
ورزشی

سرویس ورزشی-
تیم ملی والیبال ایران موفق شد در نخستین 
دیدارش در هفته ســوم لیگ ملت های والیبال 
۲۰۱۸ با نتیجه سه بر صفر چین را شکست دهد 
و با سه پیروزی و چهار شکست به رده یازدهم 

صعود کند.
هفته ســوم لیگ ملت های والیبــال از دیروز در 
گروه های چهارگانه و با برگزاری هشت دیدار پیگیری 
می شــود که در یکی از این دیدارهــا و از گروه K که 
میزبانی آن با شــهر اوفا روسیه است در دیداری تمام 
آســیایی تیم ملی والیبال ایــران رو در روی تیم ملی 
چین که هدایــت آن بر عهده رائول لوزانو ســرمربی 
پیشین تیم ملی والیبال ایران است قرار گرفت که در 
پایان ملی پوشان والیبال ایران موفق شدند با نتیجه سه 
بر صفر به پیروزی برســند تا با کسب سه برد و هشت 

امتیاز موقتا به رده یازدهم صعود کنند.
در سوی مقابل، شاگردان لوزانو که با پیروزی برابر 
فرانسه با انگیزه های زیادی پا به دیدار با ایران گذاشته 
بودند در برابــر انگیزه و جنگندگی بازیکنان ایران کم 
آوردند تا با قبول چهارمین شکستشان شش امتیازی 

باقی بمانند و به انتهای جدول نزدیک تر شوند.
عالوه بر ایــن درگیری لفظی کادر فنی تیم ایران 
با چینی ها در روز پنج شنبه به خاطر عدم ترک سالن 
توســط آنها در زمانی که سالن در اختیار ایران بود نیز 
باعث شد تا شاگردان کوالکوویچ انگیزه بیشتری داشته 
باشند. ست های بازی با امتیاز های ۲۵-۱۹، ۲۵-۲۰ و 

۲۵-۱۵ به سود ایران پایان یافت.

در این دیدار برای تیم ملی والیبال ایران ســعید 
معــروف، میالد عبادی پور، امیر غفــور، فرهاد قائمی، 
ســامان فائزی و علی شــفیعی وارد زمین شدند و در 
سوی مقابل جیانگ، جی، ژانگ، لیو، رائو و میائو شش 

بازیکن ابتدایی لوزانو برای دیدار با ایران بودند.
ست نخست؛ ۲5 بر ۱9 به سود ایران

تیم ملی ایران شــروع خوبی داشت و توانست در 
امتیاز 8 بر 6 به ســود خود تیم ها را به وقت استراحت 
فنی اول راهی کند. در امتیاز ۱۱ بر 7 به ســود ایران 
لوزانو درخواست وقت استراحت فنی کرد. برتری ایران 
ادامــه پیدا کرد تا در امتیــاز ۱6 بر ۱3 تیم ها به وقت 
اســتراحت فنی دوم رفتند. تیم ایران در این ست رد 
سرویس بسیار خوب عمل کرد و چینی ها در دریافت و 
حمله شرایط خوبی نداشتند. ست نخست با نتیجه ۲۵ 

بر ۱۹ به سود ایران خاتمه پیدا کرد.
ست دوم؛ ۲5 بر ۲۰ به سود ایران

در ست دوم شــرایط ایران بهتر شــد. شاگردان 
کوالکوویچ توانستند ۵ امتیاز اختالف با حریف آسیایی 
خود ایجاد کنند تا در امتیاز 8 بر 3 به سود ایران تیم ها 
به وقت اســتراحت فنی اول بروند. در امتیاز ۱3 بر 6 
به نفع ایران هم لوزانو با درخواســت وقت اســتراحت 
وقفه ای در جریان بازی ایجــاد کرد؛ این برتری ادامه 
پیدا کرد تا در امتیاز ۱6 بر 8 تیم ها به وقت استراحت 
فنــی دوم رفتند. لوزانو در امتیاز ۲۲ بر ۱4 به ســود 
ایران بازهم درخواســت وقت اســتراحت کرد تا شاید 
بتواند تیمش را به جریــان بازی برگرداند، اما نمایش 
کم نقص ستاره های ایران اجازه خودنمایی به چینی ها 

را نمی داد. این ســت هم در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ 
به نفع ایران خاتمه پیدا کرد.

ست سوم؛ ۲5 بر ۱5به سود ایران
شروع ست سوم برای چینی ها کمی متفاوت بود؛ 
آنها در همــان ابتدا 3 اختالف امتیاز بــا ایران ایجاد 
کردند، اما برتری آنها ماندگار نبود، چون ایران توانست 
در امتیاز 6 بازی را به تساوی برساند. چینی ها در این 
مسابقه هیچ حرفی برای گفتن نداشتند. عملکرد عالی 
ایران در دفاع روی تور و ســرویس موجب شد نتیجه 
بازی ۱۲ بر 8 به ســود ایران شود. در ادامه تیم ها در 
امتیاز ۱6 بر ۱۰ به نفع ایران راهی وقت استراحت فنی 
دوم شــدند. بهم ریختگی در تیم چین بیشتر و بیشتر 
شــد تا در نهایت ست سوم هم با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ به 

سود ایران تمام شود.
به این ترتیب تیم ایران به ســومین پیروزی خود 
در ســومین هفته از رقابت های لیگ ملت های والیبال 
رسید. تیم ملی والیبال ایران در هشتمین مسابقه خود 

امروز از ساعت ۱6 باید به مصاف برزیل برود.
غفور بهترین بازیکن دیدار ایران- چین

پس از پایان دیــدار تیم های ملی والیبال ایران با 
چین امیر غفور با کسب ۱۹ امتیاز عنوان امتیازآورترین 
بازیکن میدان را به خود اختصاص داد و در کنار میالد 
عبادی پور که ۱4 امتیاز کســب کرد نقش مهمی در 
کسب سومین برد ایران داشت. در سوی مقابل، ژانگ 
با کســب ۱6 امتیاز یکی از بهترین های تیمش بود اما 
حتی درخشش او در کنار جیانگ که ۱3 امتیاز کسب 

کرد برای چینی ها کافی نبود.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید محمود خضرایی
فراگیری خلبانی در آمریکا 
تا شهادت در آسماِن ایران

دستگاه سرماساز ورزشگاه بزرگ آزادی بار دیگر از کار افتاد و کشتی گیران حاضر در اردوهای تیم ملی در 
حالی که خود را آماده حضور در بازی های آسیایی می کنند، از شدت گرما دچار مشکل شدند.

