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جامقهرمانیلیگبرتروالیبالدردستورامینیها

*تیم ملی وزنه برداری خود را برای حضور در مســابقات قهرمانی آسیا ۲۰۱۹ 
آماده می کند. با توجه به در پیش بودن آغاز سال ۹۸، اردوی وزنه برداران امروز 
به پایان می رســد و ادامه اردوی تیم ملی از چهارم فروردین دوباره از سر گرفته 
می شود. اسامی نفرات اعزامی به قهرمانی آسیا به شرح زیر است:*۸۹ کیلوگرم: 
مســعود چترایی و علی میری*۹۶ کیلوگرم: کیانشــو رســتمی و سید ایوب 
موسوی*۱۰۲ کیلوگرم: امیر حقوقی و رضا بیرالوند*۱۰۹ کیلوگرم: کیا قدمی و 
علی هاشمی*۱۰۹+ کیلوگرم: سعید علی حسینی و علی داودی.محسن دادرس 
و میرمصطفی جوادی نفرات رزرو هستند.مســابقات قهرمانی آسیا که گزینشی 
المپیک ۲۰۲۰ هست، از ۲۹ فروردین تا ۸ اردیبهشت در چین برگزار می شود.

*مهلــت ۱۰ روزه ثبت نــام کاندیداها برای حضــور در انتخابات 
فدراســیون کشتی امروز به پایان می رســد و طبق اعالم وزارت 
ورزش قرار است انتخابات این فدراسیون در فصل بهار سال آینده 
برگزار شود.مجید خدایی قهرمان سابق کشتی و محمدرضا صالحی 
استاندار سابق خراسان شمالی از نفرات مطرحی هستند که دیروز 
با حضور در فدراسیون کشتی برای انتخابات ثبت نام کردند.پیش 
از ایــن نیز چهره های مطرحی همچون امیــر رضا خادم، علیرضا 
حیدری و علیرضا دبیر از عنوان داران کشتی جهان و المپیک نیز در 
انتخابات فدراسیون کشتی ثبت نام کرده اند. تا دیروز ۱۶ نفر برای 

انتخابات ریاست فدراسیون کشتی ثبت نام کرده  بودند.
*ترکیب تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر کشورمان برای حضور در جام جهانی 
مجارستان اعالم شــد. مسابقات جام جهانی شمشــیربازی مجارستان از دوم 
فروردین ماه در شهر بوداپست آغاز می شود و ایران هم که عنوان نایب قهرمانی 
جهان را یدک می کشــد با 5 شمشــیرباز در این رقابت ها حاضر می شود.براین 
اســاس مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی و فرزاد 
باهر ارسباران 5 شمشیرباز کشورمان خواهند بود.تیم ملی سابر کشورمان هفته 

گذشته در جام جهانی پادوا ایتالیا به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

خواندنی از ورزش ایران

ترکیب تیم ملی تکواندو در مسابقات جهانی منچستر که اردیبهشت 
ماه سال آینده برگزار می شود، مشخص شد.

پس از برگزاری رقابت های جام باشگاه های آسیا، جام ریاست فدراسیون جهانی 
و جــام فجر، کادرفنی تیم ملی بــا آنالیز عملکرد تکوانــدوکاران، ترکیب تیم ملی 
تکواندوی مردان ایران در مســابقات جهانی منچستر در 5 وزن )5۴-، ۶۳-، ۶۸-، 
۷۴- و ۸۷+ کیلوگرم( را مشــخص کرد.اما رقابت های انتخابی تیم ملی در سه وزن 
5۸-، ۸۰- و ۸۷- کیلوگرم دیروز برگزار شد تا ترکیب تیم ملی در مسابقات جهانی 
منچستر کامل شود. پس از انصراف سعید رجبی در وزن هفتم، با تصمیم کادر فنی 
عرفان ناظمی راهی مسابقات جهانی می شود.به این ترتیب تیم ملی با ترکیب کامل 
عازم رقابت های جهانی خواهد شد.اما فرزان عاشورزاده ملقب به سونامی که پس از 
مدت ها با موفقیت در رقابت های کیش توانســت مجوز حضور در اردوی تیم ملی را 
به دســت بیاورد، در رقابت های انتخابی که امروز برگزار شد دو مرتبه مقابل محمد 
حســن پلنگ افکن شکست خورد و به این ترتیب حضور در رقابت های جهانی را از 
دست داد. محمد کاظمی نیز در این وزن در رقابت های انتخابی حاضر نشد.بر همین 
اساس تیم ملی تکواندو با این ترکیب به بیست و چهارمین دوره رقابت های قهرمانی 

جهان اعزام می شود:
*وزن 5۴- کیلوگرم: آرمین هادی پور *وزن 5۸- کیلوگرم: محمدحسن پلنگ 
افکن *وزن ۶۳- کیلوگرم: سروش احمدی *وزن ۶۸- کیلوگرم: میرهاشم حسینی 
*وزن ۷۴- کیلوگــرم: امیرمحمد بخشــی *وزن ۸۰- کیلوگرم: مهران برخورداری 
*وزن ۸۷- کیلوگــرم: عرفان ناظمی *وزن ۸۷+ کیلوگرم: ســجاد مردانی هدایت 
تیــم ملی برعهده فریبرز عســکری به عنوان ســرمربی و علی محمد بســحاق و 
وحید عبداللهی به عنوان مربی اســت. مسابقات تکواندو قهرمانی جهان ۲5 تا ۲۹ 

اردیبهشت ماه سال آینده به میزبانی منچستر انگلیس برگزار می شود.

عاشورزاده غایب بزرگ مسابقات جهانی تکواندو 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی درحالی سالن ۱۲ هزار نفری 
آزادی را به فدراســیون والیبال اجاره داد که ســوراخ بودن سقف سالن 

نگرانی ها را برای آینده بیشتر کرد.
شاید کم تر هواداری تصورش را می کرد که بارش باران بتواند یکی از مجهزترین 
و اســتانداردترین ســالن های ورزشی تهران را تحت الشــعاع قرار دهد و در نهایت 

