
ورزشی

سرویس ورزشی-
و  وزارت ورزش  معاون همگانی  غالمرضا شعبانی بهار 
جوانان در شرایطی روز گذشته به عنوان رئیس  فدراسیون 
تیروکمان انتخاب شد که شائبه هایی درخصوص مهندسی 

انتخابات مطرح بود!
مجمع انتخاباتی فدراسیون تیروکمان روز سه شنبه به ریاست 
محمدرضا داورزنی معاون وزیر ورزش و با حضور شاهرخ شهنازی 
دبیرکل کمیته ملی المپیک در محل آکادمی ملی المپیک برگزار 
شــد. در این انتخابات شعبانی با ۲۹ رای به عنوان رئیس انتخاب 

شد. باقریان و بتو هم هرکدام ۱۳ و ۲ رای به دست آوردند. 
این انتخابات در حالی آغاز شــد که از مجموع کاندیدایی که 
اسفندماه سال گذشته ثبت نام کرده بودند و پرونده آنها به مراجع 
ذی صالح ارسال شــده بود، ٧ نفر هفته گذشته تائید صالحیت 

شدند. تائید صالحیت احمد ارشدی هم دو روز پیش اعالم شد.
البته در این میــان انصراف برخی کاندیداها در نهایت تعداد 
آنها را به ٥ نفر شــامل محســن باقریان، حمیدرضا بتو، غالمرضا 
شعبانی بهار، منصور عبدی و احمد ارشدی رساند.همچنین پیش 

از رای گیری، ارشدی از شرکت در انتخابات انصراف داد.
بدیــن ترتیب انتخابات فدراســیون تیروکمــان با حضور ٤ 
کاندیدا برگزار شد. البته با دستور داورزنی، خبرنگاران اجازه ورود 
به محل مجمع را نداشــتند. این اجازه وقتی به آنها داده شد که 
بخش ابتدایی و مهم مجمع تمام شده بود و زمان رای گیری شروع 
شــده بود. به همین دلیل خبرنگاران در اعتراض به این مسئله از 

ورود به محل مجمع امتناع کردند.
در این شــرایط رای گیری میان کاندیداهای فدراسیون تیرو 
کمان انجام و شــعبانی بهار به عنوان رئیس جدید این فدراسیون 

انتخاب شد.
ادعای نامزد انتخابات: ثانیه به ثانیه اش مهندسی شده بود

یکی نامزدهای انتخاباتی فدراســیون تیراندازی با کمان پس 
از انتخابات این فدراســیون در جمع خبرنگاران حاضر شــد و به 
شــدت از نحوه برگزاری انتخابات گالیه کــرد. عبدی با تاکید بر 
این موضوع که انتخابات فدراســیون تیروکمان ثانیه به ثانیه اش 
مهندسی شده بود، اظهار کرد: متاسفانه پروژه  مهندسی انتخابات 
فدراســیون تیراندازی با کمان از شش ماه پیش برای رای آوردن 
آقای شعبانی بهار کلید خورد. می دانم این حرف ها برای من هزینه 
خواهد داشــت، اما به  هر حال از یک جا باید مقابله با فســاد در 

ورزش شروع شود.
عبدی که پیش از این در انتخابات فدراســیون بدنسازی نیز 
کاندیدا بود و ۲ رای آورد، ادامه  داد: به هیچ وجه دوست نداشتم در 
انتخابات فدراسیون بدنسازی شرکت کنم، اما شخص وزیر ورزش 
دو ســاعت با من جلسه داشت که به انتخابات ورود کنم و پس از 
رســیدن به ریاست، فساد در این ورزش را از بین ببرم. می خواهم 
بگویم ورزشی که رئیس فدراسیون هایش از پیش انتخاب می شود 
وضعیتش همین است. یک نفر نماینده وزیر است، یک نفر نزدیک 
به معاون وزیر است و نفر دیگر مورد حمایت کارمند وزارت است 
و در کل می خواهم بگویم که ورزشــی ها سر کار نیستند و افراد 
سیاسی با ارتباطات سیاسی که دارند در ورزش فعالیت می کنند.

این نامزد انتخابات فدراســیون تیروکمان، ادامه  داد: ثانیه به 
ثانیه مجمع انتخاباتی فدراسیون تیراندازی با کمان مهندسی شده 
بود. از شش ماه قبل این پروسه را کلید زده بودند و با فعالیت های 
گســترده شــرایط را به سمتی بردند که آقای شــعبانی بهار رای 
بیاورد. او با همکاری آقای شجاعی، سرپرست فدراسیون تیروکمان 
فعالیت های گسترده ای انجام داد که یکی از آنها مجمع عجیب و 
غریــب اصفهان بود. در آن مجمع اصال نباید آقای شــعبانی بهار 

شرکت می کرد،  بلکه باید آقای داورزنی می آمد، اما آقای شعبانی 
بهــار آمد و از همان جا خودش را معرفــی کرد. از بودجه ورزش 

همگانی به هیئت ها پول دادند و رای می خریدند.
عبدی ادعا کرد: در چند شب گذشته نیز به تمام مدیرکل هایی 
که می توانستند انجام دهند تماس گرفتند و تاکید کردند که باید 
به آقای شــعبانی بهار رای بدهند. جالب است آقای شعبانی بهار 
در مجمــع گفت  به صورت اتفاقی چند ملی پوش را دیده و با آنها 
صحبت کرده است اما من خبر دارم که دیروز ملی پوشانی که حق 
رای داشــتند را از اردو خارج و به همین مجموعه آوردند و ناهار 
دولتی دادند تا به آنها رای بدهند. این انتخابات کامال مهندســی 
شده بود و در نهایت هم آقای شعبانی بهار رای آورد. به نظرم باید 

باالخره جلوی فساد در ورزش گرفته شود. 
داورزنی بعد از انتخابات تیروکمان: ما مهندس شدیم!

