
ورزشی

سرویس ورزشی-
در فاصله یک ماه مانده تا شروع رقابت های جهانی 
اگر مشکالت  گویند  فدراسیون می  کشتی، مسئوالن 
ارزی حل نشود، تیم ملی به بوداپست مجارستان اعزام 

نمی شود.
در فاصلــه کمتر از یک ماه تا شــروع رقابت های جهانی 
کشتی در بوداپســت مجارســتان، خبرهای نگران کننده از 
فدراسیون کشتی به گوش می رسد. روز گذشته نایب رئیس 
این فدراسیون اعالم کرد با گرانی قیمت ارز، حتی امکان اعزام 

نشدن کشتی گیران به مسابقات جهانی هم وجود دارد! 
حمیــد بنی تمیم در این باره گفــت: »اوضاع اصال خوب 
نیســت. ارز دولتی فدراسیون ها قطع شــده وما با مشکالت 
زیادی دســت و پنجه نرم می کنیم. رشــته کشتی تقویمش 
طوری اســت که همه مسابقات جهانی آن در رده های سنی 
مختلف در نیمه دوم سال برگزار می شود و این موضوع نگرانی 

زیادی را برای ما به وجود آورده است.«
وی در پاسخ به این سوال که امکان نرفتن تیم بزرگساالن 
به مســابقات جهانی وجود دارد، عنوان می کند: »در شرایط 
فعلی هر چیزی امکان پذیر اســت. باید ببینیم که در روزهای 

آینده چه اتفاقاتی رخ می دهد.«
نایب رییس فدراسیون کشــتی در پایان هم خاطرنشان 
می کند: »بــا وزارت ورزش مذاکره خاصی نداشــتیم. با این 
حال برای اینکه بتوانیم تیم ها را به صورت کامل به مسابقات 
جهانی اعزام کنیم، نیازمند کمک هســتیم. بودجه سال ۹۷ 
فدراسیون زمانی تصویب شــده که قیمت ارز یک سوم حاال 
بوده و آن موقع روی میزان بودجه بحث داشتیم. االن که دیگر 
قیمــت ها افزایش پیدا کرده، هزینه های ارزی باال رفته و کار 

برای فدراسیون کشتی واقعا سخت شده است.«
ترکان: مشکل حل نشود به رقابت های جهانی نمی رویم
دیروز به غیــر از بنی تمیم، ترکان مدیــر تیم های ملی 

کشتی آزاد امید و بزرگساالن ایران هم از مشکالت شدید مالی 
در این فدراســیون گفــت. وی در گفت و گویی با خبرگزاری 
ایسنا اظهار داشــت: طی ۲ ماه گذشته ۶ اعزام به رقابت های 
جهانی داشــتیم که هزینه بسیار سنگینی را با توجه به گرانی 
شدید نرخ ارز بر دوش فدراسیون کشتی گذاشت. واقعا با این 
شرایط اعزام تیم های امید و بزرگساالن به رقابت های قهرمانی 
جهان از توان فدراســیون کشتی خارج است و اگر این مشکل 

حل نشود نمی توانیم به این رقابت ها تیم اعزام کنیم.
مدیر تیم های ملی کشــتی آزاد امید و بزرگساالن ایران 
افــزود: امیدوارم وزارت ورزش ســریعا دســت به کار شــود 
و مشــکل ارزی فدراسیون کشــتی را حل کند چرا که واقعا 
 کار سخت شــده و نمی توان با این شرایط از پس هزینه های 

سنگین اعزام برآمد.
وی خاطرنشان کرد: فدراسیون کشتی هزینه های سنگینی 
را برای اعزام های مختلف به رویدادهای جهانی متحمل شده و 
دیگر توان مالی برای تحمل این هزینه ها را ندارد. با وجودیکه 
چندین اعزام را نیز بدلیل گرانی ارز لغو کردیم اما با دالر باالی 
۱۵ هزار تومان که هــر روز هم باالتر می رود دیگر توان اعزام 

