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ورزشی
توقف آبیپوشان پایتخت مقابل ماشینسازی در دیداری سرد و کسلکننده

استقالل  2امتیاز دیگر از دست داد

داورزنی :مجمع تکلیف ریاست فوتبال را معلوم میکند
معاون وزیر ورزش و جوانان در خصوص وضعیت رئیسفدراسیون فوتبال
با توجه به قانون منع به کارگیری بازنشســتهها تاکید کرد که مجمع تکلیف
ریاست این فدراسیون را مشخص خواهد کرد .محمدرضا داورزنی در خصوص
مشــخص شدن وضعیت رؤســای فدراســیون فوتبال با توجه به قانون منع
بهکارگیری بازنشستهها بیان کرد :با توجه به اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال
تکلیف را روشــن کرده و ما هم نظرمان این اســت کــه تصمیم کلی را برای
فدراسیون فوتبال خود مجمع باید بگیرد .مجمع برای آینده فدراسیون تصمیم
میگیرد .مجموعه فدراسیونها نهادهای عمومی هستند که غیردولتی هستند
اما طبیعی است که مجمع فدراسیون فوتبال در مورد شرایطش تصمیم گیری
خواهد کرد.
جدایی قطعی میثاقیان از کارون اروند خرمشهر
اکبر میثاقیان ،سرمربی تیم کارون اروند خرمشهر از سمت سرمربیگری
این تیم کنارهگیری کرد .به همراه اکبر میثاقیان ،محمد موالیی و حمید فرزانه
که از اعضای کادر فنی باشــگاه بودند به صورت توافقی از باشگاه جدا شدند.
تیم کارون اروند خرمشــهر با هدایت اکبر میثاقیان تا هفته یازدهم مسابقات
لیگ دسته یک ،با  ۱۰امتیاز در رده دهم جدول رقابتها جای گرفته است.
عزم ایران برای شکست برزیل
مسابقات جام بین قارهای فوتبال ساحلی از امروز و به میزبانی امارات
و با حضور هشــت تیم برگزار میشود که تیم ملی ایران هم در گروه دوم
این رقابتها حضور دارد.هشتمین دوره رقابتهای جام بین قارهای فوتبال
ســاحلی از امروز همانند هر ســال در کشــور امارات برگزار میشود .این
رقابتها از ســال  ۲۰۱۱آغاز شده اســت که در هفت دوره قبل ،تیمهای
روســیه و برزیل هر کدام با سه قهرمانی و دو نایب قهرمانی پر افتخارترین
تیمهای این مســابقات هســتند .تیم ملی ایران نیز در سال  ۲۰۱۳موفق
شد به مقام قهرمانی برسد .ایران یک نایب قهرمانی هم در سال  ۲۰۱۶به
دست آورده است .تیم ملی ایران که اوکتاویوی برزیلی را روی نیمکت خود
میبیند با تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه ،در این دوره در گروه  Bباید
با تیمهای آمریکا ،تاهیتی و روسیه به رقابت بپردازد .ایران در اولین مسابقه
خود امشــب از ساعت  ۱۹:۳۰به وقت ایران به مصاف تیم تاهیتی میرود.
شاگردان اوکتاویو همگی مصمم هستند تا دوباره ایران را به مقام قهرمانی
این رقابتها برسانند .صحبتهای آنها نشان میدهد برزیل را قدرتمندترین
رقیب خود میدانند اما برای تصاحب قدرت ،از این تیم پر افتخار عزم خود
را جزم کردهاند .برزیل در دو سال گذشته دو قهرمانی به دست آورده است
که در سال  ۲۰۱۶این قهرمانی با شکست ایران در فینال به دست آمد.در
گروه  Aنیز تیمهای امارات ،مصر ،اسپانیا و برزیل با هم مسابقه میدهند.
برنامه کامل بازیهای ایران در مرحله گروهی به این شرح است:
*سهشنبه :ایران................................................................تاهیتی(ساعت)۱۹:۳۰ :
*چهارشنبه :ایران .............................................................آمریکا(ساعت)۱۹:۳۰ :
*پنجشنبه :روسیه ..............................................................ایران(ساعت)۱۹:۳۰ :
سرمربی کاشیما :از هواداران پرسپولیس نمیترسیم
گو اویوا ضمن اعتراف به خســتگی بازیکنانش قبل از دیدار برگشت با
پرســپولیس عنوان کرد این تیم از جو ورزشگاه آزادی نخواهد ترسید.گو
اویوا ســرمربی کاشیما قبل از دیدار با پرسپولیس گفت :فشردگی بازیها
و خســتگی کار ما را کمی سخت کرده ولی این شرایطی بود که از ابتدای
فصــل با آن مواجه بودیم و چیز جدیدی نیســت و نباید بهانهای برای ما
باشد ۹۰ .دقیقه با قهرمانی در آسیا فاصله داریم و مطمئنم بازیکنانم برای
رسیدن به هدف خودشان تالش خواهند کرد .ما بازیکنان خوبی در اختیار
داریم و تمام تالش خودمان را خواهیم کرد تا در بازی برگشــت نیز موفق
باشیم.ســرمربی تیم ژاپنی در ادامه اضافه کرد :شــاید بتوان گفت که از
نظر ذهنی و فیزیکی خســته هســتیم ولی با کمی استراحت برای دیدار
برگشت آماده خواهیم شد و خودمان را به این دیدار میرسانیم .ما میدانیم
پرسپولیس هواداران زیادی دارد ولی ما خیلی به قهرمانی در لیگ قهرمانان
نزدیک هستیم و بازیکنانم بر این خستگی غلبه خواهند کرد تا بتوانند برای
اولین بار به قهرمانی در لیگ قهرمانان برسند .در ورزشگاهی بازی خواهیم
کرد که مملو از تماشاگر خواهد شد ولی بازیکنانم از این موضوع نمیترسند
چون تمرکز ما روی قهرمانی است.
برگزاری مرحله نخست انتخابی تیم امید در تهران
مدیر اجرایی تیم فوتبال امید ایران از برگزاری مرحله نخست انتخابی
المپیک  ۲۰۲۰توکیــو در روزهای دوم تا هشــتم فروردین و به میزبانی
تهران خبر داد .تیم امید ایران برای حضور در رقابتهای مقدماتی المپیک
 ۲۰۲۰توکیو آماده میشــود .بهزاد آزاد مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال امید
درخصوص مرحله اول این رقابتها گفت :مراسم قرعه کشی مسابقات روز
 ۱۶آبان در مالزی برگزار خواهد شد و حمید استیلی هم به عنوان مدیر تیم
ملی امید ایران در این مراسم حضور دارد .جمهوری اسالمی ایران پیش از
این درخواست خودش برای میزبانی از بازیهای این مرحله را اعالم کرده
و بر این اســاس مسابقات مرحله نخست در گروه ایران به میزبانی تهران و
با حضور چهار تیم برگزار خواهد شد.آزاد اضافه کرد :این اتفاق بسیار خوبی
اســت که دور اول بازیها در ایام ابتدایی سال و در تهران برگزار میشود
و امیدواریم تیم ملی امید با اســتفاده از این فرصت بتواند مرحله نخست
بازیها را با اقتدار پشت سر بگذارد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
(نوبت اول)