پس از عبدی نوبت به داورزنی رســید تا در جمع خبرنگاران 
حاضر شــود و درخصوص اتفاقات مجمع انتخاباتی توضیحاتی را 
ارایه کند. داورزنی گفــت: مجامع انتخاباتی به این صورت برگزار 
می شــود که ابتدا کاندیداها برنامه خودر ا اعالم می کنند. سپس 
رای گیری میان آنها انجام می شــود. فضای اعالم برنامه باید آرام 

باشد. بنابراین از تک تک خبرنگاران عذرخواهی می کنم اما اواخر 
صحبت کاندیداها اعالم شــد که خبرنــگاران بیایند. وی در این 
مورد که گفته شــده شما اجازه ورود خبرنگاران از ابتدای مجمع 

را ندادید، گفت: اگر چنین برداشتی شده باید عذرخواهی کنم.
»با این اتفاقات شــائبه مهندسی انتخابات تیروکمان بیشتر 
تقویت شــد؟« داورزنی در پاسخ به این ســؤال و با خنده گفت: 
ما مهندس شــدیم! اگر از اعضای مجمع سؤال کنیم، برای شما 
توضیح خواهند داد کســی که در چنیــن انتخاباتی صاحب رای 
نمی شود، مهندسی بودن انتخابات را مطرح می کند و جالب اینکه 
همیشــه اینگونه بحث ها متوجه من می شود. این کم لطفی است، 
من مسئولیت برگزاری مجمع را دارم اما اینکه به اعضای مجمع یا 

مدیرانش فشاری بیاورم، نیست.
گزینه وزارت رئیس شد

آنچه که درخصوص فدراسیون تیروکمان باید گفت این است 
که طی سال های گذشــته مدیریت آن و تمام اقداماتش حمایت 
وزارت ورزش را پشــت سر خود داشت تا جایی که شجاعی ماه ها 
پس از اتمام دوره چهار ســاله ریاســتش، بــه مدیریت خود در 
تیروکمان ادامه داد و در نهایت هم بهمن ماه ســال گذشته حکم 
سرپرستی از وزارت ورزش گرفت تا انتخابات جدید فدراسیونش 

را هم مدیریت کند!
این انتخابــات در حالی دیروز برگزار شــد که نتیجه آن بر 
هیچ کس پوشــیده نبود، شواهد امر نشان می دهد جریانی در کار 
بود تا گزینه وزارت ورزش صاحب رای شود و این اتفاق هم افتاد. 
در همین خصوص روز گذشته خبرگزاری مهر نیز نوشت: مجموعه 
وزارت ورزش بــرای اینکه چارت جدید ایــن وزارتخانه که ماه ها 
از مطرح شــدنش می گذرد را ابالغ و اجرایــی کند و به نوعی از 
دست شعبانی بهار که معاونتش در این چارت جایی ندارد، راحت 
شــود تمام تالش خود را کرد تا راه را برای پیشــروی و موفقیت 
گزینه خود هموار کند؛ از اقدامات حمایتی که منجر به نشســت 
شــعبانی بهار با روسای هیئت های اســتانی شد گرفته تا انصراف 
دیگــر کاندیداهای جدی این انتخابات و بــه نوعی رقبای گزینه 

موردنظر مثل مهدی مبینی.
این تالش ها حتی در جریان مجمع هم ادامه داشت طوریکه 
پیش از آغاز آن و به دســتور داورزنی، معاون وزیر ورزش به هیچ 
خبرنــگاری اجازه ورود به مجمع داده نشــد جــز خبرنگار خوِد 

وزارتخانه!

حدیث دشت عشق

به یاد سردار شهید مرتضی یاغچیان
با دستور آيت اهلل مدني

 مسئول عمليات سپاه مراغه شد
شــهید مرتضي یاغچیان درتیرماه سال ۱۳۳٥ به دنیا 
آمد . در کودکي عالوه بر تحصیل به مجالس عزاداري و قرآن 
نیز مي رفت . دوران ابتدایي را در مدرســه »ناصرخســرو« 
تبریز گذراند دوران راهنمایي در مدرسه نجات سپري شد . 
در ســال ۱۳٥۶ موفق به دریافت مدرك دیپلم در رشــته 
مدلسازي از هنرســتان صنعتي تبریز شد . براي طي دوره 
سربازي به حوزه نظام وظیفه معرفي شد . زماني که امام )ره ( 

فرمان فرار سربازان از پادگانها را دادند ، ایشان نیز مانند مردم انقالبي ایران در تظاهرات 
و تجمعات ضد طاغوتي شرکت کرد . بعد از پیروزي انقالب ، به عضویت سپاه درآمد . و 
تصدي تسلیحات سپاه تبریز که اهمیت زیادي در آن ایام داشت با او بود . از مسئولیت 
وي یادها و خاطرات بســیاري درذهن تمامي مســئولین ســپاه آن زمان مانده است . 
همچنین مردم خاطرات زیادي از مبارزات او در »غائله حزب خلق مســلمان « تبریز و 
آشوب گروه هاي دیگر دارند . وی در تسخیر مقر فرماندهي این حزب که در میدان منجم 
تبریز واقع بود، رشادت هاي بسیاري از خود نشان داد . در تیرماه سال ٥۹ وي به همراه 
برادر احمد پنجه شکار امور اجرایي مربوط به ستاد عملیاتي سپاه را به عهده گرفت . وي 
تحت عنوان مسئول تجهیزات تبریز و معاون اطالعات عملیات انجام وظیفه نمود و پس 
از طي این دوره ها به شــیراز اعزام شــد تا یک دوره هوابرد را در آنجا بگذراند و پس از 
آن جزء اولین نیروهاي سپاه به جبهه اعزام شد . در این مدت وي بارها مجروح و هر بار 
قبل از بهبودي کامل باز به جبهه مي رفت . مدتي بعد به دستور حضرت آیت اهلل مدني 
به ســمت مسئول عملیات سپاه مراغه منصوب شد . در عملیات بیت المقدس با سمت 
مســئول محور تیپ حضور داشت و در عملیات رمضان معاون تیپ عاشورا شد . زماني 
که تیپ عاشورا به لشکر عاشورا تبدیل شد مرتضي به سمت معاون دوم لشکر منصوب 
گردید . پس از شرکت در عملیاتهاي والفجر مقدماتي ، والفجر ۲، والفجر٤ با همان سمت 
و با تالش بیشتر نوبت به شرکت درعملیات خیبر رسید . آنان با جانفشاني از پل حمید و 

جزایر مجنون دفاع کردند . شهید یاغچیان در حین عملیات به شهادت رسید .