به گزارش ایسنا، ورزشگاه بزرگ آزادی به عنوان نماد و آبروی ورزش ایران سال هاست با مشکالت ریز و درشتی دست و 
پنجه نرم می کند؛ از دپوی زباله و اتومبیل های اسقاطی گرفته تا پروژه های نیمه کاره و رها شده.

ورزشــگاه آزادی در ابتدا به سه دســتگاه چیلر بزرگ برای تهویه و خنک کردن قسمت های متعدد این مجموعه بزرگ 
تجهیز شد اما دو دستگاه چیلر چند سالی است از کار افتاده اند و تنها دستگاه موجود نیز گاه در فصول گرم از کار می افتد و 

همین امر مشکالت زیادی را برای ورزشکاران حاضر در اردوهای تیم ملی ایجاد می کند.
در حالیکه کشتی گیران حاضر در اردوهای تیم ملی خود را برای حضور در بازی های آسیایی جاکارتا آماده می کنند، بار 

دیگر دستگاه چیلر این مجموعه از کار افتاد تا گرمای زیاد خانه کشتی باعث گالیه حاضرین در اردو شود.
در حالی چیلر مجموعه آزادی چند روزی کار می کرد قبل از تعطیالت اخیر برای سرویس به پیمانکار سپرده شد اما در 
همین حین بخش دیگری از سیستم دچار مشکل شد تا جایی که طی سه روز گذشته دستگاه چیلر خانه کشتی که محل 
برگزاری اردوهای تیم های ملی کشتی است، کامال از کار افتاده و گرمای شدید خانه کشتی باعث گالیه شدید کشتی گیران 
و کادر فنی تیم های ملی شده است. گفته می شود مسئوالن ورزشگاه آزادی قول داده اند تا امروز این مشکل را برطرف کنند.

سال گذشته نیز همین مشکل باعث گالیه کشتی گیران حاضر در اردوهای تیم ملی شده بود.

گالیه تکراری کشتی گیران از گرمای خانه کشتی
چیلر ورزشگاه آزادی از کار افتاد! فدراســیون  فنی  کادر  ســوی  از 

تیروکمــان، ۲۴ کمانــدار زن و مرد در 
رشته های ریکرو و کامپوند به اردوی تیم 

ملی دعوت شدند.
از ســوی کادر فنی فدراسیون تیروکمان 
۲4 کماندار به اردوی تیم ملی دعوت شدند. 
ایــن اردو از امروز در ســایت تیروکمان برپا 
خواهد شد. سرمربیگری تیم را پارک میوک 
وون و بهــزاد پاکــزاد ، نجمــه آبتین و زهرا 

شعبانی بر عهده دارند.
کمانداران دعوت شده به اردو عبارتند از:

* کامپوند مردان: اسماعیل عبادی، نیما 
محبوبی، محمد صالح پالیزبان، مجید قیدی و 

امیر کاظم پور * کامپوند بانوان:پریســا براتچی، فرشته قربانی، راحله فارسی و گیسا بایبوردی * ریکرو مردان: صادق اشرفی، 
عرفان ارژنگی پور، میالد وزیری، مجید میر رحیمی، متین سبزی و امین پیر علی و پوریا حاجی بیگلو * ریکرو بانوان: مهسا 

بدخشان، شایلی قربانی، پارمیدا قاسمی، زهرا نعمتی، شیوا شجاع، مهرنگین وداد، رویا نوریان و نیلوفر علیپور.

دعوت از ۲۴ کماندار به اردوی تیم ملی

تقابل دیدنی شاگردان کوالکوویچ برابر برزیل امروز در روسیه

پیروزی یک طرفه و آسان والیبال ایران مقابل چین

* در نخستین روز از رقابت های بین المللی شنای معلوالن که در برلین آلمان در حال برگزاری است، پژمان عطایی 
در رقابت های ۲۰۰ متر آزاد کالس ۶S موفق شــد با رکورد ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه و در رقابت های ۱۰۰ 
متر قورباغه نیز با رکورد ۲ دقیقه و ۴ ثانیه و ۱۷ صدم ثانیه به دو مدال برنز دست پیدا کند.شاهین ایزدیار نیز در 

رقابت های ۱۰۰ متر قورباغه، کالس ۱۰S با رکورد یک دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه به مدال نقره دست یافت.
* ملی پوشــان امید بســکتبال ایران از امروز وارد اردوی آماده سازی می شوند. کادر فنی تیم ملی بسکتبال امید )زیر ۲3 سال( 
برای مرحله جدید اردوی آماده سازی از ۲۲ بازیکن برای حضور در تمرینات دعوت کرده  است.همچنین مرحله جدید از اردوی 

آماده سازی تیم ملی بزرگساالن نیز از شنبه آغاز می شود.
* پنجمین مرحله از لیگ دوومیدانی الماس پنجشــنبه شب گذشته در شهر اسلو نروژ برگزار شد که در پرتاب 
دیسک این رقابت ها احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا به مقام دوم دست یافت.حدادی در این رقابت ها 
در بهترین پرتاب خود رکورد ۶۷/55 متر را ثبت کرد و بعد از اندریوس گودزیوس از لیتوانی با رکورد ۶9/۰۴ متر 

در جایگاه دوم ایستاد.حدادی در مرحله قبل این رقابت ها سوم شده بود.
* مجتبی میرزاجانپور، دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران که فصل گذشته در تیم بانک سرمایه حضور داشت تصمیم گرفت 
برای فصل آینده در اروپا به کار خود ادامه دهد. این بازیکن با باشگاه کاستالنا گروته در سری A ایتالیا به توافق رسید و قراردادی 
را با این باشــگاه به امضا رســاند. این در حالی است که پیش از این هم سعید معروف به تیم سیه نا پیوسته بود و فصل گذشته 

هم معنوی نژاد در تیم ورونا بازی کرد.
*در جریان برگزاری هجدهمین دوره مســابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا )ژاپن ۲۰۱۸(، ریحانه آرانی 
موفق شد با ثبت رکورد 55/۴۶ متر ضمن شکستن رکورد ملی پرتاب چکش جوانان ایران به مدال برنز این دوره 
از رقابت ها دست یابد.آرانی با کسب این مدال به عنوان نخستین ورزشکار دختر مدال آور دو و میدانی ایران در 
رقابت های قهرمانی آسیا تاریخ ساز شد.ورزشکاری از چین با رکورد ۶5/۰۰ متر به عنوان قهرمانی رسید و پرتابگر 

