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ورزشی
لیگ برتر فوتبال از امروز وارد هفته سوم میشود

الحاجی گرو به استقالل پیوست
مهاجم نیجریهای با عقد قراردادی رسمی با استقالل قرارداد امضا کرد .بعد از
قطعی شدن جدایی تیام از استقالل ،مدیران این باشگاه خیلی زود کار خود برای
انتقال جانشــین او را آغاز کردند و موفق شدند نظر الحاجی گرو را برای حضور
در این تیم جلب کنند .الحاجی گرو که دوشنبه شب وارد ایران شده بود روز سه
شنبه در تستهای پزشکی ایفمارک شرکت کرد تا تاییدیه سالمتی خود را برای
حضور در اســتقالل بگیرد .گرو دیروز بعد از تایید در تست پزشکی قرارداد خود
را با استقالل امضا کرد تا رسما کار خود را با آبیها آغاز و تالش کند برای بازی
با پارس جنوبی جم در ترکیب استقالل به میدان برود .قرارداد مهاجم نیجریهای
با استقالل  3ساله خواهد بود و این بازیکن 24ساله تا پایان لیگ بیستم در این
تیم ماندنی خواهد بود.
سامان قدوس راهی اللیگا شد
ستاره ایرانی باشگاه اوسترسوند سرانجام به اللیگا کوچ کرد تا بازی در یکی از
معتبرترین رقابتهای اروپا را تجربه کند .سامان قدوس کاپیتان ایرانی اوسترسوند
و بهترین ستاره ماه گذشته لیگ سوئد در میان تمام گمانه زنیهایی که پیرامون
حضورش در تیمهای فرانسوی و انگلیسی به گوش میرسید در انتقالی غیرمنتظره
و جذاب راهی یکی از معتبرترین لیگهای اروپا شد تا از این پس شاهد هنرنمایی
او در اللیگا باشیم .تیم اوئسکا که برای نخستینبار در تاریخ  58ساله خود در فصل
 2018 -2019اللیگا شرکت خواهد کرد دیروز با قراردادی سه ساله قدوس را به
خدمت گرفت تا وی ســومین ایرانی اللیگا لقب بگیرد .باشگاه اوئسکا که در این
فصل صعود به اللیگا را تجربه کرد در حال حاضر هدایتش بر عهده یک چهره نام
آشــنای آرژانتینی به نام لئو فرانکو قرار دارد ،دروازه بان سابق باشگاههای آتلتیکو
مادرید و ساراگوســا همین طور تیم ملــی آرژانتین که در اولین تجربه مربیگری
خود موفق شد دست به کار بزرگی بزند و این تیم را به اللیگا برساند.در فهرست
بازیکنان حال حاضر این باشــگاه نفرات خارجی کم دیده نمیشــود تا جایی که
در بین مهاجمان دو مهاجم ایتالیایی و هندوراســی در کنار دو اســپانیایی دیده
میشود که لئو فرانکو برای تقویت این خط به خرید سامان قدوس ستاره ایرانی از
اوسترســوند پرداخت تا در کنار ساموئل لونگو که به صورت قرضی از اینتر در این
تابستان راهی اوئسکا شده خط آتش ویرانگری بسازد.
صعود مس سونگون به نیمهنهایی آسیا
تیم فوتســال مس سونگون موفق شد با پیروزی برابر حریف خود به مرحله
نیمه نهایی مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا راه یابد .تیم فوتسال مس سونگون
در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا از ساعت ۱۱:۳۰
دیــروز به مصاف تیم ارم قرقیزســتان رفت و در نهایت موفق شــد با نتیجه ۸
بر  ۳از ســد حریف خود عبور کند و به مرحله نیمه نهایی برســد .مســیها در
مرحله نیمهنهایی باید روز جمعه ( ۱۹مرداد) به مصاف برنده واموس اندونزی و
نفتالوسط عراق بروند.
سنگربان جدید چلسی؛ گرانترین گلر تاریخ
چلســی به زودی قرارداد رســمی خود با کپا آریزابــاالگا دروازه بان جوان
بیلبائو را امضا خواهد کرد.چلســی خیلی سریع و در آستانه بسته شدن پنجره
نقــل و انتقاالتی لیــگ برتر با کپا آریزاباالگا دروازه بان جــوان بیلبائو به توافق
رســیده و امروز با پرداخت بند  80میلیون یورویی قرارداد او ،رســما کپا را به
عنوان گرانترین گلر تاریخ فوتبال به خدمت خواهد گرفت و رکورد آلیسون بکر
سنگربان جدید لیورپول کمتر از یک ماه شکسته خواهد شد.کپا دیروزبه همراه
