
سرویس ورزشی-
معــاون وزارت ورزش  در خصوص اجرای قانون 
بازنشســتگی یک بار دیگر تاکید کــرد هر نهاد یا 
موسســه غیردولتی که به نحــوی از دولت بودجه 

می گیرند شامل این قانون می شود.
بعد از پایان مجمع انتخاباتی فدراســیون گلف که به 
ریاست محمدرضا داورزنی برگزار شد، معاون وزارت ورزش 
درباره مســائل مختلــف در جمع خبرنــگاران به صحبت 

پرداخت.
داورزنی که چند روزی بیشــتر نیســت از بیمارستان 
مرخص شده، امروز با ســامت کامل انتخابات فدراسیون 
گلف را برگزار کرد تا نشــان دهد با انگیزه به کارش ادامه 
می دهد. معاون وزارت ورزش که درگذشت بهرام شفیع را 
هم به اهالی ورزش و رســانه تسلیت گفت، درباره مسائلی 
همچون بازنشستگی مهدی تاج و شایعه نامه نگاری علیه او 
از سوی فدراسیون والیبال صحبت کرد که گزیده ای از آن 

در ادامه می آید: 
بحث های فرعی را پیش نکشید

* بــا توجه به اینکه تنها 38 روز دیگر تا اجرای قانون 
بازنشســتگی جدید زمان باقی مانده طبیعی است که همه 
افراد باید از قانــون تبعیت کنند و نفرات جدیدتر نیز باید 
در فرایند انتخابات معرفی شوند. کاندیداهای جدیدی برای 
فدراسیون ها نیز باید با شرایط جدید خود را سازگار کنند.

* درخصوص اینکه احمد ضیایی و مهدی تاج مشمول 

قانون جدید بازنشستگی می شوند یا خیر باید بگویم خواهشا 
بحث های فرعی را پیش نکشــید. مجموعه فدراسیون ها و 
روســای آنها باید از قانون تمجیــد کنند و فرقی نمی کند 
چه کسی باشد. هر نهاد یا موسسه غیردولتی که به نحوی 
از دولت بودجه می گیرند شامل این قانون می شود. وزارت 
ورزش نیز با هماهنگی فدراسیون ها قانون را اجرا می کنند 
تا از نظر بین المللی نیز مشــکلی پیش نیاید. هرچه زودتر 
این کار را پیگیری می کنند تا فدراســیون ها برنامه هایشان 

را برای المپیک 2020 دنبال کنند.
فدراسیون والیبال مکاتبه ای با FIVB نکرده است

* تا آنجایی که من در جریان ارتباطات اخیر فدراسیون 
والیبال به کنفدراسیون آســیا و فدراسیون جهانی هستم 
مکاتبه ای رســمی صورت نگرفته اســت و فقط به صورت 
تلفنی سواالتی را پرسیده اند. هدف فدراسیون والیبال هم 
این نبوده که مشکلی را ایجاد کنند و سوالشان درخصوص 
اساســنامه بوده اســت. فدراســیون جهانی والیبال هم به 

صورت تلفنی در این بــاره با کمیته ملی المپیک صحبت 
کرده بود و درنهایت نیز با خود من به صورت تلفنی صحبت 

کردند و من هم شرایط را توضیح دادم.
حل شدن مشکل ارزی فدراسیون کشتی 

* بــا توجه بــه پیگیری هــای انجام شــده از طرف 
وزارت و عنایت دولت قرار شــده تا براســاس اولویت ها و 
اعزام هــای تیم ها به فدراســیون ها ارز ثانویه تعلق بگیرد و 
این ارز برحســب ضرورت مورد استفاده قرار می گیرد. نامه 
فدراســیون کشتی هم چند روز پیش ارسال شد و مشکل 
حل شــده است. با هماهنگی بانک مرکزی قرار شده است 
در ســایر رشته ها نیز که برای کسب سهمیه های المپیکی 
و حضور در رقابت های جهانی و آســیایی نیاز به ارز دارند 
این ارز ثانویه تعلق بگیرد. فدراســیون کشتی نیز دو عدد 

می خواست که این قضیه حل شد.
* درخصوص اعام کنفدراســیون فوتبال آسیا مبنی 
بــر برطرف کردن مشــکات ورزشــگاه آزادی باید بگویم 
کــه کارهای مقدماتی صورت گرفته اســت. در هر صورت 
بایــد تمامی اســتادیوم ها و بــه ویژه ورزشــگاه آزادی به 
استانداردهای روز نزدیک شوند. درباره ورزشگاه آزادی هم 
کریمی و هــم اراده وزارت ورزش به دنبال برطرف کردن 
مشــکات هســتند. هرچند AFC الزامی را در نظر گرفته 
است اما تمام تاشــمان را می کنیم تا استادیوم آزادی که 
به عنوان نماد ورزش ایران اســت را به استانداردهای الزم 

نزدیک کنیم.

فدراسیون والیبال با FIVB  مکاتبه نکرده، فقط زنگ زده اند

داورزنی: در موضوع بازنشسته ها نباید مشکل بین المللی ایجاد شود
مشکل کشتی با ارز ثانویه حل شد انتقاد کرانچار از امکانات ضعیف تیم امید

 کرانچار ســرمربی تیم فوتبال امید گفت:در حال حاضر در آینده ســعی 
می کنیم با تاریخ فیفا اردو برگزار کنیم ولی شــرایط آن طور که باید  و شــاید 
نیست.وی در ادامه گفت: سعی می کنیم طبق تاریخ فیفا اردوها را برگزار کنیم. 
در آینده طبق همین تاریخ اردو برگزار خواهیم کرد و حتی در زمانی که تیم 
ملی بزرگســاالن در جام ملت های آســیا قرار دارند سعی می کنیم از فرصت 
استفاده کنیم و اردوهای منظمی برگزار کنیم اما شرایط و امکانات آنطور که 
باید و شاید نیســت. به هر حال مشکل زمین داریم، زمین تمرینی باکیفیت 
وجود ندارد و با توجه به آب و هوا خیلی از زمین های تمرین شــرایط ایده آلی 
ندارند و نمی توانیم کارهای تاکتیکی زیادی انجام دهیم.ســرمربی تیم فوتبال 
امید در پایان گفت:  امیدوارم در ادامه مرتکب اشتباه نشویم ما نیاز به بازی های 
دوســتانه داریم تا نقاط ضعف وقوت را شناسایی کنیم. بازیکنان باید ارزیابی 
شوند با توجه به تعداد زیاد بازیکنان در اردو سعی می کنیم همه نفرات را آنالیز 

