«علومتربیتی»
به پایان رسید  .به گزارش «خراسان جنوبی» در این
رقابت ها تیم «طالی سرخ» و «فرهیختگان» به ترتیب
مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند .
بر اساس این گزارش رقابت های فوتبال گل کوچک
اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد واحد قاینات با حضور8
تیم شش نفره در دو گروه چهار تیمی برگزار شد.

نیز هدف از برگزاری این رقابت ها را الگوسازی
و اخالق مداری برای جوانان بیان کرد و گفت :
حضورپیشکسوتاندرمیدانهایورزشیمیتواند
جنبه های مثبت دیگری نیز به همراه داشته باشد تا

ضمنحفظسالمتجسمیخودشاندیگرانرانیز
به حضور درمیدان های ورزشی تشویق کنند.
«حسینخویشاوند»یکیازپیشکسوتانتیمفوتبال
شاهین عماد نظام فردوس نیز خواستار برگزاری

این گونه رقابت ها شد و تاکید کرد :باید زمینه ای
فراهم شود تا پیشکسوتان فوتبال حداقل هفته ای
یک بار بتوانند در میدان های ورزشی به خصوص
روی چمن به تمرینات خود ادامه دهند چرا که اگر
از میدان های ورزشی فاصله بگیرند سالمت شان
به خطر می افتد.
او که حدود چهل وپنج سال سن دارد ادامه داد  :در
چند سال گذشته شرایط برای تمرین روی چمن
پیشکسوتان فراهم نشده و فقط بعضی مواقع در
سالن های ورزشی در رشته فوتسال تمرین می
کنیم که نیاز است روی چمن هم تمرین کنیم تا
درچنین مسابقاتی با آمادگی بیشتری بتوانیم
ظاهر شویم .
به گزارش «خراسان جنوبی » درپایان این رقابت
ها در مراسمی با حضور مسئول ورزش و جوانان
فردوس و جمعی از مدیران باشگاه شاهین عماد
نظام وپیشکسوتان فوتبال شهرستان از تیم های
برتر قدردانی شد.

کارگران پهلوان
شرق کشور

ورزش های کارگری استان گفت  :در این رقابت
ها 130شرکت کننده در رده های سنی نوجوانان
 ،جوانان  ،بزرگساالن و پیشکسوتان از شهرهای
بیرجند  ،فردوس  ،کرمان  ،مشهد  ،زابل  ،نهبندان ،
طبس  ،آرین شهر  ،قاین ،سبزوار و چناران با یکدیگر
رقابت کردند.
به گفته «علیزاده » در رقابت های پرس سینه در
بخش تیمی و در رده های سنی نوجوانان و جوانان

تیم «نهبندان » قهرمان شد و رده سنی بزرگساالن
تیم « زابل » عنوان قهرمانی را از آن خود کرد .
وی افزود  :در رقابت های لیفت در رده نوجوانان
«بانک ایران زمین بیرجند » و در رده جوانان و
بزرگساالن «فوالدین بیرجند » قهرمان شدند.
به گفته وی رقابت های پیشکسوتان در رشته های
لیفت و پرس سینه به صورت انفرادی بوده که
برترین ها نیز معرفی شدند.

رقابت های پرس سینه و لیفت کارگران شرق کشور
به میزبانی بیرجند با معرفی برترین ها به پایان
رسید  .به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس هیئت

"آﮔﻬﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده ٣ﻗﺎﻧﻮن و ﻣﺎده ١٣آﯾﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ
وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘﯽ واراﺿﯽ وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎى ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪرﺳﻤﯽ"

 /٩٥٣١٩٩٨٣ج

ﺑﺮاﺑﺮ را� ﺷﻤﺎره ١٣٩٥/١٠/٢٨ –١٣٩٥٦٠٣٠٨٠٠٢٠٠١٠٤٢ﻫﻴﺎت اول ﻣﻮﺿﻮع
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺘ� اراﺿ� وﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤ� ﻣﺴﺘﻘﺮ در واﺣﺪ