مدیر برنامه خود برای بررســی شرایط حقوقی قرارداد چلسی وارد شهر مادرید
شده و چلسی امیدوار است توافق با او به سرعت صورت گرفته و کپا بعد از حاضر
شدن در تمرینات چلسی در روز پنج شنبه ،قادر به حضور در ترکیب این تیم در
اولین دیدار لیگ برتر برابر هادرسفیلد باشد.بدین ترتیب چلسی نیز دیگر مشکلی
بــا فروش تیبو کورتوا دروازه بان بلژیکی خود به رئال مادرید نخواهد داشــت و
احتماال این  2انتقال امروز و فردا نهایی خواهد شد.
پوالدی همچنان مجرم است
رئیساداره ســرمایه انسانی سرباز ســتاد کل نیروهای مسلح معتقد است
ورزشــکاران و قهرمانان در قالب مصوبات جدید کــه معادل معافیت تحصیلی
برای آنها در نظر گرفته شــده است ،میتوانند بدون مشکل دوران قهرمانی خود
را ســپری کنند و سپس به خدمت مقدس ســربازی اعزام شوند .سردار کمالی
مقدم گفت :هفت ملیپوش فوتبال ایران نیز با توجه به اینکه زیر ســی ســال
ســن دارند در قالب تصمیمات جدید مشــکلی برای همراهی تیم ملی فوتبال
ایران نخواهند داشــت و تیم ملی میتواند همچنان از توانمندی آنها بهره ببرد.
وی همچنین تاکید کرد مشــکل خروج از کشــور قهرمانان که پیش از این با
فرآیند طوالنی همراه بود نیز حل شــده اســت و قهرمانان نیز مشــکلی از این
بابت ندارند.کمالی معافیت دائم قهرمانان و افتخارآفرینان ورزش کشــور را فقط
منوط به تطابق با قانون سرباز قهرمان دانست و اظهار کرد :معافیت ورزشکاران
و قهرمانان از خدمت مقدس سربازی فقط مشمول افرادی میشود که بتوانند با
توجه به عناوینی که بهدست آوردهاند مشمول معافیت شوند بهطوری که نفرات
اول تا ســوم قهرمانان بازیهای المپیک ،قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی
جهان و نفرات اول بازیهای آسیایی در رشتههای ورزشی تحت پوشش کمیته
بینالمللی المپیک همچنین مقام آوران اول تا سوم مسابقات جام جهانی فوتبال،
بسکتبال و والیبال میتوانند از این معافیت بهرهمند شوند.او در پاسخ به موضوع
مهرداد پوالدی گفت :این مصوبات شامل قهرمانان میشود اما درخصوص مهرداد
پوالدی ابتدا باید به جرم او رسیدگی شود.
اعزام حیدری و قاسمی به بازیهای آسیایی جاکارتا
بیژن حیدری و سعید قاسمی به منظور قضاوت در بازیهای آسیایی 2018
عازم اندونزی شدند .بازیهای آسیایی  – 2018جاکارتا در بخش فوتبال مردان
با حضور  26تیم در شــش گروه از  19مرداد لغایت دهم شــهریورماه در حالی
در جاکاتار برگزار میشــود کــه از ایران بیژن حیدری به عنوان داور وســط و
ســعید قاسمی به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند .برهمین اساس
نمایندگان داوری ایران به این رقابتها اعزام شــدند.الزم به توضیح اســت ،تیم
فوتبال امید کشــورمان در گروه  Fبا تیمهای عربســتان ،میانمار و کره شمالی
همگروه است.
مذاکره با بشار برای تمدید قرارداد
باشــگاه پرســپولیس بهزودی قرارداد هافبک عراقی خود را تمدید خواهد
کرد.باشــگاه پرسپولیس به خواســته برانکو بیش از یک ماه پیش قصد تمدید
قرارداد با بشــار رســن را داشــت ،اما این بازیکن قبل از هر مذاکرهای در مورد
تمدید قراردادش خواســتار تسویه حساب مالی بابت قرارداد فصل پیش خود با
پرســپولیس شد.از آنجا که بشار به بازیکن ثابت پرسپولیس تبدیل شده است و
برانکو نیز از نظر فنی و اخالقی به این بازیکن نیاز دارد ،باشــگاه پرسپولیس در
نظر دارد هفته آینده ضمن تســویه حساب با بشار قرارداد او را نیز حداقل برای
دو فصل دیگر تمدید کند.برانکو نیز این هشــدار را به مسئوالن باشگاهش داده
اســت که قبل از اینکه بشار مشتریهای زیادی در آسیا پیدا کند ،برای تمدید
قرارداد او اقدام کنند.