استفاده از نایلون راهکار و تدبیر مسئوالن برای آغاز بازی باشد!
فدراســیون والیبال طی قراردادی سالن ۱۲ هزار نفری آزادی را برای برگزاری 
مسابقات فینال از شــرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی اجاره و روزانه حدود ۲۶ 
میلیون پرداخت می کند تا بدون مشکل رقابت ها را برگزار کند. شرکت توسعه بدون 
در نظر گرفتن ســقف سوراخ آزادی، ســالن را به فدراسیون اجاره داد و تصورش را 
هم نمی کرد بارش باران باعث بروز مشــکل برای آغاز بازی شود. فدراسیون والیبال 
پس از اجاره سالن، پارکت و کفپوش هایی هر یک به ارزش یک میلیارد تومان را در 
کف ســالن آزادی پهن کرد تا شرایط برای برگزاری فینال فراهم شود اما درحالیکه 
قرار بود بازی دوم فینال رأس ســاعت ۱۶ روز یکشنبه شروع شود اما بارش باران و 
چکه کردن سقف اجازه بازی را نداد. مسئوالنی که در فاصله چند روز تا آغاز بازی 
و علی رغم تمام هشدارها چشم های خود را بسته بودند در روز بازی خیره به سقف 
آزادی بودند و به سطل و نایلون پناه آوردند. هر چند بازی با تأخیری یک ساعت و 
نیمه آغاز و سرانجام به پایان رسید اما کمتر کاری که می شد در این قضیه کرد این 
بود تا در فاصله دو روز تا آغاز بازی ســقف آزادی ایزوگام شــود اما از انجام این کار 
هم کوتاهی شد. حال باید دید مسئوالن شرکت تجهیزات پاسخگوی این مشکالت 
و آبروریزی هســتند یا خیر؟ و این مشــکل یک بار برای همیشه حل می شود؟  به 
هر حال تصور اینکه این مشکل در یک رویداد بین المللی رخ دهد باعث آبروریزی 

بزرگی برای ورزش کشور است و تا دیر نشده باید فکری به حال »آزادی« کرد.

بی تدبیری مسئوالن شرکت توسعه

  سرویس ورزشی-
ســال ۹۸ در حالی از یک روز دیگر 
شــروع می شــود که حدود دو ماه قبل، 
انقالب اســالمی مردم بزرگ و عزتمدار 
و عدالتخــواه ایران وارد چهلمین ســال 
حیات خود شد و عمال گام دوم به سوی 
آرمان ها و اهداف انقالب برداشــته شده 

است. 
در ایــن مرحلــه، انتظار می رود که ورزش ایران نیــز همپا و همراه با 
ســایر بخش ها و حوزه ها با ایجاد تمهیدات الزم و فراهم آوردن شــرایط و 
ابزار مناسب حرکت کند و در مسیری قرار بگیرد که طی آن با استفاده از 
ظرفیت های غنی و قابلیت های مؤثر جایگاه خود را ارتقاء بخشد و انتظارات 
بحق را برآورده سازد. راستی آن است که طی سال های گذشته در ورزش 
کارهای خوبی انجام شــده و برای پیشرفت و رشد ورزش تالش های قابل 
تحســین و موثری صورت گرفته اســت و در نتیجــه آن ورزش ایران در 
حوزه های مختلف و رشــته های گوناگون در عرصه های ملی و بین المللی 
به موفقیت های زیادی دســت یافته اســت، اما با توجه بــه توان نهفته و 
داشــته های غنی و بالقوه ایــن ورزش، به ویژه از حیث نیروی انســانی و 
برخورداری از جوانان برومند و مستعد هنوز برای تالش و پیشرفت کردن، 
جای فراوانی وجود دارد. بنابراین در این شــکی نیســت که ورزش ایران، 
نسبت به گذشــته و سال های قبل از انقالب پیشــرفت زیادی داشته اما 
نســبت به آنچه مورد انتظار است و مردم انقالبی توقع دارند، فاصله زیادی 
وجود دارد. به تعبیر رهبر معظم انقالب )که نه درباره ورزش، بلکه به طور 
کلی فرمودند(: »آنچه تاکنون شــده و با آنچه باید می شده و بشود، دارای 
فاصله ای ژرف اســت.« بنابراین سال ۹۸ که همزمان با آغاز برداشته شدن 
گام دوم انقالب اسالمی به سوی آرمان های بزرگ و سازنده و اهداف متعالی 
در ابعاد »خودســازی، جامعه پردازی و تمدن سازی« است، در حالی آغاز 
می شــود که بدون هیچ تردیدی، ضرورت تحول و تغییر در بینش و روش 
مدیریتی ورزش، احساس می شود. این تحول و تغییر الزاما به معنای عزل 
مدیران فعلی ورزش و نصب افراد تازه نیست، بلکه همان طور که عرض شد 
در نــوع نگاه و دیدگاه و همچنین روش های مدیریتی اســت که می تواند 
توســط همین افراد فعلی هم که عهده دار مدیریــت خرد و کالن ورزش 
هســتند، انجام بشود. این موضوعی جدی اســت و انتظار بحقی است که 
مردم قهرمان و مقاوم و نجیب این مرز و بوم در خیلی از حوزه ها و عرصه ها 
)اقتصادی، سیاســی، فرهنگی، علمی و... و ورزشی( از مسئوالن و مدیران 
انتظار دارنــد، چون بدون تعارف نه فقط در ورزش بلکه در خیلی حوزه ها 
و عرصه ها، »آنچه هســت« رضایت بخش نیســت و با »آنچه باید باشد«، 
فاصله ای عمیق دارد، بماند که متاسفانه در بعضی جاها مثل حوزه اقتصادی 
و معیشتی »آنچه هست«، اصال با شعارها و اهداف انقالبی که »عدالت« را 
محور حرکت و هدف بزرگ خود قرار داده اســت، همخوانی ندارد، بلکه در 

تضادی بسیار ژرف و آشتی ناپذیر به سر می برد.
بنابراین جای تعارف و رودربایســتی نیســت، هر کس در هر جا، که 
عهده دار کار و مســئولیتی است و اداره امری از امور مردم را برعهده دارد، 
باید با جدیت بیشــتر به ایجاد تحول و اصالح در حوزه کاری خود دســت 
بزند، اینجا چون روی ســخن ما با مسئوالن و مدیران ورزشی است با آنها 
صریح تر می گوئیم، ورزش ایران برای رشد و پیشرفت مستعد و آماده است 
و آنچه می تواند این واقعیت را که مورد تایید بسیاری از کارشناسان داخلی 
و خارجی اســت، تحقق عینی بخشــد و در عمل ثابــت کند، »مدیریت« 
اســت. متاســفانه در ورزش ما علی رغم تالش ها و کارهایی که انجام شده 
و می شــود، خیلی از کارها انجام نشــده و خیلی از اقدامات معطل مانده، 
خیلی از معضالت و مشــکالت حل نشــده و... بر کاروبار مدیریت آن در 
نگاه خوش بینانه نوعی »روزمرگی« و سیاســت »باری به هر جهت« حاکم 
است. ورزش ایران برای پیشــرفت به کارهای اصالحی و ساختاری جدی 
و عمیــق نیاز دارد، دنیــای ورزش دارد، با گام های بلند رو به جلو حرکت 
می کند. حتی کشورهایی که اصال جایگاه و سابقه ای در ورزش دنیا ندارند، 
به کارهای اصالحی و ســاختاری روی آورده اند، همین کشور کوچک قطر 
را در همســایگی خود ببینیم، کشــوری که حتی در ورزش منطقه غرب 
آســیا هم محلی از اعراب نداشت، چند سالی اســت »راه« را پیدا کرده و 
مثل بقیه کشورهایی که ورزش را جدی گرفته اند برای پیشرفت و جبران 

عقب ماندگی از »راهش« وارد شده است. 