تیم هایمان را نداریم.
رضایی: همه بالتکلیف هستیم

امــا و اگرها برای اعزام تیم امید بــه رقابت های جهانی، 
مشــکالت بسیاری را برای کادرفنی تیم امید آزاد ایجاد کرده 
تا جایی که علیرضا رضایی ســرمربی این تیم گفت: تا امروز 
ســه مرحله اردو برگزار کرده ایم و پیش از آن هم مســابقات 

انتخابی امید را داشتیم. اگر قرار بود تیم اعزام نشود بهتر بود 
این اردوها و مسابقات هم برگزار نشود. اردوهای بعدی مان لغو 
شده و همه مربیان و کادرفنی ما بالتکلیف هستند، نمی دانیم 

قرار است تیم به مسابقات برود یا نرود.
وی تاکیــد کرد: ایــن خبرها اول بــرای ورزش ما و بعد 
برای کشــتی به عنوان یک رشــته مدال آور المپیکی زشت 
اســت؛ اینکه به خاطر مشکالت مالی مســابقات جهانی را از 
دست بدهیم. امیدها اصلی ترین تیم و پشتوانه برای تیم ملی 
بزرگســاالن ما هســتند عدم اعزام آنها به مسابقات جهانی و 

بالتکلیفی در برگزاری اردوها خیلی برای کشتی ما بد است.
سرمربی تیم کشتی آزاد امید گفت: کشتی ورزش مدال 
آور ما اســت، امیدوارم مسئوالن حمایت بیشتری انجام دهند 
که تیم به مســابقات جهانی اعزام شــود. از دست دادن این 
رقابت ها سرمایه های ما را از بین می برد و این اتفاق بدی برای 

کشتی خواهد بود.
توافق با بانک مرکزی چه شد؟!

تمام این اتفاقات در شرایطی رخ می دهد که هم چند روز 
قبل مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در گفت و گویی 
با پایگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان گفته بود: با توجه به 
توافقی که با بانک مرکزی صورت گرفته است، ارز فدراسیون ها 

برای اعزامها از طریق بازار ارز ثانویه تأمین می شود. 
اگر طبــق صحبت های وزیر ورزش واقعــا توافقی میان 
وزارت ورزش و بانــک مرکــزی صورت گرفته چرا مســوالن 
فدراسیون کشتی صحبت از خرید ارز با قیمت بازار می کنند 
و اگر هم صورت نگرفته چرا وزیر ورزش چنین صحبت هایی 

را به زبان می آورد؟!
پیش از روزنامه کیهان در چند گزارش به مشکالت مالی 
فدراســیون های ورزشی اشاره کرده بود و هشدار داده بود که 
اگر وزارت ورزش به موضوع ورود نکند، احتماال فعالیت حرفه 

ای و قهرمانی چند رشته ورزشی تعطیل می شود!

حدیث دشت عشق

به یاد شهید داود آجرلو
از دانشگاه امام حسین)ع( 

تا فرماندهی گردان و لشکر
شهید داود آجرلو سال ۱۳۴۲ همزمان با شکوفایی 

اولین جوانه های نهال انقالب، در تهران به دنیا آمد.
با شروع جنگ تحمیلی به ادامه تحصیل پرداخت 
و در کنار دفاع از میهن اســالمی، موفق به اخذ دیپلم 
گشت و سپس به دانشگاه امام حسین علیه السالم راه 
یافت. درس اما برای او همه چیز نبود چرا که آسمانی 
شدن را افتخاری بزرگ می دانست. او مدرسه عشق را 

برگزید و رهسپار جبهه های نور شــد، در مدت حضور در جبهه ها، مسئولیت های 
مختلفی چون فرماندهی گردان حضرت علی اصغر)ع( در لشکر ۱۰ سیدالشهدا)ع( 
و یکــی از گردان های ۲۷ محمد رســول اهلل )ص( را عهده دار بود و پس از ســه بار 
مجروحیت به افتخار جانبازی نائل آمد. در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۶۵، داود با کوله باری 
از تجربه و خاطره، در عملیات کربالی پنج بر اثر اصابت ترکش خمپاره مجروح و از 
دژ شلمچه راهی دیار معشوق گشت. مزار پاک و مطهر این شهید ۲۳ ساله در قطعه 

۲۶، ردیف ۴، شماره ۸۴ گلزار شهدای بهشت زهرا)س( می باشد.

