
به یاد شهید ابوالقاسم خادمی
از والیت فقیه، حمایت کنید

شــهید ابوالقاســم خادمی متولد اولین روز از 
فروردین ماه سال 1349 بود. وی تحصیالت خود را 
تا سال دوم دبیرستان در رشته علوم تجربی ادامه داد. 
سال 1365 بود و عشق به دفاع از وطن ابوالقاسم را 
به عضویت در بسیج دعوت کرد و او راهی جبهه شد. 
سرانجام سرباز 18 ساله خمینی کبیر، در چهارمین 
روز از تیرماه سال 1367 در نبرد با مزدوران بعثی در 

جزیره مجنون به شــهادت رسید. فرازی از وصیت نامه شهید: شما ای خواهرانم 
با حفظ حجاب اسالمی تان مشت محكمی به دهان یاوه گویان بزنید. پیام من به 
برادران و خواهرانم این است که با انجام واجبات و مستحبات و ترك محرمات و 
مكروهات تقوای خویش را حفظ و پاسدار انقالب و اسالم باشید. هوشیار باشید 
و کمر بربندیــد و گوش بفرمان رهبر عظیم الشــأن امام خمینی»ره« باشید. از 
نیروهای اصیل انقالب و متعهد به انقالب اسالمی هم چون روحانیت عزیز اسالم 

که در رأس همه این ها والیت فقیه حاکمیت دارد حمایت کنید.

حدیث دشت عشق

ورزشی

تعویق اردوی استقالل به خاطر مشکالت مالی
در حالی که تمرینات بســیاری از تیم ها برای نیم فصل دوم آغاز شــده 
اســت اما وضعیت شروع تمرینات اســتقالل هنوز مشخص نشده است. در 
شــرایطی که طبق اعالم سایت باشگاه استقالل قرار بود تمرینات این تیم از 
روز شنبه)15 دی ماه( برای نیم فصل دوم آغاز شود اما این اتفاق نیافتاد و به 
نظر می رسد مشكالت مالی باعث شده تا بازیكنان استقالل شرکت در تمرین 
این تیم را تحریم کنند. البته این به تعویق افتادن تمرین در حالی رخ داد که 
دیر رســیدن شفر را بهانه کردند اما زمان دقیق برای شروع دوباره تمرینات 
از سوی باشگاه استقالل رسانه ای نشده است.همچنین بازیكنان استقالل که 
قرار بود روز جمعه در تســت پزشكی باشگاه برای نیم فصل دوم حضور پیدا 
کنند اما بسیاری از آن ها در این تست شرکت نكردند. به نظر می رسد بحران 
مالی در اســتقالل جدی تر شده و بسیاری از بازیكنان این تیم بخش زیادی 
از قراردادهای شان را دریافت نكرده اند. این اتفاقات در حالی رخ می دهد که 
استقاللی ها قرار بود بنا به گفته  فتحی، دیروز برای برگزاری اردوی خارجی به 
قطر سفر کنند اما هنوز خبری از زمان این سفر اعالم نشده و به نظر می رسد 
زمان آغاز این اردو برای یكی دو روز اخیر به تعویق بیافتد.البته امیرحسین 
فتحی سرپرست باشگاه استقالل به شدت به دنبال منابع مالی برای پرداخت 
معوقه های بازیكنان و برگزاری اردوی دو هفته ای این تیم در قطر اســت. با 
این حال ناراحتی بازیكنان استقالل از بدقولی مدیران این تیم جدی به نظر 
می رسد و هنوز هم باشگاه استقالل به دلیل مشخص نبودن حضور بازیكنان 
در تمرینات این تیم، زمان شــروع مجدد تمرینات را به صورت رسمی اعالم 

نكرده است.
قطع همکاری تراکتورسازی با مدیرعاملش

مدیرعامل تراکتورسازی از سمت خود در این باشگاه کنار رفت.با توجه 
به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل برای کارکنان دولت و با توجه به 
شغل دیگر دکتر اسدی، با تصویب هیات مدیره باشگاه از مدیرعاملی باشگاه 
تراکتورســازی خداحافظی کرد. هیات مدیره باشــگاه تراکتورسازی ضمن 
قدرانی و تشــكر از زحمات دکتر اسدی، همكاری او را با این باشگاه خاتمه 
داد. مدیرعامل بعدی تراکتورسازی در روزهای آینده مشخص می شود. طبق 
اعالم هیئت مدیره تا تعیین مدیرعامل جدید باشــگاه، عباس الیاسی رییس 

هیئت مدیره باشگاه تصدی امور باشگاه را بر عهده خواهد داشت.

* در دومیــن روز از هفدهمین دوره رقابت های فوتبال جام ملت های آســیا 
بعدازظهر دیروز تیم های اســترالیا و اردن به مصاف هم رفتند که طی آن تیم 
قرمزپوش غرب آسیا برابر مدعی قهرمانی به برتری یک بر صفر رسید. در این 
دیدار اناس بنی یاســین در دقیقه ۲7 با ضربه سر دروازه استرالیا را باز کرد و 
در ادامه مردان ســرزمین کانگورو هر چه تالش کردند با وجود موقعیت های 
زیادی که داشتند نتوانستند به گل تساوی دست پیدا کنند. در نیمه دوم تیم 
گراهام آرنولد حتی دقیقه 86 توسط اروین به گل رسید اما داور آن را آفساید 
و مردود دانست. تیم ملی فوتبال استرالیا قهرمان شانزدهمین دوره رقابت های 
جام ملت های آسیاســت که در کشــور خودش توانست این عنوان را در سال 

۲۰15 به خود اختصاص دهد.
*کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی ایران پیش از نخستین دیدار تیم ملی 
در جام ملت های آسیا مقابل تیم ملی یمن گفت: برای ما نه تنها بازی با یمن 
مهم اســت بلكه تنها مطلبی که روی آن تمرکز داریم، بازی با یمن است.باید 
اســتحقاق پیروزی مقابل یمن را داشته باشــیم و در روز بازی این موضوع را 
نشان دهیم.هیچ تیمی کارت اعتباری برای پیروزی ندارد. نقاط کیفیت و نقاط 
قوت تیم خودمان را می دانیم. البته تیم ملی یمن مربی خیلی خوبی دارد که 
در آلمان و تیم ملی این کشور کار کرده است. با در نظر گرفتن تمام سختی ها 
و دشواری هایی که این مربی برای آماده سازی کشورش انجام داده، می فهمیم 

کار قابل ارزشی انجام دادند.
*در جلسه هماهنگی دیدار ایران و یمن مقرر شد که تیم ملی ایران با لباس 
یک دســت ســفید و دروازه بان های ایران با لباس آبی وارد میدان شوند و تیم 
یمن با لبــاس قرمز و دروازه بان های آنها با لبــاس زرد رنگ به میدان بروند. 