 /٩٥١٩٧٥٦٧ج

ﺛﺒﺘ� ﻗﺎ�ﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺎﻟﻜﺎﻧﻪ و ﺑﻼﻣﻌﺎرض ﻣﺘﻘﺎﺿ� آﻗﺎ� ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻴﻦ زاده ﻣﻘﺪم ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ١٨٩ﺻﺎدره از ﻗﺎ�ﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﻠ�  ٠٨٨٩٠٤٧٦٥٠در ﺷﺸﺪاﻧﮓ ��ﺒﺎب
ﻣﻨﺰل ﻣﺴ�ﻮﻧ� ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ٢٩٤/١٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘ� از ﭘﻼ�٥٧ﻓﺮﻋ� از -١٥٨٦اﺻﻠ�
ﺑﺨﺶ ١١ﻗﺎ�ﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻐﺪاد� واﻗﻊ در ﺧﻴﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ��-ﻮﭼﻪ روﺑﺮو� ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺪ�ﻢ
ﺧﺮ�ﺪار�)ﻣﻊ اﻟﻮاﺳﻄﻪ(از ﻣﺎﻟ� رﺳﻤ� ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻨ� ﻣﺤﺮزﮔﺮد�ﺪه اﺳﺖ.
ﻟﺬا ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺮاﺗﺐ در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ١٥روز آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد ودرﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ

قهرمانان تنیس روی میز
دانشگاه های آزاد
باکمال – رقابت های تنیس روی میز دانشجویان
و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان با حضور
 3شهرستان در فردوس با معرفی برترین ها به کار
خود پایان داد .
به گزارش «خراسان جنوبی» در این رقابت ها که به
صورت تیمی و انفرادی بین دانشجویان وکارکنان
دانشگاه آزاد شهرستان های بیرجند  ،فردوس و
قاین درسالن ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی فردوس
برگزار شد  50تنیس باز شامل  20کارمند و30
دانشجو تیمی وانفرادی با یکدیگر رقابت کردند.
بر اساس این گزارش در بخش تیمی کارکنان
شهرستان های بیرجند  ،فردوس و قاین به ترتیب
مقامهای اول تا سوم را کسب کردند و مشابه این
نتیجه در رشته تیمی دانشجویی نیز به دست آمد .
در بخش انفرادی هم «امید عباسپور» از بیرجند
قهرمانشدو«علیمظاهری»ازفردوسنائبقهرمان
شد و«مهدی عشقی» و«حسن چمنی» از بیرجند به
طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند و در بخش
انفرادیکارکناندانشگاهآزاداسالمی«حسن غوث»
از بیرجند و احمد مدبر» از فردوس اول و دوم شدند
و «مسعود دهقان» از فردوس و «محمد قاین زاد» از
بیرجند به طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.
بر اساس این گزارش سرپرستی فنی مسابقات را
«محمد حسین تقاضایی» بر عهده داشت و «مهدی
نداف» « ،علی جهانفر» و «مهدی قندهاری» داوران
مسابقات بودند.

رقابت های کاراته دانشجویان
برگزار می شود

« شاهین عماد نظام» قهرمان رقابت های چهارجانبه فوتبال فردوس
باکمال  -مسابقات چهارجانبه فوتبال پیشکسوتان
جام فجر یادواره معلم اخالق «پرویز دهداری» در
فردوس با قهرمانی تیم « شاهین عماد نظام فردوس
» به پایان رسید.
به گزارش «خراسان جنوبی» رئیس هیئت فوتبال
فردوس گفت  :در رقابت های چهارجانبه فوتبال
پیشکسوتان جام فجر یادواره معلم اخالق «پرویز
دهداری» تیم «شاهین عماد نظام» اول شد و تیم
های «دهداری مشهد» و «پرسپولیس مشهد» مقام
های دوم و سوم را کسب کردند و جام اخالق هم به
بازیکنان «پیشکسوت بشرویه» تعلق گرفت.
«حسین ذبیحی» ادامه داد  :دراین مسابقات که به
منظورگرامیداشت یاد وخاطره معلم ومربی اخالق
«پرویز دهداری» برگزار شد چهارتیم از پیشکسوتان
فوتبال شامل تیم های «پرسپولیس» و «دهداری»
از مشهد  ،تیم «شاهین عماد نظام» ازفردوس وتیم
«دهداری» از بشرویه حضورداشتند.
«مهران پور» رئیس اداره ورزش و جوانان فردوس