کنیم تا با یک تیم قدرتمند روانه مسابقات شویم.
همگروهی تیم فوتبال ساحلی ایران با آمریکا، روسیه و تاهیتی

قرعه کشــی هشــتمین دوره رقابت های جام بین قاره ای فوتبال ساحلی 
انجام شــد و هشت تیم حاضر، رقبای خود در مرحله گروهی را شناختند.تیم 
فوتبال ســاحلی ایران از ۱۵ تا ۱۹ آبان در مسابقات جام بین قاره ای شرکت 
خواهد کرد. هشــتمین دوره این رقابت ها که پس از مســابقات جام جهانی، 
معتبرترین رویداد جهانی فوتبال ســاحلی به شمار می رود همانند هفت دوره 
قبلی به میزبانی امارات برگزار خواهد شد. قرعه کشی این رقابت ها صبح دیروز 
در محل برگزاری مســابقات برگزار شد و هشــت تیم حاضر، رقبای خود در 
مرحله گروهی را شــناختند.گروه بندی این رقابت ها به شرح زیر است:*گروه 
اول:امارات، مصر، برزیل، اسپانیا*گروه دوم:تاهیتی، آمریکا، ایران، روسیه.برنامه 

زمان بندی مسابقات متعاقبا اعام خواهد شد. 
شوک فدراسیون فوتبال به تیم ملی فوتسال

فدراسیون فوتبال با سفر تیم ملی فوتسال ایران به برزیل و انجام دو بازی 
تدارکاتی با این تیم مخالفت کرد.تیم ملی فوتســال ایران قرار بود ششم آبان 
امســال به برزیل سفر کند و دو بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتسال این کشور 
در خاک خودش انجام بدهد. تمام هماهنگی های این بازی هم در برزیل انجام 
شده بود و مسئوالن فوتســال این کشور مسائلی از قبیل پخش تلویزیونی و 
اسپانســرینگ را هم پیش برده بودند.با این حال فدراســیون فوتبال ایران به 
خاطر آنچه که مشــکات مالی عنوان می شود، این ســفر را لغو کرده است. 
این در حالی اســت که طبق هماهنگی بین مسئوالن فوتسال ایران و برزیل، 
قرار بود برزیلی ها هم فروردین ۹8 برای بازی برگشت به ایران بیایند.شائبه ها 
و زمزمه های لغو ســفر تیم ملی به برزیل از چند روز پیش شــروع شده بود و 
مشــخص نیســت حاال با لغو قطعی، آیا برزیلی ها حاضر می شوند برای بازی 
برگشت به ایران سفر کنند یا خیر.بدون شک لغو این مسابقه لطمه بزرگی به 
برنامه های تیم ملی می زند چرا که کادر فنی از ماه ها پیش روی این مســابقه 
حساب کرده بود و تداوم پروسه محک زدن بازیکنان جدید را برای این مسابقه 

هم در نظر گرفته بود.

ورزشی

حدیث دشت عشق

به یاد شهید مجید بشکوه
تا شهادت در کنار دکتر چمران

شهید مجید بشکوه در سال ۱33۵، در بوشهر 
در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. دوران تحصیاتش 
را در بوشهر گذراند و دیپلمش را گرفت. او عاشقانه 
به نماز و دعا می پرداخت و جوانمردی شجاع بود. در 
برابر وابســتگان رژیم طاغوت مبارزه می کرد. مجید 
عاشق امام خمینی بود. اجرای فرمان امام خمینی را 
هم چون دستورات حضرت رسول)ص( و امامان )ع( 

واجب می دانســت. با پیروزی انقاب، او به همراه تعــدادی از برادران انقابی، 
جمعیت فداییان اســام را تشکیل دادند و شــبانه روز از دستاوردهای انقاب 
اسامی محافظت می کردند. با شروع جنگ تحمیلی، وی به ندای»هل من ناصر 
ینصرونی« امام خمینی لبیک گفت و با جمعی از یاران فداکار انقاب اسامی از 
جمله ماهینی به گروه جنگ های نامنظم، به فرماندهی دکتر چمران، ملحق شد 
و تا زمان شــهادت دکتر در کنار این شهید بزرگوار با شیطان بزرگ و نوکرش، 
صدام جنگید و حتی برای لحظه ای دست از مبارزه با آنان برنداشت. او خود را 
مدیون امام، مردم و انقاب می دانســت و همیشه از خدا می خواست که بتواند 
روزی، دین خود را به امت حزب اهلل ادا نماید. او زندگی در ســنگرهای جبهه را 
بر ماندن در خانه و داشــتن آسایش ظاهری، ترجیح می داد و حیات دنیوی را 
یک زندگی موقت و وســیله ای بی ارزش جهت پرواز به سوی یک آرامش ابدی 
می دانســت. مجید در اکثر عملیات از جمله فتح المبین، شوش، بدر و رمضان 
به عنوان فرمانده گردان شرکت داشت و باالخره پس از هفت سال حضور مداوم 
و بی وقفه در جبهه ها و شــرکت در تمام عملیاتی که توسط رزمندگان اسام 
انجام می شــد در تاریخ چهارم دی  مــاه ۱36۵ در عملیات کربای ۴ به فیض 

عظیم شهادت نایل آمد و به آرزویش رسید.

یکی از ستاره های یک دهه اخیر والیبال ایران تصمیم گرفته یک فصل خانه نشینی را به خاطر نداشتن پیشنهاد مالی مناسب و پایین 
آمدن کیفیت لیگ به جان بخرد.