دیگری از چین با پرتابی به طول 5۶/۴۰ متر به نایب قهرمانی رسید.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

جریمه ۱۰۰ هزار دالری نمایندگان ایران در آسیا
کمیته انضباطی AFC ســه تیم استقالل، پرســپولیس و ذوب آهن را به دلیل 
تخلف هواداران شــان جریمه کرد. با پایان دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، 
کمیته انضباطی AFC اقدام به صدور آرای انضباطی تیم های مختلف کرده که ســه 
تیم استقالل، پرسپولیس و ذوب آهن هم مشمول جریمه از سوی AFC شدند. البته 
آرای صادر شده برای هر سه تیم تا یک ماه قابل تجدید نظر است؛ در غیر این صورت 

این جرایم از پاداش اهدایی AFC به تیم ها کسر خواهد شد.
استقالل

در دیدار این تیم برابر ذوب آهن هواداران اســتقالل اقدام به پرتاب اشیاء و مواد 
محترقه در هر دو بازی رفت و برگشــت کردند و هم چنین تعداد زیادی از هواداران 
 AFC منتصب به اســتقالل به دلیل کمبود جا روی پله های ورزشــگاه نشستند که

استقالل را ۲۵ هزار دالر جریمه کرده است.
هم چنین در بازی برگشت استقالل و العین در دور گروهی نیز بیش از ۱۰۰ 
هزار هوادار در ورزشــگاه حاضر شدند که کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال 
آسیا به خاطر حضور هواداران روی پله های عبور و مرور سکوها، استقالل را ۲۵ 
هزار دالر جریمه کرده است و در صورتی که این تیم خواستار تجدید نظر نشود، 

از پاداش این تیم کسر می شود.
پرسپولیس

پرسپولیس نیز به خاطر تجمع هواداران روی پله های ورزشگاه و پرتاب اشیاء به 
سمت زمین ۲4 هزار ۵۰۰ دالر جریمه شده است. هم چنین این تیم به خاطر نقص 
در درج اطالعات روی بلیت در یکی از بازی های خانگی خود مشــمول ۲ هزار دالر 
جریمه شــده و این تیم جمعا باید ۲6 هزار و ۵۰۰ دالر به کمیته انضباطی این نهاد 

بین المللی پرداخت کند.
ذوب آهن

نماینده اصفهــان نیز به خاطر پرتاب مواد محترقه بــه داخل زمین در بازی با 
اســتقالل، در مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا ۱۵ هزار دالر جریمه 

شده است.
نورافکن به شارلوا پیوست

هافبک تیم فوتبال استقالل تهران با قراردادی 4 ساله به شارلوای بلژیک پیوست. 
امید نورافکن هافبک تیم فوتبال استقالل پس از جدایی توافقی اش از این تیم، با عقد 
قراردادی 4 ســاله به شارلوای بلژیک پیوست. نورافکن سومین بازیکن ایرانی شارلوا 

پس از کاوه رضایی و علی قلی زاده است.
آبیدال مدیر ورزشی بارسلونا شد

بازیکن بازنشسته فرانســوی به عنوان مدیر ورزشی بارسلونا انتخاب شد.باشگاه 
بارســلونا در یک بیانیه ای اعالم کرد اریک آبیدال مدیر ورزشــی این تیم می شــود. 
بازیکن بازنشسته فرانسوی جانشین روبرت فرناندس شد. او از هجدهم ژوئن شروع به 
کار خواهــد کرد.بزرگترین ماموریت آبیدال راضی کردن آنتوان گریزمان برای امضای 

قرارداد با بارسلونا خواهد بود.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت فوتبال ایران

* مسئوالن باشــگاه کارون اروند خرمشهر با اکبر میثاقیان برای هدایت این تیم در 
رقابت های لیگ دســته یک کشور به توافق رسیدند.کارون اروند خرمشهر با هدایت 

سیدمحمد علوی به لیگ یک کشور راه پیدا کرد.
* شــجاعی، عضو هیئت مدیره باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت: طی مذاکراتی که 
با محمود فکری داشــتیم بــا او برای هدایت تیم در لیگ برتر به توافق رســیدیم و 
قراردادمان نهایی شــد و بر این اساس او در فصل آینده هدایت نفت مسجدسلیمان 

را برعهده دارد.
* فرشــید پاداش بازیکن فصل گذشته شهرداری ماهشهر به پارس جنوبی پیوست.
پاداش فصل گذشــته موفق شد با به ثمر رســاندن  ۱7 گل، عنوان آقای گلی لیگ 

آزادگان را به نام خود ثبت کند.
* محسن مسلمان بازیکن فصل گذشته پرسپولیس با قراردادی دوساله به تیم فوتبال 
ذوب آهن پیوســت. مسلمان ضمن ابراز خوشحالی از بازگشت به ذوب آهن گفت: با 
توجه به شرایط پیش آمده در باشگاه پرسپولیس و اینکه آقای برانکو رسما اعالم نمود 
که به من نیازی ندارد، با وجود پیشــنهادهایی از باشگاه های سپاهان، تراکتورسازی 
و ســایپا، اولویت اول من همان طور که پیش از این اعالم کرده بودم، ذوب آهن بود 
و امروز با قراردادی دوســاله به تیم فوتبال ذوب آهن پیوســتم و اطمینان دارم که با 
مدیریت خوب و آرامشــی که در باشــگاه ذوب آهن وجود دارد، روزهای خوبی را در 

اصفهان سپری خواهم کرد.
* حامد لک دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال فوالد خوزستان و امید سینگ مهاجم 

فصل گذشته پارس جنوبی جم با قراردادی یک ساله به نساجی مازندران پیوستند.
* مســعود حسن زاده بازیکن فصل گذشته سپاهان اصفهان به ذوب آهن پیوست. او 
به دلیل مصدومیت نتوانســته بود در فصل گذشته برای سپاهان بازی کند و به این 