رونوشت آگهی حصر وراثت

خانم کبری محمدی دارای شناسنامه  3447به شرح دادخواست
به کالســه یک سیار از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت
نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان حســن محمدی به
شناســنامه  3در تاریــخ  1397/5/7اقامتــگاه دائمــی خود در
شهرســتان آوج بدرود زندگی گفته ورثــه حینالفوت آن مرحوم
منحصر است به:
 -1کبری محمدی فرزند حســن شــماره شناسنامه  3447متولد
( 1359دختر متوفی)
 -2زهرا محمدی فرزند محرمعلی شــماره شناســنامه  27متولد
( 1341همسر متوفی)
 -3حدیث محمدی فرزند حسن شماره شناسنامه  413متولد 1366
(دختر متوفی)
 -4مائده محمدی فرزند حسن شماره ملی  5380043712متولد
( 1372دختر متوفی)
 -5لیال محمدی فرزند حسن شماره شناسنامه  129متولد 1363
(دختر متوفی)
 -6علی محمدی فرزند حســن شماره ملی  5380110339متولد
( 1379پسر متوفی)
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک
نوبــت آگهی مینماید تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیتنامه از
متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یک ماه به شورا
تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.

صمدی  -قاضی شورای حل اختالف آوج

پرسپولیس در اهواز به دنبال سومین برد متوالی است
استقالل – تراکتورسازی؛ نبرد دیدنی در ورزشگاه آزادی

سرویس ورزشی-
دیدار اســتقالل و تراکتورســازی در تهران و تقابل
تیمهای پرســپولیس و استقالل خوزســتان در اهواز،
مهمترین دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتبال است.
هفته ســوم رقابتهای لیگ برتر از امــروز با برگزاری چهار
بازی آغاز میشــود .در حســاسترین بازی امروز پرسپولیس در
اهواز مهمان استقالل خوزستان است .سرخپوشان که در دو بازی
گذشــته صاحب پیروزی شــدند ،در این دیدار نیز به دنبال سه
امتیاز هســتند تا حداکثر امتیازات را در سه هفته نخست کسب
کرده باشند.
میزبان اهوازی که در رده سیزدهم جدول شانزده تیمی لیگ
برتر قرار دارد به دنبال نخستین پیروزی خود در لیگ هجدهم با
سرمربیگری یزدی است .خوزستانیها که تنها یک امتیاز در این
فصل کســب کردهاند ،به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی هستند
و ضمن دل کندن از تیمهای قعرنشــین به دنبال قرار گرفتن در
میانههای جدول هستند.
صدرنشــین یکهتاز لیگ برتر در خوزستان به دنبال سومین
پیــروزی پیاپی خود اســت تا در ســومین فصل خــود باز هم
صدرنشینی خود را به سایر تیمها اثبات کند .شاگردان برانکو در
هفته اول موفق شدند پدیده را شکست دهند و در هفته دوم نیز
فوالد را متحمل شکست سنگینی کردند به دنبال تکرار این نتیجه
برابر دیگر تیم خوزستانی یعنی استقالل خوزستان هستند .البته
تکلیف دروازه پرسپولیس هنوز مشخص نشده و معلوم نیست که
برانکو میخواهد دوباره فرصتی را به رادوشــوویچ دهد تا سومین
کلین شیت فصل خود را انجام دهد یا دوباره به گلر ملیپوش خود
اعتماد میکند و بیرانوند را درون دروازه قرار میدهد.
نساجی مازندران – پارس جنوبی جم
تیم پنجم جدول یعنی پارس جنوبی که توانســته بود نفت
مسجد ســلیمان را شکســت دهد و در دیداری نزدیک بازی را
به فوالد واگذار کند ،فرصت مناســبی دارد تا در صورت کســب
ســه امتیاز برابر تیم تازه صعود کرده نســاجی ،به جمع سه تیم
اول جدول راه یابد .شــاگردان نکونام هم که هفته گذشته موفق

شــدند نخســتین امتیاز تاریخ لیگ برتری خود را در تبریز برابر
تراکتورســازی کسب کنند ،به دنبال تاریخسازی کسب نخستین
پیروزی خود در ورزشگاه خانگی هستند.
گسترش فوالد – سپیدرود رشت
گسترش فوالد در حالی ســومین بازی خود را در لیگ برتر
تجربــه میکنند که باید به مصاف ســپیدرود بحــرانزده بروند.
جنجالهای هفته گذشــته شــاگردان خداداد عزیزی در دیدار
ســپاهان و شکست ســنگین مقابل این تیم باعث شد تا نماینده
رشت وارد حاشیه شود و قرار گرفتن در قعر جدول تنها تیم بدون
امتیاز لیگ هجدهم باشــد .گسترش فوالد هم هنوز درگیر تغییر

مشکالت عجیب تیم ریشهدار و مردمی سپیدرود رشت!

نام خود اســت و هنوز مجوز رسمی تغییر نام این تیم از گسترش
فوالد به ماشینســازی صادر نشده است .شاگردان فیروز کریمی
در دو دیدار قبلی خود دو تســاوی کســب کردند و در رده دهم
قرار دارند.
سایپا – ذوب آهن
دو تیم چهارم و ششم جدول ردهبندی سومین بازی خود را
در حالی در تهران برگزار خواهند کرد که ذوبیها توانستند هفته
گذشــته مقابل استقالل به تساوی برســند و انگیزه زیادی برای
صدرنشینی موقت دارند .البته صدرنشینی موقت این تیم مشروط
به شکست پرسپولیس مقابل استقالل خوزستان است .سایپا که

هفته گذشته شکست سنگینی مقابل پیکان متحمل شد توانسته
بود ســپیدرود قعر جدولی را در هفته اول شکست دهد و اکنون
به دنبال بازگشت و کســب پیروزی مقابل شاگردان امید نمازی
است.
استقالل  -تراکتورسازی
اما در ادامه دیدارهای هفته ســوم ،روز جمعه نیز چهار بازی
برگزار میشود که در حساسترین دیدار تیم استقالل در ورزشگاه
آزادی میزبان تراکتورســازی تبریز اســت .دو هفته از رقابتهای
لیگ برتر در حالی گذشته است که دو تیم پرطرفداران کشورمان
اســتقالل و تراکتورسازی با سرمربیان خارجی خودشان «وینفرد
شــفر» و «جان توشــاک» هنوز نتوانســتهاند بردی را در لیگ
هجدهم بدست آورند.
این دو تیم حاال بعد از دو تســاوی در بازیهای اول خود در
لیگ برتر جمعه شــب در ورزشگاه آزادی به مصاف هم میروند.
شــرایط این دو تیم در شروع لیگ امســال شبیه شرایطشان در
فصل گذشــته اســت .آنها در لیگ هفدهم هم در حالی در هفته
سوم به مصاف هم رفتند که هیچکدام هنوز نتواسنته بودند بردی
را بدست آورند و در آن بازی استقاللیها که «علیرضا منصوریان»
را روی نیمکت خود میدیدند ،موفق شدند با شوت دیدنی «سرور
جپاروف» هافبک ازبکستانی خود ،از سد تراکتورسازی بگذرند و
اولین برد خود در لیگ هفدهم را بدست آورند.
برنامه کامل دیدارهای هفته سوم به این شرح است:
پنجشنبه  18مرداد 1397
* گسترش فوالد ..............................سپیدرود رشت (ساعت )۱۸:۱۵
* سایپا............................................................ذوبآهن(ساعت )20:30
* استقالل خوزستان ..............................پرسپولیس (ساعت )20:30
* نساجی مازندران ......................پارس جنوبی جم (ساعت )20:30
جمعه  19مرداد 1397
*پدیده ................................................صنعت نفت آبادان (ساعت )20
ت مسجد سلیمان ..................فوالد خوزستان (ساعت )20:30
* نف 
* استقالل ..................................تراکتورسازی تبریز(ساعت )20:30
* سپاهان اصفهان ............................................پیکان (ساعت )20:30