سیدمحمد موسوی بدون تیم ماند! این خبر باورنکردنی است؛ اما صحت دارد. بازیکن باتجربه تیم ملی والیبال که در یک دهه اخیر یکی از موثرترین 
بازیکنان والیبال ایران بوده و حضور ثابت در بازی های ملی داشــته، ترجیح داده با شــرایط فعلی در هیچ تیم باشگاهی به میدان نرود.سرعتی زن ۱۹8 
سانتی متری که به اعتقاد برخی ها نسبت به دوران اوجش افت کرده، همچنان یکی از ستاره های والیبال ایران به حساب می آید و خیلی از تیم ها آرزو 

دارند او را در ترکیب تیمشان داشته باشند.
این بازیکن باتجربه تیم ملی که پس از سه فصل حضور در بانک سرمایه باتوجه به انحال این تیم تصمیم به بازی در تیم دیگری گرفت، در اولین 
روزهای نقل وانتقاالت به شهرداری ارومیه پیوست؛ اما باتوجه مشکات این تیم وتصمیم به انحال آن باشگاه قراردادش رابا آن تیم فسخ کرد. او که سابقه 
۱۱ قهرمانی در لیگ برتر دارد و از این حیث رکورددار می باشد، ازسال 8۵ تا ۹۷ به صورت متوالی و فقط به جز سال ۹0 درهرتیمی بوده، آن تیم به مقام 
قهرمانی رسیده است.گرانی دالر و پایین آمدن سطح قراردادهای تیم های داخلی و البته طوالنی شدن لیگ نسبت به سال های قبلی باعث شده تا محمد 
موسوی قید حضور در بازی های باشگاهی را بزند! این تصمیم که به اعتقاد خودش هم از نظر فنی و هم مالی به ضررش به حساب می آید، در شرایطی 
گرفته شده که موسوی با چند پیشنهاد خارجی هم روبه رو بود؛ اما به دالیل مختلف آنها را رد کرد.آخرین پیشنهاد هم مربوط به تیم هالک بانک ترکیه 

می شود که موسوی به خاطر پیشنهاد مالی پایین حاضر نشده با این تیم قرارداد امضا کند.
سیدمحمد موسوی با بیان اینکه فعا نمی دانم که آینده چه اتفاقی می افتد. شاید در نیم فصل پیشنهاد خوبی از تیم های خارجی رسید و توانستم 
در نیم فصل دوم بازی کنم،افزود: به هر حال پیش بینی این را کرده ام که تا آخر فصل به میدان نروم؛ اما از نظر بدنی بتوانم خودم را حفظ کنم. وی با 
اشاره به اینکه تیم ملی برای من اهمیت دارد و همیشه هم با تمام وجود  برای تیم ملی بازی کرده ام گفت: با این حال وقتی تصمیم گرفتم که در لیگ 
برتر بازی نکنم، به این فکر نکردم که تیم ملی را از دست بدهم یا خیر. اگر به من نیاز داشتند که سال آینده دعوت می شوم و سعی می کنم مثل همیشه 

آماده باشم. اگر هم نه که مشکلی ندارم و به لیگ سال آینده فکر می کنم. تصمیم با خودشان است که مرا در تیم ملی بخواهند یا خیر.

تصمیم عجیب ستاره والیبال و خانه نشینی برای  نداشتن پیشنهاد مالی مناسب

* بر اساس اعام محسن ســلگی مدیر تیمهای ملی دوچرخه سواری پس از 
اعام برنامه های محمود پراش و بررسی آنها توسط فدراسیون دوچرخه سواری 
رئیس  فدراســیون دوچرخه ســواری حکم محمود پراش را به عنوان سرمربی 
تیم های ملی پیســت صادر کرد. پراش تا هفته آینده نفرات پیشنهادی خود 
جهت اضافه شدن به کادر فنی تیم های ملی را به فدراسیون دوچرخه سواری 
اعام خواهد کرد. نام قادر میزبانی هم به عنوان سرمربی تیم ملی جاده مطرح 

است اما هنوز سرمربیگری او به رسمی تایید نشده است.
*مجمع انتخاباتی فدراســیون  گلف از ساعت ۱۰ صبح دیروز در هتل 
المپیک و با حضور محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی وزارت 
ورزش و جوانان، شاهرخ شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک و محمد 
شروین اسبقیان مدیر دفتر امور مشترک فدراسیون ها برگزار شد و 
در حالی که پیش از این ۹ کاندیدا در انتخابات شرکت کرده بودند در 
روز برگــزاری مجمع رضا زندی خواری، حمید عزیزی، رضا غریب لو 
و فریدون یوسف شاهی به رقابت با هم پرداختند که از بین ۳۷ رای 
ماخوذه فریدون یوســف شاهی و حمید عزیزی هر کدام با کسب ۱۲ 
رای به دور دوم راه یافتند. در پایان دور دوم حمید عزیزی با کســب 
۲۱ رای برای چهار سال به عنوان رئیس  فدراسیون گلف انتخاب شد 
و فریدون یوسف شاهی ۱۶ رای کسب کرد. همچنین در دور اول رضا 

زندی خواری ۱۰ رای و رضا غریب لو ۳ رای را کسب کردند.

خواندنی از ورزش ایران

صفحه 9
پنج شنبه ۱9 مهر ۱۳9۷

اول صفر ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۲۳

برنامه دیدارهای هفته نهم لیگ برتر فوتبال

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

18521105517. پدیده مشهد

284401771016. سپاهان اصفهان

3844082616. پرسپولیس

4843194515. پیکان

5842297214. سایپا

68341127513. تراکتورسازی

7825174311. استقالل تهران

882338809. پارس جنوبی جم

19-98233910. ذوب آهن

49-108233711. فوالد خوزستان

59-118233712. استقالل خوزستان

18-12815289. ماشین سازی تبریز

27-13814368. نساجی مازندران

26-14806279. صنعت نفت آبادان

73-15803529. نفت  مسجدسلیمان

142-168026216. سپیدرود رشت

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال -  جام خلیج فارس

پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
*پدیده..................................................................................................فوالد )ساعت۱۵(

جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
* سایپا ...................................................................... استقال تهران) ساعت ۱۵:30(
*ماشین سازی تبریز........................................نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۱۵:30(
* سپیدرود رشت.........................................................................ذوب آهن)ساعت۱۷(
* سپاهان ................................................................. نساجی مازندران)ساعت۱6:۴۵(
* استقال خوزستان................................................ پارس جنوبی جم )ساعت۱۷(

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷
* صنعت نفت آبادان............................................................تراکتورسازی)ساعت۱8(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*پرسپولیس............................................................................................پیکان)لغو شد(

جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال- جام آزادگان

سهشنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
*پرسپولیس ایران..............................................................السدقطر)ساعت۱8:30(

چهارشنبه ۲ آبان ۱۳۹۷
*سوون سامسونگ کره جنوبی......................کاشیما آنتلرز ژاپن)ساعت۱3:30(

برنامه نیمه نهایی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 

چهارمین روز از بازی  های پاراآســیایی درحالی دیروز برگزار شد که نمایندگان 
کشورمان به مصاف حریفان خود رفتند و موفق به کسب ۱3 طا، ۹ نقره و ۱0 برنز 
شدند تا پرمدال ترین روز کاروان ایران در این بازی ها به ثبت برسد.کاروان جمهوری 
اســامی ایران در پایان روز چهارم موفق به کسب 30 طا، 23 نقره و 2۷ برنز شده 

است.نتایج کامل ورزشکاران ایران در روز چهارم به شرح زیر است:
*دوومیدانی: مهدی اوالد در فینال پرتاب دیســک کاس F۱۱ توانســت با رکورد 
۴2.3۷ به مدال طای این رشــته برســد. اوالد با ثبت این رکورد، رکورد آســیا و 

همچنین بازی های پاراآسیایی را نیز شکست و رکورد جدید را به نام خود ثبت کرد.
آرین لطفی نیز با پرتابی معادل 3۴.۱۴ به مدال برنز رسید.سیامک صالح فرج زاده در 
فینال رقابت های پرتاب وزنه مردان کاس F3۴، با ثبت رکورد ۱۱ متر و ۴۴ سانتی 
متر به مدال نقره دست یافت. محسن کائیدی و مهدی کائیدی دیگر نمایندگان ایران 
در این ماده بودند که عناوین چهارم و پنجم را از آن خود کردند.علیرضا مختاری در 
ماده پرتاب وزنه مردان کاس F۵3 با 8.۷3 ضمن شکســتن رکورد آسیا و بازی های 
پاراآسیایی موفق به کسب مدال طا شد. اسدهلل عظیمی دیگر نماینده کشورمان در 
این ماده با 8.3۵ به مدال نقره دســت یافت. عبدالرضا جوکار نیز با ۵.08 از کســب 
مدال بازماند. دو نماینده کشــورمان در ماده پرتاب دیسک بانوان کاس F۵6/۵۷ به 
مصاف حریفانشــان رفتند که در نهایت مدال طا به هاشمیه متقیان از ایران رسید. 
متقیان با ثبت حد نصاب 2۱.۱۷ ضمن شکستن رکورد آسیا و بازی های پاراآسیایی 
موفق به کســب مدال طا شــد. مهناز امینی دیگر نماینده کشورمان در این ماده با 

2۴.3۷ از کسب مدال بازماند.
نمایندگان کشورمان در ماده دوی ۴00 متر به مصاف حریفانشان رفتند و هاشم 
رستگاری در دوی ۴00 متر کاسT3۷ با ثبت حد نصاب ۵3:۵۴ موفق به کسب مدال 
نقره شد. قاسمی در همین ماده با زمان ۵6:60 برنز گرفت. فرهاد کهریزی نیز در دوی 
۴00 متر کاس T36 با ثبت حد نصاب 60:3۹ موفق به کســب مدال برنز شد.عارف 
بهاروند در ماده پرتاب وزنه کاس F36 با ثبت حد نصاب ۱2.۵۷ ضمن کســب مدال 
طا موفق به شکســتن رکورد بازی ها نیز شــد. هاجر صفرزاده نماینده کشورمان در 
ماده دوی ۱00 متر بانوان کاس T۱2 به مصاف حریفانش رفت که با ثبت حد نصاب 
۱3.68 موفق به کســب مدال برنز مسابقات شد. نمایندگان کشورمان در ماده پرتاب 
وزنه مردان کاس F۴۱ به مصاف حریفانش رفتند که موفق به کســب مدالی نشدند.

صادق و علی بیت سیاح به رقابت با ۷ ورزشکار دیگر پرداختند که در نهایت با ثبت حد 
نصاب ۱۱.۱۹ و ۱0.۵۹ به عناوینی بهتر از پنجمی و هفتمی نرسیدند.احمد اجاقلو در 
دوی ۱00 متر کاس T۴۵/۴۷/۴6 با زمان ۱۱.08 ثانیه در رده سوم ایستاد و صاحب 
مدال برنز شد.مهناز امینی در ماده پرتاب نیزه بانوان کاس F۵۷ با ثبت رکورد 2۵.68 
طایی شد. عشرت کردستانی دیگر نماینده کشورمان با رکورد ۱۹.۵2 به عنوانی بهتر 
 ۵۵/F۵۴ از پنجمی نرســید. شیا حدادی در ماده پرتاب دیسک بانوان کاس ادغامی

به مصاف حریفانش رفت که با ثبت رکورد ۱۵.۱2 موفق به کسب مدال برنز شد. 
*تیراندازی:رقیه شجاعی در ماده تفنگ بادی درازکش R3 به امتیاز 62۴.6 دست 

یافت و نتوانســت فینالیست شود. شــجاعی در این رقابت ها هفدهم شد. معصومه 
 R۴ خدابخشی و زهرا غام زاده، نمایندگان کشــورمان در ماده تفنگ بادی ایستاده
بودند که معصومه خدابخشــی با کســب 62۹.۴ امتیاز در بین ۱۴ تیرانداز ســوم و 
فینالیست شد، اما زهرا غام زاده با 62۱.8 امتیاز ضمن ایستادن روی سکوی نهم از 
راهیابی به فینال بازماند. معصومه خدابخشــی در فینال این مسابقات در رده هفتم 