 کاپیتان تیم ملی کرواسی به عنوان برترین بازیکن فوتبال جهان در سال ۲۰۱۸ میالدی انتخاب شد.
مراسم انتخاب برترین های فوتبال جهان در سال ۲۰۱۸ دوشنبه شب در لندن برگزار شد؛ در این مراسم از بین سه گزینه 
کریستیانو رونالدو، لوکا مودریچ و محمد صالح کاپیتان تیم ملی کرواسی و بازیکن شماره ۱۰ رئال مادرید با آرای سرمربیان 
و کاپیتان های تیم های ملی و کارشناســان فوتبال به عنوان برترین بازیکن سال ۲۰۱۸ فیفا انتخاب شد و به سلطه ۱۰ساله 
لیونل مســی و کریســتیانو رونالدو پایان داد. آخرین بار کاکا در سال ۲۰۰۷ این عنوان را به دست آورده بود. مودریچ پس از 
دریافت جایزه بهترین بازیکن ســال گفت: افتخاری بزرگ و حس زیبایی است که اینجا ایستاده ام؛ به رونالدو و صالح هم به 
خاطر فصل فوق العاده ای که داشــتند تبریک می گویم و اطمینان دارم آنها دوباره برای این جایزه مبارزه می کنند. وی ادامه 
داد: باید از هم بازیانم در تیم ملی کرواســی و کادر فنی تشــکر کنم زیرا بدون آنها این جایزه نصیب من نمی شد. این جایزه 
را به خانواده ام تقدیم می کنم. همچنین از تمام هواداران در سراسر دنیا که از من حمایت کردند و رای دادند تشکر می کنم. 
تیم ما ادامه دهنده نسل فوق العاده کرواسی در سال ۱۹۹۸ بود و توانستیم رویا را به واقعیت تبدیل کنیم. در بخش های دیگر 
نیز برترین های ســال ۲۰۱۸ نیز بدین ترتیب معرفی شدند: برترین مربی سال از بین زین الدین زیدان، دیدیه دشام و زالتکو 

دالیچ، دشام سرمربی تیم ملی فرانسه که موفق شد با این تیم قهرمان جهان شود به عنوان برترین مربی مرد انتخاب شد.

انتخاب لوکا مودریچ به عنوان بهترین فوتبالیست جهان
دارنده مدال های طالی جهان و برنز المپیک قصدی برای حضور در انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی که ۲ روز 

دیگر برگزار می شود را ندارد و برای دریافت روادید نیز در سفارت مجارستان حاضر نشده است.
پس از جنجال ســعید عبدولی در رقابت های انتخابی تیم ملی و برکناری وی از مسابقات، شورای فنی کشتی فرنگی با 
چشم پوشی از تخلفات وی مجوز حضور این کشتی گیر را در اردوی تیم ملی صادر کرد. محرومیت این کشتی گیر نیز بخشیده 

شد تا شرایط برای حضور او در انتخابی تیم ملی مهیا شود.
در حالی که قرار بود عبدولی برای پوشــیدن دوبنده تیم ملی در رقابت های جهانی مجارســتان پنج شنبه هفته جاری به 
مصاف رقبایش برود اما شــنیده ها حاکی اســت وی قصدی برای حضور در انتخابی تیم ملی را ندارد تا به این ترتیب شانس 
حضور در رقابت های جهانی را از دست بدهد. در حالی که ملی پوشان کشتی فرنگی طی دو روز اخیر برای گرفتن ویزای سفر 
به مجارســتان و حضور در رقابت های جهانی به سفارت این کشور مراجعه کرده اند، عبدولی از حضور در سفارت مجارستان 
نیز خودداری کرده است.با این شرایط قرار است یوسف قادریان به عنوان ملی پوش وزن ۸۲ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران در 
رقابت های جهانی به روی تشــک برود. به همین منظور نیز وی با حضور در سفارت مجارستان برای دریافت ویزا اقدام کرد. 