قهرمانی فوتبال این کشور 
در جام ملت های آســیا را همه 
دیدیم و در این یکی، دو هفته 
اخیر هــم در کوران رقابت های 
جام باشــگاه های آسیا شکست 
دو تیم سرشــناس و ریشه دار 
کشــورمان را مقابــل حریفان 
قطری شاهد بودیم و... خالصه 
کالم اگر نجنبیم و بیشــتر از این دســت دســت کنیم، وضعیت ورزش 
کشــورمان از این که هست بدتر می شــود و... عالوه بر مسائل ساختاری 
کــه در ورزش ما و در نزد مدیران آن- در دوره های مختلف- مغفول مانده 
اســت، مسائل فرهنگی و تربیتی که یکی از کارکردهای ذاتی ورزش است 
و در کشــورهایی که در ورزش دنیا مطرح هســتند، و »حرفه ای «گری را 
تا حد زیادی عمال پیاده کرده اند، ســخت جدی گرفته شــده اســت، در 
ورزش ایران جایگاه و معنایی ندارد و در نگاه مسئوالن آن، به عنوان امری 
فرعی و حاشــیه ای تلقی می شود و... این است که داللی و بازیکن ساالری 
و نتیجه گرایی افراطی و خط و ربط »عابربانکی« و ... در آن بیداد می کنند 
با همین ســخن مختصر که کمتر کسی در آن شک دارد، معلوم می شود، 
اصل ورزش را مســئوالن و مدیران و متولیــان آن جدی نگرفته اند! وقتی 
می گوییم مسائل ساختاری و موضوع حساس و مهم فرهنگ در ورزش ما 
جدی گرفته نشده و مسئوالن و مدیران ورزش بدون توجه به آنها، در پی 
»نقش رخ ایوان« هستند! آیا نتیجه ای جز اینکه ورزش آنطور که بایسته و 
شایســته است در کشور ما، به ویژه نزد مدیران و متولیان آن جدی گرفته 

نشده است، عاید می شود؟ 
این در حالی است که ورزش در نزد مردم و علی الخصوص جوانان عزیز 
ما از جذابیت و جایگاه عمیقی برخوردار اســت و باز این در حالی است که 
از همان اولین روزهای پیروزی انقالب اســالمی معلوم شــد که ورزش در 
جمهوری اسالمی ایران و در نگاه »رهبری« آن، به سهم خودش یک مقوله 
دارای اهمیت و »روح و جســم سالم« یک واجب شرعی و جزو ارزش های 
اجتماعی اســت که می تواند به عنــوان یک ابزار موثــر در جهت تحقق 
آرمان های انقالبی در ابعاد اجتماعی، تربیتی، فرهنگی و... مورد اســتفاده 
قرار گیرد و نقش آفرینی کند. در همین ســال ۹۷ شــاهد بودیم که رهبر 
معظم انقالب اســالمی بارها و به مناسبت های مختلف ورزشی با پیام های 
مشوق و دلگرم کننده، زحمات و تالش جوانان ورزشکار کشورمان را که در 
میادین ورزشی باعث »شادی دل مردم« و »ارتقاء غرور ملی« شده بودند، 
تحسین کرده و ســتودند. بنابراین وقتی انقالب اسالمی و نظام جمهوری 
اســالمی ورزش را ســخت تاکید می کند و جزو »ارزش های اجتماعی« با 
کارکردهایی موثر می داند وقتــی که می دانیم و می بینیم و ورزش در نزد 
مردم و جوانان ما دارای جذابیت و جایگاه اســت. و باز وقتی می بینیم که 
ورزش ایــران از حیث مادی و غیرمادی )به ویژه انســانی( از ظرفیت  قابل 
توجهی برخوردار اســت،  آنچه برای به حرکت در آوردن ورزش و شــتاب 
دادن به گام های آن برای رسیدن به جایگاه های باالتر و در شان این ملک 
و ملت تاریخی و انقالبی و قهرمان الزم اســت، اعمال مدیریتی است که با 
قبول داشتن این واقعیات و باورداشتن به اهداف و آرمان های ملی و انقالبی 
عمل و رفتار متناسب و موثر داشته باشد. تردیدی نیست که انتقاد از وضع 
فعلی به معنای مایوس بودن و نومید شــدن از آینده نیســت. این یاس و 
نومیدی و تزریق آن به وسیله ابزار و وسایل مختلف از جمله مدیریت های 
ناکارآمد و غیرمســئول خواست و هدف دشمنان و بدخواهان قسم خورده 
این ســرزمین عزیز است، باید با توکل به خدا و پرهیز از ترس و نومیدی، 
با نگاهــی خوش بینانه،  به آینده و باالخره اعمــال مدیریتی »جهادی« و 
متعهدانــه،  در همه حوزه ها و عرصه ها از اقتصــاد و فرهنگ گرفته و ... تا 
هنــر گرفته و ورزش و.. جهت تحقق آرمان ها و پاســخگویی به انتظارات 
بحق جامعه و دوم حرکت کنیم و با توجه به حماســه های بزرگی که این 
ملت در تاریخ خود،  عصر انقالب اسالمی، جنگ تحمیلی و... خلق کرده و 
پیشــرفت هایی که با دست خالی با اتکال به خدا و چنگ زدن به ریسمان 
وحدت و برادری و... به دســت آورده اســت، بدون گرفتار شدن در ورطه 

شعارزدگی صرف باور داشته باشیم که »ما می توانیم...«!
در پایان فرا رســیدن سال نو، ســال ۱۳۹۸ را به ملت بزرگ قهرمان 
ایران، به ویژه جامعه محترم و عزیز ورزش و خوانندگان فرهیخته و بزرگوار 

کیهان تبریک و تهنیت می گوییم.

ما می توانیم...