ساعی :مسئوالن فدراسیون تکواندو تمایلی به استفاده از من ندارند

تیم ســپیدرود رشت که امروز میهمان گسترش فوالد تبریز اســت برای سفر به این شهر دچار مشکالت
عجیبی شد.
تیم فوتبال سپیدرود رشت هفته دوم در رشت با  ۶گل مقابل سپاهان شکست خورد که این نتیجه باعث شد برای خداداد
عزیزی در رشت مشکالتی پیش بیاید .سرمربی سپیدرود به منظور جلوگیری از حاشیههای بیشتر تمرینات تیمش را به تهران
منتقل کرد و در این هفته در یکی از هتلهای تهران مستقر بود .ظهر دیروز در حالی که بازیکنان سپیدرود قصد داشتند هتل
محل اقامتشــان را به مقصد فرودگاه ترک کنند به دلیل عدم تسویه حساب این امکان برایشان میسر نشد .مسئولین هتل
محل اقامت ســپیدرود کارت بازیکنان این تیم را ضبط کرده و به آنها اجازه خروج از هتل را ندادند و خروج شــان از هتل را
منوط به تسویه حساب مالی کردند .این اتفاق در حالی افتاد که هیچ یک از مسئولین باشگاه سپیدرود هم برای حل مشکل
در محل حاضر نبودند .در حالی که کاروان سپیدرود بالتکلیف در هتل حضور داشتند ،پروازی که باید آنها را به تبریز میرساند
به سمت تبریز حرکت کرد .این هم شکل دیگری از دردسرهای تیم سپیدرود در فوتبال ایران است.
بدون تردید فوتبال ما یکی از عجیبترین شــیوههای باشگاهداری دنیا را داراســت .تیمهای مردمی و ریشهداری چون
سپیدرود آنقدر از نظر مالی و مدیریتی ضعیف هستند که نمیتوانند با هتل تسویه حساب کنند ،ولی باشگاههای فاقد هوادار
که اصال مشخص نیست فلسفه وجودی شان چیست ،بدون دغدغه مالی به فعالیتشان ادامه میدهند! جالب اینکه در چنین
شرایطی وزیر ورزش و جوانان مدعی میشود فوتبال باشگاهی بهترین شرایط تاریخی خود را پشت سر میگذارد!

در شــرایطی که تصور میرفت هادی ساعی به زودی فعالیتش را در فدراســیون تکواندو از سر گیرد ،او
درتازهترین صحبت هایش تاکید کرد که مسئوالن فدراسیون تمایل ندارند با او کار کنند.
توگویی با خبرگزاری فارس اظهار داشت :درخصوص بازگشتم به تکواندو باید بگویم آقایان احتماال
هادی ساعی در گف 
نمیخواهند من باشــم .اگر بنده دو سه بار با مسئوالن فدراسیون جلســه داشتم؛ برای این بود که حس کردم همه خانواده
تکواندو میخواهند که من باشــم ،اما گویا فدراســیون دوست ندارد من باشــم .ضمن اینکه بنده درخواست نکرده بودم آن
جلسات برگزار شود .فدراسیون درخواست کرده بود و من هم حسن نیت خودم را به آنها و خانواده بزرگ تکواندو نشان دادم.
وی افزود :فکر میکنم ماجرا از طرف فدراســیون منتفی شده است .بنده فقط خواستم به جامعه تکواندو نشان دهم در
گذشته دین خودم را به تکواندو ادا کردم و حاال نیز حسن نیتم را به خانواده تکواندو نشان دادم ،اما متاسفانه گویا این اراده در
فدراسیون نیست که تکواندو به روزهای خوب خود بازگردد .امیدوارم بچهها در جاکارتا نتیجه بگیرند و ما هم خوشحال شویم.
ساعی در پایان تصریح کرد :بنده شخصا با تیم ملی و کادر فنی مشکلی ندارم ،اگر تکواندو شرایط خوبی داشته باشد پا
پیش نمیگذارم و از دور به موفقیتهای این رشته نگاه میکنم و خوشحال میشوم ولی وقتی شرایط این رشته خوب نیست
دلم برای مربیان بازیکنساز ،تکواندوکاران و مربیان تیم ملی میسوزد و تالش میکنم به آنها کمک کنم.من جایگاهم را در
بین  52فدراســیون دارم و با آنها کار میکنم و این نیســت که محتاج باشم که به دور از ورزش هستم .بازهم برای تیم ملی
تکواندو ایران در بازیهای آسیایی آرزوی موفقیت میکنم.

