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پنج شنبه ۲۳ اسفند ۹۷

هفته ۲۲ لیگ برتر فوتبال
* تراکتورسازی  ............................................... پدیده )ساعت ۱۶ - شبکه ورزش(

جمعه ۲۴ اسفند ۹۷
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دو تیم سایپا تهران و شهرداری ورامین در فینال 
مسابقات لیگ برتر والیبال به دنبال پیروزی هستند 
یکی برای طلسم شــکنی و دیگری برای جام دوم 

تالش می کند.
رقابت های لیگ برتر والیبال به ایستگاه پایانی رسیده 
اســت و دو تیم ســایپا تهران و شــهرداری ورامین برای 
قهرمانی تالش خواهند کرد. نارنجی پوشــان سایپا که ۶ 
بار سابقه حضور در فینال مسابقات را تجربه کرده اند و در 
کسب عنوان قهرمانی ناکام ماندند، امسال با هدایت پیمان 
اکبری برای هفتمین بار جــواز حضور در فینال رقابت ها 
را به دســت آورده اند و به دنبال شکستن طلسم قهرمانی 

هستند.
ســایپا در ابتدای فصــل و در دور مقدماتی رقابت ها 
شروع خوبی نداشت، در نیم فصل دوم با در اختیار گرفتن 
امیر حسینی، بازیکن با تجربه والیبال ایران موفق شد کم 
کم به کــورس رقابت بازگردد و به عنوان تیم هفتم راهی 
مرحله پلی آف شــود. در پلــی آف نیز ابتدا تیم قدرتمند 
پیکان تهران، پرافتخار ترین تیم لیگ برتری که ۱۲ عنوان 
قهرمانی و ۴ نایب قهرمانی را در کارنامه داشت از پیش رو 
برداشــت و در مرحله بعد نیز موفق به شکست تیم جوان 

کاله شد.
شــهرداری ورامین نیز با هدایت رحمان محمدی راد، 
پس از پنج ســال بار دیگر راهی فینال مسابقات لیگ برتر 
شد. شــهرداری ورامین که عنوان قهرمانی در سال ۹۲ و 
نایب قهرمانــی ۹۱ را در کارنامــه دارد، در دور مقدماتی 
مســابقات به عنوان تیم صدرنشــین راهی پلی آف شد و 
در پلی آف با شکست تیم های شهرداری گنبد و پیام جواز 

حضور در فینال را به دست آورد.
حــال دو تیم شــهرداری ورامین و ســایپا تهران در 
نخستین دیدار فینال امروز و از ساعت ۱۶ در سالن دوازده 

هزار نفری آزادی رو در روی هم قرار خواهند گرفت، سایپا 
برای طلســم شکنی و شهرداری ورامین برای دومین جام 

قهرمانی رقابت خواهند کرد.
زمان فینال دوم تغییر کرد 

اما طبق گفته رئیس سازمان لیگ والیبال، بازی دوم 
فینال به جای شنبه، روز یکشــنبه ۲۶ اسفند ماه برگزار 

می شود.
 زمان بازی دوم فینال لیگ برتر والیبال تغییر کرد که 
به این ترتیب تقابل دوم دو تیم شهرداری ورامین و سایپای 
تهران روز یکشنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ به میزبانی سالن 

۱۲ هزار نفری آزادی برگزار خواهد شد.

پیش از این تصمیم ســازمان لیگ قرار بود بازی دوم 
فینال روز شنبه ۲۵ اسفند ماه برگزار شود.

بازی اول فینال دو تیم سایپا و شهرداری ورامین امروز 
)پنجشنبه( برگزار می شود. پیروزی در دو بازی از سه بازی 
فینال تیم قهرمــان این فصل از رقابت هــای لیگ برتر را 
مشخص خواهد کرد. اگر نیاز به برگزاری دیدار سوم باشد، 

دیدار سوم روز دوشنبه برگزار می شود.
رئیس سازمان لیگ دلیل این تغییر زمان را همزمانی 
پخش زنده بازی فوتبال دو تیم استقالل تهران و نساجی 
مازندران با بازی دوم فینال لیگ برتر است. به همین دلیل 
تصمیم فدراسیون بر آن است که برای پخش زنده مناسب 

بازی فینال لیگ این دیدار روز یکشنبه برگزار شود.
کاله مازندران و پیام خراسان سوم مشترک شدند

همچنین با اعالم منوچهر پورحسن سرپرست سازمان 
لیگ والیبال ایران دیــدار رده بندی لیگ برتر والیبال لغو 

شد.
پورحسن با اعالم این خبر گفت: با توجه به درخواست 
تیم هــای پیام خراســان و کاله مازنــدران مبنی بر اینکه 
در انجــام بازی ســوم هیچ گونه انگیزه ای وجــود ندارد و 
هزینه های ســنگینی برای دو تیم دربر خواهد داشــت و 
احتمــال صدمه دیدن بازیکنان دعوت شــده به تیم ملی 
بسیار زیاد می باشد، لذا مسابقات این دو تیم برگزار نخواهد 
شــد. به این ترتیب دو تیم کاله مازندران و پیام خراسان 
عنوان سوم مشترک لیگ برتر سال ۱۳۹۷ را کسب کردند.