قرار گرفت.
*شــطرنج: در رقابت های گروه b2 و b3 بانوان عاطفه نقوی بــا ۵.۵ امتیاز عنوان 
قهرمانی و مدال طا را به دست آورد. فریبا زنده بودی با ۵ امتیاز به مدال نقره رسید 
و فاطمه برقول نشان برنز را از آن خود کرد. درخشش خیره کننده شطرنجبازان بانوی 
کشورمان سبب شد تا مدال طای تیمی رقابت های شطرنج استاندارد نیز برای ایران 
به ارمغان آید.در مســابقات گروه b2 و b3 آقایان امید کریمی شــطرنجباز ۱۷ ساله 
اصفهانی توانســت با چهار برد و سه تساوی و ۵.۵ امتیاز از مجموع هفت دور، نشان 
ارزشمند طا را به دست آورد. همچنین تیم شطرنج b2 و b3 آقایان با ترکیب امید 
کریمی، مجید باقری و علیرضا قورچی بیگی، توانستند صاحب گردن آویز نقره شوند.
در مسابقات b۱ بانوان، لیا زارع زاده به مدال برنز رسید و در بخش تیمی شطرنجبازان 
بانوی نابینای ایران خانم ها ملیحه صفایی، لیا زارعزاده و زهرا محمدی راد، به مدال 
نقره تیمی دست یافتند.در پایان مسابقات شطرنج نابینایان در گروه B۱ آقایان و در 
بخش تیمی مدال برنز به ورزشــکاران ایران رسید. در پایان دور هفتم این مسابقات 

شطرنج بازان ایران موفق شدند با 8.۵ امتیاز کسب کنند.
*بسکتبال با ویلچر: تیم بسکتبال با ویلچر مردان با برتری 8۷ بر 30 مقابل عراق 
به مرحله نیمه نهایی رســید. تیم بسکتبال با ویلچر بانوان در مرحله نیمه نهایی به 
مصاف ژاپن رفت و با نتیجه ۹6 بر 2۷ شکســت خورد تا راهی دیدار رده بندی شود. 

تیم کشورمان برای کسب مدال برنز باید مقابل تایلند قرار بگیرد.
*والیبال نشســته:* تیم والیبال نشســته مردان ایران بــا برتری 3 بر صفر و با 
امتیازهای 2۵ بر 8، 2۵ بر ۱2 و 2۵ بر ۱۹ مقابل عراق به فینال رسید. حریف ایران 
در فینال تیم چین است که این مسابقه ساعت ۱۵ امروز برگزار می شود. تیم والیبال 
نشسته بانوان ایران با برتری 3 بر صفر و با امتیازات 2۵-۱۷، 2۵-۱۴، 2۵-۱0 مقابل 
ژاپن راهی فینال بازی های پاراآســیایی 20۱8جاکارتا شد. تیم ایران در دیدار نهایی 

به مصاف چین می رود.
*وزنه برداری: نادر مرادی ملی پوش دســته 80 کیلوگرم کشــورمان امروز به روی 

تخته رفت و با حریفان خود به رقابت پرداخت. این ملی پوش کشــورمان در حرکت 
اول خود موفق به مهار وزنه 206 کیلوگرم شــد. مرادی در حرکت دوم خود با وجود 
اینکه وزنه 2۱۷ کیلوگرمی را مهار کرده بود به دلیل خطا داوران این حرکت را قبول 
نکردند. ملی پوش کشورمان در حرکت سوم خود از مهار وزنه 22۵ کیلوگرم بازماند 

و با وزنه ای که در حرکت اول زده بود دوم شد و نقره گرفت.
*شــنا: علی محمودخانی در ماده کرال پشت کاس S8 با رکورد یک دقیقه و 22 
ثانیه و ۹۷ صدم ثانیه به مقام ششــم رسید. شاهین ایزدیار که طی سه روز گذشته 
موفق شــده بود 3 طای ارزشمند برای ایران به دست بیاورد، دیروز در اولین رقابت 
خود در ماده قورباغه ۱00 متر کاس SB۹ به همراه شــناگرانی از ژاپن، قزاقستان و 
هند مســابقه اش را آغاز کرد. شاهین در این رقابت موفق شد با رکورد یک دقیقه و 
۱۴ ثانیه و ۷۱ صدم ثانیه، بار دیگر قهرمان شود و طایی شود.. فاصله او با نفر دوم، 
بیش از ۹ ثانیه بود و با قدرت به قهرمانی رسید.شاهین ایزدیار همچنین در ۵0 متر 
کرال آزاد کاس S۱0 با رقبایی از ازبکســتان، هند و تایلند رقابت کرد که در نهایت 
توانست با ثبت بهترین رکورد ممکن، قهرمانی دوباره را از آن خود کند و به پنجمین 
مدال طای خود برسد. محمدحسین کریمی جهان آبادی در ماده ۱00 متر قورباغه 
کاس SB۱3 در رقابتــی نفس گیر، با ثبت رکورد یک دقیقه و ۱3 ثانیه و 33 صدم 
ثانیه تنها ۴0 صدم ثانیه کم آورد و مدال برنز را از دست داد.سیدمهدی میردهقان در 

ماده ۱00 متر کاس SB۱۱ مقام پنجم را از آن خود کرد.
*تیراندازی با کمان:در فینال رقابت های ریکرو مســابقات تیراندازی با کمان زهرا 
نعمتی با نتیجه 6 بر ۴ مغلوب وون از چین شد تا به مدال نقره رضایت بدهد. مجید 
کاکوش ملی پوش تیراندازی باکمان کشورمان در رقابت های w۱ بازی های پاراآسیایی 
جاکارتا برابر نماینده کره جنوبی به برتری رسید و عنوان سوم را کسب کرد و برنزی 
شــد.محمدرضا زندی در فینال W۱ تیراندای با کمان با برتری مقابل حریفان خود 
به نشــان طا دست یافت. وی در فینال رقابت های W۱ تیراندازی باکمان بازی های 
پاراآسیایی برابر لی جی از کشور چین قرار گرفت و با نتیجه ۱30 بر ۱2۷ به پیروزی 

رسید و عنوان قهرمانی را به دست آورد.
*جــودو: وحید نوری، جــودو کار نابینــای وزن منهای ۹0 کیلوگرم با شکســت 
مقتدرانه حریفان خود از کشورهای امارات، ژاپن،مغولستان و ازبکستان به مدال طا 
رسید. احسان موســی نژاد در وزن منهای ۱00 کیلوگرم برابر حریفانی از کشورهای 
مغولستان، ازبکستان و کره  به پیروزی رسید و صاحب گردن آویز طا شد.محمدرضا 
خیراهلل زاده، جودوکار وزن +۱00کیلوگرم ایران که در دور اول با قرعه استراحت روبرو 
بود در مرحله نیمه نهایی برابر لی از کره جنوبی به پیروزی رســید و فینالیست شد. 
وی در دیدار نهایی مقابل نماینده ازبکستان شکست خورد و به مدال نقره بسنده کرد.