مصاف مدعيان برای دوبنده تيم ملی کشتی فرنگی 
مرحله نهایی انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگی در حالی برگزار می شود که تصمیم شورا و کادر فنی تیم ملی در 

دادن مجوز به برخی نفرات با انتقادهای زیادی روبه رو شد.
مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم ملی کشــتی فرنگی برای شــناخت نفرات تیم ملی برای حضور در بازی های آســیایی 
اندونزی و رقابت های جهانی مجارستان، از امروز )چهارشنبه( و هم  زمان با رقابت های کشتی آزاد در سالن هفتم تیر تهران برگزار 
می شــود.بر اساس فرآیند انتخابی تیم های ملی، سعید عبدولی به دلیل کسب مدال برنز المپیک ریو و برنز جهانی پاریس، قاسم 
رضایی با مدال برنز المپیک ریو، محمد علی گرایی و حسین نوری با مدال برنز جهانی ۲۰۱٧ پاریس، پویا دادمرز، کرامت عبدولی و 
امین کاویانی نژاد با کسب مدال های جهانی جوانان و امید از حضور در مرحله نخست انتخابی تیم ملی معاف شدند و مستقیما جواز 
حضور در مرحله نهایی این رقابت ها را به دست آوردند. هم چنین مهرداد مردانی، سید مصطفی صالحی زاده و بهنام مهدی زاده نیز 
با تشخیص کادر فنی تیم ملی از حضور در مرحله نخست معاف شدند و مستقیما جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آوردند. 
در این میان قاسم رضایی دارنده  مدال های طال و برنز المپیک، پس از حضور در المپیک ریو تاکنون در تمرینات تیم ملی شرکت 
نکرده و در این مسابقات نیز به روی تشک نمی رود. سعید عبدولی نیز که در وزن ٧٥ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز المپیک 
و جهان شد، با ۱۲ کیلوگرم افزایش وزن در وزن ۸٧ کیلوگرم به روی تشک می رود.بر اساس تصمیم شورای فنی و کادر فنی تیم 
ملی، رضا خدری در وزن ٥٥، ســامان عبدولی در ۶۳، فرشــاد بلفکه و مجید خلیلی در ٧۲، یوسف قادریان در ۸۲ و امیرحسین 

حسینی در ۹٧ کیلوگرم با وجود نداشتن مجوز، می توانند در این مرحله به روی تشک بروند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با بیان اینکه هیچکس به اندازه او دلسوز باشگاه ها نبوده است، گفت: همه ما 
زیر چتر دیکتاتوری مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا هستیم. 

کارلوس کی روش در حاشــیه تمرین دیروز تیم ملی فوتبال ایران در جمع خبرنگاران حاضر شد و به تشریح شرایط این 
تیم پرداخت. وی در ابتدای صحبت هایش عنوان داشــت:  با کمال احترام می گویم بازیکنان لیگ داخلی ایران برای حضور 
در جام جهانی و رسیدن به سطح کیفی مطلوب نیاز به یک تدارکات و برنامه خاص دارند. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با 
بیان اینکه نمی داند باید در این شــرایط بخندد یا گریه کند، تصریح کرد: مدام عنوان می شد که اولویت فوتبال ایران حضور 
قدرتمندانه در جام جهانی اســت. آیا شــما )خبرنگاران( هم این حرف را شــنیدید؟ قرار بود مسابقات لیگ برتر در تاریخ ٧ 
اردیبهشت برای تیم ملی به اتمام برسد. با این حال لیگ در این تاریخ تمام شد ولی شرایط به نفع تیم ملی نبود. سرمربی تیم 
ملی فوتبال با انتقاد از کنفدراسیون فوتبال آسیا تصریح کرد:  مقصر همه این اتفاقات AFC است چون آنها برنامه ریز هستند 
و با این شرایط باعث شدند به بازیکنان فشار بیاید.کی روش همچنین با اشاره به حضور علی کفاشیان در یکی از کمیته های 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به کنایه گفت: شما شخص جنتلمنی دارید که نایب  رئیس AFC است و باید از او سؤال کنید که 
چرا مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را در این تاریخ برگزار کردند.عامل تمام این مشکالت AFC است. در حال 
حاضر زیر چتر دیکتاتوری AFC هستیم. در برنامه های کنفدراسیون آسیا منافع فوتبالی دیده نشده است که اگر غیر از این 

بود مرحله حذفی لیگ قهرمانان االن برگزار نمی شد.

کی روش: زير چتر ديکتاتوری کنفدراسيون فوتبال آسيا هستيم

از راه ندادن خبرنگاران تا اعتراض نامزد بازنده

شائبه مهندسی انتخابات قوت گرفت
معاون وزیر، مخفیانه رئیس تیروکمان شد!

صفحه 9
چهار شنبه ۱9 اردیبهشت ۱۳9۷

۲۲ شعبان ۱4۳9 - شماره ۲۱9۰۱

آگهی تغییرات شرکت نوید جوجه گیالن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

4۳49 و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۷84۷

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 
1397/2/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

1- آقای احمد الورپور به شــماره ملــی 6539714696 به 
سمت بازرس اصلی و آقای ناصر پوررجبی طالمی به شماره 
ملی 6539219822 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب بازرس انتخاب شده 
توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی 
مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس 

می باشد.