جایزه و اعزام انگیزه ای برای کسب عنوان سومی
افشین داوری سرپرست فدراسیون والیبال درخصوص 
لغو دیدار رده بندی لیگ برتر باشــگاه های کشــور اظهار 
داشــت: ما طبق برنامه زمان برگزاری این مسابقه را اعالم 
کردیــم، اما هر دو تیم با فدراســیون نامه نگاری کردند و 
خواهان عدم برگزاری این مســابقه شدند. آنها نفع خود را 
درنظر گرفتند و فدراســیون هم با هر دو باشگاه همکاری 

کرد.
وی ادامه داد: تیم ها خواهان عنوان ســوم مشــترک 
بودند و فکر می کنم ســازمان لیگ هم بهترین تصمیم را 
گرفــت. به هر حال برگزاری بــازی رده بندی برای هر دو 
تیم هزینه داشــت؛ ضمن اینکه تیم ها هیچ انگیزه ای برای 
برگزاری این مسابقه نداشتند. باید برای سال های آینده به 
گونه ای برنامه ریزی شود که تیم ها انگیزه های خاصی برای 
کسب عنوان سومی داشته باشــند. به عنوان مثال جوایز 
نقدی یا اعزام به مســابقاتی خاص می تواند انگیزه خوبی 

برای تیم ها باشد.

ادامه بی برنامگی های فدراسیون والیبال؛تغییر زمان دیدار دوم فینال و لغو  دیدار رده بندی

انگیزه باالی سایپا برای قهرمانی و تالش ورامین برای کسب جام دوم
برگزاری سالروز شهادت سردار شهید حاج عباس کریمی در قهرود
شهید کسی است که حقیقت و هدف 

الهی را درک کند 

حدیث دشت عشق

بازتاب پیروزی السد در رسانه های قطری
رســانه های قطری از بازی خوب الســد برابر تیم فوتبال پرســپولیس و 
درخشش بیرانوند نوشــتند. البته آنها به ستایش از بازی منظم دفاعی سرخ 

پوشان ایرانی و فرصت های زیادی که علیپور از دست داد هم پرداختند.
الســد با گلی که بغداد بونجاح با ضربه ســر و در موقعیتی کامال آفساید 
در آخرین دقیقه وقت های اضافه نیمه دوم به ثمر رســاند، سه امتیاز حساس 
دیدار برابر تیم فوتبال پرسپولیس را به دست آورد.این پیروزی برای قطری ها 
بسیار شیرین بود و بازتاب زیادی هم در رسانه های این کشور داشت. روزنامه 
الرای درباره این بازی نوشت: السد با گلی که بغداد بونجاح در دقایق پایانی به 
ثمر رساند توانست سه امتیاز حساس را به دست آورد و بعد از شکست برابر 
االهلی در دیدار نخست شانس خود را برای صعود بیشتر کند. السد پیروزی 
ارزشمند و ســخت را برابر تیم خوب پرسپولیس به دست آورد. بازی زیبا و 
جذاب بود و با وجود اینکه دو تیم فرصت های گلزنی زیادی داشتند، نزدیک 
بود که بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد که ضربه سر بونجاح سه امتیاز 
ارزشمند را برای السد به دنبال داشت. تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه نخست 
بهتر بازی کرد اما السد در نیمه دوم بازی همیشگی خود را به نمایش گذاشت 
و در نهایت هم به گل رســید. در این دیدار دروازه بان های هر دو تیم خوب 

درخشیدند و بازی بسیار خوبی را به نمایش گذاشتند.
احمد سعادتمند: 

نداشتن کرسی در AFC به ضررمان تمام شده است
احمد ســعادتمند، رئیس  هیئت  مدیره باشــگاه اســتقالل اعتقاد دارد، 
نداشتن کرسی در کنفدراسیون فوتبال آسیا باعث شده است تیم های ایرانی 

در مسابقات قاره ای با مشکل مواجه شوند.
احمد ســعادتمند درباره تساوی یک - یک استقالل مقابل العین امارات 
در هفته دوم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، اظهار داشت: بازیکنان 
در نیمه دوم خیلی خوب بازی کردند و اگر کمی شــانس همراه شان بود، با 
اختالف دو گل العین را شکســت می دادند. در مورد گلی که زدیم و آفساید 
اعالم شــد، کارشناســان باید نظر بدهند، اما استقالل مستحق پیروزی بود. 
بازیکنان زحمت زیادی کشیدند و نشان دادند که اگر بخواهند هجومی بازی 
کنند، شــکیل این کار را انجام می دهند. وی در مورد اعتراض به داوری این 
دیدار عنوان کرد: مردم ایران و تماشاگران معمولی در خیلی از موارد مرتبط 
با داوری می توانند قضاوت کرده و نظرشان را بدهند. اینکه داوری به ضرر ما 
بوده است، جای بحث دارد، اما چون در AFC، کرسی های خوبی نداریم، شاید 
یکی از دالیل چنین اتفاقاتی همین مســئله باشد که به ضررمان تمام شده 
اســت. استقالل در دیدار با العین توسط دانشگر توانست دروازه حریف را باز 
کند ولی داور به  اشتباه این گل را آفساید اعالم کرد تا بازی با نتیجه تساوی 

یک بر یک به پایان برسد.