نکته  ورزشی

صفحه ۹
سه شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۷

۱۲ رجب ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۵۲

آگهی تغییرات شرکت خط لوله امید الوند شرکت 
با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۸۴6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱6۱۲۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/12/7 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد:

1- سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:
آقای فرهاد رضائی شــماره ملی 3872250930 به سمت مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره
خانم مریم زنگنه شماره ملی 3875722299 به سمت رئیس هیئت مدیره

2- دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل به تنهایی 

و با مهر شرکت معتبر می باشد.
با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین ســمت مدیران، تعیین دارندگان حق 
امضاء انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی 

مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

در پرونده کالســه 962791 اجرائی رأی صادره از شعبه 116 شورای حل اختالف مالیر آقای 
محمد جانجان محکومند به پرداخت مبلغ 211275000 ریال به عنوان اصل خواســته در حق 
آقــای رحیم بهرامی و مبلغ 10/000/000 ریال بعنوان نیم عشــر دولتــی لذا با توجه به اینکه 
محکوم علیه نسبت به پرداخت ذمه خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواست محکوم له 
اقدام به توقیف اموالی بشرح ذیل نموده که در تاریخ 1398/01/26 ساعت 11 الی 12 اقدام به 
عملیات مزایده جهت تأدیه دین محکوم علیه- می نماید معهذا کسانی که تمایل به شرکت در 
مزایده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شــده است اموال 

مشروحه ذیل را مالحظه نمایند.
1- دیگ بزرگ آشــپزخانه 2- اجاق گاز مربع 3- یخچال قصابی 4- دستگاه کباب سیخ گیر 
5- ســیخ جوجه 200 عدد 6- سیخ کباب 200 عدد 7- میز زیر سیخ 8- چرخ گوشت 9- دو 
عدد مشعل 10- نرده استیل دو عدد 11- تابلو از جنس بنر 12- سطل جای سیخ 2 عدد 13- 
فر کباب پز 14- کابینت زیر ظرف شــویی و سینک 15- ترازوی محک 16- هود و فن 17- 
میز زیر ترازو جمعًا به قیمت کارشناســی )124/000/000( ریال می باشــد. بدیهی است برنده 
مزایده کســی تلقی می گردد که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد فی را 

فی المجلس و مابقی را ظرف مدت یک ماه تأدیه کند.
مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف مالیر

آگهی مزایده نوبت اول

آگهی ابالغ و افراز
بدینوســیله به اطالع کلیه مالکین مشاعی پالک 2 فرعی از 718- اصلی 
واقع در فم شهرســتان تفرش بخش 12 ثبت اراک می رساند چون خانم 
مریم چوپانی چری احد از مالکین مشــاعی ششــدانگ پالک فوق الذکر 
باســتناد قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 57 درخواست 
افراز و تقســیم سهم خود را بطرفیت ســایر مالکین مشاعی نموده اند لذا 
بدینوســیله به اطالع کلیه مالکین مشــاعی)آقای محمدرضا افضلی فرد و 
خانم فریده افضلی فرد( می رساند که در مورخه 98/3/26 روز یکشنبه راس 
ساعت 9 صبح در اداره ثبت اسناد شهرستان تفرش حضور بهم رسانیده تا 
جهت بازدید و معاینه محل و انجام عملیات افراز به محل عزیمت شــود، 
بدیهی اســت عدم حضور هر یک از مالکین مشــاعی مانع از انجام عمل 

افراز نخواهد شد. تاریخ انتشار: 97/12/28
رئیس ثبت تفرش- جواد حیدری

آگهی ابالغ دادخواست و ضمائم وفق ماده ۷۳
بدینوســیله به آقای حســین آرامی مجهول المکان اخطــار و ابالغ می گردد 
دادخواســتی بطرفیت شما مبنی بر انتقال ســند خودرو به دفتر شورای حل 
اختالف بندر امام خمینی)ره( تقدیم نموده که به کالســه 729/97ح ش ثبت 
و برای روز 98/2/25 ســاعت 12:30 وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا 
حسب تقاضای خواهان و دستور دادگاه به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج تا خوانده با مراجعه 
به دفتر شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمایم را دریافت و در جلسه رسیدگی 
مقرر حضور یابد در غیر این صورت ابالغ قانونی صورت گرفته و شورا تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
مدیردفتر شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره( 
سالمی

آگهی موضوع تبصره یک ماده ۱۰۵ آیین نامه 
اصالحی قانون ثبت 

نظر به اینکه آقای صادق حیدری با وکالت شــماره 32384-97/11/29 از 
آقای محمدرضا صابری وجه بهای ثمنیه اعیانی 5 سهم مشاع از 11 سهم 
ششدانگ چهار قطعه زمین پالک 968 اصلی واقع در بخش 12 ثبت تفرش 
که متعلق به خانم بانو ســکینه صحابی )همسر حسین صحابی( می باشد را 
در صندوق این اداره تودیع نموده اســت مراتب جهت اطالع مالکه مذکور 
و مراجعه به اداره ثبت اســناد تفرش واقع در خیابان شــهید بهشتی جنب 
دادگســتری جهت دریافت مبلغ مذکور یک نوبت آگهی می گردد چنانچه 
مشارالیهم مدعی تضییع حق می باشند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار 
آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی به این اداره تســلیم 
نمایند بدیهی اســت چنانچه ظرف مهلت مذکور گواهی طرح دعوی تسلیم 

نگردد نسبت به صدور سند مالکیت بدون ثمنیه اعیانی اقدام خواهد شد.
رئیس ثبت اسناد و امالک تفرش
 جواد حیدری 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه ۸۹۰۰۰۴۱
بدینوســیله بــه آقــای ابراهیم غالمــی فرزند محمدولــی متولد 1360 شــماره شناســنامه 3251 
و دارای کــد ملــی 3932806255 صــادره از مالیــر )ضامــن( بدهــکار پرونده اجرایی کالســه 
دســتی 150/س و کالســه مکانیــزه 8900041 کــه برابر گزارش اداره پســت مالیــر در آدرس 
متــن ســند و اعالمــی شــناخته نگردیده ایــد ابالغ می گــردد کــه برابر قــرارداد بانکی شــماره