به موجب پرونده کالســه  920234و دادنامه و اجرائیه صادره از شــعبه 4
دادگاه عمومی حقوقی کرج له :خانم فریبا نصرتزاده علیه :حســن احمدی
محکومعلیه محکوم اســت به پرداخت مبلــغ  386/500/000ریال اصل
خواســته مبلغ  19/350/000ریال بابت نیمعشــر دولتی با توجه به اینکه
اجرائیه به محکومعلیه ابالغ گردیده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم
اقدام ننموده است بنابه درخواست محکومله و به منظور استیفای محکومبه
و هزینههای اجرایی متعلق به محکومعلیه ازسوی این اجرا توقیف و توسط
کارشناس رسمی دادگســتری کرج به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و
مقرر گردیده در مورخ  1397/9/12از ســاعت  11الی  12در محل اجرای
احکام مدنی دادگســتری کرج ازطریق مزایده به فروش میرسد ،مزایده از
قیمت  406/000/000ریال طبق نظریه کارشناسی شروع میشود و به هر
شخص حقیقی و حقوقی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد
شــد .ده درصد بابت وجه مزایده فیالمجلس به صورت  75صدم دانگ به
صــورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یک
مــاه از وی وصول و پــس از انجام مراحل قانونــی و صدور حکم تملیک
مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شــد .درصورتیکه در مهلت مقرر
خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده وی پس از کســر هزینههای
مزایده به نفع دولت ضبــط و مزایده تجدید میگردد .کلیه هزینههای نقل
و انتقال به عهده محکوم علیه اســت و از محل فروش پرداخت خواهد شد.
طرفین میتواننــد ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نســبت به نحوه
انجام مزایــده اعتراض نمایند که در این صورت تا رســیدگی به اعتراض
ازســوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد .ضمن ًا طالبین
به شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع از مال
مــورد مزایده بازدید نماینــد .مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر
کارشناسی بدین شرح است :کارشناسی و ارزیابی از ملک به پالک
ثبتی  168/9740موضوع پرونده به کالســه  920234اینجانب در معیت و
هدایت محکومعلیه به محل واقع در کرج 45 ،متری گلشــهر ،نرســیده به
چهارراه گلزار ،مجتمع پاســاژ تجاری اداری نیک ،طبقه سوم ،سمت شمالی
مراجعه و ضمن بازدید و معاینه فنی و بررسیهای الزم مراتب به شرح ذیل
حاصل گردیده است.
مشخصات ملک :براســاس تصویر سند ارائه شده ملک موصوف شامل
ششــدانگ عرصه و اعیان یک دســتگاه آپارتمان اداری به مساحت ()65
شصتوپنج مترمربع و به شماره قطعه  20تفکیکی و به شماره پالک نههزار
و هفتصدوچهل فرعی از صدوشصتوهشــت اصلی مفروز و مجزی شده از
چهارده هزار و دویستو چهلوشش فرعی از اصلی مذکور به انضمام انباری
و به شــماره ثبت  32858دفتر  320از صفحه  61که به نام حسن احمدی
فرزند مصطفی ثبت و صادر گردیده است .واحد موصوف که در یک مجتمع
تجاری اداری واقع شــده اســت .واحد موصوف دارای پوشش کف از نوع
سرامیک و دیوار با پوشش امدیاف و کابینت از نوع ام.دی.اف و با سیستم
گرمایشی موتورخانه مرکزی و دو اتاق و سالن و آبدارخانه و باکلیه انشعابات
که در زمان بازدید دراختیار مالک بوده است.
نظریه هیئت کارشناسی :با عنایت به درنظر گرفتن سایر عوامل موثر
در ارزیابی ملک و موقعیت و چگونگی دسترسیها و شرایط روز بازار و بدون
درنظــر گرفتن هرگونه واگذاریها و بدهی به اشــخاص حقوقی و حقیقی
ملک موصوف بابت ششــدانگ عرصه و اعیان به مبلغ 3/450/000/000
ریال معادل سیصدو چهلوپنج میلیون تومان مورد ارزیابی و اعالم میگردد
و قیمت مورد مزایده که 75صدم دانگ میباشــد  406/000/000ریال که
مزایده اندازه محکومبه برگزار میگردد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کرج
کسمرادی
م الف 20029

