
سرویس ورزشی-
تیم های سپاهان اصفهان،پدیده مشهد ،صنعت نفت 
آبــادان، داماش گیالن و مس کرمان بــا پیروزی مقابل 
حریفان خود به مرحله یک چهــارم نهایی جام حذفی 

فوتبال باشگاه های ایران صعود کردند.
در چارچوب مرحله یک هشــتم نهایــی جام حذفی فوتبال 
ایران طی روزهای پنج شــنبه و جمعه هفته گذشــته 5 دیدار 
در شــهرهای مختلف کشور برگزار شــد. در دو دیداری که روز 
پنجشنبه انجام شد ابتدا تیم های مقاومت تهران و داماش گیالن 
از ساعت ۱۶:۱5 در تهران به مصاف هم رفتند که در پایان تیم 
داماش با برتری دو بر صفر به جمع هشت تیم برتر راه یافت. در 
این بازی، علی آل کثیر در دقیقه ۴۸ و میالد پورصف شــکن در 

دقیقه ۷5 برای داماش گلزنی کردند.
در ورزشــگاه غدیر اهــواز تیم صنعت نفت آبــادان مقابل 
استقالل خوزستان در دیداری پر افت و خیز و پرگل که داور هم 
سه بار اعالم ضربه پنالتی کرد به برتری 5 بر 2 رسید. تماشاگران 
بازی استقالل خوزستان و نفت آبادان در نیمه اول این مسابقه 
شــاهد یک بازی زیبا، تهاجمی و پرگل بودند که با حاشیه هایی 
در دقایق پایانی آن همراه بود. این دو تیم خوزســتانی که سال 
گذشــته تا مرحله نیمه نهایی جام حذفی پیــش رفته بودند، 
نمی خواستند در این مرحله با مسابقات وداع کنند و همین امر 
سبب شد تا این دربی استانی مطابق انتظارات جذاب و تماشایی 
از آب در بیاید. شــاگردان سرجیو بنتو در صنعت نفت درحالی 
کــه ابتدا با دو گل عقب افتاده بودند، با نتیجه عجیب 5 بر2 به 
برتری رسیده و جواز حضور در مرحله یک چهارم نهایی را کسب 
کردنــد. گل های این بازی را محمدرضــا مظاهری )۸( و ایمان 
مبعلی )2۴( برای اســتقالل و طالب ریکانی )۳۴- پنالتی(، رضا 
جبیره )2+۴5(، کرار جاسم )5۶- پنالتی( و جعفر سلمانی )۶۷ 

و ۷5( برای صنعت نفت به ثمر رساندند. کادر فنی و سرپرستی 
اســتقالل خوزستان نســبت به قضاوت پیمان فرخی مهر داور 
مســابقه در خصوص اعالم سه ضربه پنالتی به سود نفت آبادان 
اعتراض داشتند. کرار جاسم در نیمه اول یکی از ضربات پنالتی 

نفت آبادان را به هدر داد.
دیروز هم در سه دیداری که برگزار شد تیم مس کرمان از 
ســاعت ۱۶:۴5 در خانه خود میزبان تیم سیراف کنگان بوشهر 
بود که این بازی در نهایت با نتیجه 5 بر 2 به ســود تیم میزبان 
به پایان رسید. شروین بزرگ )سه گل در دقایق ۴5، ۴۶ و ۷۳(، 
حمید کاظمی )دقیقه 5۸ از روی نقطه پنالتی( و حمید کاظمی 
)دقیقــه ۸۸( زننده پنــج گل مس کرمان بودنــد. غالمعباس 
سماچی )دقیقه ۸۴ از روی نقطه پنالتی( و رضا رضایی )دقیقه 
۸۶( نیز گل های تیم سیراف کنگان را به ثمر رساندند. شاگردان 

نادر دست نشــان در این دیدار کار سختی مقابل نماینده بوشهر 
نداشتند و به راحتی به پیروزی رسیدند.

در مشهد شــاگردان گل محمدی با نمایشی فوق العاده در 
وقــت اضافه دوم توانســتند به بازی برگردنــد و برابر فوالد به 
پیروزی برســند. پدیده مشــهد که تنها در هفته اول لیگ برتر 
شکســت خورده و بعد از آن با ۶ پیروزی و یک تساوی در صدر 
جدول قرار گرفته در جام حذفی هم نشــان داد علی رغم تمام 
مشکالت مالی که با آن دست به گریبان است حرف های زیادی 

برای گفتن دارد.
شــاگردان گل محمدی که در جام حذفی نیز دست به کار 
بزرگی با حذف ذوب آهن در فوالدشهر اصفهان زده بودند، دیروز 
هم در مرحله یک هشــتم نهایی ایــن رقابت ها به مصاف فوالد 
خوزســتان رفتند و موفق شدند با پیروزی ۳ بر 2 راهی مرحله 

بعد شــوند. این مسابقه با تســاوی یک بر یک دو تیم در پایان 
۹۰ دقیقه، به وقت های اضافی کشــیده شد. مهرداد هدایتیان 
در دقیقه ۱2 و لوســیانو پریرا در دقیقه ۹۴ از روی نقطه پنالتی 
دو گل تیم فوالد خوزستان را به ثمر رساندند. پدیده هم با گل 
به خودی ســینا مریدی در دقیقه ۷۳ صاحب اولین گل شــد. 
اکبر صادقی در دقیقه ۱۰۷ از روی نقطه پنالتی و محمد مهدی 
مهدی خانی در دقیقه ۱۰۹ گل های دوم و ســوم پدیده را وارد 

دروازه حریف کردند. 
در آخرین دیدار دیروز تیم ســپاهان از ســاعت ۱۸:۱5 در 
ورزشــگاه نقش جهان از تیم نســاجی قائمشهر پذیرایی کرد و 
در نهایت تیم ســپاهان در ضربات پنالتی موفق شد تا نساجی 
را شکست دهد. در دقیقه 5 این بازی کی روش استنلی مهاجم 
سپاهان موفق شد زردپوشان اصفهانی را پیش بیندازد اما سجاد 
شــهباززاده در دقیقه 2۶ با گلی که به اشتباه وارد دروازه خودی 
کرد، باعث شــد تا بازی یک بر یک شود. این نتیجه تا پایان ۹۰ 
دقیقه ادامه داشــت تا کار به وقت اضافه کشیده شود. در وقت 
اضافه هم با وجود حمله های پرتعداد شــاگردان قلعه نویی بازی 
بــا همان نتیجه یک بر یک به پایان رســید تــا ضربات پنالتی 
تعیین کننده تیم برتر مسابقه باشد. در ضربات پنالتی در نهایت 
این تیم فوتبال سپاهان بود که با نتیجه 5 بر ۴ در مجموع موفق 