سومین دوره بازی های پاراآسیایی – جاکارتا
محمود محمدی نماینده اعزامی به بازیهای پاراآسیایی

کسب ۱۳ طال، ۹ نقره و ۱۰ برنز در روز چهارم بازیهای پاراآسیایی جاکارتا
 ایران برای اولین بار به رده سوم جدول رده بندی مدال ها صعود کرد

»آگهی مزایده نوبت دوم 
اموال غیرمنقول«

به اســتناد پرونده کالســه 960272/26 ش 3 اجرای احکام حقوقی محکوم علیه آقای 
عبدالحمیــد ریگی فرزند صفر محکوم اســت به پرداخــت 600/000/000 ریال اصل 
خواســته و 18090000 ریال هزینه دادرسی و 15600000 ریال حق الوکاله وکیل و نیز 
پرداخت نیم عشــر دولتی حق االجرا و خســارت تاخیر تادیه از زمان سررسید چک مورخ 
1392/09/01 لغایت زمان تادیه برابر اجرائیه در حق محکوم له آقای سعید محمد تالتوف 
فرزند گجر، که محکوم له جهت استیفای حقوق خود بدوا تقاضای توقیف و مزایده پالک 
ثبتی شــماره 4 فرعی از 8706 اصلی واقع در زاهدان خیابان پهلوانی،  پهلوانی 17 و 18 
می باشــد را نموده که پس از تشریفات قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به 
شــرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته، از آنجائیکه ســند ملک در اختیار بانک می باشد. به 
دلیل عدم همکاری محکوم علیه کارشــناس بدوا نسبت به ارزیابی پالک از بیرون ملک 
نموده که ملک مذکور با مســاحت 116/41 مترمربع با حدود و مشخصات: شماال 6/10 
متر به پالک 8707- اصلی،  شــرقا به طول 20 متر به پالک 8706/2- اصلی، جنوبا به 

طول 5/60 متر به کوچه پهلوانی 25 و غربا 19/80 متر به پالک 8706- اصلی 
 اعیان: ســاختمانی اســت دو طبقه با دیوار آجری ســقف تیرآهنی بدون نماسازی. نظر 
به کارشناســی: با توجه به موقعیت ملک و نحوه قرار گرفتن در کوچه و ســاخت و ساز 
منطقه قیمت هر مترمربــع عرصه موردنظر از قرار مترمربعی 7/000/000 ریال و قیمت 
116/41 مترمربع مســاحت عرصه به مبلغ 814/870/000 ریال و قیمت اعیان ملک با 
150 مترمربع زیربنا با احتســاب اشــتراکات و امتیازات به مبلغ 525/000/000 ریال و 
قیمت کل عرصه و اعیان ملک به مبلغ 1/339/870/000 ریال تعیین و اعالم می گردد. 
با توجه به تقاضای فروش ملک از طریق مزایده عمومی و عدم پرداخت محکوم به توسط 
محکوم علیه این اجرا قصد دارد در یوم سه شنبه 1397/08/02 ساعت 9 تا 11 با حضور 
نماینده محترم دادستان و همچنین محکوم له در محل اجرای احکام حقوقی دادگستری 
زاهــدان از طریق مزایده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به قیمت کارشــناس به 
فروش برســاند طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا یک هفته قبل از زمان مزایده 
اموال مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در زمان مزایده حضورا شرکت نمایند.

بدیهی است اموال مزایده به کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند 
و خریدار می بایســتی مبلغ 10٪ درصدی پیشــنهادی مزایده را فی المجلس به حســاب 
ســپرده دادگســتری زاهدان واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حساب سپرده 
دادگســتری واریز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تائید مزایده توسط دادگاه 
محترم صادرکننــده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نمایــد و در صورت عدم تائید 
مزایده توسط دادگاه،  مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مسترد خواهد شد و در صورتی 
که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حســاب ســپرده واریز ننماید و یا اعالم 
انصراف نماید مبلغ 10درصد پیشــنهادی خریدار به نفع دولت ضبط خواهد شد و خریدار 
حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشــت تشــریفات مزایده با رعایت مواد 113 به بعد 
قانون اجرای احکام مدنی و ماده 129 اجرا خواهد شــد به استناد ماده 131 قانون اجرای 
احکام مدنی در صورت نبود خریدار طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد 

مزایده قبول نماید.

مدیر دفتر اجرای احکام حقوقی 
دادگستری زاهدان- تاجیان م/الف1633

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی(
کالسه 9۲۰۰۳6۳

به موجب پرونده اجرائی کالسه  فوق ششــدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 85/18 مترمربع 
پــالک ثبتی 8570 فرعی مجزی شــده از یک اصلی مجزی شــده از 5796 فرعی از اصلی مذکور 
واقع در حومه بخش 3 همدان ذیل ثبت 18011 ص 211 دفتر 76 به نام حمید غالمی ثبت شــده 
اســت، و نشانی مورد وثیقه همدان میدان پاســداران کوچه مسجد خ فردوسی آپارتمان های مسکن 
و شهرســازی بلوک 38 ط 2 سمت چپ می باشد.  حدود اربعه ذیل: شماال: در سه قسمت که دومی 
غربی اســت به طول های 4/10 متر و 1/25 متر و 3/70 متر پنجره و دیواریست به فضای باقیمانده 
از پالک 5796 فرعی شــرقا: به طول 11/10 متر دیواریست به پالک های باقیمانده 5796 و 8565 
فرعــی جنوبا: در پنج جهت که دومی و چهارمی غربی اســت به طول های 3/70 متر و 0/65 متر و 
4/45 متر و 1/35 متر و 1/25 متر پنجره و دیواریست به فضای باقیمانده پالک 5796 فرعی  غربا: 
اول به طول 3/65 متر دیوار اشــتراکی با پالک 8573 فرعی دوم که شــمالی اســت به طول 1/60 
متر دیواریســت به راه پله اشتراکی ســوم به طول 4/15 متر درب و دیواریست به راه پله مزبور سقف 
با کف پالک 8572 اشــتراکی اســت و کف با سقف 8568 اشــتراکی است. طبق سند رهنی شماره 
8724-86/7/2 دفترخانه 25 در رهن بانک/ملت قرار گرفته و طبق نظر کارشــناس رسمی به مبلغ 
850/000/000  ریــال ارزیابی شــده و پالک فوق دارای دو خوابه و نمــای آپارتمان آجری بوده و 
با قدمت 30 ســال و دارای آشــپزخانه اپن، سرویس حمام و دستشــویی کف اتاق خواب موزاییک 
پوشش دیوارها رنگ سیستم گرمایش بخاری گازی، آبگرمکن زمینی فاقد کانال کشی کولر و دوکله 
می باشــد. فاقد آسانسور و پارکینگ و دارای انشعابات آب و برق  اختصاصی و گاز اشتراکی می باشد. 
که در تصرف جعفر زراعت چی می باشــد، ضمنا مورد وثیقه فاقد بیمه اســت. پالک فوق از ساعت 9 
الی 12 روز یکشــنبه مورخ 1397/8/6 در اداره اجرای اسناد رســمی همدان واقع در خ سعیدیه باال 
از طریق مزایده به فروش می رســد. مزایده از مبلغ 850/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا  تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشــد به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا 
چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان 