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال استقالل که در هفتههای اخیر نتایج
مورد رضایت هوادارانش را کسب نکرده است ،در
هفته یازدهم لیگ برتــر برابر تیم انتهای جدولی
ماشین سازی متوقف شد اما یک پله صعود کرد.
هفتــه یازدهم از هجدهمیــن دوره رقابتهای لیگ
برتر از ساعت  ۱۵دیروز با دیدار تیمهای ماشین سازی و
اســتقالل در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز پیگیری شد که
این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.
وینفرد شفر سرمربی آلمانی استقالل برای این دیدار
از ســید مهدی رحمتی(کاپیتان) ،محمد دانشگر،آرمین
ســهرابیان ،میالد زکی پور ،فرشاد محمدیمهر ،فرشید
باقری ،علــی کریمی(رضا آذری ،)37طارق همام ،اللهیار
صیادمنش(میثم تیموری ،)85مهدی قائدی(جابر انصاری
 )46و مرتضی تبریزی در ترکیب تیمش استفاده کرد.
شــروع این دیدار با حمالت میزبان همراه بود و این
تیم توســط رضا خالقی فر دو بار با شــوتهایی محکم
دروازه رحمتــی را تهدید کرد اما ضربات او راه به دروازه
استقالل پیدا نکرد .بعد از این حمالت استقالل در دقیقه
 ۱۸توسط مهدی قائدی صاحب یک موقعیت خوب درون
محوطه جریمه شــد کــه ضربه محکــم او را دروازه بان
ماشینسازی دفع کرد .در ادامه بازی افت کرد و استقالل
نمایش قابل قبولی نداشــت .ضمن اینکه علی کریمی در
اواسط نیمه اول به دلیل مصدومیت از زمین بیرون رفت.
شاگردان شفر در دو دقیقه وقت اضافه نیمه اول چند
کرنر روی دروازه ماشین سازی ارسال کردند اما نتوانستند
خطری روی دروازه ایجاد کنند .در نیمه دوم شــفر با به
میدان فرستادن جابر انصاری جان تازهای به تیمش داد

حدیث دشت عشق

تســاوی بدون گل هم نتیجه بدی هم نبود! با از دســت
دادن کریمی او را هم مثــل منتظری که از لیدرهای ما
است چند هفتهای در اختیار نداریم .شفر گفت :بازیکنان
جوان باید در این شــرایط قرار بگیرند تا تجربه به دست
بیاورند .ما در این چند هفته نتایج خوبی نگرفتیم و امروز
هم ســعی کردیم بازی را ببریم اما مــن امیدوارم نتایج
خوبی بگیریم و بهتر شــویم.البته این بازی تمام شده و
باید منتظر وضعیت کریمی باشــیم .شــاید خیلیها در
تهران متوجه منظور من نشــوند ولــی فوتبال یک بازی
گروهی است و مثل فرمول ریاضی نیست که ما آن را به
یکباره حل کنیم.ما باید رویاشتباهاتمان کار کنیم تا به
شرایط مد نظرمان برسیم.
جدول ردهبندی لیگ برتر فوتبال -جام خلیج فارس

 .1پدیده

تيم

 .2سپاهان

 .3تراکتورسازی
 .4پرسپولیس
 .5پیکان

و ثمره آن موقعیتهای خوبی بود که نصیب اســتقالل
شــد .این تیم در دقیقه  ۶۶میتوانســت دروازه ماشین
سازی را باز کند اما مدافعان حریف در چند مرحله مقابل
توپ ایســتادند .در دقایق پایانی شــفر با بیرون کشیدن
صیادمنش و به میدان فرســتادن تیمــوری تالش کرد
نتیجه را تغییر دهد اما حمالت کم رمق این تیم کارساز
نبود و آبیهای تهران به ششــمین تســاوی فصل خود
دست پیدا کردند..