حصر وراثت
معصومه کلهری فرزند حشمت اله دارای شماره ملی 3932361113 به شرح دادخواست به کالسه 
970093 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان 
حشمت اله کلهری فرزند احمد به شــماره ملی 3934366031 مورخه 1396/10/04 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به:
1- مریم مشفق فرزند اشرف به شــماره ملی 3934366872 همسر مرحوم 2- نوابه مهراب زاده 
فرزند غالمحســین به شــماره ملی 39323225508 مــادر مرحوم 3- مهتــاب کلهری فرزند 
حشمت اله به شماره ملی 3932357132 دختر مرحوم 4- زهرا کلهری فرزند حشمت اله به شماره 
ملی 3934383297 دختر مرحوم 5- لیالکلهری فرزند حشــمت اله به شماره ملی 3934391591 
دختر مرحوم 6- نســرین کلهری فرزند حشمت اله به شــماره ملی 3934392237 دختر مرحوم 
7-معصومه کلهری فرزند حشمت اله به شماره ملی 3932361113 دختر مرحوم 8- منیره کلهری 
فرزند حشــمت به شماره ملی 3934387004 دختر مرحوم 9- فاطمه کلهری فرزند حشمت اله به 

شماره ملی 3934391060 دختر مرحوم.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه 

تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
شعبه ۱۱۱ شورای حل اختالف بخش سامن م الف111

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو سواری پژو 206 
به شــماره پالک 792 ج 48 - ایــران 13 به رنگ 
خاکســتری- روشــن متال مدل 1384 و شــماره 
 S19828018 موتور 15114365 و شــماره شاسی
مفقــود شــده و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد.

کارت شناســایی و مهــر نمایندگی بیمه 
پارسیان با کد 573730 به نام آقای عادل 
ایــزن با کد ملــی 1754849121 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شماره پرونده: 78/6/97 
درخواست کننده: آقای عبدالساده کرمالچعب فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 648 صادره از شوشتر درخواستی 
به خواسته آگهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که مرحوم غالمعلی کرمالچعب فرزند کاظم به شماره شناسنامه 
1068 صادره از شوش در تاریخ 1394/8/16 اقامتگاه دائمی خود در شهرستان شوشتر بدرود حیات گفتند. ورثه  اش 
حین الفوت منحصر است از: 1- متقاضی با مشخصات فوق پسر متوفی. اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور 
جهت درج یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد و هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه ای از متوفی 
نزد اوست از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه ای به جز سری 

و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
رئیس شورای حل اختالف شعبه 6 شهرستان شوشتر

آگهی حصر وراثت

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا
مسیب محمدی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششــدانگ پالک ثبتی 124 ابطال شده است و 
عمل به تبصره ذیل ماده 15 قانون ثبت نیز میسور نبوده لذا بنا به 
تقاضای بنیاد مســکن انقالب اسالمی بویین زهرا به قائم مقامی از 
مالکین و متصرفین ذیل مبنی بر تحدید حدود اختصاصی نســبت 
به قطعات ذیل در مورخه 97/3/19 راس ساعت 9 صبح الی پایان 
وقت اداری تعیین که بوسیله نماینده و نقشه بردار این اداره در محل 
وقوع امالک بعمل خواهد آمد. بدینوسیله به مالکین مجاور اخطار 
می شــود که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل حضور داشته 
باشــند. عدم حضور مجاورین و مالکین مانع تحدید حدود نخواهد 
بود و کســانی که در محل حضور نداشته باشــند از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی لغایت سی روز اعتراض خود را مطابق ماده 
20 قانون ثبت کتبا به اداره ثبت تســلیم و رسید دریافت دارند. در 
غیر اینصورت اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

بنام مالکین اقدام خواهد نمود.

نام و نام ردیف
خانوادگی

نام 
پدر

روستا
)پالک 124 

اصلی(

پالک 
شماره مساحتفرعی

قطعه

کبری ۱
۱۲٤۲۰۶۳٤۰۸/۶۸٥۲۰هاشمدهقاندار

نجی اله ۲
۱۲٤۲۰۶٤۳۳٥۸/۹٧٤٤٧ولی الهمیرزااحمدی

هدایت ۳
۱۲٤۲۶۲۳۰٥/٥۶۶۰٥فضل الهاردیخانی

برگ اجرائیه

دبیر شعبه قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز
قاضی شورای حل اختالف شعبه ۳ شهرستان اهواز
سیدکامل بنی حیال

کالسه پرونده دادرسی 424/3/96 ح
کالسه پرونده اجرائی: 126/97

مشــخصات محکوم له: نام: محمد نام خانوادگی: کریمیان نام پدر: سیف اله 
شــغل: آزاد نشــانی محل اقامت: اهواز - خ ادهم - بیــن نادری و کافی 

فروشگاه هزار نقش 
 مشــخصات محکوم علیه: نــام: 1- احمد 2- گلنــار نام خانوادگی:  1- ایوز 
2- احمدی نام پدر: 1- عبدالعباس 2- عباسعلی شغل: 1- آزاد نشانی محل 

اقامت: مجهول المکان
محکوم به: به موجب دادنامه شماره 907 مورخ 96/7/10 قاضی شورای حل 
اختالف شــعبه 3 مجتمع شــماره یک محکوم علیه 1- احمد ایوز 2- گلنار 
احمدی محکومیت خوانده ردیف دوم به پرداخت مبلغ یکصدویک میلیون و 
پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواســته و یک میلیون و دویست و شصت 
و هشــت هزار  و هفتصد و پنجاه ریال هزینه دادرســی و خسارت تاخیر از 

96/4/5 لغایت اجرای حکم در حق خواهان + نیم عشر دولتی.
به اســتناد ماده 29 قانون شوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است 
پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
بــرای پرداخت محکــوم به و یا انجام تعهد و مفــاد رای بدهد در غیر این 
صورت طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از ســوی اجرای احکام 