اردوی جدید تیم ملی کشتی فرنگی از امروز )چهارشنبه( آغاز می شود.

عبدولی قید حضور در رقابت های جهانی مجارستان را زد 

وزیر ورزش بعد از دیدار روز دوشنبه مقام معظم 
رهبری با ورزشــکاران مدال آور در بازی های آسیایی 
اندونــزی، طی پیامــی از عنایت واالی ایشــان به 

فرزندان شان در عرصه ورزش تشکر کرد.
جمعی از مدال آوران کاروان ورزشــی ایران در بازی های 
آســیایی ۲۰۱۸ جاکارتای اندونزی، ظهر روز دوشنبه پس از 
اقامه نماز ظهر و عصر با رهبر انقالب اسالمی دیدار کردند. در 
همین راســتا مسعود سلطانی فر وزیر ورزش با انتشار پیامی 
از عنایت واالی ایشان به فرزندان شان در عرصه ورزش تشکر 

کرد. متن پیام به این شرح است:»به همراه قهرمانان شایسته بازی های آسیایی و جمعی از مسئوالن ورزش خدمت مقام معظم 
رهبری رسیدیم. رهبر انقالب از جهت عالقه وافری که به اعتالی نام ایران اسالمی دارند همواره تفقدی ویژه به فرزندان ایران 
اسالمی در آوردگاه های ورزشی که مانند دیگر عرصه ها، جوالنگاه درخشش جوانان قهرمان ایرانی بوده است، داشته اند. پس از 

نمایش عزتمندانه تیم ملی در جام جهانی، ایشان دو بار پیام صادر کردند و از فرزندان دالور ایران تمجید کردند. 
در بازی های آسیایی نیز که بسیاری از رکوردها برای اولین بار در ورزش کشور به دست آمد ایشان ضمن صدور پیام در 

آن مقطع، امروز نیز با روی گشاده و عنایت واالیشان فرزندان خود را به حضور پذیرفتند. 
همگان در این مقطع حساس تحت رهنمودهای راهگشای ایشان بایستی برای سربلندی نام ایران تالش کنیم. به عنوان 
وزیر ورزش و جوانان و خادم مردم در این عرصه از لطف ایشان سپاسگزارم و آرزوی سالمتی و طول عمر برای شان از درگاه 

خداوند منان خواستارم.«

پیام وزیر ورزش بعد از دیدار مقام معظم رهبری با مدال آوران بازی های آسیایی
در حالی که سرپرست مجموعه آزادی اعالم کرد با 
توجه به تصمیم شورای تامین، تمام بلیت های دربی به 
صورت الکترونیکی فروخته می شود اما در سایت بلیت 
فروشــی تنها ۵۰ درصد از ظرفیت طبقه دوم ورزشگاه 
آزادی برای بلیت فروشی الکترونیکی در نظر گرفته شده 

است.
دربی ۸۸ بین دو تیم اســتقالل و پرســپولیس، پنج شنبه 
)۵ مهر( در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد شــد. ابتدا قرار بود 
قانون ۱۰-۹۰ در این دیدار اجرا شود اما پس از برگزاری جلسه 