ریوجی ساتو از کشور ژاپن قضاوت این دیدار را بر عهده دارد.
*روزنامه امارات الیوم در گزارشــی به معرفی تیم   ملی فوتبال عراق پرداخت 
و تاکیــد کرد که این تیم 6 بازیكن تاثیرگذار خود را در جام ملت های آســیا 
در اختیار ندارد. جاســتین میرام، بازیكن کولومبوس آمریكا، ضرغام اسماعیل 
و مصطفی ناظم به خاطر آســیب دیدگی در فهرست نهایی قرار نگرفتند و اما 
مهند عبدالرحیم بهترین گلزن الزوراء و مهدی کامل بازیكن الشــرطه و سعد 
عبداالمیر به طرز عجیبی در فهرســت نهایی قرار نگرفتند تا عراق با 6 تغییر 

اساسی نسبت به جام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به میدان برود.
*تیم   ملی فوتبال امارات در دیدار افتتاحیه جام ملت های آسیا با تساوی یک 
بر یک برابر بحرین متوقف شد. محمد عبدالرحمان، بازیكن تاثیرگذار اماراتی ها 
بعد از بــازی، گفت: به دنبال پیــروزی در این دیدار بودیم و می خواســتیم 
هواداران خود را شــاد و امیدوار به خانه برگردانیم. متاســفانه نتیجه الزم را 
به دســت نیاوردیم. او ادامه  داد: می دانیم که یک امتیاز نتیجه خوبی برای ما 
نیست. تساوی در خانه همانند شكست است. از هواداران عذرخواهی می کنیم 

و قول می دهیم که در دیدار بعدی جبران کنیم.
*تیم   ملی فوتبال قرقیزســتان از جمله تیم های است که برای نخستین بار در 
مرحله نهایی جام ملت های آسیا به میدان می رود.الكساندر کریستین، سرمربی 
4۰ ساله تیم   ملی فوتبال قرقیزستان از سه شانس اصلی قهرمانی در این رقابت 
بزرگ ســخن به میان آورد. او از جام ملت های آســیا و تیم های حاضر در این 
رویداد سخن به میان آورد و گفت: از نظر من تیم های کره جنوبی، ژاپن و ایران 
ســه مثلث اصلی قهرمانی در جام ملت های آســیا ۲۰19 هستند. به نظر من 

تنها این سه تیم هستند که شانس قهرمانی را به خود اختصاص خواهند داد.
*محمــد الرمیحی زننده تنها گل بحرین بعد از بازی گفت: خدا را شــكر که 
توانستیم یک امتیاز ارزشمند را به دست آوریم. امارات بازیكنان بسیار خوبی 
در ترکیب خود دارد و از امتیاز میزبانی هم برخوردار بود.او ادامه داد: یک امتیاز 
هم برای ما خوب اســت. اگر پنالتی نبود ســه امتیاز را به دست می آوردیم و 
پیروز بازی می شدیم. در نیمه نخست خوب نبودیم اما در نیمه دوم از همه نظر 
خوب بودیم. بحرین تا دقایق پایانی با یک گل پیش بود اما پنالتی مشــكوکی 

که داور گرفت باعث شد تا بازی با تساوی به پایان رسد.
*عمر الســومه سرشناس ترین بازیكن ســوریه و امید نخست گلزنی این تیم 
گفت: احســاس می کنیم که در جام جهانی هستیم و نه جام ملت های آسیا. 
تنها برای تفریح به اینجا نیامده ایم بلكه آمده ایم تا رقابت کنیم برای کســب 
عنوان قهرمانی. امیدواریم که نتایجی به دست آوریم که شایسته فوتبال سوریه 

باشد. می خواهیم طلسم شكنی کنیم و به مرحله حذفی راه پیدا کنیم.
* بعد از اتفاقاتی که برای خبرنگاران قطری در امارات رخ داد، توجه زیادی به 
تیم ملی فوتبال قطر در جام ملت ها شده است و اولین حاشیه بزرگ جام نیز 
ایجاد شده است.بعد از بحران کشورهای حاشیه خلیج فارس، یک تیم قطری 
برای اولین بار راهی امارات می شود و با توجه به اینكه پرواز مستقیمی از قطر 
به امارات وجود ندارد، بازیكنان تیم ملی فوتبال قطر از دوحه به کویت رفتند 
و از این کشور راهی امارات شدند تا خودشان را برای جام ملت ها به این کشور 
برســانند. تیم ملی فوتبال قطر در اولین دیــدار خود در جام ملت ها با لبنان 
دیدار خواهد کرد و بازی با عربســتان قطعــا از جذاب ترین دیدارهای مرحله 

گروهی خواهد بود.