ترتیب در لیست مازاد امیر قلعه نویی قرار گرفت.
* مسئوالن باشــگاه صنعت نفت آبادان پس از مذاکره با پائولو سرجیو پرتغالی او را 
به عنوان ســرمربی نفت آبادان انتخاب کردند. این مربــی در تیم هایی چون اولهانز، 
بیرامار، پاســوس فریرا، ویتوریا گیمارش، اســپورتینگ لیسبون و آکادمیکا از کشور 
پرتغال، هارتز از اسکاتلند، آپوئل از قبرس، سی اف آر کلوژ از رومانی و الفجیره امارات 
مربی گری کرده اســت.در کارنامه این مربی، نزدیک بــه 3۰ بار مربی گری در لیگ 
قهرمانان و لیگ اروپا با سه تیم مختلف و شکست تیم هایی همچون منچستریونایتد 
و منچسترسیتی با سرمربی گری الکس فرگوسن و مانچینی به همراه تیم های پرتغالی 

دیده می شود.
* با تصمیم سرپرســت باشــگاه فــوالد، عبدالمجید باقری نیا، پیشکســوت فوتبال 

خوزستان به عنوان سرپرست تیم فوالد انتخاب و معرفی شد.
* خالد شفیعی مدافع 3۱ ساله و  فصل قبل ذوب آهن با قرار دادی ۲ ساله به سپاهان 

پیوست تا بار دیگر شاگرد امیر قلعه نویی شود.
تمرینات استقالل از ۴ تیرماه شروع می شود

بازیکنان اســتقالل از 4 تیرماه رسما تمرینات خود را آغاز می کنند.آبی پوشان 
تهرانی با تصمیم وینفرد شــفر از تاریخ 4 تیرماه تمرینات گروهی خود را رسما آغاز 
خواهند کرد.ســرمربی استقالل همچنین برنامه ای اختصاصی برای بازیکنان در نظر 
گرفته و تمامی بازیکنان از تاریخ ۱8 خردادماه تمرینات انفرادی خود را انجام خواهند 
داد و ســپس از 4 تیرماه تمرینــات گروهی آغاز می شود.ســاعت و محل برگزاری 

تمرینات به زودی اعالم خواهد شد.

صفحه ۹
 شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

۲۴ رمضان ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۹۲۳

اعالم فهرست ۲۳ نفره تیم ملی فوتبال ایران 
فهرست ۲3 نفره تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام جهانی روسیه 

اعالم شد.
کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی فوتبال در نهایت تصمیم خودش را 
برای فهرســت ۲3 نفره و نهایی تیم ملی بــرای حضور در جام جهانی ۲۰۱8 
روسیه گرفت. این فهرست به شــرح زیر است: علیرضا بیرانوند، مهدی ترابی، 
احســان حاج صفی، روزبه چشمی، میالد محمدی، سعید عزت اللهی، مسعود 
شــجاعی، مرتضی پورعلی گنجــی، امید ابراهیمی، کریــم انصاری فرد، وحید 
امیری، رشید مظاهری، محمدرضا خانزاده، سامان قدوس، پژمان منتظری، رضا 
قوچان نژاد، مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، مجید حســینی، سردار آزمون، 

اشکان دژاگه، امیر عابدزاده و رامین رضاییان.
علی قلی زاده به عنوان بازیکن مهمان همراه تیم ملی به روسیه سفر خواهد 
کرد که در صورت آسیب دیدگی یکی از بازیکنان و تایید فیفا جایگزین شود.
هم چنین ســرمربی تیم ملی مراتب تقدیر و تشــکر خود را از بازیکنانی که در 
این چند ســال با تالش شــان به تیم ملی در رقابت های مقدماتی جام جهانی 
۲۰۱8 و بازی های آماده سازی کمک کرده اند، به ویژه بازیکنانی چون آندرانیک 
تیموریان، سید جالل حسینی، وریا غفوری، کاوه رضایی، محمد انصاری، علی 
کریمی، عزت اهلل پورقاز، ســعید آقایی و سوشــا مکانی که نقش خطیری در 
صعود تیم ملی به جام جهانی داشته اند، ابراز کرد.کی روش هم چنین از تمامی 
باشگاه ها، مربیان و مقامات باشگاه هایی که در این چند سال به تیم ملی کمک 

کرده اند، قدردانی کرد.
پیش بینی مورینیو از ۱۶ تیم صعود کننده 

سرمربی منچســتریونایتد و کارشناس راشاتودی تیم های صعود کننده در 
جام جهانی روسیه را پیش بینی کرد. ژوزه مورینیو، سرمربی منچستریونایتد که 
در طول برگزاری جام جهانی کارشــناس خبرگزاری راشاتودی است، تیم های 
صعود کننده جام جهانی را پیش بینی کرد.پیش بینی تیم های صعود کننده در 

جام جهانی از نظر مورینیو به شرح زیر است:
* گروه ۱: اروگوئه – روســیه* گروه ۲: اسپانیا – پرتغال* گروه 3: فرانسه 
– اســترالیا* گروه 4: آرژانتین – نیجریه* گروه ۵: برزیل – سوییس* گروه 6: 

آلمان – مکزیک* گروه 7: انگلیس – بلژیک* گروه 8: سنگال – لهستان.
روسیه، ضعیف ترین میزبان تاریخ جام جهانی

بــا اعالم رده بندی فیفا روســیه به عنوان ضعیف تریــن میزبان تاریخ این 
رقابت ها مطرح شــد.رده بندی فیفا روز پنجشــنبه اعالم شد و در آن تیم ملی 
روســیه میزبان جام جهانی به رده 7۰ ســقوط کرد و این در حالی اســت که 
عربســتان رده 67 خود را حفظ کرد. به این ترتیب روســیه ضعیف ترین رتبه 
را در بین تمامــی میزبان های جام جهانی در حین برگزاری این رویداد بزرگ 
دارا شد.این دو تیم همچنین قرار است هفته آینده در ورزشگاه لوژنیکی دیدار 
افتتاحیه جام جهانی را برگزار کنند. در این رده بندی تیم ملی آلمان همچنان 

در رده نخست قرار گرفت و رتبه نخست را پیش از جام جهانی حفظ کرد.
اینفانتینو: روسیه ۱۰۰ درصد برای میزبانی آماده است