شورای حل اختالف صورت می پذیرد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای طیب لطیفی به شماره 3932742087 به شرح دادخواست به کالسه 970042 از این شعبه 
درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان کمال الدین لطیفی به 
شــماره ملی 3874921311 در تاریخ 1393/06/22 در اقامتــگاه دائمی خود بدرود حیات گفته 
ورثــه حین الفوت آن متوفی منحصر اســت به 1- طیب لطیفی به شــماره ملی 3932742087 
)پســر متوفی( و 2- حامد لطیفی به شماره ملی 3932812212 )پسر متوفی( و 3- شهاب الدین 
لطیفی به شــماره ملی 3930196484 )پســر متوفی( و 4- محمود مالک الدین لطیفی به شماره 
ملی 3872755846 )پســر متوفی( و 5- محمدرضی لطیفی به شماره ملی 3873262142 )پسر 
متوفی( و 6- جمیله لطیفی به شماره 3930175861 )دختر متوفی( و 7- حمیده لطیفی به شماره 
3874492443 )دختر متوفی( و 8- حبیبه لطیفی به شــماره ملی 3931060667 )دختر متوفی( 
و 9- رضوان لطیفی به شماره ملی 3920779193 )دختر متوفی( و 10- طیبه لطیفی به شماره 
ملی 3871071854 )دختر متوفی( و 11- ربابه گرجی ازندریانی به شــماره ملی 3933504376 
)همسر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۱۲ شورای حل اختالف جوکار 
منصوری تبار م الف 109

آگهی مزایده
در پرونده کالسه 961633 اجرایی طی رای صادره از شعبه 1 محاکم حقوقی خانواده دادگستری 

استان همدان
محکوم له: میترا زارع

محکوم علیه: محمدامیر شریفی
محکوم به: 100 سکه بهار آزادی در حق محکوم له

نیم عشر دولتی: برابر قانون
لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نســبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده اســت. این اجرا به 
درخواســت )محکوم لها( اقدام به توقیف 4 دانگ از ســرقفلی مغازه آقای محمدامین شریفی به 
متراژ 27/30 مترمربع )مســاحت کل مغازه ( مغازه باطری سازی واقع در همدان: جاده مالیر گاراژ 
خانجانی ارزش 4 دانگ ســرقفلی 574/240/000 ریال اعالم گردیده اســت و مورد فروش فقط 

به میزان محکوم به است.
لذا این اجراء به تاریخ 97/3/9 ساعت 12/30 تا 13/30 اقدام به برگزاری مزایده می نماید. محل 
برگــزاری مزایده دادگاه خانواده همدان دایره اجرای احکام می باشــد. مورد مزایده 5 روز قبل از 
تاریخ مندرج قابل مشاهده است. برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 
ده درصد مبلغ پیشــنهادی را فی المجلس واریز نماید و جهت الباقی در مهلت قانونی اقدام نموده 

در غیر این صورت ده درصد به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اجرای احکام محاکم خانواده همدان م الف 588

برگ سبز خودرو سواری پژو PARS XU7 به شماره 
پالک 285 ج89- ایران14 به رنگ سفید مدل 1395 
و شــماره موتور  124k0960010و شــماره شاســی 
NAAN01CE0GH929676 مفقــود شــده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

بــا عنایت به اینکه خواهان ها عبدالرحمان کاظمی فرزند غالمحســین و غیر و دادخواســتی به 
خواســته موت فرضی به شعبه 12 دادگاه خانواده شــیراز ارائه نموده اند بدینوسیله به کلیه افرادی 
که از آقای بابا کاظمی فرزند غالمحســین نام مادر فلک نازی به شــماره شناسنامه 1558 صادره 
از آبــادان که از تاریــخ 59/8/10 در منطقه جنگی جاده آبادان به ماهشــهر ناپدید و مفقوداالثر 
گردیده است و تاکنون از نامبرده اطالعی در دست نیست، اعالم می گردد که در صورت اطالع از 
نامبرده در اســرع وقت به شماره تلفن 09173048962 به بستگان ایشان و یا به شعبه 12 دادگاه 
خانواده شیراز واقع در شیراز فلکه اطلسی ابتدای بولوار هجرت دادگاه خانواده شیراز اطالع دهند.
شعبه ۱۲ دادگاه خانواده شهرستان شیراز

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای ســید حسین صید دارای شناسنامه شــماره 9 به شرح دادخواست به کالسه 
170142/3/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان سید کمال صید به شناســنامه شماره 1 در تاریخ 1396/7/30 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته، ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 

به: 
1- زبیــده کلهر فرزنــد ولی اله متولــد 1323/1/5 ش ش 262 همســر متوفی

2- سید ابراهیم صید فرزند سید کمال متولد 1340/5/20 ش ش 12 پسر متوفی 
3- ســید کاظم صید فرزند سید کمال متولد 1345/4/10 ش ش 13 پسر متوفی 
4- ســید رضا صید فرزند سید کمال متولد 1347/1/1 ش ش 1158 پسر متوفی
5- سید ولی اله صید فرزند سید کمال متولد 1352/1/1 ش ش 1213 پسر متوفی
6- ســید امیر صید فرزند ســید کمال متولد 1357/1/1 ش ش 3 پســر متوفی
7- ســید حسین صید فرزند ســید کمال متولد 1363/7/8 ش ش 9 پسر متوفی 
8- ســیده نرگس صید فرزند سید کمال متولد 1350/1/1 ش ش 6 دختر متوفی
9- سیده ربابه صید فرزند ســید کمال متولد 1354/10/3 ش ش 24 دختر متوفی 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر 
نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

کرامت- رئیس شعبه ۳ 
شورای حل اختالف کرج م الف 8440 /97/ف

آگهی تغییرات شرکت نوید جوجه گیالن 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

4۳49 و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۷۷84۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/2/3 
تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد: 1- ســرمایه شــرکت از مبلغ 
2/500/000/000 ریال منقســم به 200 ســهم 12/500/000 
ریالی به مبلغ 6/000/000/000 ریال منقســم به 200 ســهم 
30/000/000 ریالــی از محل )پرداخت نقــدی( افزایش یافت 
که مبلــغ 3/500/000/000 ریال طی گواهی بانکی بشــماره 
72/4445/32 مورخ 1397/2/3 بانک کشاورزی شعبه سنگر به 
حســاب جاری شرکت واریز گردید و در نتیجه ماده 5 اساسنامه 