هفدهمین دوره جام ملت های فوتبال آسیا

برنامه بازی های مرحله گروهی
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ 

* چین............................ قرقیزستان)ساعت 14:3۰-  ورزشگاه خلیفه بن زاید (
* کره جنوبی ........................... فیلیپین)ساعت 17-   ورزشگاه آل مكتوم دبی(
* ایران .......................... یمن )ساعت 19:3۰ -ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی(

سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
* عراق.....................................................ویتنام)ساعت17- ورزشگاه زاید ابوظبی(
* عربستان........................... کره شمالی)ساعت 19/3۰ - مكتوم بن راشد دبی(

چهارشنبه۱۹ دی ۱۳۹۷ 
* ژاپن............................ترکمنستان)ساعت 14:3۰-ورزشگاه آل نهیان ابوظبی(
* ازبكستان.....................................................عمان)ساعت 17 - ورزشگاه شارجه(
* قطر........................................... لبنان )ساعت 19:3۰-ورزشگاه هزاع بن زاید(

صفحه ۹
دو شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

۳۰ ربیع الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۴

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760309004000042 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شال 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای وجیه اهلل عظیمی فرزند حسن به شماره شناسنامه 
64 صادره از شــال در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 247000 متر مربع از پالک 34 
اصلی واقع در خیرآباد خریداری از مالک رســمی خانم جمیله رضوی محرز گردیده اســت. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی 
که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خودرا بــه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول ا عتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/10/1                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/10/17
داود طاهرخانی 
م الف 53 رئیس ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا

آگهی مزایده فروش دام
به اطالع می رساند، شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز کرمانشاه 
)سهامی خاص( در نظر دارد تعداد 157 رأس دام مازاد دامداری خود را 
)به شرح 33 راس گاو حذفی و 124 راس گوساله نر با وزن میانگین و 
باالتر از 150 کیلوگرم( واقع در استان کرمانشاه شهرستان گیالنغرب، 
بخش گواور، کیلومتر 7 جاده باسکله، دامداری کمیته امداد را از طریق 
مزایده کتبی به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت بازدید و اخذ 
اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد خود حداکثر تا مورخه 97/10/23 به آدرس 
فوق مراجعه یا جهت برقراری تماس به منظور کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن 43282744-083 و 43282020-083 تماس حاصل 

نمایند. 
شرکت کشت و صنعت بازوی کشاورز در رد یا قبول هر یک یا تمام 

پیشنهادها بدون آنکه محتاج به ذکر دلیل باشد مختار است.

آگهی دعوت صاحبان سهام شرکت تولیتو )سهامی خاص(
به شماره ثبت ۲۱۹۹5 و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰6۷55۲6

 به مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده

هیئت مدیره

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت 
به عمل می آید که در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
که در ســاعت 14 روز 1397/11/8 در محل قانونی شرکت واقع در 
تهران - شهرک غرب - خیابان حسن سیف - کوچه یازده - پالک 
12 - طبقه همکف - اتاق شــمال غربی کدپســتی 1466863564 

برگزار می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه: 1- انتخاب اعضاء هیئت مدیره با توجه به اتمام مدت 

ماموریت آن

پرونده کالســه 9709986110400118 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اهواز تصمیم  نهایی شــماره 
 9709976110401475

خواهان: آقای محمد عبدی دزفولی فرزند علی به نشانی: اهواز- نادری خ مسلم بین کافی و جهانیان پ 20
خوانده: آقای سعیدرضا شمسینی غیاثوند فرزند احمد به نشانی مجهول المکان

»رای دادگاه«خواسته: مطالبه وجه  چک
در خصوص دعوی خواهان آقای محمد عبدی دزفولی فرزند علی به طرفیت خوانده آقای سعیدرضا شمسینی غیاثوند 
فرزند احمد به خواســته مطالبه وجه چک )تقاضای مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال بابت 1 فقره چک به شــماره 
809423 بانضمام جمیع خسارات قانونی و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی( دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و 
با توجه به اینکه خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده دعوی 1 فقره چک به شماره 809423 عهده بانک انصار به 
مبلغ 500/000/000 ریال صادر نموده که پس از مراجعه به بانک محال علیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت 
گردیده اســت و تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق الذکر به عنوان اصل خواســته به انضمام خسارات 
قانونی نموده اند. دادگاه نظر به این که خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلســه دادرســی این دادگاه حاضر نشــده و 
در مقام دفاع از خود قیام و اقدام ننموده  و دلیل یا مدرک یا ســندی مبنی بر پرداخت وجه چک ارائه ننموده، دادگاه 
وجود چک به عنوان ســند تجاری در ید خواهان را داللت بر اشتغال ذمه و مدیونیت صادرکننده سند تجاری دانسته 
و با اســتصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده، طرح دعوی مطروحه از طرف خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و 
مســتندا به مواد 310،  311 و 313 قانون تجارت مصوب 1311/2/13 و مواد 198، 515 و تبصره 2 آن، 519 و 522 
قانون آیین دادرســی مدنی مصوب 1379/1/21 حکم به محکومیت خوانده دعوی به پرداخت مبلغ 500/000/000 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخت مبلغ 1/383/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مورخ 1376/03/10 مجمع تشــخیص مصلحت نظام و 
نظریه تفســیری مورخ 1377/09/21 آن مجمع از تاریخ سررسید چک ]93/06/01[ صادر می نماید که بر طبق نرخ 
رشــد شــاخص قیمت که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اعالم و محاسبه آن به عهده اجرای احکام 
مدنی اســت؛ دایره اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان ایصال نماید. 
خواهان موظف اســت وفق ماده 511 قانون آیین دادرســی مدنی ما به التفاوت هزینه دادرســی را همزمان با وصول 
محکوم به بپردازد. رای صادره غیابی و ظرف بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیســت 

روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان است.

شماره دادنامه: 9709976110401475دادنامه
شماره پرونده: 9709986110400118
شماره بایگانی شعبه: 970121

نشانی: استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی(
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اهواز- حسین فتاحی

دانشگاه تفرش در نظر دارد مناقصه انجام امور عمومی و خدماتی)پشتیبانی( سال 1398 را به شماره 
200974483000005 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به شرح ذیل برگزار نماید:

- انجام امور خدمات عمومی و تنظیفات به متراژ 45800 مترمربع
- انجام امور فضای سبز شامل 17000 اصله درخت و نگهداری و بهسازی فضای سبز محوطه دانشگاه
- انجام امور نگهداری، تعمیر و سرویس تاسیسات برقی و مکانیکی فضاهای اداری، آموزشی و رفاهی

- انجام امور نقلیه مطابق درخواست بخش های اداری و دانشجویی دانشگاه
شرایط شرکت کنندگان

1- دارا بودن حداقل 5 سال سابقه کار در زمینه انجام امور عمومی و خدماتی و 3 سال حسن انجام 
کار از دانشگاهها یا دیگر دستگاههای دولتی.