شد به پیروزی برسد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند.
 پنالتی زنــان نســاجی: جرج ولیســیانی، محمد آبشــک
)دروازه بان ســپاهان توپ را مهار کرد(، مجتبی ممشلی، حامد 
شــیری، محمد عباس زاده )پنالتی او به باالی دروازه رفت و گل 

نشد!(
پنالتی زنان ســپاهان: محمد ایرانپوریان، کی روش استنلی، 
ساســان انصاری)حامد لک توپ را با کمک تیر دروازه گرفت(، 

والدمیر کومان، مهدی کیانی.

حدیث دشت عشق

از وصایای بسیجی شهید »حسین احسانی«
تولد و شهادت در محرم

نفت آبادان و پدیده در جام حذفی فوتبال از شکست، پیروزی ساختند و صعود کردند

عبور سپاهان از نساجی با ضربات پنالتی نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
نتیجه خوشــایند و دلچســبی که در پایان دیدار رفت الســد قطر- 
پرســپولیس ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت های باشــگاهی قاره آسیا 
حاصل شد، بیش از هرچیز بار دیگر اثبات کننده توانایی سرشار و بضاعت 

قابل توجه نه فقط فوتبال ایران بلکه ورزش ایران بود. 
اهالی ورزش و خواننده محترم می داند که هرگز این ســخن از روی 
گزافه گویی و احساســاتی شــدن و تحت تاثیر یک نتیجه وپیروزی قرار 
گرفتن نیســت چرا که از این گونه نتایــج و از این به ظاهر غیرممکن ها، 
ممکن ساختن در ورزش و فوتبال کم اتفاق نیفتاده است و این نیز اولین 
بار نیســت که ما در این باره می نویســیم و به سهم خود می خواهیم که 
مسئوالن و مدیران ورزش به این موضوع مهم توجه کنند و قدر نعمت را 

بدانند و آن را به نقمت تبدیل نکنند. 
در روزهای گذشــته با الهام از فرمایشات رهبر معظم انقالب در جمع 
ورزشــکاران نوشتیم » جوانان برومند ومستعد« این کشور »مدال واقعی« 
هســتند و مسئوالن و مدیرانی که دنبال مقام قهرمانی و مدال می گردند 
و« نتیجه گرایی« را محور و ســرلوحه برنامه های خود قرار داده اند برای 
رسیدن به هدف خودشان هم که شده »مدال های واقعی« را دریابند تا به 
مصداق« چون که صد آمد، نود هم پیش ماست« از این مسیر به مدال های 

فلزی هم برسند! 
در بازی پرســپولیس با حریــف قطری یک بار دیگر ثابت شــد که 
درصورت هدایت و مدیریت صحیح واســتفاده بجا و دلسوزانه و همچنین 
مدبرانه می توان بســیاری از کمبودهای امکاناتــی و مادی را جبران کرد 
ودست به کارهای دشوار زد و از میدان موفق هم خارج شد. همه می دانیم 
که تیم قطری از چه امکانات و تجهیزاتی برخوردار است ومثال فقط برای 
جذب بازیکنی مثل » ژاوی هرناندز« چقدر هزینه کرده اســت. و میدانیم 
وضعیت تیم ها و مثال باشــگاه های بزرگ و پرطرفداری مثل پرسپولیس و 

استقالل و... علیرغم سابقه و افتخارات فراوان چگونه است.
می دانیم که هنوز به روشنی و درستی تکلیف مالکیت و مدیریت این 
تیم ها مشخص نشده و هفته پیش شنیدیم رئیس جمهور با واگذاری این 
تیم ها به بخش خصوصی موافقت کرده است! می دانیم سیاست روزمرگی 
برکار وبار فوتبال و کلیت ورزش ما حاکم است و... حرف ما و هرکس که 
این ورزش را و توانایی های نهفته و بالفعل آن را می شناســد این است که 
برای به فعل در آمدن این سرمایه های کارساز و حرکت روبه جلوی ورزش 
این نوع نــگاه ابزاری و کمیت گرا در ورزش و در بــاره ورزش  باید تغییر 
پیداکند. ورزش و ورزشــکاران ما در مقاطع مختلف به شکل و شیوه های 
مختلف و باالخره در رشــته های گوناگون پیام می دهند که برای رشد و 
پیشــرفت؛ برای بهتر شدن و بیشتر درخشــیدن وجایگاه ورزش ایران را 
در عرصه هــای بین المللی ارتقا دادن آماده انــد. تاکید می کنیم ورزش ما 
و ورزشــکاران این سرزمین بارها ثابت کرده اند در صورت توجه دلسوزانه 
و اعمال مدیریت صحیــح و هدایت روحی و فنی آگاهانه؛ قادرند حتی با 
وجود بعضی کمبودها و ناداشــته ها باعث افتخار شــوند ولبخند شادی و 
غرور را بر لب دوستداران ورزش و ملت بزرگ ایران بنشانند. آخرین نمونه 
آن تیم پرســپولیس بود که بیش از سه سال است در سایه یک مدیریت 
منطقی وهدایت فنی مناســب روند رو بــه جلو در پیش گرفته و موجب 
رضایت هواداران پرشمار خود و همچنین کارشناسان شده است. این تیم 
در بازی مقابل السد حتی بازیکن به اندازه کافی در اختیار نداشت اما چون 
از حیث روحی و انگیزشی خوب ذهنیت سازی شده بود و... برای دستیابی 
بــه هدف همه کادر تیم به ویژه مربیان و بازیکنان با همه وجود مخلصانه 
تالش کردند و... در زمین حریف دست به کاری بزرگ زدند که امیدواریم 
با حفظ همین روحیه و انگیزه در بازی برگشت در ورزشگاه آزادی کار خود 