رئیس فیفا اعالم کرد که روســیه برای میزبانــی جام جهانی ۲۰۱8 کامال 
آماده است. تنها ۵ روز به شروع جام جهانی ۲۰۱8 باقی مانده است. روسیه از 
بیست و چهارم خرداد تا بیست و پنجم تیر میزبان بزرگ ترین فستیوال فوتبال 
جهان خواهد بود. به همین خاطر جیانی اینفانتینو در یک مصاحبه ویدئویی که 
توســط فیفا منتشر شد به وضعیت کشور میزبان پرداخت و درباره جام جهانی 
۲۰۲6 نیز صحبت کرد.رئیس فیفا گفت: روســیه ۱۰۰ درصد برای این بازی ها 
آماده است. همه می توانند به روسیه بروند و از زیبایی های این کشور لذت ببرند 
که ورزشگاه ها نیز جزیی از آنها خواهند بود. برای هواداران تجربه خیلی خوبی 
خواهد بود.مسئله امنیت برای هواداران و تیم ها از همه چیز مهم تر است با توجه 
به نژادپرستی هایی که در جریان بازی های این کشور اتفاق افتاده است. فیفا در 
ماه می روسیه را به خاطر شعارهای نژادپرستانه در دیدار دوستانه برابر فرانسه 
3۰ هزار فرانک ســوییس جریمه کرد. اینفانتینو در این باره اظهار کرد: نگران 
حقوق بشر، نژادپرستی و امنیت نیستم. با این حال ما این قضیه را خیلی خیلی 
جدی گرفتیم و برنامه ریزی الزم را برای آن انجام دادیم.او در ادامه گفت: برای 
نخستین بار ساخت ورزشگاه ها را کنترل کردیم تا همه چیز درست انجام شود. 
رئیس  فیفا در پایان به جام جهانی های بعدی  اشــاره کرد و گفت: در سال های 
آینده این جشن بزرگ تر خواهد شد و تیم های بیشتری در سال ۲۰۲6 در این 

بازی ها حضور خواهند داشت.
کی روش گران تر از سرمربی انگلیس و آرژانتین

روزنامه مارکا اسپانیا ۱۰ سرمربی که بیشترین دستمزد را در جام جهانی 
می گیرند، اعالم کرد.

روزنامه مارکا اســپانیا ۵ روز مانده به آغاز مســابقات جام جهانی ۲۰۱8 
روسیه گزارشی را درباره دستمزد سرمربیان حاضر در این تورنمنت منتشر کرد 
که کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی ایران با دستمزد سالیانه ۲ میلیون 
یورو جزو ۱۰ ســرمربی پردرآمد جام جهانی شــناخته شــد.۱۰ سرمربی که 

بیشترین دستمزد را در جام جهانی دارند به ترتیب زیر است:
۱-یوآخیم لو)سرمربی تیم ملی آلمان(= 3 میلیون و8۵۰ هزار یورو

۲-تیته)سرمربی تیم ملی برزیل(= 3 و نیم میلیون یورو
3-دشان)سرمربی تیم ملی فرانسه(=3 و نیم میلیون یورو

4-لوپتگی)سرمربی تیم ملی اسپانیا(=3 میلیون یورو
۵-چرچسوف)سرمربی تیم ملی روسیه(=۲ میلیون و 6۰۰ هزار یورو

6-سانتوس)سرمربی تیم ملی پرتغال(=۲ میلیون و ۲۵۰ هزار یورو
7-کارلوس کی روش)سرمربی تیم ملی پرتغال(= ۲ میلیون یورو

8-ساوتگیت)سرمربی تیم ملی انگلیس(= ۲ میلیون یورو
۹-سامپائولی)تیم ملی آرژانتین(=۱ میلیون و 8۰۰ هزار یورو

۱۰-تابارز)سرمربی تیم ملی اروگوئه(= ۱ میلیون و 6۰۰ هزار یورو.
خبر بد برای تیم ملی آرژانتین

مانوئل النســینی به علت آسیب دیدگی نمی تواند تیم ملی آرژانتین را در 
جــام جهانی ۲۰۱8 همراهی کند. بدبیاری هــای تیم ملی فوتبال آرژانتین در 
مســیر جام جهانی ۲۰۱8 ادامه دارد. عصر دیروز فدراســیون فوتبال آرژانتین 
اعالم کرد که مانوئل النســینی به علت آســیب دیدگی نمی تواند تیم ملی را 
همراهی کند.هافبک آرژانتینی در تمرینات روز جمعه دچار پارگی رباط صلیبی 
شد. ســامپائولی به این بازیکن اعتقاد زیادی داشت و او را مکمل خوبی برای 
لیونل مسی می دانست. آلبی سلسته پیش از این سرخیو رومرو، دروازه بان اول 

خود را به علت آسیب دیدگی از دست داده بود.

5 روز
 تا جام جهانی فوتبال

شــهید محمود خضرایی ۱۵ خرداد ســال 
۱3۲6 در یکی از محله های تهران و در خانواده ای 
مذهبی به دنیا آمد. وی در ســال ۱34۵ موفق 
به اخذ مدرک دیپلم ریاضی شــد و همان سال 
وارد دانشکده افسری نیروی زمینی شد و در سال 

۱348 به درجه ستوان دومی مفتخر گردید.
بعد از فارغ التحصیلی از دانشکده افسری وارد 
دانشــکده خلبانی شده بود، به عنوان افسر ارشد 

به آمریکا اعزام شد و شروع به یادگیری فن خلبانی در پایگاه ریس آمریکا نمود.
با شروع جنگ تحمیلی از سوی عراق، خضرایی نیز به عنوان یکی از خلبانان 
باتجربه نیروی هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران بــه پایگاه هوایی همدان 
منتقل شــد و پروازهای جنگی خود را آغاز کرد. تصمیم گرفته می شود با توجه 
به شــروع عملیات والفجر 8، عده ای از یاران امام برای بازدید مناطق جنگی به 
اهواز بروند. قرار می شــود که خضرایی هــم با این جمع به اهواز برود. صبح روز 
اول اسفند سال ۱364با عزیمت به فرودگاه مهرآباد تهران، هواپیمای C۱3۰ به 
مقصد اهواز به پرواز درمی آید. همه چیز به خوبی پیش می رفت که ناگهان اهواز 
مورد حمله هوایی قرار می گیرد و یکی از جنگنده های دشــمن در آستانه ظهر 
هواپیمای حامل آنها را در آسمان شهر اهواز هدف قرار می دهد و تمامی نفرات 

حاضر در هواپیما شهید می شوند و به ملکوت اعلی می پیوندند.