2- دارای برگه تعیین صالحیت و رتبه بندی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهادات مناقصه گران و بازگشایی 
 www.setadiran.ir پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
- تاریخ شــروع دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت از ساعت 10 صبح روز 

دوشنبه مورخ 97/10/17 می باشد.
- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ساعت 19 روز یکشنبه 

مورخ 97/10/23 می باشد.
- مهلت زمانی ارائه پیشنهادات شامل تحویل پاکت »الف« به دبیرخانه دانشگاه تفرش و بارگذاری 
پاکتهای »ب« و »ج« در سامانه ستاد تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 97/11/3 می باشد و این 

مهلت زمانی قابل تمدید نمی باشد.
لذا متقاضیان می بایست از تاریخ انتشار اسناد مناقصه و قبل از مهلت زمانی ارائه پیشنهادات)ساعت 
19 روز چهارشــنبه مورخ 97/11/3( با در دست داشــتن معرفی نامه شرکت ذیربط، پاکت الک و 
مهر گردیده »الف«)ضمانت نامه شرکت در مناقصه( را به همراه فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 
ریال به حساب شــماره IR550100004001105603019314 نزد بانک مرکزی با شناسه واریز 
348105651122001009712030050003 به نام تمرکز وجوه درآمدهای اختصاصی دانشــگاه 
تفرش به »دبیرخانه دانشــگاه تفرش« به آدرس: استان مرکزی- تفرش- کیلومتر 5 جاده تهران- 

دانشگاه تفرش- دانشــکده مهندسی صنایع تحویل فرمایند. همچنین ضروری است متقاضیان از 
تاریخ انتشار اسناد و قبل از مهلت زمانی ارائه پیشنهادات)ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 97/11/3( 
نســبت به بارگذاری پاکت های »ب« و »ج« در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام فرمایند. 
ضمنا تضمین شــرکت در مناقصه مبلغ 2/176/164/379 ریال می باشد که شامل واریز وجه نقد 
به حســاب  IR670100004001105606378014 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده 
دانشگاه تفرش یا چک تضمین شده بانکی و یا ضمانت نامه بانکی به نفع دانشگاه تفرش می باشد. 
الزم به ذکر است که مدت انقضای ضمانت نامه باید حداقل سه ماه بعد از تاریخ افتتاح پیشنهادات 
باشــد و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشــد. زمان بازگشایی پاکت ها ساعت 10 صبح روز شنبه 

مورخ 97/11/6 می باشد.
قابل توجه اینکه تضمین حســن اجرای تعهدات 10 درصد مبلغ قرارداد می باشد که 45 روز بعد از 

اتمام قرارداد به شرط ایفاد تعهدات به نحو مطلوب، به برنده مناقصه مسترد می گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر در خصوص برگزاری این مناقصه می توانید به آدرس تفرش کیلومتر 
5 جاده تهران، دانشــگاه تفرش مراجعه فرمایید و یا با شــماره تلفن 08636241310 با مدیر امور 

اداری و پشتیبانی دانشگاه تماس حاصل فرمایید.
اطالعات تماس ســامانه ســتاد جهت دریافت انجام مراحل عضویت در ســامانه: مرکز تماس 

41934-021 - دفتر ثبت نام: 086-33245248
حضور پیشنهادکنندگان یا نماینده رسمی آنها در کمیسیون معامالت مجاز می باشد. - مدت اجرای 

موضوع مناقصه از 98/1/1 لغایت 98/12/29 می باشد.
- برنــده مناقصــه در صورت تاخیر در تحویــل خدمت موضوع مناقصــه 1٪ از مبلغ حق الزحمه 
ماهیانه جریمه خواهد شــد. مبلغ پیشنهادی باید خوانا و به عدد و حروف باشد، ضمنا آنالیز قیمت 
پیشنهادی مناقصه گران می بایست ضمیمه برگه قیمت پیشنهادی باشد. به پیشنهادهای مشروط و 
مخدوش و پیشــنهادهایی که بعد از مهلت زمانی مقرر)ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 97/11/3( 
واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شــد، در ضمن شــرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد ایجاد حق 
برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه مجاز است در 
چارچوب ضوابط مقرر در آیین نامه مالی و معامالتی با عنایت به صرفه و صالح دانشگاه هر یک از 
پیشنهادها را قبول یا رد نماید. توضیح اینکه پرداخت هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.
دانشگاه تفرش

فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

شناسنامه، ســند و کارت سوخت وانت پیکان 
به شــماره موتور 11518101836 و شــماره 
شاسی 0081902022 به نام احمد فقیه مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
پروانه تاسیس واحد پرورش گاو شیری صنعتی به شماره 
91/25/4115 به تاریخ صدور 91/6/20 و کد شناســائی 
259101083100003 مربوط به محمد علی زاده نام پدر 
بخشعلی به شماره ملی 2061407404 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است.

بدینوســیله از کلیه صاحبان سهام شــرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام( دعوت 
می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت که راس ساعت 9 صبح 
روز یکشــنبه 1397/11/7 در محل شــرکت واقع در تهران اول جاده قدیم کرج - شادآباد - 

خیابان 17 شهریور - کارخانه جنرال برگزار خواهد شد شرکت فرمایند.
برگ ورود به جلسه از 24 ساعت قبل در وقت اداری در محل شرکت تحویل می گردد.