شورای تامین، تصمیم بر این شد که همانند دربی های گذشته، بلیت فروشی به صورت ۵۰-۵۰ بین تماشاگران پرسپولیس و 
استقالل انجام شود. طبق اعالم نیکوخصال، سرپرست مجموعه ورزشی آزادی، با تصمیم شورای تامین تمام بلیت های دربی 
۸۸ به صورت الکترونیکی فروخته می شود تا هیچ بلیتی در روز بازی فروخته نشود. با این حال با ورود به سایت بلیت فروشی، 
در بخش اطالعیه های مربوط به داربی ۸۸ اعالم شــده که »مطابق با نظر شورای محترم تامین استان تهران ۱۰٪ از ظرفیت 

طبقه پایین و ۵۰٪ از ظرفیت طبقه دوم ورزشگاه آزادی برای مسابقه دربی ۸۸ به صورت اینترنتی فروخته خواهد شد.«
اطالعیه سایت بلیت فروشی دربی مغایر با صحبت های مدیر مجموعه ورزشی آزادی است و به نظر می رسد که ۵۰ درصد 

بلیت های طبقه دوم در روز بازی در محل ورزشگاه آزادی فروخته خواهد شد.
البته با توجه به اینکه در تمامی دربی ها نیروهای برقراری امنیت بین هواداران استقالل و پرسپولیس می نشینند تا این 

دو گروه را از هم جدا کنند، در نتیجه فروش تمام ۷۸ هزار بلیت ورزشگاه آزادی نیز غیرممکن است.

ابهام در فروش الکترونیکی تمام بلیت های دربی ۸۸ 

اما و اگرها درباره توافق وزارت ورزش با بانک مرکزی

هشداری که مسئوالن فدراسیون کشتی دادند
مشکل ارز حل نشود به رقابت های جهانی نمی رویم  تکذیب اولتیماتوم به شفر 

سرپرســت تیم فوتبال استقالل می گوید شفر دچار بدشانسی شده اما قرار 
نیســت از استقالل برود. اصغر حاجیلو سرپرست تیم فوتبال استقالل تهران در 
حاشیه تمرین دیروز این تیم درباره مشکل گلزنی آبی پوشان گفت: تمام کننده 
در تیممــان نداریم امــا با همین بازیکنان می توانیم تا آخــر راه برویم. مرتضی 
تبریزی و سایر بازیکنان نیز می رسند. بعضی تیم های دیگر نیز مشکل تمام کننده 
دارند و هافبک یا مدافع برایشــان گلزنی می کند. حتی در پرسپولیس هم فقط 
علیپــور گل نمی زند و بازیکنی مثل آدام همتــی در دقیقه ۹۰ این کار را انجام 
می دهــد. علیپور که موقعیت یک متری را به بیرون می زند و اگر پرســپولیس 
بخواهد به او دل ببندد بیراهه رفته اســت. کل تیم باید در سیســتم مربی قرار 
بگیرنــد و راهی برای گل زدن پیدا کنند. آقای شــفر نیــز در این ۴-۵ روز به 
دنبــال این بود تا از هافبک ها برای گل زدن کمک بگیرد.حاجیلو در مورد دادن 
اولتیماتوم به شفر بیان کرد: به هیچ وجه این موضوع صحت ندارد. با آقای فتحی 
هستم و می دانم شفر هم مربی پخته ای بوده که با بدشانسی روبه رو شده است. 
موضوع اولتیماتوم نه طرح شده و نه قرار است مطرح شود. مطمئنم با رفاقتی که 

او با بازیکنان دارد، از این مشکالت خارج می شویم.
ترکیب استقالل برای دربی لو رفت! 