دو میلیون دالر ارز دولتی برای اعزام کاروان ایران به بازیهای آسیا

انفجار مهیب در مجموعه ورزشی انقالب سه کشته به جا گذاشت

به گفته رئیسکمیته ملی المپیک برای اعزام کاروان ایران به بازیهای آســیایی ٢ ،میلیون دالر ارز دولتی
تامین شده است.
کاروان ورزش ایران که در آســتانه اعزام به محل برگزاری بازیهای آســیایی قرار دارد بــدون کوچکترین دغدغه در
رابطه با مســائل مالی و حتی مباحث مربوط به ارز دولتی عازم این روبداد خواهد شــد .این مهم از آنجا مورد تاکید رئیس
کمیته ملی المپیک اســت که این کمیته تا به امروز حدود  ٧٥درصد بودجه فدراســیونها در سال جاری را پرداخت کرده
است.
این در حالی اســت که فدراسیونها سال گذشــته و پیش از تغییرات مدیریتی در کمیته ملی المپیک ،تنها  ٣٨درصد
بودجــه خــود را دریافت کرده بودند که البته با پیگیری صالحی امیری ،این رقم در همان ماههای اولیه مدیریت وی به ١٠٠
درصد رسید.
دیگر اینکه ارز دولتی الزم برای کاروان بازیهای آســیایی نیز خیلی وقت پیش تامین شده است.صالحی امیری در این
زمینه اعالم کرد که سجادی سرپرست کاروان بازیهای آسیایی یک میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار دالر برای ارز دولتی
پیشبینی کرده بود اما ما  ٢میلیون دالر در اختیار وی قرار دادیم.
همچنین به گفته این مقام مسئول در کمیته ملی المپیک ،در مجموع  ١٥میلیارد تومان برای اعزام کاروان به بازیهای
آسیایی هزینه شده است.

انفجار در محوطه مجموعه ورزشی انقالب در حالی منجر به کشته شدن سه نفر از کارگران شد که هنوز دالیل
دقیق این انفجار مشخص نشده است.
شــامگاه سهشــنبه با اتفاقی تلخ همراه بود که جامعه ورزش را تحت تاثیر قرار داد؛ چرا که انفجاری در بخش موتورخانه و
تاسیسات آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک مجموعه ورزشی انقالب رخ داد و منجر به آتشسوزی و جان باختن چند نفر شد.
این انفجار به حدی شــدید بود که ساختمانهای اطراف محل حادثه را لرزاند اما دلخراشی آن جایی بود که منجر به جان
باختن ســه نفر از کارگرانی شد که در محوطه مشغول به خدمت بودند .ساعتها از انفجار حادثه گذشته اما هنوز دالیل دقیق
وقوع آن مشــخص و اعالم نشده این در حالی است که بنابر اعالم روابط عمومی مجموعه ورزشی انقالب ،دقایقی پس از انفجار
شامگاه سهشنبه عوامل مجموعه ،مدیرعامل شرکت توسعه ،مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقالب و نیز مأموران آتشنشانی و
عوامــل نیروی انتظامی در محل حادثه حاضر و اوضاع را تحت کنترل گرفتند .البته صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک
اینچنین اعالم کرده که اقدام برای در مدار قرار گرفتن چیلر هوایی تعمیر شده توسط پیمانکار در محیطی که نشتی گاز داشته
و اتصال به برق داشــته ،علت انفجار بوده اســت با این حال اما هنوز گزارش دقیق کارشناســی آتشنشانی در مورد علت وقوع
این حادثه اعالم نشــده است .آتشســوزی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در حالی رخ داده که این آکادمی محل اردوی
برخی ورزشــکاران اعزامی به بازیهای آســیایی است .البته اعالم شده که در این حادثه ،آسیبی متوجه هیچ یک از ورزشکاران
نشده است اما سه تن از کارگران پیمانکار تاسیسات آکادمی ملی المپیک که به خاطر وقوع حادثه جان خود را از دست دادند.

پیشنهادهای جدید برای جذابتر شدن لیگ برتر بسکتبال

نخســتین جلسه هماهنگی باشــگاههای لیگ
برتری بسکتبال دیروز در غیاب مهرام نایب قهرمان
فصل گذشته برگزار شد.
نخستین جلسه هماهنگی باشگاههای لیگ برتری برای
فصل آینده دیروز برگزار و نمایندگان باشگاهها شرایط خود
را اعالم کردند .در جلسه هماهنگی لیگ برتر بسکتبال ایران
باشــگاههای پتروشیمی بندرامام ،شــهرداری گرگان ،آویژه
صنعت پارســا ،پدافند رعد دزفول ،شهرداری تبریز ،دانشگاه
شــیمیدر حضور داشتند و مهرام نایب
آزاد ،نیروی زمینی ،و
ُ
قهرمان دوره گذشــته غایب بود .نماینده باشــگاه آبادان به

پرواز تهران نرســیده بود .هدف اصلی چنین نشستی ایجاد
هماهنگیهای الزم و تحلیل آیین نامه جدید مسابقات و بحث
و تبادل نظر در جهت هر چه بهتر برگزار شــدن رقابتهای
فصل جدید بود .در این جلسه پیشنهادات متعددی ارائه شد.
یکی از پیشنهادات ارائه شده دراین جلسه این بود که سقف
تعداد بازیکنان هر باشــگاه از  15به  17بازیکن افزایش پیدا
کند .از این تعداد  17بازیکن هر باشــگاه باید مجاز باشد که
دو خارجی و  15بازیکن ایرانی داشته باشد.
پیشنهاد مهم دیگر ارائه شده در این جلسه هماهنگی
لیگ برتر به برگزاری فینال فصل جدید برمی گشت .براساس