دستور جلسه: 1- عزل بازرسان و انتخاب جانشین آن ها
هیئت مدیره شرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام(

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام(

به شماره ثبت ۷۷85 تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳۹۷۳

تیم ملی ترکیبش را برای بازی اول تغییر می دهد؟

آغاز جام ملت های آسیا برای فوتبال ایران
یمن حریف ناشناخته برای شاگردان کی روش

آقای منصور شــهرت جلیهم پورظهریه نام پدر عطیه بشناســنامه 11934 
صادره از اهواز درخواســتی بخواســته صدور گواهی حصــر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که شادروان مرحوم فاضل شهرت جلیهم پور مهامید بشناسنامه 
29 صادره شوشــتر مهامید در تاریخ 1351/11/3 در شوشــتر اقامتگاه دائم 
فوت ورثه اش عبارتند از 1- عبدالرضا جلیهم پور مهامیدیان فرزند فاضل ش 
ش 32 صادره شوشتر مهامید )پسر متوفی( 2- عطیه جلیهم پور ظهریه فرزند 
فاضل ش ش 214 صادره شوشتر مهامید )پسر متوفی( 3- کریم جلیهم پور 
مهامید فرزند فاضل ش ش 261 صادره شوشــتر مهامید )پسر متوفی( 4- 
محمد جلیهم پور مهامید فرزند فاضل ش ش 14 صادره شوشتر مهامید )پسر 
متوفی( 5- حسنه جلیهم پور فرزندفاضل ش ش 8 صادره از شوشتر مهامید 
)دختر متوفی( 6- زهرا جلیهم پــور مهامید فرزند فاضل ش ش 2 صادره از 
شوشــتر مهامید )دختر متوفی( 7- فاطمه جلیهم پور مهامید فرزند فاضل ش 
ش 3 صادره شوشــتر مهامید )دختر متوفی( 8- ســکینه جلیهم پور مهامید 
فرزند فاضل ش ش 243 صادره شوشــتر مهامیــد )دختر متوفی( 9- مورز 
ملیمی پور ظهریه - فرزند ملیمی ش ش 110 صادره شوشتر ظهریه )همسر 

متوفی( والغیر وراث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه 
بجز سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
قاضی مجتمع شماره ۳- شورای حل اختالف اهواز

آگهی حصر وراثت

معاون قهرمانی وزارت ورزش می گوید فرجی تا روز برگزاری مجمع 
کاراته وقت دارد نامه بازگشت به کار خود را ارائه دهد.

ثبت نام رئیس  بازنشســته کاراته در انتخابات این رشــته ورزشی ابهامات 
فراوانی را برای عالقه مندان به این رشته ورزشی به وجود آورده است. در همین 
خصوص محمدرضا داورزنی گفت: نكته ای که وجود دارد این است که تا روزی 
که قرار باشد انتخاب برگزار شود، اگر فرجی نامه دیوان عدالت اداری برای ادامه 
کارش بیاورد، می تواند در انتخابات شــرکت کنــد. او طبق ماده »6۰« جامعه 
ایثارگران چون زودتر بازنشسته شده است می تواند برگشت به کار بگیرد. فرجی 
تا روز مجمع زمان دارد تا این نامه را از دیوان بیاورد و ما آن زمان تصمیم گیری 
می کنیم. اگر خدای نكرده نامه ای صادر نشد، نمی تواند در مجمع حضور داشته 
باشد، اما طبق صحبت هایی که دوستان در دیوان انجام داده اند، او می تواند به 
عنوان جانباز به کار خود ادامه  دهد.  داورزنی درخصوص باشگاه پرسپولیس و 
هیئت مدیره این باشگاه گفت: در حال  حاضر عرب کارها را انجام می دهد. این 
مسئولیت برعهده هیئت مدیره و مجمع باشگاه پرسپولیس است. قرار است به 
زودی وزیر ورزش و جوانان در مورد هیئت مدیره تعیین تكلیف کند تا آسیبی 

برای این باشگاه ایجاد نشود.

توضیحات داورزنی 
درباره ثبت نام رئیس  بازنشسته کاراته

با اعالم کمیته بین المللی المپیک انتخاب دبیر از ســوی رئیس 
کمیته ملی المپیک عملی قانونی است.

چندیــن ماه بعــد از روی کار آمدن ســیدرضا صالحی امیــری تغییرات در 
اساسنامه کمیته ملی المپیک در دستور کار هیئت اجرایی قرار گرفت که از جمله 
آن می توان به انتخاب دبیر و خزانه دار توســط رئیس اشــاره کرد. از آنجایی که 
برخی از اعضای کمیته از جمله دبیرکل به این تغییرات اعتراض و اعتقاد داشتند 
دبیرکل باید از سوی مجمع عمومی انتخاب شود، مسئوالن کمیته ضمن تحلیل 
وضعیت کشورهای مختلف در خصوص نحوه انتخاب دبیرکل، از کمیته بین المللی 
المپیک )IOC( نیز استعالم گرفتند. IOC نیز در پاسخ اعالم کرد انتخاب دبیرکل 
و خزانه دار از سوی رئیس و تایید هیئت اجرایی هیچ مشكلی ندارد به همین دلیل 
این تغییرات در اساسنامه لحاظ شد. نكته دیگری که از IOC استعالم گرفته شده 
مربوط به روسای فدراسیون هایی است که دیگر در فدراسیون خود رئیس نیستند 
و در واقع هیچ پســتی ندارند.  قرار اســت اساسنامه کمیته ملی المپیک روز ۲5 
دی در مجمع عمومی به تصویب برسد و بعد از تصویب همزمان به هیئت دولت و 
IOC برود. این احتمال وجود دارد بعد از مجمع عمومی شاهد تغییرات در کمیته 

در پست های دبیر کلی و خزانه داری باشیم. 

انتخاب دبیرکل و خزانه دار
 از سوی رئیس کمیته ملی المپیک قانونی است 

 مراســم گرامیداشــت پنجاه و یکمین ســالگرد درگذشــت 
 جهان پهلــوان غالمرضا تختی امــروز دوشــنبه ۱۷ دی ماه برگزار

 می شود.
امروز دوشــنبه 17 دی ماه و در ابن بابویه شهر ری مراسم پنجاه و یكمین 
سالگرد درگذشت جهان پهلوان غالمرضا تختی بر سر مزار وی برگزار می شود. 
این مراسم از ساعت 9 تا 1۲ برگزار می شود و فدراسیون کشتی و روابط عمومی 
ســتاد برگزاری مراسم جهان پهلوان تختی از تمامی عالقه مندان به آن پهلوان 

بزرگ دعوت می کنند تا در این مراسم شرکت کنند.
غالمرضا تختی اولین کشــتی گیر ایرانی اســت که موفق شــد در 3 وزن 
صاحب مدال شــود. وی همچنین پر افتخارترین کشتی گیر تاریخ کشتی ایران 
در المپیک با 3 مدال )یک طال و ۲ نقره( اســت. اما راز ماندگاری تختی کسب 
این مدال های فراوان نبود، آنچه که نام تختی را ماندگار کرد ســیره پهلوانی و 

رفتارهای جوانمردانه او در عرصه ورزش و مسائل اجتماعی بود. 
الزم به یادآوری اســت که غالمرضا تختی در پنجم شــهریور سال 13۰9 
در خانی آباد تهران متولد شــد و هفدهم دی ماه 1346 در ابن بابویه به خاك 

سپرده شد.