درحالی که تمرین دیروز اســتقالل به روی رســانه ها باز بود سرمربی این تیم 
جلســه ای را با بازیکنان برگزار کرد که تا حدودی ترکیب اســتقالل را برای دربی 
مشــخص کرد. تمرین دیروز تیم فوتبال اســتقالل در حالی در حضور نمایندگان 
رسانه ها برگزار شد که وینفرد شفر سرمربی تیم استقالل پیش از شروع تمرین و در 
حالیکه اکثر بازیکنان در زمین بودند از طریق یکی از دستیارانش اعالم کرد که در 
رختکن جلســه ای را با بازیکنان برگزار خواهد کرد. در حالیکه همه بازیکنان قصد 
رفتن به رختکن را داشــتند به یک باره تصمیم عوض شد و سرمربی تیم استقالل 
این بار بازیکنانی را به رختکن فراخواند که نفرات اصلی آبی پوشان هستند و به نظر 
می رســد همان هایی خواهند بود که در دیدار روز پنج شنبه به مصاف پرسپولیس 
می روند. به جز مهدی رحمتی و سید حسین حسینی نفراتی مثل پژمان منتظری، 
خسرو حیدری، ووریا غفوری، آرمین سهرابیان، میالد زکی پور، علی کریمی، فرشید 
اسماعیلی، طارق همام، مرتضی تبریزی و الحاجی گرو در این جلسه حضور دارند.
زنگ خطر برای ابراهیمی و خانزاده در االهلی به صدا درآمد

رئیس  باشگاه االهلی قطر وعده جذب لژیونرهای جدید در زمستان داد. تیم 
فوتبال االهلی قطر که در این فصل امید ابراهیمی و محمدرضا خانزاده دو بازیکن 
ملی پوش کشــورمان را در ترکیب خود دارد، در شرایطی بحرانی به سر می برد. 
این تیم قطری با گذشت ۶ هفته از لیگ این کشور تنها ۶ امتیاز گرفته و در رده 
۹ جدول ۱۲ تیمی است.در این راستا دیروز احمد بن حمد، رئیس باشگاه االهلی 
در مصاحبه با روزنامه الرایه درباره وضعیت تیمش و تغییرات آینده گفت: میالن 
ماچاال، ســرمربی باتجربه ای است و او پیش از این در کارنامه خود موفقیت های 
زیادی به دست آورده اما او تا اینجا موفق نبوده است. به هواداران قول می دهیم 
که نقل و انتقاالت آینده بازیکنــان بین المللی و لژیونرهای جدیدی به خدمت 
بگیریم. با این حرف های رئیس  باشگاه االهلی زنگ خطر برای ابراهیمی و خانزاده 
به صدا درآمده است چون در زمستان باشگاه االهلی به دنبال جذب لژیونرهای 

جدید است.
احتمال سقوط مشکی پوشان به لیگ دسته سوم فوتبال

مســئول برگزاری مسابقات لیگ دسته یک در صورت رای کمیته انضباطی 
به عدم حضور مشکی پوشــان در بازی با ملوان، این تیم به لیگ دســته ســوم 
ســقوط می کند. در هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال ایران، دیدار تیم فوتبال 
مشکی پوشــان مشــهد برابر ملوان، علیرغم حضور تیم مشهدی در میدان، لغو 
شــد چون از سوی کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون فوتبال، 
مجوز بازی برای بازیکنان تیم مشــهدی صادر نشده بود.در همین رابطه، فریبرز 
محمودزاده، مسئول برگزاری مســابقات لیگ دسته یک اظهار کرد: با توجه به 
اینکه باشگاه مشکی پوشــان باید برای کسب مجوز بازی اقدام می کرد، اگر رای 
کمیته انضباطی دال بر عدم حضور مشکی پوشان در دیدار برابر ملوان باشد، این 
تیم به لیگ دســته سوم سقوط می کند چون دومین باخت انضباطی ۳ بر صفر 
مشکی پوشان خواهد بود ولی تا زمانی که کمیته انضباطی رای ندهد نمی توانیم 