را به زیبایی هرچه تمامتر کامل کنند.
سخن را با تاکید بر این حرف همیشگی خود جمع کنیم و آن اینکه 
ورزش ما از حیث سرمایه انسانی و همچنین داشته ها وا مکانات مادی غنی 
وثروتمند است. از نظر نیروی انســانی به ویژه جوانان مستعد و با انگیزه 
سرشار است و از نظر بضاعت مادی نیز با کمبود جدی و دست و پا گیری 
مواجه نیست. می ماند بحث مدیریت و هدایت و استفاده بهینه و فکورانه 
و منتهی به هدف که برعهده کســانی است که سکان ورزش را در اختیار 
دارند. مدیرانی که در ســطح خــرد و کالن عهده دار امور ورزش و جوانان 
هســتند باید به وظیفه و نقش خودبا دلســوزی و درایت و البته شجاعت 
عمل کنند. اینکه از کلمه و صفت« شــجاعت« اســتفاده می کنیم برای 
تزیین جمله نیست بلکه مدیران ما برای اجرایی کردن تدابیر وبرنامه های 
خود و مهم تر از همه اینها صیانت و مراقبت از سرمایه های جوان در برابر 
جریانات فاســدی که در ورزش به ویژه در رده ســنین پایه رخنه و نفوذ 
کرده اند و گاه اخبار فاجعه بار و تاسف برانگیزی از عملکرد این جریانات و 
عناصر وافراد فاســد به گوش می رسد؛ - و ما به زودی به سهم خود بطور 
جدی به این موضوع اسفناک ورود خواهیم کرد- به عنصر شجاعت واقعا 

نیاز دارند...

شجاعت مدیریتی

ورزشی
صفحه 9

 شنبه۱4 مهر ۱۳9۷
۲6 محرم ۱44۰ - شماره ۲۲۰۱8

»درود و ســالم بیکران به پیشــگاه منجی 
انســان ها ، امام زمان عج و نایب برحقش، هسته 
مرکــزی انقالب اســالمی ایران ، حضــرت امام 
خمینــی ره ، امامی که به نــدای »هل من ناصر 
ینصرنــی« حســین ابن علی)ع( در زمان خفقان 
طاغوتــی لبیک گفت و افکار هایــی را که آلوده 
به حجاب های ظلمانی بود، بــا بیانات و نصایح 
حســین گونه خود، مبدل به تفکراتی خدایی و 

قرآنی کرده است ، به صورتی که ملت قهرمان و شهید پرور ایران هنگامی که 
احساس می کنند مسئولیت خون مطهر شهدا با آنهاست به پاسداری از خون 
پاک شهدا حرکت می کنند و از معشــوقات انسانی و دنیوی خود می گذرند 
و به جبهه های حق علیه باطل مشــرف می شــوند تا دفاع از تمامیت ارضی 
حوزه اســالم کنند و از هیچ گونه فدا کاری نسبت به اسالم دریغ نمی ورزند و 
خونشان را در راه خدا بر پیکره جامعه می ریزند؛ خونی که با ریختنش نیروی 
قوی در اسالم پدیدار می شود... آری در مقابل صدها هزارخون شهید مسئول 
هســتیم و قطعا باید این مسئولیت را با راهنمایی قرآن کریم به نحو احسن 

به انجام برسانیم....
به پاس خون شــهدا ، قرآن را محترم بشمارید و به عمق آن تفکر کنید، 

جلسات قرآن در مساجد تشکیل دهید.
کوشش کنید ادامه دهنده راه حسین)ع( و شهدا باشید تا جایی که خون 
در رگ های بدن شــما جریان دارد با رهبری والیت فقیه در مقابل دشمنان 

داخلی و خارجی اسالم بایستید و مبارزه کنید.
به امید فتح کربالی حسین بن علی)ع( و رهایی قدس عزیز«

بسیجی شهید »حسین احســانی« در تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۴۴ 
در یکی از محله های جنوب شهر تهران دیده به جهان گشود. او که از همان 
کودکی در نمازهای جماعت و کارهای فرهنگی و تربیتی مسجد امام رضا)ع( 
شــرکت می کرد با شروع جنگ تحمیلی، در سن ۱۸ سالگی ، پس از عضویت 
در بســیج مسجد امام  رضا)ع(- حوزه مالک اشــتر- به جبهه عزیمت نمود و 
ســرانجام در ششم محرم ســال ۱۳۶۱ در منطقه دشت سومار، در عملیات 
مســلم ابن عقیل به درجه رفیع شهادت نایل آمد. پیکر مطهر این شهید پس 
از ۱۶ ســال مفقود االثر بودن، سال ۱۳۷۷ به میهن بازگشت و در قطعه 5۴ 
بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد. پدر شهید حسین احسانی به خاطر به 
دنیا آمدن وی در ماه محرم نام فرزند خود را حســین گذاشــت و سرنوشت، 

شهادت او را هم در ماه محرم رقم زد. 

باحضور ۴۹ ورزشکار ایرانی برگزار می شود

آغاز سومین دوره بازی های المپیک جوانان با شعار »آینده را احساس کن«
افتتاحیه سومین دوره بازی های المپیک جوانان 
در حالی فردا در میدان اصلی شــهر بوینس آیرس 
با ترکیبی دوبرابر  ایران  برگزار می  شود که کاروان 

دوره قبل در این بازی ها شرکت دارد.
برگزاری بازی های المپیک جوانان از سال 2۰۱۰ در 
دستور کمیته بین المللی المپیک )IOC( قرار گرفت. اولین 
دوره این بازی ها با حضور نمایندگانی از ۸۶ کشــور و به 
میزبانی ســنگاپور برگزار شد. کاروان ایران با 52 سهمیه 
کســب شــده و اعطایی در ۱۳ رشــته این دوره بازی ها 
شــرکت کرد و با مجموع 5 مدال )2 مدال طال، 2 مدال 
نقره و یک مدال برنز( جایگاه بیســت و ششــم این را به 

دست آورد. 
حضور کاروان ایران در دومین دوره بازی های المپیک 
جوانان هم بر اســاس ۱۶ سهمیه و در ۹ رشته انجام شد. 
بازی های 2۰۱۴ به میزبانی نانجینگ چین برگزار شــد و 
کاروان اعزامی ایران با ۳ مدال طال و ۳ مدال برنز صاحب  