 1687000393-1387/02/28 تنظیمی بین شــما و بانک ســپه شــعبه میدان انقــالب مالیر مبلغ 
30/860/037 ریــال بابت اصل طلب و مبلغ 3/015/963 ریال بابت ســود و مبلغ 9/559/000 ریال 
بابت خســارت تاخیر تادیه جمعا به مبلــغ 43/435/000 ریال بانضمام مبلغ 16/705 ریال خســارت 
تاخیر روزانه از تاریخ 89/10/23 تا یوم الوصول بدهکار می باشــید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار 
درخواســت صدور اجرائیه نموده پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء 
مطرح می باشد لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج و 
منتشــر می گردد ظرف مدت بیست روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 

انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
پری الوندی 
م الف 8۲۰ مدیر واحد اجرای اسناد رسمی مالیر 

»آگهی مزایده نوبت اول«
در پرونده کالســه 972895 اجرائی رای صادره از شــعبه شورای حل اختالف مالیر 
آقــای نادر علی بابایی محکومند به پرداخت مبلغ 92/001/625 ریال به عنوان اصل 
خواســته در حق آقای عباس احمدی  مهیار و مبلغ 2/675/000 به عنوان نیمعشــر 
دولتــی لذا با توجه به اینکه محکوم علیه - علیهما - علیهم نســبت به پرداخت ذمه 
خویش اقدامی نکرده اند این اجرا به درخواســت محکوم له اقــدام به توقیف اموالی 
بشــرح ذیل نموده که در تاریخ 1398/1/26 ســاعت 11 الــی 12 اقدام به عملیات 
مزایده جهت تادیه دین محکوم علیه می نماید معهذا کســانی که تمایل به شرکت در 
مزایده دارند می توانند در مدت پنج روز قبل از روزیکه برای فروش معین شــده است 
اموال مشروحه ذیل را مالحظه نمایند. 1- تابلو فرش تبریز نقشه چله ابریشم همراه 
با قاب 2- تابلو فرش تبریز نقشه رودخانه چله نخ همراه با قاب 3- تابلو فرش تبریز 
نقشه و ان یکاد چله نخ همراه با قاب 4- تابلو فرش تبریز نقشه شکارچی چله ابریشم 
همراه با قاب 5- پشــتی فــرش جوزان ترنج دار 3 عدد جمعا به قیمت کارشناســی 
89/000/000 ریال می باشــد - بدیهی اســت برنده مزایده کسی تلقی می گردد که 
بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید و می بایست ده درصد فی را فی المجلس و مابقی را 

ظرف مدت یک ماه تادیه کند.
مدیر اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف مالیر  م الف ۸۰۳

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حســین مرادی با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
22 همدان برابر وارده 97/35499- 97/12/16 مدعی اســت که دو جلد ســند 
مالکیت ســه دانگ )هر کدام یک و نیم دانگ( از ششدانگ پالک 1/271 واقع 
در حومه سه که به نامش ذیل ثبت 101 صفحه 78 دفتر اول سابقه ثبت دارد و 
نزد کســی در بیع شرط نیست به علت سهل انگاری مفقود گردیده. لذا به استناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت بدین وســیله آگهی می شود تا 
هر کسی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ 
انتشار این آگهی طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن 
ارائه اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله، اعتراض خود را کتبا تســلیم نماید 
درصورت انقضاء مدت واخواهی و نرســیدن اعتــراض و یا در صورت اعتراض 
چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نگردد سند مالکیت المثنی به نام متقاضی صادر 

و تسلیم خواهد شد.
علی زیوری حبیبی- رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه ۱ شهرستان همدان م الف 4۲۱۱

م الف 8۰4

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای امامعلی باللی طبــق وکالتنامه 1737 مورخــه 97/12/6 از طرف ورثه 
مرحوم حسن هادی سنگده با تسلیم دو برگ استشهاد محلی که در دفتر اسناد 
رســمی شماره 80 مالیر گواهی گردیده مدعی است که سند مالکیت صادره به 
نام حسن هادی ســنگده فرزند ریحان اله که سند مالکیت ششدانگ پالک 24 
فرعی از 2 مجزی شــده از 1650 و 1649 اصلی واقع در بخش یک مالیر به 
شــماره سریال ســند 192901/4 ذیل ثبت 13463 صفحه 32 دفتر 77 صادر 
گردیده در اثر جابجایی مفقود گردیده اســت لذا به اســتناد ماده 120 آیین نامه 
قانــون ثبت مراتب اعالم تا در صورتی که کســی مدعی انجام معامله یا وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ این آگهی به مدت ده روز اعتراض کتبی 
خود را به اداره ثبت اســناد مالیر اعالم در غیر این صورت پس از انقضا مهلت 
مقرر نسبت به صدور ســند مالکیت المثنی اقدام و سند مالکیت از درجه اعتبار 

ساقط و باطل تلقی می گردد.
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان 
مالیر- محمدرضا امینی

آگهی تغییرات شرکت خط لوله امید الوند شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت ۱۰۸۴6 و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱6۱۲۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/12/7 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند:

آقای فرهاد رضائی با کد ملی 3872250930 خانم مریم زنگنه با کد ملی 3875722299
با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 

شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان همدان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

ســند و فاکتور فروش خودرو ســواری پژو پارس به شماره پالک 456 ق 
34-ایران 24 به رنگ سفید مدل 1388 و شماره موتور 12488269126 
و شــماره شاسی NAAN01CA7AE261984 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

دفترچه مدت کار و بازرســی سرعت درجه دوم به شــماره 000070129 صادره 
خوزســتان به نام ملک حســین منجزی فرزند غالمحسین شماره شناسنامه 626 
صادره از شوشتر متولد 1351 دارنده گواهینامه به شماره 9381171176 صادره از 

ناجا پایه دوم مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط می باشد. بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شــود تا در جلســه مجمــع عمومی عادی بطور 
فوق العاده )نوبت اول( این شــرکت که مورخه روز یکشــنبه 98/1/18 رأس ســاعت 16 الی 
17:30 در محــل تاالر مروارید، پایین تر از کفش ملی، )به ســمت شــهریار( برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص بدهی به ســازمان تأمین اجتماعی به جا مانده از ســال 1387 
الی سال 1393.