به شرح فوق اصالح گردید.
با ثبت این مستند تصمیمات افزایش سرمایه 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 گیالن
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

کالسه پرونده دادرسی: 459/6/96 ح            
کالسه پرونده اجرائی: 138/97

برگ اجرائیه 
مشــخصات محکوم له: نام: محمد نام خانوادگی: کریمیان نام پدر: ســیف اله 
شــغل: - نشانی محل اقامت: اهواز- خ ادهم- بین نادری و کافی- فروشگاه 

هزار نقش
مشخصات محکوم علیه: نام: حمید نام خانوادگی: عمرانی نام پدر: قاسم شغل: 

- نشانی محل اقامت: مجهول المکان
محکوم به: 

به موجب دادنامه شماره 917/96 مورخ 96/9/21 قاضی شورای حل اختالف 
شعبه 6 مجتمع شــماره یک محکوم علیه حمید عمرانی محکوم  به پرداخت 
مبلغ 30/000/000 ریال بابت سه فقره سفته به شماره سریال های 665679، 
178777 و 081266 و خســارت تاخیر تادیــه آن از تاریخ 96/7/2 تا زمان 
وصول وجه بر مبنای شاخص تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران و هزینه دادرســی به مبلغ 515/000 ریال از باب تسبیب در 
طرح دعوی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد به عالوه نیم عشر دولتی.

به اســتناد ماده 29 قانون شــوراهای حل اختالف محکوم علیه مکلف است 
پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رأی بدهد در غیر این صورت 
طبق قانون اجرای احکام مدنی اقدام قانونی از ســوی اجرای احکام شورای 

حل اختالف صورت می پذیرد.
دبیر شعبه قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره یک اهواز
قاضی شورای حل اختالف شعبه 6 شهرستان اهواز

آگهی تغییرات شرکت زرین پای 
مازران شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 499۳ 
و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱84۱9۰ 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی ســالیانه مورخ 
1397/1/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- آقای میراحمد همایون به شــماره ملی 1382310315 به 
سمت بازرس اصلی و آقای رضا صدیقی حسن کیاده به شماره 
ملی 2739779119 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند.
2- روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد.
3- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1395 

مورد تصویب قرار گرفت.
 با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه 
و صورت های مالی، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 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 گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری رشت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیر اسکندری با تسلیم دو برگ استشهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه 
76 اللجین مدعی است که سند مالکیت سه دانگ مشاع دانگ پالک 1/8811 
واقــع در حومه بخش دو ذیل ثبت  صفحه ... دفتر ... ســابقه ثبت دارد و نزد 
کسی در بیع شرط نیست به علت ... مفقود گردیده لذا به استناد تبصره الحاقی 
به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدینوسیله آگهی می شود تا هر کسی مدعی 
انجام معامله و یا وجود ســند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
طی مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد و امالک مراجعه و ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت و یا ســند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید در صورت انقضاء 
مدت واخواهی و نرســیدن اعتراض و یا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند 

مالکیت ارائه نشود سند المثنی به نام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد. 
موسی حنیفه- رئیس اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان همدان- ناحیه دو

م الف 583

پرونده کالسه 9609988110400358 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان همدان تصمیم نهایی 
شماره 9709978110400058

خواهان: آقای حســین سطوتی آزاد فرزند قاسم با وکالت آقای مسعود پورصالحی فرزند یداله به نشانی همدان- 
خواجه رشید- روبروی اداره کار- ساختمان مشاور- واحد 8

خوانــدگان: 1. آقای حســن شــیری فرزند احمد به نشــانی همدان- بلوار مدنی نمایشــگاه اتومبیل شــیری
2. آقای وحید شــیری به نشانی همدان- بازار خودرو نمایشــگاه اتومبیل امیرکبیر 3. آقای داود میرزایی 4. آقای 
علی اکبر امیدخدا همگی به نشانی مجهول المکان 5. آقای رضا امین رنجبر فرزند حسین به نشانی استان البرز- 

شهرستان کرج- کرج - هشتگرد روستای سرکان ک گلستان 1 پالک 3
خواسته ها: 1. الزام به تنظیم سند خودرو 2. مطالبه خسارت دادرسی 3. تسلیم مبیع )تحویل مورد معامله( مالی منقول
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند منان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