گروه ورزش  -مسابقات شطرنج بین مدارس
شهرستان قاینات در سه مقطع ابتدایی  ،متوسطه
اول و متوسطه دوم در خانه معلم با معرفی برترین ها
به پایان رسید.
به گزارش «خراسان جنوبی» در رقابت های شطرنج
در مقطع ابتدایی  10تیم شرکت کردند که تیم های
«دبستان شهید فهمیده» « ،شاهد امین» و «ولی
عصر» مقام های اول تا سوم را به دست آوردند
بر اساس این گزارش در مقطع متوسطه اول که
با حضور  6تیم برگزار شد « نمونه آینده سازان» ،
«تیزهوشان» و «شاهد» و در مقطع متوسطه دوم نیز
«نمونه خیامی»  « ،تیزهوشان (شهید بهشتی)» و
«شاهد» مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات کاراته دانشجویان دانشگاهها وموسسات
آموزش عالی استان در دانشگاه بیرجند برگزار
می شود.
به گزارش «خراسان جنوبی» هیئت ورزشهای
دانشگاهی استان مسابقات کاراته دانشجویان
دختر و پسر دانشگاهها وموسسات آموزش عالی را
با همکاری هیئت کاراته استان  ۲۸و ۲۹بهمن ماه
جاری در سالن ورزشی فجر دانشگاه بیرجند برگزار
می کند .

قهرمان رقابت های فوتسال مود

خسروی-قهرمانانرقابتهایفوتسالمودمشخص
شدند.
به گزارش «خراسان جنوبی» در رقابت های فوتسال
مود به ترتیب تیم های «مهدیه مود » « ،محراب» و
«نساجی آرمان» به ترتیب در جایگاه های اول تا سوم
قرار گرفتند.

برترین های رقابت های جام فجر حوزه های
علمیه قاینات و زیرکوه

گروه ورزش -برترین های رقابت های جام فجر حوزه های
علمیه شهرستانهای قاینات و زیرکوه مشخص شدند.
به گزارش «خراسان جنوبی»در مسابقات فوتسال جام فجر
حوزه های علمیه شهرستانهای قاینات و زیرکوه تیم «حوزه
علمیهسفیرانهدایت»قاینمقاماولو«حوزهعلمیهجعفریه»
قاین مقام دوم را کسب کردند .بر اساس این گزارش در رشته
والیبال تیم «حوزه علمیه جعفریه (ع)» شهرستان قاینات
قهرمانشدو«حوزهعلمیهثامناالئمه(ع)»شهرستانزیرکوه
مقام دوم این رقابت ها را به دست آورد .دررشته پینگ پنگ
هم حجت االسالم «صادقی» مدیر حوزه علمیه ثامن االئمه زیرکوه مقام اول « ،حسینی» از حوزه علمیه زیرکوه
مقام دوم و «نودهی» از حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج ) آرین شهر مقام سوم راکسب کردند.

اﺷﺨﺎص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪورﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﺘﺮاﺿ� داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ازﺗﺎر�ﺦ
اﻧﺘﺸﺎراوﻟﻴﻦ آﮔﻬ� ﺑﻤﺪت دوﻣﺎه اﻋﺘﺮاض ﺧﻮدراﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﺗﺴﻠﻴﻢ وﭘﺲ از اﺧﺬ رﺳﻴﺪ ،ﻇﺮف
ﻣﺪت �ﻜﻤﺎه از ﺗﺎر�ﺦ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻋﺘﺮاض ،دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎ�� ﺗﻘﺪ�ﻢ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.
ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ درﺻﻮرت اﻧﻘﻀﺎ� ﻣﺪت ﻣﺬﻛﻮر و ﻋﺪم وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺳﻨﺪﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺻﺎدرﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ اول ١٣٩٥/١١/٢٥ :
ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎرﻧﻮﺑﺖ دوم ١٣٩٥/١٢/١١ :

ﻋﻠﯽ ﺻﻔﺎﯾﯽ ﻓﺮ
رﺋﻴﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼك ﻗﺎﯾﻨﺎت

 /٩٥٣٣٧٨٩٢ج

 /٩٥٢٢١٢٠٣ج

 /٩٥٢٢١١٧٩ج