آگهی موضوع مــاده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139760317180000331 هیئت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک اداره ســه اهواز تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر نبگان فرزند خلف به 
شــماره شناسنامه 657 صادره از اهواز در یک باب ساختمان تجاری به مساحت 1600 متر 
مربع پالک 2 فرعی از 1580 اصلی واقع در اهواز اتوبان گلســتان مقابل 3 راهی گروه ملی 
روستای خبینه خریداری ازمالک رسمی آقای خلف نبگان محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/3/19                تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/4/3

بهنام قادریان
5/۶۶۲ م /الف رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه اهواز

در اجــرای مادتین 144 و 145 قانون اجرای احکام مدنی نظر به اینکه در پرونده اجرایی کالســه 
950907 آقای محمدرضا خســروی بابت طلب خود قســمتی از مورد مزایده یک واحد مرغداری 
واقع در آقچه مزار به شــماره پالک 94 اصلی به قیمت کارشناســی به مبلغ 3145000000 ریال 
به صورت مشــاع قبــول نموده لذا به آقای احمد افشــار ابالغ می گردد ظرف یک هفته نســبت 
بــه انتقال ســند به نام برنده مزایــده آقای محمدرضا خســروی اقدام نمایــد. در غیر این صورت 
مطابق قوانین و مقررات نســبت به انتقال ســند از طریق نماینده دادگســتری اقدام خواهد شد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
بوئین زهرا/قدیم- مسعود کاشی

شورای حل اختالف شهرستان اردبیل

ابالغ وقت دادرسی
آگهی ابالغ وقت دادرسی به آقای 1-حسن ترابیان 2- حسام ترابیان 
فرزند - در تاریخ 97/3/9 خواهان آقای علی حسین پور سعید بطرفیت 
شما دادخواستی به خواسته 190/000/000 ریال تقدیم نموده که به 
این شعبه ارجاع و به کالســه 970156 ثبت و وقت رسیدگی برای 
روز دوشنبه مورخه 97/4/25 ساعت 10 صبح تعیین وقت شده است. 
اینک به علت مجهول المکان بودن شــما و به درخواست خواهان و 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی و از شما دعوت می شود در جلسه 
فوق در شعبه 12 شورای حل اختالف مجتمع مرکزی حاضر و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و هرگونه دفاع در مقابل دعوی 
اقامه شــده دارید، بنمایید در غیر این صورت دادخواست ابالغ شده 

محسوب و شورا اقدام قانونی را معمول خواهد نمود.

دادنامه
دادنامه غیرمکانیزه: 96-536 تاریخ صدور: 96/10/3

خواهان: مجتبی اسکندری، فرزند زین العابدین/ همدان، خیابان 17 شهریور، پالک 211.
خوانده: ابراهیم میرزاعلی بابائی، فرزند محمد/ مجهول المکان.

خواسته: مطالبه طلب
گردشــکار: خواهان دادخواســتی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت و 
اجرای تشریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضا شعبه و اعالم ختم رسیدگی به شرح آتی با استعانت از خداوند 

منان مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواست خواهان مجتبی اســکندری فرزند زین العابدین به طرفیت خوانده ابراهیم میرزاعلی بابائی به 
خواسته مطالبه وجه به مبلغ 75/000/000 ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره 95260/050626-12 به تاریخ 
سررسید 96/6/20 عهده بانک ملی شعبه بازار و هزینه های دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به تقدیم دادخواست از ناحیه 
خواهان و ارائه رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و با عنایت به اینکه وجود الشه چک 
در ید خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و خوانده نیز دلیل و مدرکی در جهت برائت ذمه خود به این مرجع 
ارائه نکرده است، لذا دعوی مصون از اعتراض باقی مانده خواسته خواهان را ثابت و وارد تشخیص داده به استناد مواد 
198، 515 و 519 از قانون آئین دادرســی در امور مدنی و نیز مواد 249، 310، 313 و 314 از قانون تجارت خوانده را 
به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ 2/035/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
از تاریخ سررســید  چک 96/6/20 تا تاریخ اجرای حکم خسارت تاخیر تادیه اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران محکوم می نماید. این رای غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در این حوزه و 20 روز پس از آن  قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان می باشد.
قاضی شعبه ۱۲۱ شورای حل اختالف همدان- یادگاری

خواهان رونوشت حصر وراثت عباسعلی خمری فرزند محمد به شرح 
دادخواســت تقدیمی ثبت شده به کالسه 9709985500900157 از 
این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان فاطمه خمری در تاریــخ 96/6/17 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت 
به 1- خواهان با مشخصات ســجلی فوق فرزند متوفی. 2- محمد 
نبی شــماره شناسنامه: 12480 نســبت به متوفی: فرزند متوفی 3- 
حسینعلی شماره شناســنامه: 1039 نسبت با متوفی: فرزند 4- زری 
خمری به شناسنامه: 9891 فرزند متوفی 5- نیره خمری به شناسنامه 
297 فرزند متوفی 6- معصومه به شناســنامه 280 فرزند متوفی 7- 
مهری خمری به شناسنامه 240 فرزند متوفی 8- منیره به شناسنامه: 

118 فرزند متوفی 9- محبوبه به شناسنامه: 5152 فرزند متوفی 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی 
می گردد تا چنانچه شــخصی اعتراضی دارد و یــا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این 

دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ۹ شورای حل 
اختالف مجتمع شماره ۳ شهرستان زاهدان - میثم عودی

رونوشت آگهی حصر وراثت دادنامه
پرونده کالســه 9609988516500705 شعبه 115 شــورای حل اختالف شهرستان مالیر تصمیم نهایی شماره 

 9709978516500004
خواهان: خانم سمانه روزبهانی فرزند حسن به نشانی مالیر- میدان زندی خ گنجی کوچه نیایش مجتمع شکوفه 

طبقه 2
خوانده: آقای صادق  دست بازی فرزند علیرضا به نشانی
خواسته ها: 1. مطالبه خسارات دادرسی 2. مطالبه نفقه

گردشکار: شورا با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت به صدور رای می نماید.
»رای شورا«