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم

مــدرک فارغالتحصیلــی اینجانب ســید بابــک رحمانی فرزند ســیدعلی به
شــماره شناســنامه  2130117678صادره از آمل در مقطع کارشناسی رشته
میکروبیولوژی صادره از واحد دانشگاهی آزاد تنکابن با شماره  312/6/8مفقود
گردیده اســت و فاقد اعتبار میباشد .از یابنده تقاضا میشود اصل مدرک را به
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن به نشانی مازندران -تنکابن کیلومتر  3جاده
چالوس -ولیآباد ارسال نماید.
آگهی ابالغ وقت رسیدگی به آقایان ابوذر عمویی
فرزند محمد و جابر عمویی فرزند محمد

شکایت آقای فرود محمدپور فرزند بهادر علیه آقایان ابوذر عمویی فرزند محمد و جابر عمویی فرزند محمد دائر بر خیانت
در امانت (با تغییر عنوان مجرمانه از ســرقت به خیانت در امانت) موتور آبکش و تانکر آب مطرح که به این شعبه ارجاع و
به شــماره پرونده کالســه  9509983645500416شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر سمیرم (جزایی سابق) ثبت و وقت
رسیدگی مورخ  1397/6/14ساعت  11:00تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی
به علت مجهولالمکان بودن متهمین مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میگردد تا متهمین ظرف یک
ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی
در دادگاه حاضر گردند.
دادرس شعبه  101دادگاه کیفری دو شهر سمیرم (جزایی سابق)
محمد همت

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده 18
آئیننامه اجرای اسناد رسمی الزماالجرا

بدینوســیله به اکرم رضایی فرزند حسین متولد  1356/1/4شش  628کد
ملی  0620447273به نشــانی :اراک ،شــهرک گردو ،خیابان فردوسی ،الله
دو ،کدپســتی ( )3819134651ابالغ میشــود که آقای علــی علیدادی به
اســتناد قرارداد ذمه شماره  96/3/1-159399تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی
شــماره دو اراک جهت وصول مبلــغ  40/000/000ریال موضوع الزماالجرا
علیه شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه  9700099در
این اجرا تشــکیل و در جریان اقدام اســت و چون طبق گزارش مامور ابالغ
در آدرس تعیین شــده در اجرائیه شناخته نشــدهاید و بستانکار نمیتواند شما
را معرفــی نماید و برای این اداره هم معلوم نیســت لذا به اســتناد تقاضای
بســتانکار به شــماره وارده  97/5/15-3054و ماده  18آئیننامه اجراء مفاد
اجرائیه فوقالذکر یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار محلی آگهی
میشــود .چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی
ابالغ اجرائیه محســوب میشود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات
اجرائی برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد و به جز آگهی مزایده ،در
صورت بازداشت اموال آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
تاریخ انتشار97/5/18 :
منصوری

پیشنهاد نمایندگان باشگاهها فینال این فصل به صورت رفت
و برگشــت برگزار شود و تاریخ فینال از قبل مشخص باشد.
نمایندههای باشــگاهها درخواست کردند که این فصل تمام
دیدارها روزهای پنجشنبه برگزار شود .به منظور جلوگیری
از فشــار بر تیمها چنین پینشــهادی مطرح شد .حاضران
متفقالقول بودند که لیگ هفت ماه طول بکشد اما هفتهای
یک بازی داشته باشند.
پیشــنهاد دیگر باز هم به بازیکنان خارجی هر باشگاه
برمی گشــت .بر اســاس این پیشــنهاد هر تیم میتواند دو
بازیکن خارجی داشــته باشــد که میتواند آنها را تا مرحله

پلیآف تغییر بدهد اما در این مرحله دیگر هیچ تیمی مجاز
به تغییر بازیکن خارجی خود نیســت مگر اینکه آن بازیکن
مصدوم شــده باشد .نمایندههای باشگاهها درخواست کردند
که به تیمهای اول تا ســوم لیگ برتر بســکتبال جامهایی
ارزشمند اهدا شود .در کنار این کاپها به تیمهای اول و دوم
جایزه نقدی پرداخت شود.
پیشــنهاد بســیار مهم دیگر این بود کــه از این پس
«سهمیه ملی» برای تیمها نداشته باشد .جلسه نهایی برای
تصمیم گیری در رابطه با پیشنهادات مطرح شده و سایر امور
روز هفدهم شهریور ماه راس ساعت  10صبح برگزار میشود.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید داوود بصائری

غم شهادت دوستان را طاقت نیاورد

شــهید داوود بصائری در سال  1346در
شهر تهران دیده به جهان گشود.
وی در حالیکه  14ســال بیشتر نداشت،
در دوران دفاع مقدس و اواخر ســال  1361به
جبهههای حق علیه باطل اعزام شد.
داوود بصائــری در  22فروردیــن ســال
 ،1362در حالی که دانشآموز ســال ســوم
دبیرستان بود ،به شهادت رسید.
وی در نخســتین نامه خود از خوزستان
به زادگاهش ،پــس از اولین اعزامش به جبهه
چنین نوشــته است :میخواســتم که این نامه را برای مادرم بخوانید و بگویید؛
مــن به جبهه رفتم و چون مادرم خبر ندارد که من به جبهه رفتم ،میخواهم او
را دلداری بدهید و نگذارید ناراحت شود و به مادرم بگویید؛ چون میدانستم به
من اجازه نمیدهید به جبهه بروم برای همین به شما خبر ندادهام و امیدوارم از
من راضی باشی و دعای خیر یادت نرود .چون من دیگر غم شهادت دوستان را
طاقت نیاورده ،به جبهه رفتم .و اگر پرسید درسات چه میشود ،بگویید که من
درسم خیلی خوب شده بود و میتوانم بعدا بیایم امتحان بدهم.
برنامه دیدارهای هفته چهارم فوتبال لیگ برتر
پنجشنبه  25مرداد 1397
* سپیدرود رشت  .....................................................................پدیده (ساعت )20:30
* پیکان  ......................................................................گسترش فوالد (ساعت )20:30
* پارس جنوبی جم  ............................................................استقالل (ساعت )20:30
* فوالد  ...................................................................نساجی مازندران (ساعت )20:30
جمعه  26مرداد 1397
*تراکتورسازی  ...........................................................................سایپا (ساعت )19:45
*ذوب آهن  .............................................................................سپاهان (ساعت )20:15
ت مسجد سلیمان (ساعت )20:30
*پرسپولیس  ...................................................نف 
*صنعت نفت آبادان  .........................................استقالل خوزستان (ساعت )20:30
جدول ردهبندی لیگ برترفوتبال-جامخلیجفارس
بازی برد