رده بیست و چهارم شد. 
سومین دوره بازی های المپیک جوانان هم از امروز شنبه 
با برگزاری مراسم افتتاحیه به میزبانی آرژانتین و در بوینس 

آیرس آغاز می شود. بر همین اساس از ماه ها پیش ورزشکاران 
رشته های مختلف در میادین کسب سهمیه این بازی ها حاضر 
شــدند  که نتیجه آن کسب ۴۹ سهمیه بود طوریکه کاروان 
ایران با ۳۴ ورزشکار در بخش پسران و ۱5 ورزشکار در بخش 

دختران در این دوره بازی ها شرکت خواهد کرد. 
اعزام ۴۹ ورزشکار از ۱۷ رشته 

کاروان ایران با تعداد سهمیه ای دو برابر دوره گذشته، 
در سومین دوره بازی های المپیک جوانان شرکت می کند. 
در برخی از رشــته ها مانند کشتی و قایقرانی، ورزشکاران 
در بیش از یک رشته صاحب سهمیه شده اند و ورزشکاران 
برخی رشــته ها مانند قایقرانی و شمشــیربازی هم برای 

اولین بار موفق به کسب سهمیه این بازی ها شده اند. 
در مجموع ۴۹ ســهمیه ورزش ایــران برای المپیک 

آرژانتین از ۱۷ فدراسیون کسب شده که عبارتند از: 
* شمشــیربازی: یــک نماینده در بخش پســران* 
وزنه برداری: دو نماینده در بخش پسران* تنیس روی میز: 
یک نماینده دربخش پســران* دوومیدانی: ۳ نماینده در 
بخش پسران* سوارکاری:  یک نماینده در بخش پسران* 
ژیمناستیک: یک نماینده در بخش پسران* بسکتبال ۳ به 

۳: چهار نماینده در بخش دختران* کاراته: ۳ نماینده در 
بخش دختران و 2 نماینده در بخش پسران * تیراندازی: 
2 نماینــده در بخش پســران * تکوانــدو: ۳ نماینده در 
بخش دختران و ۳ نماینده در بخش پسران* جودو: یک 
نماینده در بخش دختران و 2 نماینده در بخش پســران 
* بوکس: یک نماینده در بخش پســران* فوتســال: ۱۰ 
نماینده در بخش پســران* شــنا: یک نماینده در بخش 
پسران* تیروکمان: یک نماینده در بخش دختران و یک 
نماینده در بخش پسران* کشتی: 2 نماینده در هر یک از 
بخش هــای  آزاد و فرنگی* قایقرانی: 2 نماینده در بخش 

دختران و یک نماینده در بخش پسران
آینده را احساس کن

سومین دوره بازی های المپیک جوانان با شعار  »آینده 
را احساس کن« برگزار می شود. این دوره از بازی ها  برای 
نخستین بار با حضور تعداد یکسان ورزشکاران در هر یک 
از بخش های دختران و پســران برگزار می شود تا اینگونه 
برابری جنسیتی در آن رعایت شود. بر این اساس ۳۹۹۸ 
ورزشــکار شامل ۱۹۹۹ ورزشکار در هر یک از بخش های 

پسران و دختران در این بازی ها شرکت خواهند داشت. 

افتتاح بازی ها در میدان اصلی بوینس آیرس
المپیک آرژانتیــن اولین دوره بازی های تابســتانی 
جوانان است که خارج از قاره آسیا برگزار می شود. به طور 
معمول مراســم افتتاحیه رویدادهای ورزشی در ورزشگاه 
اصلی محل برگزاری بازی ها برگزار می شــود اما افتتاحیه 
المپیک 2۰۱۸ جوانان در میدان اصلی شهر بوینس  آیرس 

برگزار خواهد شد. 
این تصمیمی است که از سوی ستاد برگزاری بازی های 
المپیک جوانان اتخاذ شده تا مردِم عادی به صورت رایگان 
در کنار افرادی مانند توماس باخ رئیس کمیته بین المللی 
المپیک و مقامات و ورزشکاران کشورهای شرکت کننده، 

شاهد برگزاری آئین افتتاحیه باشند. 
افتتاحیــه المپیــک آرژانتین  تحت تدابیر شــدید 
امنیتــی و ترافیکی برگزار خواهد شــد. کاروان ایران نیز 
با پرچمداری محمد نصرتی فرنگی کار کشــورمان در این 
مراسم شــرکت خواهد داشــت. رقابت ورزشکاران 2۰۶ 
کشور شرکت کننده در المپیک جوانان با برگزاری مراسم 
افتتاحیه به طور رسمی آغاز شده و به مدت دو هفته ادامه 

خواهد داشت.

*وحید والی که فصل گذشته در پست پشت خط زن یکی از برترین 
بازیکنان تیم والیبال شهرداری تبریز بود و توانست به همراهن این 
تیم در رده سوم لیگ برتر بایستد به صورت رسمی به تیم والیبال پگ 
تایوانو که در سری B ایتالیا حضور دارد، پیوست. تیم پگ تایوانو فصل 

گذشته در جدول ۲۳ تیمی سری B ایتالیا در رده هجدم قرار گرفت.
*کســری باقرپور که سابقه حضور در رقابت های جوانان جهان و آسیا در بخش 
پیســت را دارد روز گذشــته حین تمرین در جاده اشــترینان- بروجرد و بر اثر 
مزاحمت و ضربه ی یک موتور سوار دچار سانحه شد.باقرپور که خودش تنهایی 
در جاده تمرین می کرده بعد از این سانحه با کمک برخی رانندگان به بیمارستان 
می رود و از ناحیه کتف و پای راســت دچار آســیب شــده است.این سانحه در 
نزدیکی هــای محل تصــادف مرحوم نوروزیان دیگر رکابــزن بروجردی، بخش 
سرعت پیست رخ داد که او هم سال ۹۴ بر اثر سانحه تصادف حین تمرین فوت 

 کرد و همچنان نبود پیست برای رکابزنان لرستانی مشکل ساز است.