پنجاه و یکمین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی 
امروز برگزار می شود

نظر به دســتور مواد 1و3 قانــون تعیین تكلیف و وضعیــت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور امالکی که در 
هیئت مندرج در قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان 
آشتیان مورد رسیدگی و منجر به صدور رای گردیده جهت اطالع عموم بشرح 

ذیل آگهی میگردد : 
1 - طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰193  - 18 /۰9 /97  آقای ولی 
اله محمدعلیپور فرزند روح اله ش ش 5 کد ملی ۰519941845 ششــدانگ 
یكقطعــه زمین مزروعی دیمی  به مســاحت 15۰586 متر مربع قســمتی از  
پالك 181 – اصلی مزرعه محمود آباد بخش 9 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان 
واقع در شهر آشتیان مفروزه از محل مالكیت تعدادی از مالكین مشاعی)عظیم 
قربانپــور و روح الــه محمدعلیپور و عباس تاج آبادی  و حســین تاج آبادی (  

طبق سند عادی.
۲ - طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰194 -18 /9 /97 آقای علیرضا 
داودآبادی فرزند میرزا ش ش 17366 و کد ملی ۰۰37141۰۰7 ششــدانگ 
یک قطعه مرغداری به مســاحت 17۰۰۰ متر مربع  قســمتی از پالك 184 - 
اصلی بخش 9 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در مزرعه حسین آباد بابیان 

انتقالی طبق سندعادی از وراث یداله ذاکری 
3 - طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰196 -19 /9 /97 آقای رمضان 
نجاری فرزند علیجان ش ش 846 و کد ملی ۰5196۰۰4۲8 ششــدانگ یک 
قطعه باغ به مســاحت 38 /65۰ متر مربع پــالك 15۲ فرعی از 34۲ - اصلی 
بخش 9 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریــه کردیجان انتقالی طبق 
سندعادی از طرف اسفندیار نجاری سه دانگ و زلیخا نجاری دو دانگ و افروز 

خسروانی یكدانگ
4 - طبق رای شماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰195 -19 /9 /97 آقای علی نجاری 
فرزنــد علیجان ش ش 593 و کد ملی ۰5195978۰1 ششــدانگ یک قطعه 
باغ به مســاحت 58 /96۲ متر مربع پالك 159 فرعی از 34۲ - اصلی بخش 9 
ثبت قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه کردیجان انتقالی طبق سندعادی از 

طرف اسفندیار نجاری
5 - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰191 -17 /9 /97 آقای عباسعلی 
نجف ابــادی فراهانی فرزند غالمرضــا ش ش 1۰ و کد ملی ۰519891۲۲8 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 17 /۲7۲41۲ متر مربع 
قســمتی از پالك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریه نجف اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف وراث مصیب بشیری و وراث 

حسین بشیری و وراث علی نجفی 
6 - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰19۲ -17 /9 /97 آقای عباسعلی 
نجف ابــادی فراهانی فرزند غالمرضــا ش ش 1۰ و کد ملی ۰519891۲۲8 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 67 /48۲89۰ متر مربع 
قســمتی از پالك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریه نجف اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف احمد سلطانی نجف ابادی ف 

علی و غیره
7 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰181 -15 /9 /97 آقای عباسعلی 
نجف ابــادی فراهانی فرزند غالمرضــا ش ش 1۰ و کد ملی ۰519891۲۲8 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 9۰ /338۰55 متر مربع 
قســمتی از پالك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 

قریه نجف اباد انتقالی طبق سندعادی از طرف وراث علی گیالنی و غیره
8 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰18۰ -15 /9 /97 آقای عباسعلی 
نجف ابــادی فراهانی فرزند غالمرضــا ش ش 1۰ و کد ملی ۰519891۲۲8 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 44 /۲17418 متر مربع 
قســمتی از پالك ۲55 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریــه نجف اباد مزرعه حســین اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف محمد 

حسین بشیری فرزند حیدر و غیره
9 -طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰16۲ -1۰ /9 /97 آقــای مجید 
داوردان فرزند ابوالقاسم ش ش ۲۰۲55 و کد ملی ۰۰35۰69465 ششدانگ 
یــک قطعه زمیــن مزروعی آبــی به مســاحت 36 /۲456 متــر مربع پالك 
15۰4 /165۲ - اصلی بخش 1۰ ثبت اراك حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه 

گرکان انتقالی طبق سندعادی از طرف وراث زین العابدین عابدینی 
1۰ -طبق رای اصالحی شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰159 -1۰ /9 /97 خانم 
زهره مسلمانی فرزند علی ش ش 1 و کد ملی ۰519854578 ششدانگ یک 
قطعه باغ به مســاحت ۰۲ /3755 متر مربع پالك 15۰5 /165۲ - اصلی بخش 
1۰ ثبت اراك حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه گرکان انتقالی طبق سندعادی 

از طرف وراث علی آقا چراقچی
11 -طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰197 -۲6 /9 /97 آقــای رضا 
محســن آبادی فراهانــی فرزند علی ش ش 11 و کد ملــی ۰5199۰7541 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت ۲8 /۲47۰99 متر مربع 
قســمتی از پالك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریــه نجف اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف علــی اصغر نجف آبادی ف 

امیدعلی و وراث سید مصطفی نجف آبادی
1۲ -طبــق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰198 -۲6 /9 /97 آقــای ایرج 