شفر :تساوی مقابل ماشینسازی بد نبود
وینفرد شفر سرمربی تیم استقالل بعد از دیدار تیمش
مقابل ماشینســازی گفت:در نیمــه اول فرصت خوبی
داشتیم که بازی را یک بر صفر کنیم ،پاس خوب قائدی
برای صیادمنش بود ولی گل نشــد ،علی کریمی در این
نیمه مصدوم شد و امیدوارم که بازوی او نشکسته باشد.
وی افزود :تیمی که خوب ضد حمله میکرد ماشینسازی
بود ،وقتی اتفاقات بازی را کنار هم میگذارم میبینم که

درخواست از وزارت ورزش براى مجمع فوقالعاده کشتی

بازي برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز
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 .11صنعت نفت آبادان 11

1

 .13استقالل خوزستان 11
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 .6استقالل

11

 .8پارس جنوبی جم

11
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 .7سایپا
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 .14نساجی مازندران 11
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 .15نفت مسجد سلیمان 11
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برنامه دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال

1

13

جمعه ۱۸آبان 
۹۷
*نساجی مازندران .................................................استقالل خوزستان(ساعت )۱۵
*تراکتورسازی تبریز .........................................ذوبآهناصفهان(ساعت )۱۵:۳۰
*استقالل تهران .........................................................پدیده مشهد(ساعت )۱۶:۳۰
*پارس جنوبی جم .....................................................پیکان تهران(ساعت )۱۵:۳۰
شنبه  ۱۹آبان ۹۷
*فوالد خوزستان ..................................................سپیدرود رشت( ساعت )۱۵:۳۰
یکشنبه  ۲۰آبان ۹۷
*نفت مسجدسلیمان ......................................صنعت نفتآبادان(ساعت )۱۶:۴۵
چهارشنبه  ۲۳آبان ۹۷
*سایپا تهران ........................................................ماشین سازی تبریز(ساعت )۱۵
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ســپاهان اصفهان ........................پرسپولیستهران (ورزشگاه نقش جهان -
متعاقباً اعالم میگردد)
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برگزاری مراسم معارفه سرپرست جدید هندبال

جانشین رسول خادم  ٢١آبان معرفى مىشود؟

دبیر فدراسیون کشتى در نامهاى به معاون وزیر ورزش خواستار برگزارى مجمع فوقالعاده شد.
بعد از استعفاى رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتى و موافقت وزارت ورزش با این درخواست حاال اهالى کشتى در
انتظار تعیین سرپرست هستند .نکتهاى که شاید باعث شده تا هنوز تکلیف جانشین موقت خادم مشخص نشود ،اختالف
نظر میان اعضاى مجمع فدراســیون کشتى و وزارت ورزش است.در شرایطى که همواره وزارت ورزش براى فدراسیونها
سرپرست تعیین مى کند ،اعضاى مجمع فدراسیون کشتى معتقدند طبق قانون آنها باید تصمیمگیرنده باشند.
در همین راســتا رضا الیق دبیر فدراسیون کشــتی در نامهای به محمدرضا داورزنی معاون توسعه ورزش قهرمانی و
حرفهای وزارت ورزش و جوانان خواستار برگزاری مجمع فوقالعاده فدراسیون کشتی در یکی از روزهای  20و یا  21آبان
ماه شد.
در نامه الیق دبیر مجمع عمومی فدراســیون کشــتی آمده است« :احتراما پیرو نامه پیشــین ارسالی ،به استحضار
میرســاند با عنایت به پیگیریهای مکرر رؤســای هیئت کشتی استانهای سراسر کشــور درخصوص برگزاری مجمع
فوقالعاده فدراســیون کشــتی به منظور بررسی و تعیین تکلیف اســتعفاهای اعالمی و در صورت لزوم تعیین سرپرست،
بدینوســیله روزهای یک شنبه و دوشــنبه هفته آینده ( 21و  )1397 / 8/ 20جهت برگزاری مجمع مذکور به حضورتان
پیشنهاد میشود .سپاسگزار خواهد بود زمان مورد نظر را اعالم فرمایید».
حال باید دید واکنش وزارت ورزش به این خواسته چه خواهد بود؛ آیا وزارتخانه به درخواست اعضاى مجمع فدراسیون
کشتى پاسخ مثبت مىدهد یا تصمیم دیگرى در راه است.

مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون هندبال صبح دیروز برگزار شد.
علیرضا رحیمی ،رئیسفدراسیون هندبال روز شنبه با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستهها از سمت خود کنار
رفت .رمضانعلی دولو با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست جدید فدراسیون هندبال معرفی شد و مراسم تودیع
و معارفه سرپرســت جدید دیروز با حضور شروین اسبقیان ،مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها و باشگاههای وزارت
ورزش در محل فدراســیون هندبال برگزار گردید.در این مراسم ،علیرضا رحیمی رئیسسابق ،رمضانعلی دولو سرپرست،
محمدرضا رجبی دبیر ،پرسنل فدراسیون و جمعی از مسئولین وزارت حضور داشتند.
مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراســیونها و باشگاهها در این مراسم با تقدیر از زحمات علیرضا رحیمی گفت :قانون
جدید مصوب مجلس شرایطی ایجاد کرده تا تغییراتی در برخی فدراسیونها داشته باشیم .در واقع این جلسه تودیع نیست،
بلکه جلسهای برای قدردانی از زحمات آقای رحیمی بوده البته این مراسم صرفا جهت معارفه سرپرست برگزار میشود و
به زودی در اسرع وقت با حضور روسای فدراسیونهای ورزشی از ایشان در وزارت ورزش و جوانان تقدیر خواهیم داشت.
اســبقیان افزود :داورزنی معاون وزیر ورزش تاکید داشــتند که از روسای بازنشسته در مجموعه فدراسیونها خصوصا در
هیئترئیسه حتما استفاده شود .باالخره ایشان جزو سرمایههای ورزش هستند و باید از تجربیاتشان بهره برد.
در ادامه علیرضا رحیمی ضمن خوشامدگویی به حاضرین و تبریک به دولو گفت :آقای دولو از مدیران کارآمد میباشد
و وزارت ورزش یکی از بهترین گزینه را برای فدراسیون هندبال انتخاب کرد و من هر کمکی از دستم برآید ،دریغ نخواهم
کرد .در پایان این مراسم ،حکم سرپرستی رمضانعلی دولو پس از قرائت برای حاضرین در جلسه ،توسط اسبقیان و رحیمی
به ایشان اهدا گردید.

غیبت شمشیرباز مطرح ایران درجامجهانی الجزایر

تیم ملی فوتبال ایران در قطر اردو میزند

شمشیرباز مطرح کشورمان به دلیل مصدومیت در جام جهانی اسلحه سابر الجزایر غایب خواهد بود.
اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران در حالی در جریان است که مجتبی عابدینی به دلیل مصدومیتی که
برای وی رخ داد چند روزی است ،تمریناتش را متوقف کرده و کارهای درمانی را آغاز کرده است.
عابدینی در جریان اردو از ناحیه مچ پا مصدوم شــد و در حال حاضر فیزیوتراپی میکند و تا یک ماه دیگر شــرایط
تمرینی و مسابقه را بازخواهد یافت .او به همین دلیل مسابقات جام جهانی الجزایر که  25آبان آغاز میشود را هم از دست
داده و در ترکیب تیم ملی حضور نخواهد داشــت.عابدینی در مورد غیبتش در اردوی تیم ملی شمشیربازی اظهار داشت:
اردوی تیم ملی از نیمه سوم مهر ماه آغاز شده و من هم حضور داشتم و در جریان تمرینات از ناحیه مچ پا مصدوم شدم
و به همین دلیل چند روزی است که به فیزیوتراپی مشغول هستم .پزشکان گفتند میتوانم در جام جهانی بازی کنم اما
بهتر است این کار را انجام ندهم .اگر میخواستم بازی کنم ،باید پایم را تیپ میکردم و ممکن بود مصدومیتم بدتر شود.
به همین دلیل تصمیم گرفتم استراحت کنم.وی گفت :تا یک ماه دیگر باید فیزیوتراپی انجام دهم و فکر میکنم به جام
جهانی بعدی که بهمن ماه برگزار میشــود ،میرسم .خوشبختانه همه بچهها با انگیزه زیادی در تمرینات حضور دارند و
امیدوارم نتایج خوبی در جام جهانی الجزایر کســب کنند .ملیپوش شمشــیربازی در مورد تغییر نظرش برای ماندن در
شمشــیربازی و اینکه تا چه زمانی میخواهد بازی کردن ادامه دهد ،گفت :یک بار خداحافظی کردم اما برگشــتم و فعال
میخواهم بازی کنم .با خودم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که کنار هم بگذارم اتفاق خاصی نمیافتد و کسی پیگیرم
نخواهد بود.وی ادامه داد :در حال حاضر دو هفته اســت مصدوم شــدم و یک نفر هم زنگ نزده حالم را بپرســد .حاال اگر
خداحافظی کرده بودم که دیگر هیچ .متاســفانه ورزش ما طوری نیست که بعد از خداحافظی شما بتوانید یک کار جدید
را آغاز و حمایت شوید.

تیم ملی فوتبال ایران برای حضور هر چه بهتر در رقابتهای جام ملتهای آســیا اردوی  23روزهای در
دوحه قطر برگزار میکند.
این اردو از  10دســامبر ( 19آذر) تا  2ژانویه ( 12دی) در دوحه و مجموعه ورزشی اسپایر برگزار میشود .قرار است
تیم ملی فوتبال ایران در مدت حضور خود در این کشور سه بازی با تیمهای مختلف برگزار کند که یکی از این بازیها با
تیم ملی قطر در  10دی ماه و  2بازی دیگر احتماال با تیمهای ملی چین و سوریه خواهد بود که هنوز نهایی نشده است.
تیــم ملی ایران همچنین  20نوامبر ( 29آبان ) یک بازی دوســتانه با تیم ملی فوتبال ونزوئال در اســتادیوم االهلی
برگزار میکند .تیم ملی فوتبال ایران در گروه چهارم جام ملتهای آســیا با تیمهای یمن ،عراق و ویتنام همگروه اســت.
جام ملتهای  2019آسیا از روز  15دی ماه سال جاری در شش گروه چهار تیمی در امارات آغاز خواهد شد 13 .تیم از
تیمهای حاضر در جام ملتهای امارات به منظور استفاده از امکانات ورزشی قطر در دوحه اردو خواهند زد.