2- تصمیم گیری در خصوص باقیمانده ثمن فروش سوله چیتگر.
یادآوری می شــود: در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میســر نباشد می تواند حق 
حضور و اعمال رأی خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت تعداد آرای 

وکالتی هر عضوی حداکثر سه رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.
)ضمنــًا ماده 19 آیین نامه نحوه تشــکیل مجامع عمومی )راجع به وکالتها( در محل شــرکت 

گستران قالبهای صنعتی و قالبهای بزرگ صنعتی سایپا اجرا می گردد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی گستران قالبهای صنعتی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
)نوبت اول( شرکت تعاونی تولیدی گستران قالبهای 

صنعتی ثبت شده به شماره ۵۴۸۱

آگهی تغییرات شرکت زرین پای مازران 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۳ 

و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۸۴۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

1- سرمایه شــرکت از مبلغ 18000000000 ریال منقسم به 360 سهم 50000000 ریالی با 

نام به مبلغ 40000000000 ریال منقسم به 1000 سهم 40000000 ریالی با نام که از طریق 

پرداخت نقدی افزایش یافت که افزایش حاصله طی گواهی بانکی به شــماره 72/4445/806 

مورخ 1397/12/12 بانک کشــاورزی ســنگر مبلغ 22000000000 به حساب جاری شرکت 

واریز گردید و در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

 اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری رشت شناسه آگهی: )416073(

آگهی فقدان سند مالکیت
سند مالکیت شــش دانگ آپارتمان قطعه 7 به مساحت 80/64 مترمربع تحت پالک 10006 فرعی از 
5498 فرعی از 41 اصلی بخش 5 قزوین، ذیل شــماره ثبت 86680 صفحه 354 دفتر 492 به شماره 
چاپی 447301ج/93 به نام خانم افروز عنبری صادر و تســلیم گردیده اســت و به موجب سند رهنی 
شــماره 8009 مورخ 94/3/25 دفتر 78 قزوین به نفع بانک مسکن شعبه مینودر قزوین و رهنی مازاد 
به شــماره 16346 مورخ 94/6/29 دفتر 80 قزوین به نفع اصغر اسدی در رهن قرار دارد حال مالک با 
ارائه دو برگ فرم شــهادت شهود به وارده 68026960 مورخ 97/12/4 مدعی شده که سند مذکور به 
علت جابجایی مفقود گردیده اســت و با سند مذکور معامله ای نشده و ثبت دفتر امالک موید این ادعا 
می باشــد تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ملک مزبور را نموده علیهذا مراتب با توجه به تبصره یک 
ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اعالم می گردد تا هر کس بنحوی از انحاء نســبت به ملک مذکور حقی 
داشــته یا معامالتی به نفع  او شده و یا مدعی وجود ســند در نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
تا مدت 10 روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله 
تســلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد 
و آگهی در یک نوبت بشرح ذیل منتشر خواهد شد.                              تاریخ انتشار: 97/12/28

علی شهسواری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
منطقه ۲ قزوین

برگ ســبز خودرو وانت ســایپا 151 مدل 1393 
پالک 223 د 43 ایران 18 شماره موتور 5253627 
شماره شاسی  NAS451100E4931018 رنگ 
سفید روغنی به نام حسین محمدی مفقود گردیده 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز خودرو سواری پراید 131 به شــماره پالک 876 م 93 - ایران 14 
به رنگ ســفید- روغنی مدل 1395 و شــماره موتــور M13/5558423 و 
شــماره شاسی NAS411100G3467567 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
برگ ســبز خودرو سواری پژو 206 به شــماره پالک 813 ق 15- ایران 14 به 
رنگ سفید- روغنی مدل 1390 و شماره موتور 14190082227 و شماره شاسی 

 NAAP03ED3CJ563600 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تغییرات شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸6۰۱۴۲۵۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/4/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
2- سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی سال مالی 1397 شرکت انتخاب گردید.

3- صورت های مالی سال 1396 به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
شناسه: 299014                                                                         شماره آگهی: 299075

آگهی تغییرات شرکت نوید جوجه گیالن شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت ۴۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۷۸۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- ســرمایه شرکت از مبلغ 77800000000 ریال منقسم به 1000 سهم 77800000 ریالی با نام به 
مبلغ 100000000000 ریال منقســم به 1000 ســهم 100000000 ریالی با نام و از محل پرداخت 
نقدی و طی گواهی بانکی شماره 7214445/803 مورخه 1397/12/12 افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
شناسه آگهی: )416071(             اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

آگهی مزایده 
به موجب پرونده های اجرایی به شماره کالسمان 970775 و 970776 موضوع دستور فروش: 
دســتور فروش پرونده کالســه 970775 در خصوص ملک به شــماره پالک ثبتی 
2308/1 واقع در بخش 2 اهواز به نشانی خیابان شهید محمدیان بین کافی و جهانیان 
نبش کوچه آرهاشــم پالک 268 که میزان چهار ســهم مشاع مقسم از سیزده سهم 
ششدانگ پالک ثبتی 2308/1 تحت شماره 24505 در صفحه 257 دفتر 132 بخش 
2 اهواز به نام آقای محمود بیگدلی شاملو به ثبت رسیده است عبارتست از ششدانگ 
یک باب ساختمان مسکونی به مشخصات ثبتی فوق به نام حاج میرزا مهدی بیگدلی 
شاملو که پس از فوت نامبرده ورثه ایشان عبارتند از آقایان مرتضی، مجتبی، محمود، 
عبدالمحمد، هــادی و خانمها طیبه، صدیقه، طاهره همگی بیگدلی شــاملو فرزندان 
مهدی بیگدلی شاملو به عنوان فرزندان و خانم فاطمه بیگدلی به عنوان همسر متوفی 
پس از فوت مجتبی بیگدلی شــاملو احدی از ورثه، ورثه ایشــان برابر با ســند قطعی 
شــماره 18118 مورخه 94/1/7 ســهم خود را به آقای محمود بیگدلی شاملو واگذار 
نموده اســت که جهت محمود 4 ســهم مشاع از 13 ســهم و جهت سایر پسران هر 
کدام به میزان 2 ســهم از 13 سهم و جهت هر یک از دختران 1 سهم از 13 سهم و 
جهت خانم فاطمه بیگدلی همسر متوفی نسبت به ثمینه اعیانی در دفتر 144 صفحات 
164 الی 185 و 191 الی 209 ســند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است ملک فوق 
در حال حاضر خالی از ســکنه و از آن بهره برداری نمی گردد. ملک فوق خانه ای است 
قدیمی ساز واقع در محدوده مرکزی شهر که با توجه به عدم درج ابعاد در سند مالکیت 
صــادره پس از بازدید میدانی و اندازه گیری های صورت گرفته مالحظه گردید عرصه 
پالک مذکور به مســاحت 150 متر مربع و اعیــان حدود 120 مترمربع در یک طبقه 
احداث گردیده است سقف آن از نوع طاق ضربی نمای ساختمان از نوع آجری اسکلت 
از نوع ســنتی درب و پنجره قدیمی فلزی بهره مند از انشعابات آب و برق و گاز ملک 
مذکور موروثی اســت که توسط کارشناس منتخب دادگستری با قیمت پایه مزایده با 
توجه به محل وقوع ملک، میزان دسترسی به تاسیسات، امکانات و تجهیزات شهری، 