در خصوص دعوی آقای حســین ســطوتی آزاد با وکالت آقای مسعود پورصالحی به طرفیت آقایان حسن شیری، وحید 
شیری، علی اکبر امید بخدا، داود میرزایی، رضا امین رنجبر به خواسته الزام خوانده ردیف اول به تحویل موضوع قرارداد 
92/5/16 یک دستگاه اتومبیل سانتافه، الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی خودرو سانتافه پالک 982/21 ص 34 هر 
کدام از دعاوی مقوم به 201/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرسی به این شرح که خواهان طی دادخواستی و با 
معرفی وکیل به دادگاه اعالم نموده است که آقای رضا رنجبر مالک یک دستگاه خودرو سانتافه پالک 892/21 ص 34 
بوده است که به موجب قرارداد 91/11/9 آنرا به آقای داود میرزایی می فروشد و ایشان نیز به موجب قرارداد 91/11/9 آن 
را به آقای علی اکبر امیدبخدا می فروشــد و وی براساس قرارداد 91/10/24 آن را به وسیله شیری و ایشان نیز براساس 
قرارداد 91/12/20 آن را به حسن شیری و ایشان نیز براساس قرارداد 92/5/16 آن را به خواهان می فروشد لیکن ایشان به 
عنوان فروشنده حاضر از تحویل دادن اتومبیل خودداری می نماید و سند موضوع معامله را به نام خواهان تنظیم نمی کند. 
خواندگان ردیف 1، 2، 5 علی رغم ابالغ قانونی اخطاریه در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و خواندگان ردیف 3، 4 بواسطه 
مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهی در جراید دعوت که آگهی دعوی در روزنامه کیهان شماره 21804-96/10/7 به 
چاپ رسیده است و از ناحیه خواندگان دفاعی در برابر ادعای خواهان به عمل نیامده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده 
از جمله اظهارات خواهان، مستندات ابرازی که مصون از هرگونه تعرض و ایرادی باقی مانده است و حکایت از انتقال وسیله 
نقلیه در قالب عقد بیع به خواهان را دارد و نسبت به قرارداد خواهان تعرضی از ناحیه خوانده به عمل نیامده است قرارداد 
مذکور بنا به قواعد لزوم و صحت بین طرفین معتبر و الزم الرعایه است و تعهداتی که طرفین نیز تقبل و تعهد نموده اند 
مکلف به انجام و اجرای آن می باشند و تنظیم سند رسمی برای کمال عقد و نفوذ آن در برابر اشخاص ثالث ضرورت دارد 
و دلیلی مبنی بر انجام تعهد ارائه نشده است لذا دادگاه مستنداً به مواد 10، 190، 219، 220، 221 و 223 از قانون مدنی 
و مواد 198، 502، 503، 515، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی با عنایت به اینکه سند وسیله نقلیه به نام خوانده ردیف 
5 می باشد ایشان )رنجبر( را محکوم به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه به شماره پالک 982/21 ص 34 در حق خواهان 
می نماید و با توجه به اینکه خوانده ردیف اول مکلف به تنظیم سند به نام خواهان بوده است و ایشان مسبب در طرح دعوی 
بوده است لذا ایشان رابه پرداخت 6/296/000 ریال هزینه دادرسی و 10/848/000 ریال حق الوکاله در مرحله بدوی در حق 
خواهان محکوم می نماید و در خصوص دعوی مطروحه به طرفیت سایر خواندگان چون سند رسمی به نام ایشان نیست 
مستنداً به بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید و در خصوص 
دعوی تحویل مبیع با عنایت به مفاد قرارداد 92/5/16 بین خواهان و خوانده ردیف اول که صراحتاً قید شده است اتومبیل 
تحویل خواهان گردیده است و بصورت امانت جهت فروش مجدد آن تحویل حسن شیری شده است حکایت از تحویل 
موضوع معامله به خواهان را دارد لذا دعوی خواهان را در این بخش وارد ندانسته و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعالم 
می نماید رأی صادره نسبت به خواهان حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 
استان همدان است و نسبت به خوانده ردیف پنجم غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض واخواهی در 

این دادگاه و ظرف مهلت بیست روز پس از آن قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان همدان است.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی همدان- شیخ حسنی

رأی دادگاه

دادنامه

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال پرسپولیس نماینده فوتبال ایران دوشنبه شب در دیدار رفت مرحله 
یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل حریف نه چندان مطرح اماراتی اش با 

نتیجه سه بر دو شکست خورد. 
هر چند امید می رود نماینده فوتبال ایران در دیدار برگشــت الجزیره امارات را 
شکســت دهد و راهی دور بعدی مسابقات شــود، ولی این گونه شکست ها در لیگ 
قهرمانان نشــان از آن دارد که هنوز هم تیم های ایرانی راه دشــواری برای کســب 

موفقیت یا قهرمانی در عرصه باشگاهی قاره کهن دارند.
با این حال چند روز قبل و در جشــن قهرمانی همین تیم پرسپولیس در لیگ 
برتر ایران، وزیر ورزش و جوانان که اتفاقا بر روی ســکوی قهرمانی نیز حضور داشت 
در اظهار نظری عنوان داشــت: »وقت آن رســیده که ما در فوتبال پا را از آسیا فراتر 
بگذاریم.« و افزوده اســت »امیدوارم امســال یک تیم ایرانی در لیگ آســیا به مقام 

قهرمانی برسد. پس از سال ها حق فوتبال و این مردم است که جام بگیرند.«
حرف هایــی که آقای وزیر بر زبان آورده اســت بدون تردید حرف و آرزوی همه 
کســانی است که »ایرانی« هستند و پیشــرفت و سرفرازی این ملک و ملت در همه 

عرصه ها را خواهانند به ویژه عالقه مندان به ورزش و دوستداران فوتبال.
امــا اگر آرزوها و رویاها را کنار بگذریم و با تکیه بر واقعیت هایی که در پیرامون 
ما خودنمایی می کنند، به قضایا نگاه کنیم حتماً این ســؤال مطرح می شود، مگر در 
فوتبال ایران و آســیا چه اتفاقی تازه رخ داده است که وزیر محترم با استناد بر آن به 
این نتیجه رسیده »که حاال وقت آن رسیده که در فوتبال پا را از آسیا فراتر بگذاریم.« 
آیا فوتبال ما در رده های مختلف ملی، امید، جوانان و... قله های برتر و ســکوهای اول 
آسیا را یکی پس از دیگری فتح کرده است که حاال دیگر باید پا را از قاره بزرگ فراتر 

نهیم و به افتخارات بزرگتر فکر کنیم؟ 
اگر پاسخ مثبت نباشــد- که نیست- و منفی باشد، که هست- حرف های آقای 
وزیر را باید اظهاراتی از سر احساس و جو زدگی تلقی کنیم. از نوع بعضی حرف هایی 
که طی مدتی که ایشان به عنوان وزیر سکاندار امور ورزش شده است، کم نشنیده ایم 

و بارها شنیده ایم.
در یک ســنجش غیراحساســی و ارزیابی منطقی و منطبق بر واقعیات آنچه به 
دست می آید این است که متأسفانه فوتبال ما هنوز در سطح همین قاره آسیا- خیلی 
کارها هست که باید انجام دهد و خیلی عقب ماندگی ها- نسبت به حریفان هم قاره ای 