قرارداد شما با فدراســیون ایران چگونه است ،تصریح کرد:
من تا اکتبر  2020یا همان پایان بازیهای المپیک با ایران
قرارداد بســتم .من چندین پیشــنهاد در ماه آوریل از چند
باشگاه اروپایی و ملی دریافت کردم که برای بعد از مسابقات
قهرمانی جهان بودند .یکی از آنها که رسمی تر بود از بلگوری
(تیم روســی) بود .از آن زمان من  2ســال قرارداد داشتم و
خواستم درست و منصفانه با فدراسیون ایران برخورد کنم،
بنابراین پیشــنهاد رسمی آنها را به آقای ضیایی رساندم و از
رئیس پرسیدم که چه کار کنم؟ آیا ما با هم ادامه میدهیم
یا من به روســیه بروم؟ آقای ضیایی با هیأت رئیســه جمع

مفقــودی ســند فاکتــور فروش پــژو ســواری 405
جیالایکــسآی  8/1به رنگ نوکمدادی متالیک مدل
 1383به شــماره پــاک  85ایــران  918 -س  96با
شماره شاسی  83040178و شماره موتور  2008301به
نام خانم شــهال گرگیج فرزند دوســت محمد با کد ملی
 2297671245مفقود و از درجه اعتبار ساقط گردید.

آگهی حصر وراثت

آگهی ابالغ اجرائیه

ابالغ وقت رسیدگی

شماره ابالغنامه9710106110505587 :
شماره پرونده9709986110500550 :
شماره بایگانی شعبه970612 :

آگهی ابالغ وقت رســیدگی و دادخواســت و ضمائم به آقای /بابک رشیدی فرزند حسین خواهان
آقای /مرتضی ســلیمانی عادکانی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای /بابک رشیدی فرزند حسین
به خواســته الزام به تنظیم سند رســمی اتومبیل مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده
کالســه  9709986110500550و بایگانی  970612شــعبه  2دادگاه عمومی حقوقی شهرستان
اهواز ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1397/10/23ســاعت  11:00تعیین که حسب دستور دادگاه
طبق موضوع ماده  73قانون آئیندادرســی مدنی بــه علت مجهولالمکان بودن خوانده فوقالذکر
و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده
فوقالذکر پس از تاریخ انتشار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

منشی شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی)
شهرستان اهواز -حالجپور

استان خوزستان -شهرستان اهواز -انتهای عامری -اول نیوساید -مجتمع قضایی
شهید تندگویان (انرژی)

جدول ردهبندی لیگ دسته اول فوتبال -جام آزادگان
تيم

محکومله :رضا مافی نام پدر خسرو به نشانی قزوین خ بلوار شمالی  -کوچه حکیمیان  -پالک 3
محکومعلیهم:
 -1خلیفهگری کلدانیها کاتولیک ایران  -مجهولالمکان
 -2احمــد مهدیآبادی نام پدر روحاهلل به نشــانی قزوین  -شــهرک مینودر  -میدان گلها -
خیابان نیروی زمینی  -پشــت بیمارستان والیت  -مجتمع توانا  -بلوک  - 7طبقه اول  -واحد
یک غربی
بــه موجــب درخواســت اجرای حکــم مربــوط بــه شــماره و شــماره دادنامــه مربوطه
 9709972810100675حکم بر محکومیت خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اســناد رسمی
و الزام به تنظیم ســند رسمی نســبت به انتقال ششدانگ مالکیت و ســرقفلی یک باب مغازه
مــورد معامله با ابعاد و حدود اربعه منــدرج در مبایعهنامه عادی و پالک ثبتی فوقالذکر مطابق
با نظریه کارشناســی رسمی دادگستری که در پرونده استنادی کالسه  961208همین شعبه به
شــماره  96747مورخ  97/2/27ثبت دفتر دادگاه شده است و مصون از ایراد و اعتراض طرفین
باقیمانده ،به نام خواهان و نیز محکومیت خوانده ردیف اول از حیث تســبیت به پرداخت هزینه
دادرســی و هزینه کارشناســی طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر شده است؛ اجرای رای
غیابی منوط به اخذ تامین متناســب است و نیمعشر دولتی برعهده محکومعلیه است و پس از
ابالغ اجرائیه ظرف مدت  10روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد.

مدیر دفتر و دادرس شعبه 1
دادگاه عمومی حقوقی قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت

آقــای مهدی برزگر یاری دارای شــماره ملــی  0046499164به
شرح دادخواست به کالســه  9709982890200228از این شورا
درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنیــن توضیح داده که
شادروان علی جانبرزگر یاری به شــماره ملی  5098943132در
تاریخ  1394/7/26در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه
حینالفوت آن مرحوم منحصر است به:
 -1مهدی برزگر یاری دارای ش.ش  4445پسر متوفی  -2هادی
برزگر یاری دارای ش.ش  5977پسر متوفی  -3صادق برزگر یاری
دارای ش.ش  4122پســر متوفی  -4حســین برزگر یاری دارای
ش.ش  6887پسر متوفی  -5هاجر نصرالهی دارای ش.ش 1839
همسر متوفی.