دبیرکل پیشــین کمیته ملی المپیک گفت: این که فکر کنیم فقط یک کرسی کافی است تنها خودمان را 
در یک دایره محدود می کنیم.

بهرام افشــارزاده درخصوص اهدای تندیس شورای المپیک آسیا به او گفت: این  نماد به کسانی که از سال ۱۹8۲ در 
کوران ورزش آســیا بودند و در ورزش کشورشــان و شورای المپیک آسیا اثرگذار بودند، اهدا شد. از شیخ احمد و شورای 

المپیک آسیا تشکر می کنم.
عضو اسبق شورای المپیک آسیا و رئیس پیشین کمیته آمار و ارقام آسیا درخصوص کرسی های ایران در آسیا و این که 
آیا این فرضیه که هر کشــور در آســیا تنها یک عضو می تواند در هیئت اجرایی یا کمیته ها و پســت نایب  رئیسی داشته 
باشــد، گفت: خیر، ما پیش از این دو کرسی هم داشــتیم. در دو دوره قبل یک کرسی آقای علی آبادی و یک کرسی هم 
بنده داشتم ولی آنچه اهمیت دارد فعالیت های خودمان است. ما باید فعال باشیم. برخی از کشورها دو نماینده در شورای 

المپیک آسیا و هیئت رئیسه دارند.
افشــارزاده تأکید کرد: کشــورهایی که بیش از یک کرســی دارند فعالیت خود را زودتر آغاز کردند و به طور فعال در 
جلسات مختلف شرکت و صحبت و اهداف خود را بیان می کنند. صرف نامه نگاری کافی نیست و باید از کیان کشور دفاع 
کنند. با توجه به جایگاه ورزش ایران در آســیا نیاز اســت که دو کرسی داشته باشیم. این که فکر کنیم فقط یک کرسی 
کافی است تنها خودمان را در یک دایره محدود می کنیم. متأسفانه آمار  اشتباه به صالحی امیری داده اند که ما نمی توانیم 

دو کرسی در آسیا داشته باشیم.

افشارزاده: آمار  اشتباه به صالحی امیری داده اند
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم اما حضور 
در کالس ها و سمینار و دوره آموزشی مبارزه مستقیم نیست که بخواهیم حق حضور نماینده خود را سلب کنیم.

محمدرضا داورزنی در حاشــیه مجمع انتخاباتی فدراسیون سه گانه در مورد حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک در دوره 
آموزشــی که نماینده رژیم صهیونیستی هم در آن حضور داشــته، تاکید کرد: شرکت در کالس های مربیگری و سمینارها با 
نگاهی که به رژیم اشــغالگر داریم تفاوت دارد. اینکه در ســمینار علمی و مجامع رشته ورزشی شرکت کنیم رویایی و مبارزه 
مستقیم نیست و نباید این گونه به آن پرداخته می شد. معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: در 
هیچ زمانی این رژیم را به رسمیت نمی شناسیم و زمانی که مبارزه ای صورت گیرد یک طرف پرچم ایران و طرف دیگر پرچم 
رژیم صهیونیستی باشد با آن مخالف هستیم. زمانی که در سمینارها و سمپوزیم ها کشورهای مختلف هستند اینکه ما حضور 
نماینده خودمان را سلب کنیم منطقی نیست. ما رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم اما از ظرفیت فدراسیون جهانی 
هم استفاده می کنیم و نمی گذاریم حقی از ما ضایع شود. داورزنی در مورد انتخابات گفت: تالش کردیم تکلیف هفت، هشت 
فدراسیون را تعیین کنیم. در این چند مجمع که برگزار کردیم شاهد نمایش خوب از دموکراسی بودیم. ذهنیتی در خیلی از 
دوستان بود که مجامع مهندسی شده و رئیس از قبل مشخص شده است اما چنین چیزی نبود. مجمع به این بلوغ رسیده که 
به کدام برنامه رأی دهند. او در مورد اینکه نامزدها با اعضای مجمع صحبت می کردند به چه کسی رأی بدهند، گفت: خالف 
قانون نیست. کاندیداهایی که رأی نیاوردند به اعضای مجمع می گفتند رأی خود را به چه کسی بدهند که خالف قانون نیست. 

البته بلوغ مجمع باالتر از این حرف ها است.