درباره این مسئله نظر بدهیم.
رد صالحیت ترکی و قهرمانی

 در انتخابات هیئت فوتبال خراسان رضوی!
پس از مدت ها کش و قوس و گمانه زنی در نهایت توسط فدراسیون فوتبال 
کشورمان اســامی کاندیداهای تایید صالحیت  شــده برای حضور در انتخابات 
ریاست هیئت فوتبال خراســان رضوی اعالم شد.طبق اعالم فدراسیون فوتبال، 
از ۲۸ کاندیــدای ثبت نام کننده برای ایــن انتخابات، تنها ۴ نفر تایید صالحیت 
شــدند و ۲۳ نفر دیگر صالحیت شــان احراز نشــد. هم چنین گفتنی است که 
علی شیخ االســالمی، مدیرعامل پیشین باشگاه پیام وحدت پیش از آغاز بررسی 
صالحیت هــا، انصرافش را اعالم کرده  بود. مهــدی برادران، رئیس هیئت فوتبال 
خراســان رضوی، محمد رضوی راد، مرتضی صادقی و محمدحســن کامرانی فر، 
کمک داور بازنشســته بین المللی فوتبال کشورمان، ۴ کاندیدایی هستند که در 
نهایت باید برای رسیدن به کرسی ریاست هیئت فوتبال خراسان رضوی رقابت 
کنند.نکته جالب توجه اما رد صالحیت گســترده افرادی بود که برای حضور در 
انتخابات ثبت نام کرده  بودند. شــهناز رمارم و احســان اصولی دو عضو شورای 
شهر مشهد، حسن نوری دبیر پیشین هیئت فوتبال خراسان رضوی، حمیدرضا 
کریمویی مدیرعامل پیشین و عضو هیئت مدیره باشگاه پدیده خراسان، محسن 
ترکی و محسن قهرمانی دو داور بازنشسته خراسانی کشورمان از جمله چهره های 
شاخصی بودند که از چرخه انتخابات به دلیل احراز نشدن صالحیت خارج شدند.

صفحه ۹
چهار شنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ 

۱۶  محرم۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۱۰

پنجشنبه ۵ مهر
*استقالل.......................................................................... پرسپولیس )ساعت ۱۸:۳۰(
*نفت  مسجد سلیمان........................................................... سپاهان )ساعت ۲۰:۳۰(

جمعه 6 مهر 
*تراکتورسازی.................................................... استقالل خوزستان )ساعت ۱۷:۴۰(
*ذوب آهن......................................................... صنعت نفت آبادان )ساعت ۱۸:۱۵(
*نساجی قائمشهر....................................................................... سایپا )ساعت ۱۸:۱۵(
*پارس جنوبی جم................................................................... پدیده )ساعت ۱۸:۳۰(
*پیکان....................................................................... سپیدرود رشت )ساعت ۱۸:۳۰(

شنبه 7 مهر 
*فوالد.................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت ۱۸:۳۰(

برنامه دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
1751194516. پدیده

2743082615. پرسپولیس
37340157813. سپاهان

4741286213. سایپا
110-5724167. تراکتورسازی

662316339. پیکان
772327619. استقالل خوزستان
872237708. پارس جنوبی جم

18-9722378. ذوب آهن
48-107223610. فوالد خوزستان

1161415327. استقالل تهران
17-12714278. ماشین سازی تبریز
26-13713357. نساجی مازندران

15-14605145. صنعت نفت آبادان
43-15603315. نفت  مسجد سلیمان

132-167025215. سپیدرود رشت

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای عبدالرضا صادقی فرزند فرخ

خواهان آقای غالمرضا دوســتی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای عبدالرضا صادقی 
فرزند فرخ به خواســته رســیدگی و صــدور مبنی بر محکومیت خوانــده به پرداخت 
8/500/000/000 بابت مطالبه دو فقره چک مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالسه 9609986130201335 شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری 
شهرستان بندر ماهشهر ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/09/14 ساعت 11:00 تعیین 
که حســب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرســی 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 انتشار 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.
مدیر دفتر دادگاه حقوقی شعبه دوم دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری شهرستان بندر ماهشهر - علی راشدی
اســتان خوزســتان - شهرســتان ماهشــهر - بلوار طالقانی - بعد از میدان استیل - 