خواندنی از ورزش ایران

برنامه دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
* سایپا .......................................................................... استقالل تهران) ساعت ۱5(
*ماشین سازی تبریز..............................................نفت  مسجدسلیمان )ساعت۱۶(
*پدیده.......................................................................................فوالد )ساعت۱۶:۱5(
* سپیدرود رشت.....................................................................ذوب آهن)ساعت۱۷(
* صنعت نفت آبادان.........................................................تراکتورسازی)ساعت۱۸(
*پرسپولیس....................................................................................پیکان)ساعت۱۸(
* سپاهان ..................................................................... نساجی مازندران)ساعت۱۸(
* استقالل خوزستان................................................ پارس جنوبی جم )ساعت۱۸(

امتیازتفاضل گلگل  خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

18521105517. پدیده

284401771016. سپاهان

3844082616. پرسپولیس

4843194515. پیکان

5842297214. سایپا

68341127513. تراکتورسازی

782338809. پارس جنوبی جم

19-88233910. ذوب آهن

49-98233711. فوالد خوزستان

59-108233712. استقالل خوزستان

1171515328. استقالل تهران

18-12815289. ماشین سازی تبریز

27-13814368. نساجی مازندران

26-14806279. صنعت نفت آبادان

63-15703417. نفت  مسجدسلیمان

142-168026216. سپیدرود رشت

جدول رده بندی لیگ برتر  فوتبال- جام خلیج فارس

دادنامه
پرونده کالســه 9709988163600260 حوزه شــماره 126 )عمومی( شــورای حل اختالف 

مجتمع امام حسن مجتبی)ع( شهر همدان تصمیم نهایی شماره 9709978163600681
خواهان:  آقای محمدرضا نوروزگوهری فرزند محمدجواد به نشــانی استان همدان- شهرستان 

همدان- شهر همدان- ک مشکی 18 متری عمران ساختمان پارس واحد 2
خوانده: آقای مهدی رضوی کمسازی فرزند علی به نشانی مجهول المکان

خواسته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3- مطالبه خسارات دادرسی 
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع 
به این شــعبه و ثبت و اجرای تشــریفات قانونی قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء شعبه و 

اعالم ختم رسیدگی به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی قاضی شورا

در خصــوص دعوی خواهــان آقای محمدرضا نوروزگوهری به طرفیــت خوانده آقای مهدی 
رضوی کســاوی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 100/000/000 ریال بابت یک فقره چک به 
شــماره 253134 مورخه 97/3/24 بانک پاسارگاد شهر ری با منظور نمودن هزینه دادرسی و 
خســارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان اجرای حکم توجها به دادخواست تقدیمی، تصویر 
مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن از بانک محال علیه و عدم ارائه هرگونه دفاعی از سوی 
خوانده و اینکه دلیلی مبنی بر برائت ذمه خویش به شورا ارائه ننموده است لذا با توجه به سایر 
مدارک و محتویات پرونده، قاضی شــورا خواسته خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به 
مــواد 310 و 313 و 315 قانون تجارت و مواد 198، 519، 515 و 522 قانون آیین دادرســی 
مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 100/000/000 ریال بابت اصل خواســته و مبلغ 1/704/000 
ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم که 
توسط اجرای احکام محاسبه می شود در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادر شده غیابی 
محســوب و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا بوده و پس از آن ظرف 

بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی شهرستان همدان می باشد.

قاضی شعبه ۱۲6 شورای حل اختالف همدان
م الف ۲۷۷۳ مهدی شهباز محمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اکبر امانخانی دارای شــماره ملی 5380065090 به شرح دادخواست 
به کالســه یک سیار از این شــورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان باب اله امانخانی به شناسنامه 794 در تاریخ 
97/5/11 اقامتگاه دائمی خود در روستای دشتک بدرود زندگی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- بهــرام امانخانی فرزند باب اله شــماره شناســنامه 389 متولد 1360 
)پسرمتوفی( 2- سکینه امانخانی فرزند باب اله شماره ملی 5389373529 
متولد 1357 )دختر متوفی( 3- فوزیه قاسمی فرزند حسن شماره شناسنامه 
724 متولد 1339 )همســر متوفی( 4- اکبر امانخانی فرزند باب اله شماره 
ملــی 5380065090 متولد 1373 )پســر متوفی( 5- محمــد امانخانی 
فرزند باب اله شــماره شناســنامه 23 متولد 1363 )پسر متوفی( 6- مهناز 
امانخانی فرزند باب اله شماره شناسنامه 1215 متولد 1356 )دختر متوفی( 
7-کبری امانخانی فرزند باب اله شــماره ملی 5380019765 متولد 1370 
متوفی( 8- مریم امانخانی فرزند باب اله شماره ملی 4380048748  )دختر 
متولــد 1368 )دختر متوفی( 9- معصومه امانخانی فرزند باب اله شــماره 

شناسنامه 98 متولد 1365 )دختر متوفی(.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس اعتراض دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.

صمدی- قاضی شورای حل اختالف آوج

دادنامه
کالسه: 129/960029ح      دادنامه: 158         تاریخ: 97/4/23

مرجع رسیدگی کننده شعبه 129 شورای حل اختالف همدان ایثارگران
خواهان: ســعید صمدی رحیم فرزند محمود علی همــدان خ باباطاهر لوازم 

خانگی سعید
خوانده: علی  اکبر یانی فرزند حسن مجهول المکان

خواسته: مطالبه وجه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواســته فــوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از 
ارجاع به این حوزه و ثبت و اجرای تشــریفات قانونی قاضی شــورا پس از مشــورت با اعضاء 
حوزه و ختم رسیدگی به شرح آتی با استعانت از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نماید.