داورزنی: رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسیم 
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پنج شنبه ۲۳ اسفند 1۳۹۷
*تراکتورسازی..................................................................................پدیده)ساعت۱۶(
*نفت  مسجدسلیمان........................................................................سایپا)ساعت۱۶(

جمعه ۲۴ اسفند 1۳۹۷
*پارس جنوبی جم.............................................ماشین سازی تبریز)ساعت۱۷:۴۵(
*فوالد خوزستان...................................................................سپاهان)ساعت۱۷:۵۰(

شنبه ۲5 اسفند 1۳۹۷
*سپیدرود رشت............................................................پرسپولیس)ساعت ۱۶:۳۰(
*استقالل تهران............................................................نساجی مازندران)ساعت۱۹(

یکشنبه ۲6 اسفند 1۳۹۷
*پیکان..................................................................صنعت نفت آبادان)ساعت۱۶:۳۰(
*ذوب آهن.........................................................استقالل خوزستان)ساعت۱۶:۳۰(
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امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازیتیم
12111912491542. پرسپولیس

220118133141941. سپاهان
32111733182340. استقالل

421117332151740. تراکتورسازی
521116422111139. پدیده

6216782120125. پارس جنوبی جم
825-7216781725. فوالد

323-82141162124. نساجی مازندران
323-9195861619. سایپا

423-10206591721. پیکان
322-112131351518. ماشین سازی تبریز

720-122121451623. صنعت نفت آبادان
818-13193971321. ذوب آهن

1018-14213991121. نفت  مسجدسلیمان
2513-152127121237. سپیدرود رشت

* 1510-162137111328. استقالل خوزستان

جدول رده بندی لیگ برتر ایران- جام خلیج فارس

* محاســبه امتیازات تیم استقالل خوزستان با احتساب ۶ امتیاز منفی 
صورت گرفته است.

ســند کمپانی، شناســنامه مالکیت)برگ ســبز( و کارت 
شناســایی موتورســیکلت کایو 150 به رنگ مشکی مدل 
1388 به شــماره انتظامی 25937- ایران 594 به شماره 
بدنه 8855065 و شماره موتور 0956013 مربوط به آقای 
مسعود دولت خواه مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

 شناســنامه مالکیت)برگ ســبز( خودرو سواری پراید 
جی تی ایکس آی مدل 1386، رنگ نوک مدادی بشماره 
انتظامی 426س13- ایران19، شماره موتور 3109514 
و شماره شاســی S1412286373483 بنام خانم سحر 

باقری مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عبدالباقر آقازاده دارای شماره شناسنامه 409 به شرح دادخواست به کالسه 
57/97/1646 ش از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان محمدعلی آقازاده بشناسنامه 221 در تاریخ 1371/7/16 

اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- محمدرضــا آقــازاده ش ش 407، 2- عبدالرزاق آقــازاده ش ش 408، 3- 
عبدالباقــر آقازاده ش ش 409، 4- ادریس آقــازاده ش ش 17، 5-  ندیمه آقازاده 
ش ش 6380084657، 6- نایمه آقازاده ش ش 82665-638، 7- خزال آقازاده 
ش ش 406، 8- فهیمه آقازاده ش ش 410، 9- نشــمیل آقازاده ش ش 16، 10- 

مریم آقازاده 16، 11- بهیمه آقازاده 74 همگی فرزندان متوفی
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی مزبور به استناد ماده 362 قانون امور حذفی را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی 
نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 5۷ شورای حل اختالف ارومیه

احضار اجرایی شورای حل اختالف
مشــخصات محکوم له: سیدعلی اکبر موســوی نام پدر: سیداسداهلل 
شغل: آزاد نشــانی محل اقامت: عسلویه  مشخصات محکوم علیه: 
ابوالقاســم وجدان نسب نام پدر: گروهبان شــغل: آزاد نشانی محل 
اقامــت: مجهول المــکان محکوم به: بــه موجب دادنامه شــماره 
97/1352 مورخ 97/10/30 شــورای حل اختالف عسلویه به تایید 
مرجع تجدیدنظر شــعبه یک دادگاه عمومی عسلویه رسیده است. 
محکوم علیه مکلف است مبلغ 9/500/000 ریال بابت حق رانندگی 
و مبلغ 250/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ تقدیم دادخواســت)97/4/19( تا زمان اجرای حکم و کلیه 

خسارات دادرسی را در وجه محکوم له بپردازد.
شعبه یک شورای حل اختالف عسلویه

آگهی ابالغ اجرائیه 
طبق ماده ۱۸ آیین نامه کالسه 9۷۰۱۰۸۲

بدین وسیله به کبری قنبری فرزند علی حیدر ش شناسنامه 582 و حسن روحی، نام 
پدر: علی حیدر، شماره شناسنامه: 5820، شماره/ شناسه ملی: 3872336533، ابالغ 
می شــود که بانک ملت جهت وصول طلب خود به اســتناد قرارداد بانکی بشماره 
9372153907 بمبلغ 86/000/000 ریال و خسارت روزانه بمبلغ 37/965 ریال از 
مورخه 97/6/4 تاکنون، علیه شــما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه 
9701082 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مورخ 97/7/2 مامور، محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ 
محســوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی 
جریان خواهد یافت.                                            تاریخ انتشار: 97/12/23
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در 
نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت محقق سازند.
1(- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: 1398/1/19 تا پایان وقت اداری ساعت 15:00

2(- اطالعات تماس با دســتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه: کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ساختمان شماره یک 
دانشــگاه علوم پزشکی طبقه دوم مدیریت عمرانی امور قرادادها)شماره تلفن 