محســن آبادی فراهانی فرزنــد علی ش ش 13 و کد ملــی ۰5199۰3۲69 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت ۲8 /۲47۰99 متر مربع 
قســمتی از پالك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در 
قریــه نجف اباد انتقالی طبق ســندعادی از طرف علــی اصغر نجف آبادی ف 

امیدعلی و وراث سید مصطفی نجف آبادی
13 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲19 -۲8 /9 /97 خانم پریســا 
درخشــان مقدم فرزند فرج الــه ش ش 153۲ و کد ملــی ۰۰39371514 
ششــدانگ یک باب عمارت به مساحت ۰5 /1۰41 متر مربع قسمتی از پالك 
357 /1651 - اصلی قریه آهو بخش 1۰ ثبت اراك حوزه ثبتی آشتیان واقع در 

قریه نجف اباد انتقالی طبق سندعادی از طرف مالكین مشاعی
14 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲۲۰ -۲8 /9 /97 آقای حســن 
فراهانی فرزند محمدعلی ش ش 534 و کد ملی ۰519657871 ششــدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی دیمی به مساحت 5۰ /19949۲ متر مربع قسمتی از 
پالك ۲54 - اصلی بخش 6 ثبت اراك حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف 

اباد انتقالی طبق سندعادی از طرف محمدعلی نجف ابادی فراهانی و غیره
15 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲38 -1۰ /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 4 شعیر 
و چهار پنجم شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پالك 3 /487 - اصلی مزرعه  
بیر چشمه سی بخش 9 قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه نجف اباد انتقالی 

طبق سندعادی از طرف نوراهلل محمدعلیپور فرزند غریب رضا
16 - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲39 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 6 شعیر 
و چهارده پانزده ام شــعیر مشــاع از 96 شعیر ششدانگ پالك 3 /486 - اصلی 
مزرعــه  قزل حصار  بخش 9 قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف اباد 

انتقالی طبق سندعادی از طرف نوراهلل محمدعلیپور فرزند غریب رضا
17 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲4۰ -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 6 شعیر 
و چهارده پانزده ام شــعیر مشــاع از 96 شعیر ششدانگ پالك 5 /486 - اصلی 
مزرعــه  قزل حصار   بخش 9 قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف اباد 

انتقالی طبق سندعادی از طرف نوراهلل محمدعلیپور فرزند غریب رضا
18 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲41 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 4 شعیر 
و چهار پنجم شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پالك 6 /487 - اصلی مزرعه  
بیر چشمه سی بخش 9 قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه نجف اباد انتقالی 

طبق سندعادی از طرف نوراهلل محمدعلیپور فرزند غریب رضا
19 - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲4۲ -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 6 شعیر 
و چهارده پانزده ام شــعیر مشــاع از 96 شعیر ششدانگ پالك 4 /486 - اصلی 
مزرعــه  قزل حصار  بخش 9 قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف اباد 

انتقالی طبق سندعادی از طرف نوراهلل محمدعلیپور فرزند غریب رضا
۲۰ - طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲43 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 6 شعیر 
و چهارده پانزده ام شــعیر مشاع از 96 شعیر ششــدانگ پالك 6 /486 - اصلی 
مزرعــه  قزل حصار   بخش 9 قم حوزه ثبتی آشــتیان واقع در قریه نجف اباد 

انتقالی طبق سندعادی از طرف نوراهلل محمدعلیپور فرزند غریب رضا
۲1 -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲44 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 4 شعیر 
و چهار پنجم شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پالك 5 /487 - اصلی مزرعه  
بیر چشمه سی بخش 9 قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه نجف اباد انتقالی 

طبق سندعادی از طرف نوراهلل محمدعلیپور فرزند غریب رضا
۲۲ -طبق رای شــماره 13976۰3۰5۰۰3۰۰۰۲45 -11 /1۰ /97 آقای حسن 
ابوطالبی فرزند جعفر ش ش 14 و کد ملی ۰519977769 نسبت به 4 شعیر 
و چهار پنجم شــعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ پالك 4 /487 - اصلی مزرعه  
بیر چشمه سی بخش 9 قم حوزه ثبتی آشتیان واقع در قریه نجف اباد انتقالی 

طبق سندعادی از طرف نوراهلل محمدعلیپور فرزند غریب رضا
لذا مراتب به علت عدم دسترسي به مالكین بموجب ماده 3 قانون در دو نوبت 
به فاصله 15روز در روزنامه کثیراالنتشار کیهان و هفته نامه  عطریاس  آگهي 
تا چنانچه  اشــخاصی نسبت به صدور ســند مالكیت اعتراضي دارند، اعتراض 
کتبي خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ انتشــار اولین آگهي  و در روستا ها از 
تاریخ الصاق در محل به اداره ثبت اســناد و امالك آشــتیان تسلیم  و پس از 
اخذ رســید ظرف مدت یک ماه  مهلت دارند که دادخواست خود را به دادگاه 
تقدیــم و گواهي طرح دعوي به ثبت محل ارائه دهند در غیر اینصورت پس از 
اتمام مهلت یاد شده سند مالكیت مربوطه به نام متصرفین صادر خواهد شد 

تاریخ انتشار نوبت اول دوشنبه 17 /1۰ /97
تاریخ انتشار نوبت دوم سه شنبه  ۰۲ /11 /97

اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
آشتیان- سیدعلی میرایی

آگهی ابالغ رای قانون تعیین تکلیف و وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

م الف 5۳۷

سرویس ورزشی-
تیم ملی فوتبال ایران درنخســتین بازی خود در 

جام ملت های آسیا امروز برابر یمن به میدان می رود.
تیــم ملــی فوتبال ایران در نخســتین بــازی خود در 
هفدهمین دوره مسابقات جام ملت های آسیا امروز از ساعت 

19:3۰ در ابوظبی امارات برابر یمن به میدان می رود. 
یمن روی کاغذ ضعیف ترین تیم گروه محسوب می شود 
اما جذابیت فوتبال به غیرقابل پیش بینی بودنش است و هیچ 
حریفی را نباید دســتكم گرفت. هرچند برخی یمن را کلید 
صدرنشــینی گروه می دانند و می گویند در صورت پیروزی 
پرگل مقابل یمن صدرنشینی ایران به نوعی تضمین می شود! 
با این حال اولین مسابقه در هر تورنمنتی دشوارترین مسابقه 