»رای قاضی شورا«
درخصوص دادخواســت آقای ســعید صمدی رحیم فرزند محمودعلی به طرفیت آقای علی  اکبریانی فرزند 
حسن به خواسته مطالبه مبلغ 41/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره 710041 مورخه 76/9/15 
درعهده بانک ســپه شــعبه همدان به انضمام هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه تقدیمی از ناحیه 
خواهان داللت بر اســتقرار دین به میزان خواســته درعهده خوانده داشته بقاء اصول مستندات مذکور در ید 
مدعی داللت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و خوانده علیرغم 
ابالغ قانونی و همچنین با توجه به چاپ و نشــر آگهی در روزنامه کثیراالنتشــار مورخه 97/2/1 در جلسه 
رســیدگی حضور نیافته و هیچگونه الیحه دفاعی و یا دلیل و مدرک مستندی درقبال دعوی مطروحه و یا 
برائت ذمه خود اقامه و ارائه ننموده اســت. لذا شورا با درنظر گرفتن محتویات پرونده و اظهارات خواهان و 
کپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن دعوی خواهان را محرز و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 
198، 502، 515، 522 قانون آئین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 310 و 313 
و 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 41/000/000 ریال بابت اصل خواســته و 
مبلغ 872/500 ریال بابت هزینه های دادرســی و مبلغ 300/000 ریال بابت چاپ و نشــر آگهی در روزنامه  
و خســارت تاخیر و تادیه با استناد به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده واحده استفساریه چ 
تبصره مذکور مصوب 1377 مجمع تشــخیص مصلحت نظام از تاریخ صدور چک مورخه 76/9/15 لغایت 
اجرای کامل دادنامه یا حکم که توسط واحد اجرای احکام محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعالم 
می دارد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شورا و پس از آن 

ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی همدان می باشد.
قاضی شعبه ۱۲9 شورای حل اختالف همدان - لطفی مصلح

در خصــوص پرونده کالســه 940499 آقای محمدرضا گلــکار نارنجی به اتهام 
جعل و اســتفاده از سند مجعول )سند رســمی( ظرف سی روز از تاریخ رؤیت این 
آگهی جهت دفاع از اتهام فوق در شــعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 

بوئین زهرا حاضر شوید و اال وفق مقررات اقدام خواهد شد.
منشی شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرستان بوئین زهرا - محمد شافعی

 شهرستان بوئین زهرا - بلوار امام خمینی - خیابان ولیعصر غربی 
دادگستری شهرستان بوئین زهرا

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای کاظم عباســی خو دارای شناســنامه شــماره 52 به شــرح دادخواســت به کالســه 
112/970573/97ح از این شــعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان قاسم عباسی خو به شناسنامه شماره 920 در تاریخ 1396/4/6 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی منحصر است به:
1- کبری کردستانی نژاد شماره شناسنامه 723 همدان متولد 1322 همسر متوفی

2- کاظم عباسی خو شماره شناسنامه 52 همدان متولد 1360 فرزند متوفی
3- پرویز عباسی خو شماره شناسنامه 242 همدان متولد 1341 فرزند متوفی

4- عباس عباسی خو شماره شناسنامه 2874 همدان متولد 1346 فرزند متوفی
5- محمد عباسی خو شماره شناسنامه 8484 همدان متولد 1356 فرزند متوفی

6- رضا عباسی خو شماره شناسنامه 312 همدان متولد 1351 فرزند متوفی
7- زهرا عباسی خو شماره شناسنامه 22201 همدان متولد 1367 فرزند متوفی
8- اکرم عباسی خو شماره شناسنامه 2981 همدان متولد 1342 فرزند متوفی

9- پروین عباسی خو شماره شناسنامه 1348 همدان متولد 1339 فرزند متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف مدت 

یک ماه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شعبه ۱۱۲ شوراهای حل اختالف همدان

دو تیم فوتبال استقالل و نفت  مسجدسلیمان برای دومین بار در پنج روز اخیر در ورزشگاه بهنام محمدی 
مسجدسلیمان و در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران برابر هم قرار می گیرند.

تیم فوتبال استقالل باید در تنها دیدار معوقه ازهفته ششم لیگ برتر فوتبال، امروز )شنبه( برای دومین بار پیاپی در 
5 روز اخیر در ورزشــگاه بهنام محمدی مسجدســلیمان از ساعت ۱۸:۱5 برابر نفت این شهر به میدان رود. این دیدار در 
حالی برگزار می شــود که آبی ها سه شنبه گذشته موفق شدند در همین ورزشگاه میزبان خود را در جام حذفی و پس از 

۱2۰ دقیقه تالش حذف کنند.
پس از برتری یک گله استقالل با گل دقیقه ۹۶ روح اهلل باقری، اکنون شاگردان شفر به دنبال تکرار این موفقیت برای 
برگشــتن روی نوار پیروزی هســتند. گلزنی و غلبه بر نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر می تواند عالوه بر شکستن طلسم 
بیش از ۳۶۰ دقیقه  گل نزدن شاگردان شفر، آنها را سه رده در جدول باال بیاورد و استقالل را به رده هفتم برساند. البته آنها 
برای تحقق این امر، کار دشواری دارند زیرا این تیم در خانه تنها دو گل دریافت کرده است و خط دفاعی نسبتا قوی دارد.
در ســوی دیگر، شــاگردان مرزبان برای دیدار عصر شنبه در فکر جبران شکست جام حذفی هستند و می خواهند با 
پیروزی برابر استقالل خود را از سپیدرود قعر جدولی جدا کنند تا انگیزه کافی برای ادامه مسابقات لیگ را داشته باشند. 
نفت مسجدسلیمان کار سختی برابر استقالل دارد زیرا مهاجمان زردپوشان خوزستانی در این فصل تنها موفق به زدن یک 
گل آن هم در مقابل سایپا شده اند و هواداران خودی هنوز رنگ گلزنی مهاجمان تیم شان را در بازی های خانگی ندیده اند.
پس از این دیدار لیگ برتر برای مدتی تعطیل می شــود تا ضمن اســتراحت تیم ها، بازیکنان ملی پوش در اردوی تیم 
ملی شرکت کنند. از دو تیم استقالل و نفت مسجدسلیمان، تنها آبی ها هستند که باید بازیکنانشان را به کارلوس کی روش 
معرفی کنند. البته ۶ بازیکن ملی پوش استقالل با هماهنگی مسئوالن سازمان لیگ و تیم ملی، 2 روز پس از آغاز اردوی 

این تیم، در تمرینات حاضر می شوند.

استقالل به دنبال دومین پیروزی برابر مسجدسلیمان، نفتی ها در فکر جبران

در صورتی که تیم فوتبال پرســپولیس به فینال رقابت های لیگ قهرمانان آســیا صعود کند، جلســه 
سرنوشت ساز کمیته مسابقات AFC در تهران برگزار می شود.