مقرر برگزار خواهد شد. تاریخ انتشار: 97/7/19
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک همدان

استخدام باغبان
سفارت جمهوری مردم بنگالدش در تهران تصمیم به استخدام 
یک باغبان جهت انجام امور باغبانــی دارد، متقاضیان از تاریخ 
چــاپ این آگهی 15 روز فرصت دارند تا درخواســت خود را به 
ســفارت بنگالدش ارســال نمایند. فکس 982188605445+، 

info@bangladoot.ir :ایمیل

دفترچه مدت کار و بازرســی ســرعت درجه یک به 
شماره 32056 صادره خوزستان، متعلق به آقای بهروز 
چاوشــیان دزفولی فرزند شکراهلل به شماره شناسنامه 
32 دارنده گواهینامه به شماره 9110210147 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره 2393999 مربوط 
به خــودرو کامیون کشــنده ولوو N10 مــدل 1353 به 
 رنگ ســبز - معمولی و به شماره شــهربانی 496 ع 36 
 ایران 14 و شماره موتور 053138 و شماره شاسی 000454 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای غالمرضا سوزولی فرزند صیدمراد

خواهان آقای سعید رحیمی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای غالم رضا سوزولی به خواسته اعسار از هزینه 
دادرسی و نهایتا مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 9709986420400315 
شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/08/23 ساعت 09/00 
تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتشــار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود، نســخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
منشی دادگاه حقوقی شعبه۴ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اندیمشک 
روح اهلل عدالت خواه

اینجانب حلیمه افشــاریان مالک خودروی ســواری سمند LX85-EF7 به رنگ سفید 
مدل 1390 به شــماره انتظامی 639 ص 16 ایران 46 و شماره موتور 14790043034 
و شــماره شاســی NAACJ1JC4CF055282 به علت فقدان اسناد فروش )کارت 
خودرو- برگ سبز- ســند کمپانی( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام لذا 
چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی 
شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران کرج شهرک پیکان شهر 
ســاختمان ســمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
شکات آقای جمشید رنجبر امام قیسی فرزند راه علی شکایتی علیه آقای علی صفری فرزند محمدعلی دائر بر 
تصــرف عدوانی یک قطعه زمین در مزرعه کتک باالی امام قیس ممانعت از حق و تخریب مطرح که به این 
شعبه ارجاع و به شماره پرونده کالسه 960681 شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گندمان ثبت و وقت رسیدگی 
مورخ 1397/9/11 ســاعت 9:00 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 344 قانون آیین دادرسی 
کیفری مصوب 92 با الحاقات و اصالحات بعدی به علت مجهول المکان بودن متهم و درخواست شاکی مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می گردد تا متهم ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار آگهی به 
دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گندمان- کریم رئیسی

صالحی امیری: درخشان بهتر است سکوت کند
رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه برای رئیس فدراســیون جودوی ایران 
احترام زیادی قائل اســت، گفت: بهتر بود آقای درخشان قبل از اظهار نظر درباره 

اتفاقات المپیک جوانان از جزئیات ماجرا مطلع می شد.
ســیدرضا صالحی امیری با اشاره به موضوع اجازه ندادن رقابت به »مارال مردانی« بانوی 
جودوکار ایرانی در رقابت هــای المپیک جوانان اظهارکرد:  چند نکته پیرامون این اتفاق حائز 
اهمیت است که باید همگان به آن اشراف داشته باشند. هیات ایرانی قبل از شروع مسابقه ها 
به همراه اینجانب در سالن حضور داشتیم. حداکثر تاش مان برای رفع مشکل و امکان رقابت 
برای جودوکار بانوی ایرانی انجام شد و از همان ابتدا نیز مراتب شدید اعتراض مان را که بعضا 
منجر به برخوردهای تند لفظی بین ما و مسئوالن برگزاری رقابت ها می شد به وقوع پیوست 

و هم اکنون نیز با همان جدیت پیگیر این موضوع هستیم.
وی ادامه داد: آقای درخشــان از مدیران باتجربه ورزش کشور است. ایشان مورد احترام 
بنده بوده و تخریب ایشــان خاف مصلحت ورزش کشور اســت. از ایشان انتظار می رفت به 
جای پاســخگویی عجوالنه در موضوع مذکور به تماس های مکــرر اینجانب و دکتر قراخانلو 

پاسخ می داد.
رئیس کمیته ملی المپیک افزود: از شــروع ماجرا عاوه بر درگیری هایی که در ســالن 
برگزاری رقابت داشــتیم، مدام با رئیس فدراسیون جودو ایران نیز تماس می گرفتیم و موفق 
به صحبت با ایشان نمی شــدیم. بهتر است ایشان اکنون نیز سکوت کنند تا در تهران بعد از 

شنیدن جزئیات ماجرا از زبان من، نسبت به آن قضاوت داشته باشند.

آغاز هفته هفتم مسابقات لیگ دسته اول فوتبال
شکست سنگین ملوان در انزلی

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی اولین شکســت خود را در لیگ 
دسته اول متحمل شد.