به مبلغ 4.950.000.000 ریال ارزیابی به عمل آمده است.
2- ملــک به شــماره پالک ثبتی 2 فرعــی از 2308 اصلی از بخــش 2 اهواز به 
مالکیت مرحوم محمود بیگدلی شــاملو موضوع دســتور فروش در پرونده کالســه 
اجرایــی 970775 به آدرس خیابان شــهید محمدیان بین کافــی و جهانیان نبش 
کوچه آرهاشــم یکباب منزل مســکونی ویالیی که در منطقه مرکزی شهر خیابان 
شــهید محمدیان بین کافی و جهانیان نبش کوچه آرهاشــم در کوچه واقع گردیده 
ملک در موقعیت خیلی خوب می باشــد و از خدمات کامل شهری شامل آب و برق 
و گاز و تلفن برخوردار اســت ملک مورد ارزیابی به مســاحت عرصه 134 مترمربع 
و دارای پــالک ثبتی به شــماره 2308/2 واقع در بخش 2 اهواز به شــماره ثبت 
24506 دفتــر 132 صفحــه 260 به متراژ 150 مترمربع به حدود شــمال به دیوار 
2309- شــرق به 2308/5 جنوب به کوچه غرب به 2308/1 می باشــد پالک فوق 
دارای اعیــان مشــترک با پالک ثبتی 2308/1 و متــراژ تجمیعی 150 مترمربع به 
صورت یک ســاختمان ویالیی قدیمی ساز با قدمت تقریبی 50 سال می باشد سقف 
ملک طاق ضربی و نمای آجری اســت که توسط کارشــناس منتخب دادگستری 
با قیمت پایه مزایده با توجه به محل وقوع ملک، میزان دسترســی به تاسیســات، 
امکانات و تجهیزات شــهری، به مبلغ 3،000،000،000 ریال ارزیابی به عمل آمده 
اســت با توجه به اینکه نظریه کارشــناس به طرفین ابالغ و در موعد قانونی هیچ 
اعتراضی واصل نگردیده است لذا وقت مزایده برای روز یکشنبه مورخه 1398/1/25 
ســاعت 11 تعیین می گردد لذا از کلیه اشخاصی که قصد شرکت در مزایده را دارند 
دعوت می شــود در تاریخ فوق الذکر در محل شعبه اجرای احکام حقوقی دادگستری 
شهرستان اهواز واقع در خرمکوشک ابتدای نیوساید مجتمع قضایی شهید تندگویان 
حضور بهم رســانند قیمت پایه از مبلغ کارشناسی شده شروع و  برنده مزایده کسی 
است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را 
دارند می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال ذیل واقع در فوق الذکر بازدید نمایند. 
ضمنا کلیه شــرکت کنندگان در مزایده می بایست 10 درصد از قیمت پایه فروش را 

فی المجلس به موجب یک فقره چک تضمینی تودیع نمایند.
مدیر شعبه اول اجرای احکام حقوق دادگستری 
شهرستان اهواز- نوید سرخان زاده

آگهی ابالغ
متهم بهمن الیاســی فرزند پرچعلی با آخرین آدرس اندیمشک 45 متری قدس خ 
دیالمــه به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بر اثر تصادف رانندگی در شــعبه 1 
دادیاری دادســرای عمومی و انقالب شهرستان اندیمشک می تواند 30 روز پس از 
نشــر آگهی در این شعبه جهت ارایه دفاعیات خود حضور یابد در غیر این صورت 

مطابق قوانین تحقیقات ادامه خواهد یافت و منجر به تصمیم قانونی می شود.
مدیر دفتر شعبه دادیاری شعبه ۱ دادیاری دادسرای 
عمومی وانقالب شهرستان اندیمشک - رسول محسنی

احضار اجرایی شورای حل اختالف
مشخصات محکوم له: عادل مختاری نام پدر: علی شغل: آزاد نشانی محل اقامت: عسلویه فازهای 17 و 18 مشخصات 
محکوم علیه: اکبر صداقتی نام پدر- شــغل:  آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم به: بموجب دادنامه شماره 
97/1307 مورخ: 97/10/15 شورای حل اختالف عسلویه که به موجب دادنامه شماره- مورخ- به تایید مرجع تجدید 
نظر شعبه- دادگاه عمومی- رسیده است. محکوم علیه مکلف به پرداخت مبلغ 10/000/000ریال بابت ودیعه پرداخت 
اجاره دفتر و مبلغ 975/000 ریال بابت هزینه دادرســی و خسارات تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست)97/7/23( 
تا زمان اجرای حکم و کلیه خســارات دادرســی، محکوم علیه مکلف اســت از تاریخ ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد 

رای اجرا نماید. 
شورای حل اختالف عسلویه از طرف سلیمی

برگ ســبز خودرو سواری بنز C280 مدل 2008 به 
شــماره انتظامی 763 ص 23 ایران 15 به شــماره 
شاســی WDD2040541A017811 و شــماره 
موتــور  27294730647423به نــام الدن رضوانی 
اسکوئی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت فعالیت راننده حرفه ای )هوشمند( به شماره 
1355630 به نام اینجانب ابوالحســن یوســفی 
فرزند نوذر شــماره شناسنامه 1176 متولد 1351 
 صادره شیراز مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.

کسب  با  ورامین  شهرداری  تیم 
دومیــن پیروزی مقابل ســایپا در 
بازی های فینــال لیگ برتر والیبال، 

قهرمان این فصل از رقابت ها شد.
ســومین بــازی فینــال رقابت های 
لیگ برتــر والیبال از ســاعت ۱۶ دیروز 
به میزبانی ســالن ۱۲ هزار نفری آزادی 
برگزار شــد که در پایان، تیم شهرداری 
ورامین با پیروزی مقابل تیم سایپا برای 
دومین بار، عنــوان قهرمانی این فصل از 
رقابت هــا را از آن خود کرد. شــهرداری 
ورامین در این بازی سه بر صفر به برتری 

رسید.
در ســت اول ایران این دیدار که با 
امتیازهای نزدیک پیگیری می شد، دو تیم 
تا امتیاز ۲۲ برابر پیش رفتند اما در ادامه 
این تیم ورامین بود که با ســرویس های 
هدف دار دریافت ســایپا را دچار مشکل 
کرده و ۲5-۲۲ به پیروزی رسید.اما ست 
دوم این دیــدار نیز پایاپای پیش رفت تا 
اینکه سایپا با کسب ســه امتیاز متوالی 