جلسه کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا برای تصمیم گیری درباره مسائل مهمی از جمله تعیین سهمیه کشورها 
برای حضور در فصل آینده مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و همچنین تصمیم گیری درباره برگزاری مسابقات در زمین بی طرف 

)یکی از مشکالت باشگاه های ایران در سال های اخیر( قرار است روز ۹ نوامبر )۱۸ آبان( برگزار می شود.
میزبان این جلســه یکی از دو شهر تهران یا دوحه و یک روز پیش از برگزاری فینال برگشت لیگ قهرمانان آسیا است. 
در صورتی که پرســپولیس بتواند الســد را پشت سر بگذارد و به فینال برسد، روز ۱۰ نوامبر )۱۹ آبان( میزبان بازی برگشت 
فینال در ورزشگاه آزادی خواهد بود. به این ترتیب جلسه کمیته مسابقات AFC یک روز قبل از آن در تهران برگزار می شود.

در این جلســه یکی از مهمترین مباحثی که مورد بررســی قرار می گیرد، تعداد سهمیه کشورها برای فصل آینده لیگ 
قهرمانان آسیا خواهد بود. سهمیه ایران برای فصل 2۰۱۸، سه سهمیه مستقیم )پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی( و یک 
سهمیه پلی آف )ذوب آهن( بود. حجم مشکالت مالی و زیرساختی باشگاه های ایران از یک سو و افزایش سهمیه کشورهایی 
مثل کویت و عراق در لیگ قهرمانان آســیا این تردیدها را ایجاد کرده اســت که ســهمیه کشور ایران برای فصل آینده این 
مســابقات کاهش یابد. یکی از مواردی که می تواند دست ایران را در حفظ سهمیه ۱+۳ بگیرد، نتیجه گیری پرسپولیس در 
دیدار برابر الســد و صعود به فینال لیگ قهرمانان است که خود به خود امتیاز فنی کشورمان را در کمیته مسابقات افزایش 
داده و باعث حفظ این سهمیه خواهد شد. به این ترتیب ممکن است سهمیه یکی از کشورهای امارات و قطر کم شود و ایران 
در غرب آســیا صاحب بیشــترین تیم در لیگ قهرمانان باشد. موضوع دیگر مهم جلسه کمیته مسابقات AFC، تصمیم گیری 
درباره بحث میزبانی بعضی از کشــورها در زمین بی طرف است. از سه ســال پیش تاکنون تیم های ایرانی مجبور هستند با 
فشار و البی های عربستان، تیم های خود را در یک کشور بی طرف به مصاف هم بفرستند. به نظر می رسد فشار عربستانی ها 
کماکان ادامه دارد ولی میزبانی ایران برای برگزاری جلســه کمیته مســابقات AFC می تواند فرصت خوبی باشد تا مسئوالن 
فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ، رای مثبت کنفدراسیون آســیا را بگیرند و از سال آینده با خیال راحت در ایران میزبان 
عربستانی ها باشند. تصمیم گیری نهایی درباره انتخاب میزبان مسابقات زیر 2۳ سال و بازی های المپیک توکیو و تقویم سال 

آینده مسابقات مختلف کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در جلسه کمیته مسابقات AFC مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

در صورت صعود پرسپولیس به فینال
جلسه سرنوشت ساز کنفدراسیون فوتبال آسیا در تهران برگزار می شود

در روزهایی که همه کشورها تالش می کنند یک کرسی بین المللی در ورزش را به خود اختصاص بدهند، 
در ایران به راحتی این مسئله نادیده گرفته می شود.

انتخابات نایب رئیسی فدراسیون جهانی شطرنج روز پنجشنبه در باتومی گرجستان برگزار شد و محمدجعفر کامبوزیا 
که طی هشــت سال گذشته در این پست حضور داشت، نتوانست آرای الزم برای حفظ کرسی نایب رئیسی را کسب کند 
تا این کرســی مهم از دســت ایران برود. وی در نهایت به عنوان نایب رئیس افتخاری فدراسیون جهانی انتخاب شد که در 
عمل دیگر آن قدرت ســابق را ندارد. این اتفاق تلخ برای ورزش ایران در حالی رخ داد که این روزها همه کشــورها تالش 
می کنند یک کرســی بین المللــی در ورزش را به خود اختصاص بدهند، اما در ایران به راحتی این مســئله نادیده گرفته 
می شود. عدم حمایت از داخل کشور و عدم رایزنی های بین المللی باعث شد تا دیگر هیچ نماینده ای از ایران در فیده جایگاه 

تعیین کننده ای نداشته باشد و قطعاً این مسئله در آینده به ضرر ورزش ایران و به ویژه شطرنج خواهد شد.
بدون شــک حضور یک ایرانی در کرســی های اصلی فدراسیون جهانی شــطرنج کمک های زیادی به این رشته طی 
ســال های گذشته کرده بود، نمونه این مسئله را می توان در رایزنی  برای کسب میزبانی ها، بعضاً دریافت کمک های مالی، 
تغییر در برخی قرعه کشــی ها و... عنوان کرد. حاال شطرنج ایران با شرایط جدیدی مواجه شده؛ شرایطی که شاید چندان 
مطلوب ما نباشد. نکته مهم در این میان عدم حمایت از حفظ این کرسی است. مسئوالن وزارت ورزش حتی حداقل تالش 
و مکاتبه برای تداوم حضور یک ایرانی در فیده را نکردند و حاال نباید این انتظار را داشــته باشــند که همه چیز در آینده 
وفق مراد ما باشــد. سؤال اصلی اینجاســت که؛ چرا این تماس ها و تالش ها برای حفظ کرسی نایب رئیسی انجام نشده تا 
شاهد از دست رفتن این کرسی بین المللی باشیم؟ قطعاً اگر موضوع کسب کرسی بین المللی بی اهمیت بود، سایر کشورها 
این قدر برای رسیدن به آن تالش و هزینه نمی کردند، بنابراین این تالش و هزینه نشان می دهد که باید نماینده ای در یک 

فدراسیون جهانی داشت تا بتوان در سربزنگاه از آن بهره الزم را برد و حتی جلوی برخی اتفاقات تلخ را گرفت.

خداحافظی با کرسی بین المللی در شطرنج، مثل آب خوردن!