هفته هفتم مســابقات لیگ دســته اول فوتبال از عصر دیروز با انجام ۵ 
دیدار در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.در بازی اول که بین دو تیم خونه 
به خونه بابل و بادران تهران برگزار شد با پیروزی سه بر دو به سود خونه به 
خونه پایان یافت تا علی نظرمحمدی اولین ســه امتیاز را به عنوان سرمربی 
برای خونه به خونه بــه ارمغان بیاوردگل های خونه به خونه را رضا آقابابایی 
)2۹( و محمدحســین باباگلی )۱8 و ۹0( به ثمر رساندند. گل های بادران را 
نیــز محمدعلی اکبرخواه و مجتبی محبوب مجاز در دقایق 30 و 6۱ به ثمر 
رســاندند. دیدار نود ارومیه و آلومینیوم اراک با پیروزی یک بر صفر نودی ها 
پایان یافت تا شــاگردان وحید بیاتلو موفق شوند اولین برد خود را در لیگ 
دســته یک کسب کنند. تک گل این بازی را عرفان پورافراز در دقیقه 86 به 
ثمر رســاند. بازی بعد بین دو تیم مس رفسنجان و پرسپولیس پاکدشت با 
تســاوی پر گل سه بر سه پایان یافت تا دو تیم با کسب یک امتیاز ورزشگاه 
را ترک کنند. گل های پرسپولیس پاکدشت را حسین امانیان در دقایق ۱6 و 
۴8 و هادی شکوری در دقیقه ۴۱ به ثمر رساند و گل های مس رفسنجان را 
محمد خان احمدی، علی مرزبان و محمدحسین مهرآزما در دقایق ۱8 و ۷0 
و ۹3 به ثمر رســاندند. در انزلی دو تیم ملوان و گل گهر سیرجان به مصاف 
هم رفتند که این دیدار با برتری ســه بر یک گل گهر پایان یافت تا شاگردان 
بگوویچ موقتا به صدر جدول صعود کنند.گل های گل گهر را امین پورعلی در 
دقایق 3۹ و ۷۹ و مهرداد آوخ در دقیقه ۷0 به ثمر رســاند و تک گل ملوان 
را خشایار زبرجد در دقیقه ۱3 وارد دروازه گل گهر کرد. دیدار بعدی که بین 
دو تیم مس کرمان و قشقایی شیراز برگزار شد با برتری یک بر صفر مسی ها 
پایان یافت تا شــاگردان ابراهیم طالبی پس از ســه پیروزی متوالی، اولین 
شکست خود را با این مربی تجربه کنند.تک گل این بازی را سجاد حیدری 

در دقیقه ۷۵ به ثمر رساند.
برنامه سایر دیدارهای این هفته به شرح ذیل است:

پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
*شاهین شهرداری بوشهر................................................اکسین البرز)ساعت ۱۷(
*کارون اروند خرمشهر.......................................شهرداری ماهشهر)ساعت۱۷:۱۵(

ست
ی ا

زئین
س ت

عک

دادنامه
خواهان: ســحر ولی بنیاد/ تهران شــهرک مســعودیه خ پیام پ 130 طبقه ســوم واحد 6 غربی کد پستی 

1787945866
خوانده: مرتضی جوانشیر جیران سفلی/ مجهول المکان.

خواسته: مطالبه نفقه
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه 
و ثبت و اجرای تشــریفات قانونی، قاضی شورا پس از مشورت با اعضاء حوزه به شرح آتی الذکر با استعانت 

از خداوند منان مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

در خصوص دادخواســت سحر ولی بنیاد به طرفیت مرتضی جوانشــیر جیران سفلی به خواسته مطالبه نفقه ایام 
زوجیت مقوم به 30/000/000 ریال به انضمام خســارات دادرســی، شورا با توجه به مجموع اوراق و محتویات 
پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه همســرم از مورخه 93/4/12 من را مورد ضرب و شــتم قرار داده و 
منزل مشــترک را ترک کرده و در این مدت هیچ نفقه ای پرداخت نکرده که شهادت شهود نیز موید این مطلب 
می باشــد. خوانده نیز علیرغم نشر آگهی در جلسه حاضر نشــده و دفاعی دال بر برائت ذمه خویش ارائه و ابراز 
نداشته لذا حوزه دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 6، 11، 1107 قانون مدنی و مواد 
198، 515، 519 قانون آئین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/417/000 تومان بابت 
نفقه ســال 93 از مورخه 93/4/12 تا پایان ســال از قرار ماهی 280 هزار تومان طبق نظر کارشناس و پرداخت 
ماهیانه 330 هزار تومان از مورخه94/1/1 تا صدور اجرای حکم و هزینه کارشناســی به مبلغ 50/000 تومان و 
هزینه دادرسی به مبلغ 51/000 تومان را صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی شهر همدان می باشد. 
قاضی حوزه ۱۳۰ شورای حل اختالف شهر همدان- اسماعیل بیان م الف ۲۸۷۲

برگ سبز و کارت مشــخصات خودرو تاکسی پیکان 
1600 به شــماره پالک 237          21 - ایران 14 
به رنگ سفید با نوار نارنجی - معمولی - مدل 1377 
و شــماره موتور 11127682047 و شــماره شاسی 
 76486017 مفقود شــده و از درجه اعتبار ســاقط 

می باشد.

TAXI
ت

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

16411147713. گل گهرسیرجان

2741284413. مس کرمان

3732264211. آلومینیوم اراک

4632143111. اکسین البرز

5631296310. بادران تهران

110-6631278. قشقایی شیراز

7623112669. پرسپولیس پاکدشت

862318539. شاهین شهرداری بوشهر

952125507. شهرداری تبریز

1051315506. کارون اروند خرمشهر

126-117133214. نود ارومیه

25-126123911. مس رفسنجان

25-13612324. فجر سپاسی

54-146114510. خونه به خونه

* 1562318623. ملوان انزلی

61-16501417. شهرداری ماهشهر

 * محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب 6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

مجموعبرنزنقرهطالکشور
11055339197- چین

238312695-کره جنوبی 
330232780-ایران

425121047-ازبکستان
5234244109-ژاپن

623293486-اندونزی 
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هاشمیه متقیان
 )مدال طال- پرتاب دیسک(

قهرمانی مقتدرانه شطرنج تیمی بانوان و آقایان