هست که باید جبران نماید. 
اتفاقــاً همان طور که در آغاز مطلب آوردیم خود آقای ســلطانی فر در بخشــی 
دیگر از حرف هایش اظهار امیدواری می کند که یک تیم ایرانی امســال، قهرمان جام 
باشگاه های آسیا شود چرا که »پس از سال ها« حق فوتبال و این مردم است که جام 
بگیرند. راســتی آن است که فوتبال ما »سال هاست« در سطح آسیا موفقیتی بزرگ 
و قابــل ذکر و مالحظه فراچنگ خویش نیاورده اســت. همه می د انیم که داســتان 
رقابت های مقدماتی جام جهانی و نبرد بر ســر راه یابی به جام جهانی داستانی دیگر 
اســت و حکایت خــودش را دارد. خواننده عزیز تصور نکند کــه این حرف ما یعنی 
لــوث کردن و از اهمیت انداختن صعود تیم ملی به جام جهانی! نه، ما چنین حرفی 
نمی زنیم و قصد القای چنین نظر غیرمنصفانه ای را به خواننده فهیم و مخاطب محترم 
نداریم. حرف ما این است که حال و هوا و ماهیت و کیفیت مسابقاتی مثل مقدماتی 
جام جهانی با تورنمنت هایی در کالس جام ملت های آســیا تفاوت دارد که این خود 

نیاز به بحثی جداگانه و کارشناسانه دارد. 
در هر حال صرف نظر از توفیق صعود به جام جهانی، فوتبال ما سال هاســت که 
درخشش قابل مالحظه و در حد نام و سابقه خودش در فوتبال ایران به دست نیاورده 
اســت و اگر خواســته باشــیم به زبان وزیر محترم صحبت کنیم باید بگوئیم زمانی 
طوالنی و بســیار هم طوالنی اســت که فوتبال ایران به حق خودش نرسیده است و 
نتوانسته آنچنان که مردم ما سزاوار و شایسته آن هستند، آنان را شاد و راضی نماید.
 گفتیم ما نیز مثل آقای ســلطانی فر امیدواریم باشگاه های ایران در سطح آسیا 
موفق باشند و بعد از سال ها )۲۶ سال( دوباره جام باشگاهی آسیا توسط یکی از سه 
نماینده صعود کرده فوتبال ایران به ویترین افتخارات فوتبال بازگردد، اما همان طور 
که باالتر هم سؤال کردیم آیا اتفاق خاصی، اقدام ویژه ای صورت گرفته که آقای وزیر 

می گوید »وقت آن رسیده که...«؟!

آقای وزير؛ اتفاق خاصی 
در فوتبال رخ داده است؟!

تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان در دیدار رفت مرحله حذفی لیگ قهرمانان 
آسیا شب گذشته در ورزشگاه فوالدشهر میزبان تیم استقالل بود که این بازی در 

نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود ذوب آهن به پایان رسید.
در نیمه اول باوجود اینکه ذوب آهن در ورزشگاه فوالدشهر میزبان استقالل بود اما این 
آبی پوشان تهران بودند که نیمه نخست را هجومی آغاز کردند. ابتدا در دقیقه ٥ شاگردان 
وینفرد شفر در استقالل روی یک حمله سرعتی تا باز کردن دروازه ذوب آهن پیش رفتند.

در دقیقــه ۱۶ خطرناکترین صحنــه بازی روی دروازه ذوب آهن رقم خورد. فرشــید 
اسماعیلی ابتدا با یک ضربه سر دروازه ذوب آهن را تهدید کرد که رشید مظاهری دروازه بان 
این تیم توپ را موقتا دفع کرد اما در برگشــت این داریوش شجاعیان هافبک استقالل بود 
که شوت محکمی را شلیک کرد. این توپ به تیرك دروازه ذوب آهن خورد و به بیرون رفت.

بازیکنان استقالل تا لحظات پایانی بازی به دروازه ذوب آهن فشار آوردند و در دقیقه ٤۳ 
هم می توانستند با ضربه سر بازیکنان ذوب آهن )در حالت گل به خودی( به گل برسند ولی 

رشید مظاهری که ستاره ذوبی ها در نیمه نخست بود، مانع گلزنی آبی ها شد.
نیمه دوم استقالل شرایط را به گونه ای پیش برد که بتواند دروازه ذوب آهن را باز کند 
اما شاگردان قلعه نویی نیز پا پس نکشیدند و به دنبال رسیدن به گل برتری بودند تا خیالشان 
را برای بازی برگشت در تهران راحت کنند. در دقایق پایانی استقالل نبض بازی را در اختیار 
گرفت تا بتواند با حفظ نتیجه تساوی کار را به ورزشگاه آزادی بکشاند. با این حال در دقیقه 
۸۸ و در حالی که یک ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه استقالل اعالم شده بود، پرتاب 
یک نارنجک از ســوی تماشاگران داور ژاپنی را به کنار زمین فرستاد. این نارنجک با فاصله 
چند متری از تجمع بازیکنان وســط زمین خورد. خوش شانسی پرتاب کننده این بود که 
هیچ بازیکنی در آن منطقه از زمین نبود. در دقیقه ۸۹ نجات مهدی بازیکن تیم فوتبال ذوب 
آهن با دریافت دومین کار زرد از بازی اخراج شد. در دقیقه ۹۰ درون محوطه جریمه توپ 
به دست روزبه چشمی خورد تا داور ژاپنی یک ضربه پنالتی برای ذوب آهن بگیرد. جورجی 
ولسیانی این ضربه پنالتی را در دقیقه ۹۳ به گل برتری تیم اصفهانی تبدیل کرد تا شاگردان 
شفر هم مثل پرسپولیس که در وقت های اضافه گل شکست را دریافت کردند، گل بخورد و 

کارشان برای صعود به ورزشگاه آزادی و دیدار هفته آینده دو تیم بکشد.

ذوب آهن با شکست استقالل به صعود نزدیک شد