38370265-083( می باشد.
3(- ســپرده شــرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکــی بدون قید و 
شــرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به حساب شــماره 0104173702007 
بانک صادرات شعبه مدرس)کرمانشاه( بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
تذکر: ضمانت نامه های صادره از طرف کلیه شــعب بانک اقتصاد نوین مورد 

تایید نمی باشد.
4(- محل تحویل پاکات: کرمانشــاه بلوار شــهید بهشتی ساختمان مرکزی 

طبقه سوم دبیرخانه محرمانه می باشد.
5( محل بازگشــایی پیشــنهادات واصله در محل کرمانشــاه، بلوار شــهید بهشتی، 
ساختمان شماره یک دانشگاه علوم پزشکی طبقه سوم دفتر مدیریت عمرانی می باشد.

شماره فراخوانعنوان پروژهردیف

مبلغ برآورد براساس فهرست بهای 
پایه سال 1397 به انضمام ضرایب 

منطقه و باالسری)ریال قرارداد 
بصورت فهرست بهایی(

مدت 
پیمان)ماه(

رتبه مورد 
نیاز

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه)ریال(

منبع تامین 
اعتبار

احداث موتورخانه مجتمع اداری 1
5 ابنیه و 5 ماه20970002620001325/850/401/590شهرستان روانسر

غیرعمرانی295/000/000تاسیسات

2
برق اضطراری ستاد مرکزی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی، درمانی کرمانشاه

غیرعمرانی5106/000/000 تاسیسات2 ماه20970002620001332/102/615/219

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تاریخ فروش اسنادعنوان پروژهردیف
تاریخ بازگشاییبه دانشگاه

برق اضطراری ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و 1
97/12/221398/1/191398/1/20 لغایت 97/12/28 خدمات بهداشتی، درمانی کرمانشاه

احداث موتورخانه مجتمع اداری شهرستان روانسر2

دانشگاه علوم پزشکیآگهی مناقصه
و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

جدول زمان بندی فروش، تحویل و بازگشایی اسناد مناقصه

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

خواهان دادخواستی سید حمید موسوی به طرفیت خوانده حمید جادری به خواسته: 
خلع ید تقدیم دادگاه های عمومی شهرســتان اهواز نموده که جهت رســیدگی به 
شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز واقع در استان خوزستان- شهرستان  
اهواز- انتهای عامری- اول نیوســاید- مجتمع قضایی شــهید تندگویان )انرژی( 
ارجاع و به کالســه 9609986110800666 ثبت گردیده. به علت مجهول المکان 
بــودن خوانده و درخواســت خواهان و به تجویــز ماده 73 قانون آیین دادرســی 
دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت مالحظه نظریه کارشناس و اظهار هر 

مطلبی نفیا یا اثباتا حاضر گردد.
منشی شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اهواز- عبدالرضا حزبه

ابالغ 
نظریه کارشناسی

شماره آگهی: 9710466110800014
شماره پرونده: 9609986110800666
شماره بایگانی پرونده:960699

خواهان رونوشت حصر وراثت به شرح دادخواست تقدیمی ثبت شده به کالسه از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان جبور 
حیــدری در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن عبارتند از: 
1- عبدالرحمن حیدری شــماره ملی 6629682254 متولد 1340 صادره از رامهرمز 
2- عبدالرضا حیدری شــماره ملــی 6629681045 متولد 1331 صادره از رامهرمز 
)پســر متوفی( 3- فالجیه خانم حیدری شــماره ملی 6619604528 متولد 1306 
صادره از هندیجان )همســر متوفی( 4- نازی حیدری شــماره ملی 6629680928 
متولد 1327 صادره از رامشــیر 5- فاطمه حیدری شماره ملی 6629682696 متولد 
1345 صادره از رامشــیر 6- زهرا حیدری شماره ملی 6629682688 متولد 1344 
صــادره از رامهرمز )دختران متوفــی(و ال غیر اینک با انجام تشــریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به 

این دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامشیر
 یاسین طیبی

شماره آگهی: 9710467033200005
شماره پرونده: 9709987033200637
شماره بایگانی پرونده 970650