تیم

2

 .1پرسپولیس
 .2سپاهان
 .3پیکان

2

1

2

1

2
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1
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0
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1

0

1

2

0

2

0

2

2

0

2

0

1

 .13استقالل خوزستان

2

0

1

1

 .15نفت مسجدسلیمان

2

2
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2
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1
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2

0
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2
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3
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2

0
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3
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1
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1

1

1

1
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1

1

5
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2

1

2

1

4

0

2

1

2

-1

9

1

0
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برنامه دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر فوتسال
پنجشنبه  18مرداد 1397
*پارسیان شهر قدس................................................................................شهروند ساری
*مقاومت قرچک.............................................................................................گیتیپسند
*ارژن شیراز...................................................................................................اهورا بهبهان
*سنایچ ساوه...........................................................................................شهرداری ساوه
*فرشآرا.....................................................................................سوهان محمد سیما قم
*آذرخش بندرعباس..................................................................................مقاومت البرز
پنجشنبه  26مهر 1397
*مس سونگون..............................................................................................حفاری اهواز
تمام دیدارها از ساعت  18آغاز میشود.

جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال

بازی برد مساوی باخت گلزده گلخورده تفاضل گل امتیاز
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0
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 .1گیتیپسند 
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2

2
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1
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0
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7
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3
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6
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8

8
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برگ ســبز  SLX 405مدل  95به شماره پالک
 565ل  96ایران  33و شماره موتور164b0066247
و شاسی  NAAM31FEVGH023877مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز یکدستگاه زانتیا نقرهای رنگ مدل  1387به
شــماره پالک انتظامی  138ج  39ایران  85و شماره
موتور  745692و شماره شاسی S1512287165451
به نام آقای مصطفی مباشــری فرزنــد حبیباهلل به
شــماره ملی  3621454446مفقــود گردیده از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

شرکت تحقیقاتی و خدمات فنی مکانیزه چغندر قند ارومیه(سهامی خاص)
شماره ثبت 2553 :شناسه ملی10220059454 :

اخطار اجرایی

شرکت تحقیقات و خدمات فنی مکانیزه چغندر قند ارومیه (سهامی خاص)
شماره ثبت 2553 :شناسه ملی 10220059454

رونوشت آگهی حصر وراثت

محکومعلیه  -1عبداهلل معین فرزند اردشیر محل اقامت سمیرم
خیابان قدس روبروی دامپزشکی  -2سعید فتاحی وانایی فرزند حجتاله مجهولالمکان
محکومله :حامد طالیی فرزند عنایت محل اقامت سمیرم جنب دامپزشکی
محکومبه :بموجب رای شــماره  953مورخ  96/11/3شــورای حل اختالف سمیرم شعبه اول حقوقی که قطعیت یافته
96
محکومعلیه محکوم است به خوانده ردیف اول پرداخت هزینه نقل و انتقال سند خودرو و خوانده ردیف دوم ملزم به حضور
در یکی از دفاتر اسناد رسمی کشور و انتقال سند خودرو به شماره انتظامی 251ج71ایران 71و پرداخت دویستوپنجاه هزار
ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان و پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت محکوم مینماید.

رئیس شورای حل اختالف شعبه اول حقوقی سمیرم

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم؛ وکیل قانونی یا قائممقام قانونی صاحب سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان
اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تحقیقاتی و خدمات فنی و مکانیزه چغندرقند ارومیه (سهامی خاص) دعوت به
عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت راس ساعت  10صبح روز سهشنبه مورخ 97/5/30
در محل ساختمان شرکت واقع در ارومیه کمربندی خاتماالنبیاء بعد از پل سوم خرداد -بعد از بوستان طبیعت -جاده
قرهحسنلو -آزمایشگاه آب و خاک و گیاه شرکت تحقیقات تشکیل میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1 :بررســی صورتهای مالی  1396و تصویب آن  -2تعیین بازرس قانونی  -3تعیین روزنامه
کثیراالنتشار  -4سایر مواردی که در صالحیت مجمع فوقالذکر باشد.
هیئت مدیره شرکت