دفتر شعبه سوم
شورای حل اختالف شهر بوئینزهرا

شدند و تصمیم گرفتند که با من ادامه دهند و بر این اساس
همکاری ما در ماه می تمدید شد.
اینها اظهاراتی بود که ایگور کوالکوویچ ،ســرمربی تیم
ملی والیبال ایران درخصوص قراردادش با فدراســیون ایران
عنوان کرد .قصد بررســی عملکرد این مربی را نداریم؛ بلکه
موضوع این اســت که چه کســی در این بیــن واقعیت را
نمیگوید؟ همان هیأت رئیســهای که منظمی میگوید باید
در مورد ادامه همکاری ایگور تصمیمگیری کند ،ظاهرا پیش
از رقابتهــای قهرمانی جهان نظــر مثبت خود در خصوص
تمدید قرارداد کوالکوویچ را اعالم کرده است!

آگهی مزایده

مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی استان
همــدان در نظردارد یک ســری لوازم ســمعی و بصــری و اداری و
آزمایشــگاهی و ادوات کشــاورزی و ضایعات آهنآالت خود را از طریق
مزایده به فروش برساند .لذا متقاضیان خرید میتوانند جهت بازدید و اخذ
فرم مربوطه از تاریخ نشر آگهی به مدت ده روز کاری در ساعات اداری به
آدرس :همدان -جاده تهران بعد از فرودگاه روبروی خانه های ســازمانی
شــرکت گاز مرکز تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی همدان
مراجعه نمایند.
شماره تلفن تماس 92 :الی 34373588

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی
و منابع طبیعی استان همدان

جــواز حمــل ســاح شــکاری به شــماره
 228525/G16ســاچمهزنی تــک لول تهپر
ساخت کشــور ترکیه با کد 013211338856
مربوط به آقای سیدقربان حسینی سرخکالنی
مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.
شناســنامه مالکیــت (برگ ســبز) خودرو ســواری پاژن تیــپ  3000مدل  1383به رنگ ســبز ماشــی
بــه شــماره انتظامی  ۱۴۳الــف  -۱۳ایــران 11و شــماره موتور  G6AT2509351و شــماره شاســی
 NAMAOB19S2T000417متعلق به ســازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط است.
ســازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشــاورزی مالک وانــت مزدا  2000مدل  1383به شــماره انتظامی
 183الف 12ایران 11و شماره موتور  465816و شماره شاسی  83NDPE00260به رنگ آبی نفتی اعالم
میدارم به علت فقدان سند کمپانی و شناسنامه مالکیت و کارت شناسایی خودرو تقاضای صدور المثنی سند
مذکور را نمودهام .لذا چنانچه شــخصی (حقیقی یا حقوقی) ادعائی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف مدت ده
روز از تاریخ نشــر آگهی با در دســت داشتن مدارک کافی به سازمان فروش گروه بهمن واقع در کیلومتر 13
جاده مخصوص کرج مراجعه نماید.

برگ ســبز و سند کمپانی خودروی پژو GLX 405
مدل  1380به رنگ مشکی متالیک به شماره موتور
 22528009504و شاسی  0080309567به شماره
پالک  986-17د  42به نام رســول جلیلی مرندی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

بازي برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز

 .1گلگهر سیرجان
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 .2شاهین شهرداری بوشهر 11

5

 .4پرسپولیس پاکدشت

9

 .6قشقایی شیراز

10

4

9

3

 .7اکسین البرز

ســند کمپانی و برگ سبز و کارت مشخصات خودرو
ســواری دنا  E.F.7به شــماره پــاک  353ق 28
 ایــران  34به رنگ ســفید  -روغنی مدل 1394و شــماره موتور 147H0129357و شماره شاسی
 NAAW01HEXFE022365مفقود شده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.

قاضی شورای حل اختالف
مجتمع شماره  4شهرستان اهواز

یکشنبه  20آبان 1397
* بادران تهران  .......................................................................ملوان (ساعت)14:30
*آلومینیوم اراک..........................................کارون اروند خرمشهر (ساعت)14:30
* نود ارومیه  ............................................................قشقایی شیراز (ساعت)14:30
به خونه (ساعت)14:30
* اکسین البرز  .........................................................خونه 
* فجر سپاسی  .......................................................شهرداری تبریز (ساعت)14:30
* مس کرمان  ..............................................پرسپولیس پاکدشت (ساعت)14:30
* شهرداری ماهشهر ...............................................مس رفسنجان (ساعت)15:30

 .8بادران تهران

اظهارات عجیب در رسانهها مطرح میکند .شاید دلیل برخی
از این صحبتها این باشــد که آقای دبیر سودای ریاست در
ضیایی بازنشسته شود.
سر دارد و میخواهد جانشین
ِ
امیرحســین منظمی در آخرین اظهارات خود در مورد
قرارداد ایگور کوالکوویچ گفته «قرار اســت در جلسه هیئت
رئیسه فدراسیون والیبال در خصوص ابقا یا برکناری سرمربی
تیم ملی تصمیمگیری شــود .خودم تصور میکنم احتمال
ماندن این مربی خیلی کمتر از نماندن او باشد».
این صحبتها در شــرایطی مطرح شده است که ایگور
کوالکوویچ ،هشــتم مهر ماه در پاسخ به این سوال وضعیت