دادنامه 
به تاریخ 1397/12/6 پرونده کالســه: 379/97 ش 6 ب شماره دادنامه: مرجع رسیدگی شعبه ششم 
فرادنبه شــورای حل اختالف بروجن. خواهان: آقای سیدباقر حسینی فرادنبه فرزند حاج آقا به نشانی:  
فرادنبه، بلوار آزادی، کوچه شــهید غالمعلی عالیی، پ 21. خوانده: آقای حمیدرضا الهوئی به نشانی 
مجهول المکان خواســته: مطالبه. به تاریخ 1397/12/6 در وقت فوق العاده شــعبه ششم شورای حل 
اختالف حوزه قضائی بروجن با حضور امضاءکنندگان ذیل تشــکیل است پرونده کالسه 379/97 از 
دفتر شــورا واصل تحت نظر قرار گرفت با بررســی محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. رای قاضی شورا - موضوع این پرونده رسیدگی به دعوی مورخه 
1397/9/26 آقای ســیدباقر حسینی فرادنبه فرزند حاج آقا بطرفیت آقای حمیدرضا الهوئی به خواسته 
مبلغ چهارده میلیون و هفتصد هزار ریال )14،700،000 ریال( و کلیه خسارات وارده و خسارات تاخیر 
تادیه به اســتناد یک فقره وجه پرداخت به تاریخ 1397/9/25 می باشد. قاضی شورا، با توجه به نظر 
مشــورتی اعضای شــورا و تصویر وجه پرداخت که از ایراد و اعتراض خوانده به دور مانده و دلیلی 
برای پرداخت وجه آن ارائه نشــده است دعوی خواهان را وارد می داند. بنابراین به استناد مواد 515، 
198، 519 قانون آئین دادرســی دادگاه ها در امور مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ فوق بابت هزینه 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت پرداخت کامل محکوم به براساس 
تناسب تغییر شاخص ساالنه اعالمی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان 
محکوم می نماید و حکم را اعالم می دارد. این حکم غیابی و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همین شــورا و ســپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی حقوقی 

شهرستان بروجن می باشد.
 قاضی شعبه ششم فرادنبه شورای حل اختالف بروجن- روح اله محمدی 
دبیر شعبه ششم شورای حل اختالف بروجن- ملک محمدی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرونوشت برابر اصل و اداریست.
برگ اجرائیه

مشخصات محکوم له: نام خســرو، نام خانوادگی شیرانی، نام پدر محمد، نشانی محل اقامت فرادنبه- خ 
انقالب کوچه دانش پ 19. محکوم به: به موجب دادنامه شماره 367/97 ش ف مورخ 97/10/15 شورای 
حل اختالف فرادنبه شــعبه ششم که وفق دادنامه شماره- شعبه- دادگاه عمومی- قطعیت حاصل کرده 
اســت. محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بانک مرکزی و مبلغ دو 

میلیون و سیصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له می باشد.
مشخصات محکوم علیه: نام 1- محمد رحیمی 2- جعفر رحیمی، نام خانوادگی رحیمی، نام پدر: 1- جعفر 
2- شفیع آقا، نشانی محل اقامت هر دو مجهول المکان. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پــس از ابالغ اجرائیه ظــرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد.  و در صورتی که خود را 
قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ده روز صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
بــه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن بــرای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا 
صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
قانون اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر برگ 

اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. 
دبیرشورا- قاضی شعبه 6 شورای حل اختالف فرادنبه

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر به منظور حضور در گرندپری مجارستان عازم این کشور می شود.
 تیم ملی ســابر کشورمان که توانست در مســابقات جام جهانی پادوا ایتالیا نایب قهرمان شود قرار است روز های اول 
تا ســوم فروردین سال ۹8 عازم گرندپری مجارستان شود. محمد رهبری، علی پاکدامن همراه با مجتبی عابدینی، فرزاد 
ارســباران و محمد فتوحی ترکیب تیم ملی شمشــیربازی اسلحه سابر ایران را در گرندپری مجارستان تشکیل می دهند.  
مســابقات شمشیربازی گرندپری مجارســتان از جمله رویدادهای تاثیرگذار در رنکینگ جهانی شمشیربازی است که در 
هر دو بخش انفرادی و تیمی برگزار می شود. این رقابت ها از روز اول فروردین آغاز می شود و به مدت سه روز ادامه دارد. 
برای حضور در مجارستان، تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران روز ۲۹ اسفند و پس از شروع سال تحویل ساعت 
۳ بامداد عازم این کشور می شود. هدایت ملی پوشان شمشیرباز اسلحه سابر ایران در گرندپری مجارستان بر عهده پیمان 

فخری است.

تیم ملی شمشیربازی عازم بوداپست می شود 
ماموران وادا در اردوی تیم ملی وزنه برداری حاضر شدند.

مامــوران وادا صبح دیروز به صورت ســرزده به اردوی تیم   ملی 
وزنه برداری رفتند و از تعدادی از ملی پوشان تست دوپینگ گرفتند.

آنها از نفراتی که در حوضچه آنتی دوپینگ قرار داشــتند تست 
گرفتند. با وجود اینکه تیم   ملی وزنه برداری بانوان هم عازم مسابقات 
قهرمانی آســیا اســت و تیم   ملی وزنه برداری جوانان هم مســابقات 
قهرمانی جوانان جهان را پیش رو دارد، اما ماموران وادا از آنها تســت 

نگرفتند و فقط از تعدادی از ملی پوشان بزرگسال تست دوپینگ گرفتند.
ماموران وادا پس از وزنه برداری راهی ورزشگاه »آفتاب انقالب« شدند و از دوومیدانی کاران هم تست دوپینگ گرفتند.