هم محسوب می شود.
ملی پوشــان فوتبال ایــران که چند مــاه پیش مقابل 
ستارگان درجه اول دنیا در جام جهانی قرار گرفتند حاال باید 
به مصاف حریفی ناشناخته و گمنام بروند. شاید برخی تصور 
کنند مســاوی گرفتن و حتی کم گل خوردن! برای یمنی ها 
یک موفقیت مقابل تیم اول آســیا محسوب شود اما اگر به 
تاریخچه دیدارهای دو تیم نگاه کنیم متوجه می شــویم که 
یمن می تواند حریفی دردسرســاز برای تیم ملی محســوب 
شود. حتی اگر یمنی ها در عرصه فوتبال آسیا یک تیم درجه 

سوم محسوب شوند.
آخرین دیدار ایران با یمن در مسابقات غرب آسیا در روز 
۲5 آذر 1391 بود. 6 ســال پیش با کاپیتانی مهرداد اوالدی 
فقید و ترکیب جوان مقابل یمن ۲ بر یک پیروز شــدیم. در 
آن زمان هم کی روش هدایت تیم ملی را برعهده داشت. امید 
نظــری و یعقوب کریمی گل های تیم ملــی را در آن دیدار 
زدند. در این مدت تیم ملی تغییرات مثبت زیادی داشــته 
و کی روش هم حاال بیش از همیشــه فوتبال ایران و آسیا را 

می شناسد او قطعا تیم ایران را با ترکیبی هجومی به میدان 
می فرســتد. تیم ملی ایران می خواهد در میدان نشان بدهد 
که یک مدعی واقعی اســت و اکنون فوتبال آسیا به احترام 
جوانان ایران زمین خبردار می ایستد و همه قاره کهن منتظر 

هنرنمایی جوانان غیرتمند کشورمان در میدان هستند.
ترکیب احتمالی تیم ملی

اخبــار دریافتی از امارات حكایــت از آن دارد که کادر 
فنی تیم ملی فوتبال ایران سعی دارد ترکیب اصلی این تیم 
را برای بازی نخســت جام ملت های آسیا مقابل یمن مخفی 
نگه دارد. با این حال می توان درخصوص حضور چند بازیكن 
در ترکیب اصلی تیــم ملی مطمئن بــود. علیرضا بیرانوند 
کــه در چند ماه اخیر عملكرد خوبی در تیم ملی و باشــگاه 
خود پرســپولیس داشته است گزینه نخست کادر فنی برای 
محافظت از دروازه خواهد بود تا امیر عابدزاده و پیام نیازمند 

از روی نیمكت شاهد بازی تیم ملی باشند.
در خط دفاعی نیز اگر مصدومیت مرتضی پورعلی گنجی 
تشدید پیدا نكند شاهد حضور این مدافع در کنار سیدمجید 
حســینی در قلب خط دفاع تیم ملــی خواهیم بود. در غیر 
اینصــورت بــار دیگر روزبه چشــمی به قلب خــط دفاعی 
بازمی گــردد تا در جمع مدافعان بازی کند. میانه میدان نیز 
در غیاب سعید عزت اللهی که به دلیل مصدومیت بازی های 
جام ملت های آسیا را از دست داد به امید ابراهیمی می رسد 
تا او با استفاده از قدرت باالی بدنی خود هافبک دفاعی تیم 
ملی محسوب شود و در کنار مسعود شجاعی یا  اشكان دژاگه 

بازیسازی کند. 
البته این احتمال وجود دارد کی روش برای اینكه ترکیب 
خود را در بازی نخست تهاجمی کند از کریم انصاری فرد به 
جای کاپیتان های اول و دوم تیمش استفاده کند. همچنین 

مهــدی طارمی و وحید امیری نیز به عنوان بازیكنان کناری 
در ترکیب تیم ملی قرار خواهند گرفت تا به همراه ســامان 
قدوس حمالت ملی پوشــان را برنامه ریزی کنند. قدوس که 
در جــام جهانی فرصت اندکی برای بــازی کردن پیدا کرد 
می تواند ســورپرایز کادر فنی تیم ملی در بازی های آسیایی 

محسوب شود. 
سردار آزمون نیز بدون شک در نوك حمله بازی خواهد 
کرد تا بتواند توپ های ارســالی هم تیمی هایش روی دروازه 
حریفان را به گل تبدیل کند. ترکیب تیم ملی فوتبال ایران 
برای جام ملت های آســیا در حالی نســبت به جام جهانی 
۲۰18 روسیه تغییرات قطعی خواهد داشت که مصدومیت 
بازیكنان کلیدی کارلوس کــی روش یكی از علل اصلی اش 

است. 
سرمربی یمن: بازی برابر ایران آسان نیست

عصر روز گذشــته یان کوچیان سرمربی تیم ملی یمن 
درباره بازی با ایران گفت: خیلی خوشــحالیم که دوشــنبه 
می توانیم جام ملت های آســیا را شروع کنیم. باید برابر یكی 
از بهتریــن تیم های تورنمنت بازی کنیم که در جام جهانی 
عملكرد خیلی خوبی داشــت. می دانیم که در این جام هم 
ایران مدعی قهرمانی اســت. ما در ماه  اخیر عملكرد خوبی 

داشتیم و با آمادگی خوبی به مصاف ایران می رویم. 
او با بیان اینكه می دانم مقابل تیم بسیار خوبی به میدان 
خواهیم رفت، افزود: بازیكنانی مانند طارمی، امیری و آزمون 
در تیــم ملی ایران حضور دارنــد. در کل کی روش بازیكنان 
خوبــی دارد. ما به خوبی ایران را آنالیز کرده ایم. با این وجود 
ما ســبک بازی خودمان را داریم و از بازیكنان خودمان بهره 
می بریــم. کوچیان تاکید کرد: بــازی برابر تیم ملی ایران به 
عنوان مدعی قهرمانی جام آســان نیست ولی ما تمام تالش 

خودمان را برابر ایران به کار می گیریم.