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم؛ وکیل قانونی یا قائم مقام قانونی صاحب سهام و همچنین نماینده یا نمایندگان
اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تحقیقاتی و خدمات فنی و مکانیزه چغندر قند ارومیه(سهامی خاص) دعوت به عمل
میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده شرکت راس ساعت  12صبح روز سهشنبه مورخ 97/5/30
در محل ساختمان شرکت واقع در ارومیه کمربندی خاتماالنبیا بعد از پل سوم خرداد -بعد از بوستان طبیعت -جاده
قرهحسنلو -آزمایشگاه آب و خاک و گیاه شرکت تحقیقات تشکیل میگردد حضور بهمرسانند.
دستور جلسه -1 :تصمیمگیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت به مقدار  9/260/600/000ریال(نه میلیارد و
دویست و شصت میلیون و ششصد هزار ریال) -از مبلغ هفتصد و سی و نه میلیون و چهارصد هزار ریال به مبلغ ده
هیئت مدیره شرکت
میلیارد ریال -2 .سایر مواردیکه در اختیار مجمع فوقالذکر میباشد.
آقای یحیی شکاریدارغلو دارای شناسنامه شماره  452به شرح دادخواست به کالسه /700574ش  97/67از این
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که مرحومه شکوفه شریفپوردارغلو به شناسنامه
 219در تاریخ  93/2/31اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
 -1یحیی شکاریدارغلو  -2میرمجتبی شکاری دارغلو  -3سهیال شکاری دارغلو  -4فریبا شکاری دارغلو همگی
فرزند میرجبار ،فرزندان متوفیه .اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده  362قانون امور
حســبی را در یک نوبت آگهی مینماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
تاجالدین شاهمرادی -رئیس شعبه  67شورای حل اختالف ارومیه

ســند کمپانی و برگ ســبز خودروی تاکسی پراید به
رنگ زرد خورشــیدی با نوار شطرنجی مدل  1388به
شماره شاســی  S1412288926836و شماره موتور
 2789516بــه نام نواله عبدوس به شــماره انتظامی
 858ت  - 14ایران  86مفقود شــده و از درجه اعتبار
ساقط است.

بدینوسیله به متهم مجهولالمکان آقای حسن بیاتیان فرزند جهانزیر با کد ملی 2296372252
که مشــخصات بیشتری از ایشان در دسترس نمیباشد ابالغ میگردد حسب محتویات پرونده
کالســه  960157شعبه بازپرسی سمیرم متهم اســت به الصاق پالک خودرو دیگری بر روی
خودرو نظر به اینکه تحقیق و رســیدگی به اتهام مذکور برای  30روز پس از انتشــار آگاهی
تعیین شــده است الزم اســت در موعد مقرر برای دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه واقع در
دادسرای سمیرم حاضر شوید ،بدیهی است عدم حضور مانع از رسیدگی و ادامه تحقیقات نبوده
و تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شــد این آگاهی به تجویز ماده  174قانون آیین دادرسی کیفری
جهت ابالغ قانونی به نامبرده یک نوبت در یکی از روزنامههای کثیراالنتشار درج میگردد.

برگ ســبز زمین به شــماره قطعه  9518با کدنوســازی
 26203331واقع در شــهرکرد منطقه برم پهنه متعلق به
اینجانبان خدابنده شــفیعی و علی شفیعی فرزندان فرامرز
به شــماره شناســنامه به ترتیب  1145و  1021صادره از
شهرکرد مفقود شده از درجه اعتبار ساقط است.

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

رونوشت آگهی حصر وراثت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست
و ضمائم به خانم نیرهخان علی فرزند عباس

آگهــی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شــماره  425مورخ  1397/4/5هیئت اول موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرستان
پلدختر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ســعید پیری فرزند محمدرضا به شــماره
شناســنامه  858صادره از پلدختر در یک باب عمارت مســکونی به مساحت  186مترمربع
پــاک  1فرعی از  116اصلی واقــع در کاوکالی پلدختر بخش  7خرمآباد خریداری از مالک
رســمی آقای فیضاله محمودی (رشیدی) محرز گردیده اســت .لذا به منظور اطالع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را ب ه این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم1397/5/18 :
تاریخ انتشار نوبت اول1397/5/3 :

جهانگیر آزادبخت -رئیس ثبت اسناد و امالک پلدختر

بازپرس شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان سمیرم
سیدمحمد فقیهی محمدآبادی

آقای ابراهیم رفائینژاد فرزند نوروز دارای شناسنامه شماره  895به شرح دادخواست
به کالسه  970275از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح
داده که شــادروان صغری نصری شاهینی فرزند حسن به شماره شناسنامه  593در
تاریــخ  97/3/22در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر است به:
 -1محمد رفائینژاد فرزند نوروز شش  867پسر متوفیه
 -2ابراهیم رفائینژاد فرزند نوروز شش  895پسر متوفیه
 -3زیبا رفائینژاد فرزند نوروز شش  868دختر متوفیه
 -4مریم رفائينژاد فرزند نوروز شش  839دختر متوفیه
 -5زهرا رفائینژاد فرزند نوروز شش  559دختر متوفیه
 -6فاطمه محرمی قزوینی فرزند نوروز شش  9دختر متوفیه
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی مینماید
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

قاضی شعبه  4شورای حل اختالف شهر قزوین

خواهان آقای عباس صدیق فرزند علی دادخواســتی به طرفیت خوانده خانم نیرهخان
علی فرزند عباس به خواسته تعدیل اقساط مهریه دادنامه شماره 1388/12/26 -1159
صادره از شــعبه  10دادگاه عمومی حقوقی کرج مطرح که به این شــعبه ارجاع و به
شماره پرونده کالسه  9709982612600562شعبه  7دادگاه خانواده شهرستان کرج
( 26خانواده ســابق) ثبت و وقت رسدگی مورخ  1397/7/9ساعت  9تعیین که حسب
دستور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهولالمکان
بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار
آگهــی میگردد تا خوانــده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و
در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

منشی دادگاه حقوقی شعبه  7دادگاه خانواده
شهرستان کرج ( 26خانواده سابق)

کرج -میدان نبوت -خیابان دانشگاه هنر -انتهای خیابان بوعلی  -30جنب پارک
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