حضور سر زده ماموران وادا در اردوی تیم ملی وزنه برداری

کریمی  »عبــاس  شــهید  ســردار 
ُقهرودی« از فرماندهان ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی بود که در سال ۱۳۳۶ 
در روستای »قهرود کاشان« به دنیا آمد. 
دوران ابتدایی و هنرستان را در این روستا 
گذراند. بعد از دریافت دیپلم در رشــته 
نساجی، در سال ۱۳۵۵ به سربازی رفت. 
دوران خدمــت وظیفه او بــا مبارزه های 
مردمی در انقالب اسالمی ایران همزمان 
بود. با وجود خفقان شدید حاکم بر مراکز 

نظامی، اعالمیه های امام خمینی)ره( را مخفیانه به پادگان »عباس آباد« تهران 
منتقل و در آنجا پخش می کرد. پس از فرمان امام خمینی، خدمت ســربازی 
خود را رها کرد و به صف مبارزان انقالب اسالمی ایران )۱۳۵۷( پیوست و در 
جریان ورود امام خمینی به ایران جزو نیروهای انتظامی »کمیته اســتقبال« 
بود.  به هنگام تأسیس »سپاه پاسداران کاشان« در بهار سال ۱۳۵8 به عضویت 
ســپاه درآمد و در قسمت اطالعات مشــغول به خدمت شد. در تابستان سال 
۱۳۵۹ داوطلبانه برای مبارزه عازم »کردســتان« شــد و در »سپاه پیرانشهر« 
با واحد »اطالعات عملیات« همکاری کرد. پس از مدتی، به عنوان »مســئول 
اطالعات عملیات« این سپاه انتخاب شد. سرلشکر شهید عباس کریمی بعدها 
همراه سرلشکر جاویداالثر »احمد متوسلیان« و سردار شهید »رضا چراغی« به 
جبهه های جنوب عزیمت کرد و به عنوان مسئول اطالعات عملیات تیپ محمد 
رسول اهلل)ص( به فعالیت خود ادامه داد. او در عملیات »فتح المبین« از ناحیه 
پا به شــدت مجروح شد و حدود دو ماه بستری بود و در این مدت )به توصیه 
پدرش( مقدمات ازدواج خود را فراهم کرد. در ۲۱ مهر سال ۱۳۶۱ با دختری 
از شــهر خودش ازدواج کرد. در تیرماه ۱۳۶۱ با همان وضعیت مجروحیت به 
عملیات »مسلم بن عقیل« پیوست. پسرش »داوود« در بیمارستان »یازهرا« 
شهر »دزفول« در سال ۶۳ به دنیا آمد.در عملیات »والفجر مقدماتی« به عنوان 
»مسئول اطالعات سپاه ۱۱ قدر« که تازه تشکیل شده بود، معرفی شد و مدتی 
نیز »فرمانده تیپ سوم سلمان« از لشکر »۲۷ حضرت رسول« بود. با شهادت 
سردار شــهید »محمدابراهیم همت« در عملیات »خیبر« از اواخر اسفند ۶۲ 
فرماندهی لشــکر ۲۷ محمد رسول اهلل را به عهده گرفت. شهید عباس کریمی 
قهرودی چهارمین فرمانده »لشــکر پیاده - مکانیزه ۲۷ محمد رسول اهلل« در 
تاریخ ۲۳ اســفند ۱۳۶۳ در چهارمین روز عملیات »بدر« در منطقه عملیاتی 
شــرق رودخانه »دجله« براثر اصابت ترکش گلوله توپ به ناحیه پشت سرش 
شربت شهادت نوشید. پیکر غرق در خون حاج عباس، زمانی به تهران منتقل 
شــد که تنها چند روز از اولین سالگرد شهادت فرمانده پیشین لشکر محمد 

رسول اهلل )ص( یعنی »حاج محمد ابراهیم همت«می گذشت.
امروز )پنج شــنبه( همزمان با سالروز شــهادت سردار شهید حاج عباس 
کریمی قهرودی مراسمی در روســتای قهرود در کنار مزار پدرش برگزار و با 
حضور اهالی روستا، مسئولین و علی اکبر مرتضایی فرماندار شهرستان کاشان 
از تمثال سردیس سردار شهید حاج عباس کریمی قهرودی رونمایی می گردد. 
همچنین همزمان با برگزاری این مراسم در قهرود، طبق هماهنگی های انجام 
شــده با معاونت فرهنگی ناحیه مقاومت بسیج باقرشهر مراسم گل افشانی و 
غبارروبی از مزار شــهید سردار حاج عباس کریمی قهرودی در تهران صورت 

می گیرد.
بخشــی از وصیت نامه شهید: شهید کسی است که حقیقت و هدف الهی 
را درک کند و برای حقیقت پایداری کرده و جان دهد. شــهادت در اسالم نه 
مرگی است که دشمن به مجاهد تحمیل می کند، بلکه انتخابی است که وی با 

تمام آگاهی و شعور و شناختش به آن دست می یابد....