بانو زهره شهرت شکیبا نام پدر حسنعلی بشناسنامه  2530صادره از اهواز درخواستی
به خواســته صــدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که همســرم مرحوم
حســین شهرت کجباف بشناســنامه  794صادره اهواز در تاریخ  97/7/19در اهواز
اقامتگاه دائم فوت ورثهاش عبارتند از  -1متقاضی زهره شــکیبا نام پدر حسنعلی به
شماره شناســنامه  2530صادره از اهواز (همسر متوفی)  -2محمد کجباف نام پدر
حسین به شماره شناسنامه  1750448090-1صادر از اهواز  -3علی کجباف نام پدر
حســین به شماره شناسنامه  2217صادر از اهواز (پسران متوفی)  -4نسیم کجباف
نام پدر حســین به شماره ملی  175-6924899صادره از اهواز  -5نسترن کجباف
نام پدر حســین شــماره ملی  1753602946-2صادره از اهواز (دختران متوفی) و
الغیر .اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هرکس اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیتنامه بجز سری و رسمی
که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

برنامه هفته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال

 .5آلومینیوم اراک

اظهارات متناقض مسئوالن فدراسیون والیبال در خصوص قرارداد کوالکوویچ

وضعیت نیمکت تیم ملــی والیبال در پردهای از
ابهام قرار گرفته و شاهد تناقض در گفته های سرمربی
تیم ملی و دبیر فدراســیون درباره وضعیت قرارداد
سرمربی هستیم.
وضعیت نامشخص والیبال سبب شده تا بی نظمیهای
عجیبی را شــاهد باشــیم .از اتفاقات عجیبی که در جریان
رقابتهــای لیگ برتــر رخ میدهد گرفته تــا اظهاراتی که
درمورد موضوعات کالنتر فدراســیون عنوان میشــود .در
این میان امیرحســین منظمی ،دبیر فدراسیون والیبال هم
از جمله افرادی اســت که این روزها خیلی خودش را با بیان

علی اصغر شــرافی تهرانــی ،در تاریخ 2
شهریورماه سال  ،1332در یکی از محلههای
جنوب شــهر تهران دیده به جهان گشود ،وی
از همان کودکی نســبت به امــور فنی عالقه
زیادی از خود نشــان مــیداد؛ و در نمازهای
جماعت مســجد شــرکت میکرد؛ و در زمان
درگیریهــای امت حزبا ...با رژیم طاغوت در
تمام راهپیماییها شرکت فعال داشت.
وی کارمند مخابرات بود .بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،در بسیج مسجد
محل با سایر برادران در پیشبرد اهداف انقالب شرکت داشت و شبها در پاس
شــبانه و شناسایی ضدانقالبیون و سلطنتطلبها شــرکت میکرد .با شروع
جنگ تحمیلی ،مکررا ً به جبههها عزیمت نمود؛ تا ســرانجام در  31فروردین
 1363در منطقه مجنون در عملیات کربالی  5به درجه رفیع شــهادت نایل
آمد.
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* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب  6امتیاز منفی صورت گرفته است.

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

ﺳﻪشنبه  15آبان
لیگ قهرمانان اروپا
*ستاره سرخ بلگراد ...............................لیورپول(ساعت  - 21:25شبکه ورزش)
*اتلتیکو مادرید ...................................دورتموند(ساعت  - 23:30شبکه ورزش)
*اینتر ..............................................................بارسلونا(ساعت  - 23:30شبکه سه)
چهارشنبه  16آبان
لیگ قهرمانان اروپا
* زسکا مسکو  .........................................آاسرم (ساعت  - 21:25شبکه ورزش)
* شاختار دونتسک  .................منچسترسیتی (ساعت  - 23:30شبکه ورزش)
* یوونتوس ......................................منچستریونایتد (ساعت - 23:30شبکه سه)
جمعه  18آبان
لیگ برتر والیبال
* شهرداری ورامین  ................................عقاب نهاجا (ساعت -16شبکه ورزش)
هفته  12لیگ برتر ایران
* استقالل تهران  ...............................پدیده مشهد (ساعت - 16:30شبکه سه)

آگهی تجدید مزایده عمومی
کتبی فروش امالک

شــهرداری دامغان در نظر دارد باســتناد مجوز
شــورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری
تعداد محدودی از امالک مسکونی و تجاری خود
واقع در سطح شهر از طریق مزایده عمومی کتبی
اقــدام نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل
میآید جهت اخذ اوراق مزایده به امور قراردادهای
شهرداری مراجعه و ضمن کسب اطالعات الزم
از واحد امالک شــهرداری پیشنهاد قیمت کتبی
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه
مورخ  97/8/27به دبیرخانه شــهرداری دامغان
تسلیم و رسید دریافت نمایند.
تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطالعات
بیشتر023-35256115 :
www.damghan.ir

شهرداری دامغان