در  خصوص دعوی خواهان سمانه روزبهانی فرزند حسن به طرفیت خوانده آقای صادق  دست بازی فرزند علیرضا 
به خواسته مطالبه نفقه زوجه از تاریخ 96/2/4 لغایت 96/10/11 به مبلغ از قرار ماهیانه سیصد  هزار تومان ماهیانه 
را دارم و نفقه فرزند مشترک از تقدیم دادخواست ماهیانه دویست هزار تومان بدین شرح که خواهان اظهار داشته 
به حکایت سند نکاحیه به شماره ترتیب 11291 مورخه 88/5/24 همسر شرعی و قانونی اینجانب است خواسته ام 
به شــرح دادخواســت تقدیمی است و با توجه به اینکه خوانده همسر شرعی و قانونی بنده می باشد که دارای یک 
فرزند مشــترک به نام اسماء چهار ساله می باشم و همسرم از مورخه 96/2/4 بنده و دخترم را بالتکلیف رها کرده 
نفقه ای پرداخت نکرده و بنده در منزل پدرم زندگی می کنم خانه دار می باشم تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت 
نفقه خودم از تاریخ 96/2/4 لغایت 96/10/11 از ماهیانه قرار سیصد هزار تومان و نفقه فرزند مشترک به نام اسماء 
چهارساله با تقلیل خواسته از ماهیانه سیصد هزار تومان به ماهیانه دویست هزار تومان را دارم. خوانده علیرغم ابالغ 
ماده 73 اوراق قضایی در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز به این شعبه شورا ارسال ننموده است. علیهذا 
شورا با عنایت به اظهارات خواهان، رونوشت مصدق سند نکاحیه مذکور، اسناد هویتی و اینکه نفقه زوجه و فرزند 
مشــترک مطابق قانون به عهده زوج می باشــد و عدم ارائه ادله توسط خوانده مبنی بر عدم استحقاق نفقه زوجه 
خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد  1106، 1107، 1111، 1192، 1206، 1199، 1198، 1197، 
1258 همگــی از قانون مدنی و مواد 98، 198، 515، 519 همگی از قانون آئین دادرســی مدنی مبادرت به صدور 
رای محکومیت خوانده به پرداخت نفقه زوجه و نفقه  اوالد مشترک به نام اسماء چهارساله که بابت نفقه زوجه از 
مورخه 96/2/4 لغایت 96/10/11 ماهیانه سیصد هزار تومان که جمعا مبلغ دو میلیون وچهارصد و هفتاد هزار تومان 
و نفقه فرزند مشترک به نام اسما چهارساله از تقدیم دادخواست 96/10/6 ماهیانه دویست هزار تومان لغایت آتیه 
درحق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
شــعبه از شورا و سپس ظرف بیســت روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم عمومی شهرستان مالیر می باشد.
قاضی شعبه ۱۱5 شورای حل اختالف شهرستان مالیر- سلیمانی م الف۲۰۷

شماره اجرائیه: 97010426110400134 
 شماره پرونده: 9609986110400537  
  شماره بایگانی شعبه: 960559
مشخصات محکوم له: نام: اصغر نام خانوادگی: بهرامی فارسانی نام پدر: مرتضی نشانی: استان خوزستان شهرستان 

اهواز- کانتکس زیر پل هوایی جنب بیمه ایران دفتر خوراک  ماهی بهرامی 
مشخصات محکوم علیه: نام: حسن نام خانوادگی: محمودی نام پدر: سیاوش نشانی: مجهول المکان

محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شماره و شــماره دادنامه مربوطه 9609976110400899 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 6/820/000 ریال و حق الوکاله 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک که بر طبق نرخ رشد شاخص قیمت که از طرف 
بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در حق محکوم له و پرداخت هزینه اجرائی در حق صندوق دولت / دایره 
اجرای احکام مکلف است که آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان ایصال نماید. خواهان نیز موظف به 
پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه می باشد. اجرای حکم منوط به معرفی ضامن معتبر می باشد.
مدیر دفتر شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- مسعود زرین
محل امضاء رئیس و مهر دادگاه: حسین فتاحی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد )ماده 34 قانون اجرای 
احکام مدنی( 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد. چنانچه خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف سی روز کلیه اموال خود را شامل تعداد 
یا مقدار و قیمت همه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد 
بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و کلیه اموالی 
که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر 
نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام 
قضائی ارائه نماید و اال به درخواست محکوم له بازداشت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 
1394( 4- خودداری محکوم علیه از اعالم کامل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم حبس تعزیری درجه 
هفت را در پی دارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 30 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت 
مالــی 1394( 5- انتقال مال به دیگری به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای 
پرداخت دیون کافی نباشد موجب مجازات تعزیری درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو 
مجازات می شود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت 
سی روز ارائه شود آزادی محکوم علیه از زندان منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط 

محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(«.
نشانی: استان خوزستان- شهرستان اهواز- انتهای عامری- اول نیوساید- مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی(

اجرائیه

تاسیس شرکت سهامی خاص کارو تاو صنعت هوشمند در تاریخ 
۱۳۹۷/۰۳/۱۳ به شماره ثبت ۱۲۰۹۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۳۴۶۲۰ 

ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی می گردد.

موضــوع فعالیت: انجام کلیه فعالیت های صنعتی و بازرگانی ســاختمانی 
از جملــه خریدوفروش، طراحی، ســاخت، تولید، مونتاژ، نصــب و راه اندازی، 
تعمیرات، ســرویس و نگهداری انواع آسانســور، پله برقــی، باالبر، دوربین 
مداربســته و کلیه قطعات و لوازم الکترونیکی و الکتریکی ساختمان، مشاوره، 
بازاریابــی و صــادرات و واردات کاالهای مجاز. درصــورت لزوم پس از اخذ 

مجوزهای الزم از مراجع ذیربط
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی: اســتان زنجان - شهرســتان زنجان - بخش مرکزی - شهر 
زنجان- کوی پونک - خیابان )مســجد( - خیابان )برلیان( - پالک صفر - 
مجتمع مشــکات 2 )رز2( - بلوک A - طبقه چهارم - واحد 19 کد پســتی 

4516345659
سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی
منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی

مبلــغ 1000000 ریــال توســط موسســین طــی گواهی بانکی شــماره 
1144823299211017 مــورخ 1397/02/15 نــزد بانک صادرات شــعبه 

خرمشهر با کد 2329 پرداخت گردیده است.
اعضا هیئت مدیره:

خانم زینت بزرگبشــر به شــماره ملی 2721410458 و به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال

آقای روزبه دنیادیده به شــماره ملی 2721670581 و به سمت مدیرعامل به 
مدت 2 سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال

خانم مریم موالئی به شماره ملی 4284961421 و به سمت عضو هیئت مدیره 
به مدت 2 سال

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی و هرگونه قراردادی که برای 
شــرکت ایجاد تعهد نماید و نیز اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسالت با 
امضای روزبه دنیادیده به ســمت مدیرعامل - عضو اصلی به تنهایی همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرسان:
خانــم مهرنوش محمدی به شــماره ملی 4271161896 به ســمت بازرس 
علی البــدل بــه مدت یک ســال مالی خانم مــژگان نقدی به شــماره ملی 

4280589038 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی
روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی آزاد معتقد 
است ســطح انتظارات از کسب بیشــترین مدال در 
بازی های آســیایی به هیچ عنوان با کاهش بودجه این 

رشته هم خوانی ندارد.
محمد حسین محبی  با بیان اینکه در نظر گرفتن سقف 
بودجــه بــرای پرافتخارترین ورزش کشــور در ادوار المپیک 
چندان منطقی نیســت، گفت: با توجه بــه این موضوع نباید 
از کشتی انتظار کسب بیشترین مدال در بازی های آسیایی را 
داشت. کشتی همواره بار سنگین مدال آوری در کاروان ورزشی 
ایران را بر دوش کشیده و می کشد و کاهش بودجه این رشته 
افتخارآفرین از ســوی کمیته ملی المپیــک چندان منطقی 

نیســت. وی با انتقاد از کاهش چشــمگیر بودجه فدراسیون 
کشتی نسبت به سال های قبل گفت: متاسفانه دبیرکل کمیته 
ملــی المپیک با وجود کاهش بودجه کشــتی، از این تصمیم 
دفــاع می کند و همچنان بر تصمیم هیئــت اجرایی و اعمال 
سقف بودجه تاکید دارد، در حالی که کشتی بیشترین مدال ها 
را در بازی های آسیایی و المپیک به دست آورده و همواره باعث 
سربلندی کشــور و همچنین متولیان وقت ورزش ایران شده 

است.
رئیس هیئت کشتی استان کرمانشاه افزود: عدم حمایت 
کافی از کشــتی و این قبیل تصمیمات بــه واقع در آینده به 
این رشــته مدال آور المپیکی لطمه وارد خواهد کرد. طبیعتا 

افت و رکود این رشــته در نهایت به ضرر ورزش ایران است و 
در رنکینگ مدالی کاروان ورزش کشورمان در آوردگاه بزرگی 
همچون بازی های آسیایی و المپیک تاثیر منفی خواهد داشت.
محبی در پایان با اظهار تعجب از تصمیمات اخیر کمیته 
ملی المپیک در رابطه با بودجه فدراسیون ها گفت: واقعا جای 
ســوال دارد که چطور هیئت اجرایی کمیتــه ملی المپیک، 
بودجه کشتی را کاهش می دهد اما پرداخت بودجه همیشگی 

به برخی فدراسیون های خاص همچنان ادامه دارد.
چندی پیش رضا الیق دبیر فدراسیون کشتی اعالم کرد 
با وجود اینکه کشــتی گیران ملی پوش، بازی های آســیایی و 
رقابت های جهانی را پیش رو دارند، هیئت اجرایی کمیته ملی 

المپیک بودجه فدراسیون کشتی را کاهش داده و این در حالی 
است که بخشی از بودجه سال ۹6 نیز پرداخت نشده است.

به گفته دبیر فدراسیون کشتی، بودجه دریافتی سال ۹۵ 
که حدود ۵/۵  میلیارد بوده در سال ۹6 به 3 میلیارد و نهصد 
میلیــون کاهش پیدا کرده که از این مبلغ هم تنها ۵۰ درصد 
در اختیار فدراسیون قرار گرفته است. ضمن اینکه بودجه سال 
۹7 نیز ۲ میلیارد تومان اعالم شــده که ۵۰ درصد نسبت به 
سال گذشته و 6۰ درصد نسبت به سال ۹۵ کاهش یافته است. 
این تصمیمات در حالی در خصوص فدراســیون کشتی اتخاذ 
شده که تمامی فدراسیون ها 8۰ درصد بودجه اعالمی خود را 

دریافت کرده اند.

کسب افتخار با دست خالی!

انتظارات باال از کشتی با چاشنی کاهش بودجه

ایگور کوالکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی سه بر صفر و قاطع تیم ملی والیبال ایران برابر چین در نخستین دیدار هفته سوم لیگ ملت های والیبال ۲۰۱8 در نشست خبری درباره این برد شیرین گفت: بازی امروز)دیروز( برایمان بسیار 
مهم بود چون باخت در دو بازی قبل در سن خوان آرژانتین سخت بود. البته عملکرد بازیکنان هم امروز)دیروز( باالتر از حد انتظار من بود. بعد از سفر طوالنی 38 ساعته به روسیه، بازیکنانم به خوبی، با انگیزه باال و با قدرت در اینجا از دو روز پیش تمرین کردند. 
امروز)دیروز( واکنش بازیکنانم برابر عملکرد تیم چین به موقع و خوب بود. او ادامه داد: بازی قبلی چین برابر فرانسه هم آنقدر خوب بود که نشان دادند چینی ها از پتانسیل باالیی برخوردارند. البته یک اتفاق هم بین تیم چین و ایران افتاد که مورد مهمی نبود 
اما به بازیکنان انگیزه داد. بازیکنانم برابرچین انگیزه باالتری داشتند. سرمربی تیم ملی ایران در ادامه درباره بازی های بعد ایران در روسیه خاطرنشان کرد: من به بهترین ها امید دارم. دو بازی بعدی ما برابر تیم های قدرتمند برزیل و روسیه میزبان خواهد بود. 

قول پیروزی نمی دهم اما قول جنگی تمام عیار را خواهم داد. بازی در میادین بزرگ برابر تیم های قدرتمند برای بازیکنان تجربه خوبی به شمار می آید و از اهمیت باالیی برخوردار است.

پس از سفر ۳۸ ساعته عملکرد بازیکنان باالتر از حد انتظارم بود              کوالکوویچ: برابر برزیل و روسیه قول جنگی تمام عیار را می دهم