سرمربی تیم ملی بســکتبال با اشاره به آغاز 
رایزنی ها برای برنامه های آماده ســازی تیم ملی 
گفت: با کشــورهای زیادی برای دیدار تدارکاتی 
مذاکره شــده که همگی در جام جهانی شرکت 

دارند.
مهران شــاهین طبع با  اشــاره به فرصت تقریباً ۵ 
ماهه ای که تیم ملی بســکتبال بعد از پایان رقابت های 
لیــگ برتر و برای آماده ســازی حضــور در رقابت های 
جــام جهانی در اختیار دارد، گفت: البته فعاًل هم بیکار 
نیستیم، پیگیر نهایی کردن برنامه های آماده سازی تیم 
ملی هستیم و رایزنی هایی که در این زمینه با کشورهای 

مختلف داشته ایم.
وی تاکید کرد: با کشورهای زیادی مذاکره داشته ایم 
تا بتوانیم در تورنمنت هایی که میزبانش هستند، شرکت 
داشته باشیم یا در تهران با آنها دیدار کنیم. صربستان، 
مونتــه نگرو، فرانســه و آلمان از جمله این کشــورها 
هســتند. البته دعوت نامه هایی هــم دریافت کرده ایم. 
چین یکی از کشــورهایی است که تیم ملی ایران را به 
شرکت در تورنمنت بین المللی خود دعوت کرده است. 

این تورنمنت پیش از آغاز جام جهانی برگزار می شود.
ســرمربی تیم ملی بسکتبال با بیان اینکه با حضور 
در این تورنمنت موافقت کرده ایم، خاطرنشان کرد: در 
واقع این اولین برنامه ای که برای ملی پوشــان مصوب 
شــده اســت. برای کامل شــدن برنامه ها باید پیگیر 

رایزنی های مــان باشــیم. تیم هایی که بــا آنها مذاکره 
داشــته ایم همگی در جام جهانی حضــور دارند. قصد 
داریم دیدارهای تدارکاتی خود را فقط مقابل این تیم ها 

برگزار کنیم.
شــاهین طبع که پنجشنبه شــب همراه با رامین 
طباطبایی رئیس  فدراســیون بســکتبال به چین سفر 
می کند تا ۲۵ اســفندماه در مراســم قرعه کشی جام 
جهانی شــرکت کند، ابراز امیدواری کرد که تیم ملی 

بسکتبال با قرعه خوبی مواجه شود.
وی گفــت: گروه بنــدی تیم هــا قاعدتاً بر اســاس 
ســیدبندی آنها انجام می شــود. بنابراین مــا حتماً در 
گروهی با حضور نماینده های آمریکا، آفریقا و اروپا قرار 
می گیریم. فقط امیدوارم قرعه خوبی نصیب مان شــود. 
قاعدتاً همه تیم های حاضر در جام جهانی خوب هستند 
که سهمیه این رقابت ها را گرفته اند اما در سطح و کالس 

بسکتبال همین تیم ها هم تفاوت هایی وجود دارد.
ســرمربی تیم ملی بســکتبال تصریح کرد: در هر 
شــرایطی تیم ملی بسکتبال باید با بهترین آمادگی در 
مسابقات شرکت کند اما امیدوارم با تیم هایی هم گروه 
شویم که بتوانیم مقابل آنها نمایش خوبی داشته باشیم.
جام جهانی بسکتبال ۹ تا ۲۴ شهریورماه سال آینده 
به میزبانی چین برگزار می شود. ۳۲ کشور حاضر در این 

رقابت ها به این شرح هستند:
* قــاره اروپا )۱۲ تیم(: جمهوری چک، فرانســه، 

حضور رئیس  فدراسیون و سرمربی تیم ملی بسکتبال در مراسم قرعه کشی جام جهانی

شاهین طبع: با تیم های حاضر درجام جهانی دیدارتدارکاتی انجام می دهیم

آلمان، یونــان، ایتالیا، لیتوانی، مونته نگرو، لهســتان، 
روسیه، صربستان، اسپانیا، ترکیه

* قاره آمریــکا )۷ تیم(: آرژانتیــن، برزیل، کانادا، 
جمهوری دومینیکن، پورتوریکو، آمریکا، ونزوئال

* قاره آسیا )8 تیم(: اســترالیا، ایران، ژاپن، اردن، 
کره جنوبی، نیوزلند، فیلیپین، چین )میزبان(

* قاره آفریقا )۵ تیم(: آفریقا، ساحل عاج، نیجریه، 
سنگال، تونس.

*سومین دوره مجمع انتخابات فدراسیون سه گانه دیروز به ریاست محمدرضا 
داورزنی معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در 
هتــل بزرگ ارم برگزار شــد.در این دوره از انتخابات ســیداصغر آزوره، امین 
احمدی، بابک امیری نژاد، مهرعلی باران چشمه، علی اکبر حسن پور حیدری، 
منوچهر عزیزی، مهدی گودرزی، مهدی مبینی، ســیدرضا میر ابوطالبی برای 
تصدی صندلی ریاست فدراسیون سه گانه ثبت نام کردند که در نهایت  مهدی 
گودرزی با ۱۳ و باران چشمه با ۹ رای به مرحله دوم رای گیری رفتند.اعضای 
مجمــع ۴۲ نفر بودند که در پایان، مهــدی گودرزی ۲۶ رای به عنوان رئیس 

فدراسیون  سه گانه انتخاب شد. باران چشمه نیز ۱۶ رای کسب کرد.

خواندنی از ورزش ایران