اعزام  موضوع  کشــتی  فدراسیون 
ناقص تیم های ملی کشتی به رقابت های 
بزرگساالن و زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان 

را به مدیران تیم های ملی ابالغ کرد.
با توجــه به اینکــه برای اعــزام هریک 
از تیم هــای منتخب و یا ملی کشــتی ایران 
به مســابقات بین المللــی در بودجه مصوب 
فدراســیون، اعتبار مشخصی پیش بینی شده 
است، متاســفانه افزایش چند برابری نرخ ارز، 
عــدم  تخصیص ارز با نرخ حمایتی از ســوی  

بانک مرکزی به فدراســیون ها و هزینه های چند برابری خرید بلیط، فدراسیون  کشــتی را به ناچار و  برخالف برنامه ها و 
مصلحت های فنی مجبور به اتخاذ سیاست انقباضی جدیدی کرده است. بر این اساس لغو تورنمنت های بین المللی و برخی 
مسابقات تدارکاتی تیم های ملی، از این بابت است تا بتوانند صرفا در رقابت های جهانی بزرگساالن و جهانی زیر 2۳ سال 

با نفرات ناقص شرکت کنند.
از این رو فدراســیون کشــتی با توجه به اهمیت هر دو رقابت های جهانی بزرگساالن و زیر 2۳ ساله های جهان که با 
فاصله دو هفته در مجارســتان و رومانی برگزار می شــود و در نظر گرفتن جرایم مالی سنگین از سوی اتحادیه جهانی در 
صورت حضور نیافتن در این رقابت ها، به مدیران تیم های ملی کشتی بزرگساالن و امید در دو رشته کشتی آزاد و فرنگی 

ابالغ کرد تا جهت اعزام ناقص و تنظیم محدود نفرات تیم های ملی در کنار هم برای رقابت های جهانی اقدام کنند.
پیش از این با تصمیم فدراسیون کشــتی سفر تیم های منتخب بزرگساالن کشتی آزاد به تورنمنت های سرکیسیان 
ارمنســتان و مدوید بالروس، کشتی آلیش مردان و زنان در جشنواره جهانی عشایری در قرقیزستان، کشتی آزاد امید در 
تورنمنت سرکیسیان ارمنستان، کشتی فرنگی امید در جام صربستان، کشتی فرنگی بزرگساالن در جام اولگ کارایف در 

کشور بالروس و رقابت های ساحلی قهرمانی جهان در ترکیه، لغو شده بود.

به دلیل افزایش نرخ ارز و کمبود منابع مالی
اعزام ناقص کشتی گیران به رقابت های جهانی قطعی شد

برگ ســبز و ســند کمپانی و کارت مشــخصات خودرو 
تراکتور کشاورزی دو دیفرانسیل ITM به شماره پالک 
971 ک 13- ایران 14 به رنگ قرمز مدل 1389 و شماره 
موتور WYAW 1659 و شماره شاسی J11157 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان آقای غالمرضا پورمعینی فرزند رضا دادخواستی به طرفیت خانم اعظم رجب زاده فرزند صفر به خواسته 
صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و انتقال سند تقدیم دادگاه نموده که به کالسه 970205 ثبت 
این شعبه و برای مورخ 97/8/14 ساعت 9 صبح وقت رسیدگی تعیین شده است. لذا چون خوانده مجهول المکان 
می باشد به دستور ریاست محترم دادگاه و به استناد به ماده 73 قانون آ.د.م - دادگاه های عمومی و انقالب مصوب 
1379 مراتب در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج تا خواندگان ضمن اطالع از وقت رسیدگی به اعسار جهت 
اعالم آدرس کامل خود و تحویل گرفتن رونوشت دادخواست و ضمائم به دفتر شعبه دوم حقوقی دادگاه اندیمشک 
مراجعه و اال دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ  خواهد نمود.                                        تاریخ انتشار: 97/7/14

منشی شعبه دوم دادگاه  عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان اندیمشک - محمدی

برگ سبز و فاکتور فروش یک دستگاه پراید 131 سفید رنگ 
مدل 1391 به شــماره پالک انتظامــی 228 د 29 ایران 95 
و شــماره شاســی S3412291433738 و شماره موتور 
4521572 بنام آقای بهنام ریگی کوته فرزند شــهداد به 
شماره ملی 3710044121 مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

کالسه پرونده دادرسی: 290/6/93 ح
کالسه پرونده اجرائی: 32/15/97

 مشــخصات محکوم له: نام: ناصر نام خانوادگی: شــهبازی راد نــام پدر: نادر 
شغل: ــ نشانی محل اقامت: اهواز ـ کیانپارس خ 13 شرقی

 مشــخصات محکوم علیه: نام: بابک نام خانوادگــی: ذری میدانی نام پدر: ــ
شغل: ــ نشانی محل اقامت: مجهول المکان

محکوم به:
به موجب دادنامه شماره 183/94 مورخ 94/7/4 شورای حل اختالف شعبه 6 حوزه 
مجتمع 3 اهواز محکوم علیه بابــک ذری میدانی محکوم  به 1- فک رهن و انتقال 
رســمی سه دانگ مشاع از ششــدانگ پالک ثبتی 2726/2728 واقع در بخش 2 
اهواز به نام محکوم له 2- پرداخــت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت  مبلغ 
450/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی در حق محکوم له. 3- پرداخت نیم عشر 

دولتی در حق صندوق دولت.
به اســتناد ماده 33 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 رای بدهد. در غیر این صورت طبق قانون اجرای 

احکام مدنی اقدام قانونی ازسوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.
مدیر دفتر شعبه ۱5 شورای حل اختالف 

مجتمع شماره ۳ اهواز
قاضی شورای حل اختالف

مجتمع شماره ۳ شهرستان اهواز

برگ اجرائیه

مفقودی
مجوز حمل سالح شکاری دولول ساچمه زنی مدل کوسه کالیبر 12 به 
شــماره بدنه TOPX0218 ساخت ترکیه و شماره سریال 72 تاریخ 
94/9/14 متعلق به آقای جواد مقیمیان  تباربیشــه فرزند محمدعلی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

جواز حمل سالح شکاری مدل گلوله زنی تک لول ساخت 
ایران کالیبر 7/92 به شــماره ســالح 97111 متعلق به 
اینجانب علی رعیت فرزند ابوالقاســم شــماره شناسنامه 
4580073381 کد ملی 4580073381 صادره از شاهرود  

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.