با سرویس های قدرتی حمزه زرینی سه 
امتیاز پیش افتاد اما در ادامه شــاگردان 
محمدی راد با عملکرد قابل قبول در دفاع 
روی تور 5 امتیاز را کسب کردند تا بازی 
در امتیاز ۲۳ به تســاوی برسد. در ادامه 
هم این ورامینی ها بودنــد که دو امتیاز 
دیگر را کســب کــرده و ۲5-۲۳ پیروز 
این ست شــدند.همچنین در ست سوم 

هــم این ورامینی ها بودنــد که با قدرت 
بازی را آغــاز کردند و با برتری تاکتیکی 
نســبت به حریف خود، در پایان ۲۲-۲5 
پیروز این ست شدند تا در مجموع سه بر 
صفر پیروز این بازی فینال شــوند. نتایج 
ســه بازی فینال این فصل از رقابت های 

لیگ برتر والیبال به شرح زیر رقم خورد:
*سایپا تهران ۳ - شهرداری ورامین ۱

*شهرداری ورامین ۳ - سایپا تهران ۱
*سایپا تهران صفر-شهرداری ورامین۳

به این ترتیب در پایان سی و دومین 
دوره رقابت هــای لیــگ برتــر والیبال، 
شــاگردان رحمان محمــدی راد در تیم 
شــهرداری ورامین در بازی های فینال ۲ 
بر ۱ تیم سایپا با هدایت پیمان اکبری را 

شکست دادند.
با توجه به این نتایج تیم شهرداری 
ورامین قهرمان لیگ برتر شــد، ســایپا 
تهران هفتمین نایب قهرمانی خود را به 
دست آورد، تیم های کاله مازندران و پیام 
مشــهد نیز به دلیل برگزار نشدن بازی 
رده بندی مشــترک مقام سومی لیگ را 
به دســت آوردند. این برای هفتمین بار 
اســت که تیم سایپا به فینال رقابت های 
لیگ برتــر والیبال راه پیــدا می کند اما 
تا کنــون در هیچ یــک از این فینال ها 
عملکــرد خوبی نداشــته و در پایان به 
هفت عنوان نایب قهرمانی در لیگ دست 

پیدا کرده است.

اعضای هیات مدیره پرسپولیس معرفی شدند
صبح دیروز پس از چند ماه بالتکلیفی، اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس معرفی 
شدند. پیش از این گمانه زنی های مختلفی از ترکیب اعضای هیأت مدیره در محافل مختلف 
مطرح شده بود که حاال با معرفی رسمی اعضا، مشخص شد تعدادی از اعضایی که نام شان 
مطرح می شد، در فهرست نهایی هم بودند. بر اساس تصمیم مجمع عمومی باشگاه فرهنگی، 
ورزشی پرسپولیس؛ ایرج عرب، جعفر کاشانی، علی رغبتی، سید مهرداد هاشمی و مهدی 
محمد نبی به عنوان اعضای هیأت مدیره این باشگاه انتخاب و معرفی شدند. همچنین دیروز 

نخستین نشست اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در وزارت ورزش برگزار شد و در 
پایان ایرج عرب به عنوان مدیرعامل باشگاه معرفی شد. ضمن اینکه جعفر کاشانی به عنوان 

رئیس هیأت مدیره به کارش ادامه خواهد داد.
شفر به آلمان برگشت

وینفرد شفر، سرمربی استقالل صبح دیروز تهران را به مقصد آلمان ترک کرد تا پس از 
چند روز استراحت دوم فروردین به تهران باز گردد.هم چنین با تصمیم کادر فنی تیم فوتبال 

استقالل، آبی پوشان از روز سوم فروردین ماه تمرینات خود را دوباره از سر خواهند گرفت.

اخبار کوتاه از فوتبال

به یاد سردار شهید »حبیب اهلل  افتخاریان )ابوعمار(« 

شاید این خون ثمره اي باشد براي اسالم عزیز
شهید »حبیب اهلل افتخاریان« درسال ۱۳۳۴ 
در خانــواده ای دامغاني از روســتاي شــهیدپرور 
وامرزان دیده به جهان گشود  و در سن ۳ سالگي 
از محبــت پدر محروم گشــت و سرپرســتي او و 
خانــواده اش را عمویش بر عهــده گرفت. به دلیل 
شــرایط مادي خانواده، تحصیــل در کالس هاي 
شــبانه و کار و تالش روزانــه را انتخاب کرد. پس 

از فراغت از تحصیل به خدمت سربازي رفت، بعد از آن در اداره برق اصفهان 
مشــغول کار شد. او در عین حال به مبارزات سیاسي خود علیه رژیم طاغوت 
پرداخت و به علت فشــار عوامل شاه، به کشور آلمان و بعد فرانسه مهاجرت 
کرد و همچنین دوره نظامي را در کشــور سوریه و لبنان گذرانید. مدتي در 
فرانســه به محافظت از امام پرداخت. با پیروزي انقالب مسئولیت حفاظت و 
انتقال خانواده حضرت امام را از ترکیه به ایران به عهده گرفت و به ایران آمد.  
در ابتداي ورود به تشکیل سپاه و شکل دهي سازمان این نهاد مقدس پرداخت 
و در تشــکیل سپاه اصفهان نقش ارزنده ای داشــت.  پس از آن به مازندران 
عزیمت نمود و با تشکیل پایگاه هاي سپاه به مبارزه علیه شورش گنبد و بندر 
ترکمن پرداخت و فرماندهي ســپاه آن منطقه را بر عهده گرفت. او ســپس 
عازم جبهه جنوب شــد. مدتي فرماندهي تیپ ۲5 کربال را بر عهده داشت و 
به منطقه غرب اعزام و به عنوان فرمانده ســپاه مریوان و بانه مشغول خدمت 
شــد و در این خطه مظلوم  به ایثارگري  و مبارزه علیه  خود  فروختگان  و 
عمال دشمنان  پرداخت و در ۱۳۶۳/۱۲/۱۹ در جبهه مریوان  هنگامي که  به 
دیدار دوست شتافت. بخشی از وصایاي شهید: ما از عمرمان بهره ای  به  اسالم  
نداده ایم.  شاید  این  خون  ثمره ای  باشد  براي اسالم عزیز و این  خونها  که  

هدیه ات مي کنیم اي خداي رحمان کرامت کن  و  پذیرایمان باش .

حدیث دشت عشق
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