دادگستری شهرستان ماهشهر

شماره پرونده: ۱397۰4۰۲۱6۵۲۰۰۰۰3۲/۱

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه 
کالسه پرونده شماره بایگانی ۹۷۰۰۰۴۰

بدینوســیله به آقای محمدحســین مختاری حسن آباد فرزند احمد به شــماره شناسنامه 263 و شماره ملی 
5519616507 به نشانی مندرج در متن سند ازدواج به آدرس مهریز- شهرک شهید صلواتی- کوچه بعد از 
منبع آب و آدرس اعالمی از سوی متعهد له به آدرس البرز- کرج- رضوانیه- کوچه مسجد ابوالفضل پالک 
7 ابالغ می شود که خانم زهراء زارع زاده مهریزی فرزند محمدحسن جهت وصول مبلغ پنجاه میلیون ریال 
معادل پنج میلیون تومان وجه رایج ایران اسالمی به نرخ روز به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 
3488 مورخ 1387/1/7 دفترخانه ازدواج شــماره 109 شهر مهریز استان یزد علیه شما اجرائیه صادر نموده 
و پرونده اجرائی به کالســه 9700040 در این اداره تشــکیل شده و طبق گزارش مامور اداره پست مهریز، 
محل اقامت شــما به شرح ســند ازدواج و طبق اعالم اجرای ثبت کرج به آدرس اعالمی از سوی متعهد له 
شناخته نشده اید، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق وارده شماره 139705021652000659 مورخ 97/6/27 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار آگهی می شود 
و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محســوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.                                تاریخ انتشار: 97/7/4
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهریز
 علیرضا دهقان منشادی

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 
۱۳۹۷۰۴۰۲۱۶5۲۰۰۰۰5۹/۱ به شماره بایگانی ۹۷۰۰۰۷۳

بدینوســیله به خانم اشرف السادات طباطبائی بغدادآبادی فرزند سیدحسین به شناسنامه 
22 و شــماره ملــی 4469611141 صــادره از مهریز به عنوان احد از ورثه ســیدعلی 
طباطبایی ســاکن مهریز حسینیه باغبهار کوچه مدرسه شکیب داخل کوچه نبش کوچه 
آجری منزل سیدحســن طباطبایی ابالغ می شود که خانم زهره تقی زاده مروست فرزند 
محمد جهت وصول تعداد دویســت وپنجاه عدد ســکه طالی تمام بهار آزادی و مبلغ 
چهل میلیون ریال وجه رایج ایران اســالمی به نرخ روز به استناد مهریه مندرج در سند 
ازدواج شماره 2046 مورخ 1379/07/19 دفترخانه ازدواج شماره 109 شهر مهریز علیه 
شما به عنوان احد از ورثه ســیدعلی طباطبایی فرزند سیدحسن، اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالســه 9700073 در این اداره تشــکیل شده وطبق گزارش مورخ 
1397/06/17 مامور اداره پســت، محل اقامت شــما به شرح اعالمی متعهدله شناخته 
نشده و ابالغ واقعی میسر نشده است، لذا بنابه تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفــاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی 
می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
رئیس واحد اجرای اسناد رسمی مهریزتاریخ انتشار: 97/7/04

علیرضا دهقان منشادی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای هوشــنگ استواری فرزند حاجی خان به ش ش 34 به شرح دادخواست به کالسه 
127/97ش ح1 از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان حاجی خان اســتواری فرزند کربالئی احمد به ش ش 315 در تاریخ 
1382/08/15 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- هوشنگ استواری به ش ش 34 متولد 1337 صادره از سمیرم- 
وردشــت 2- صنم اســتواری به ش ش 38 متولد 1331 صادره از علی آباد 3- زینب 
اســتواری به ش ش 36 متولد 1329 صادره از سمیرم 4- غالمعلی استواری به ش ش 
979 متولد 1342 صادره از شــیراز 5- مهدیقلی اســتواری به  ش ش 37 متولد 1330 
صادره از ســمیرم- وردشت 6- حسینقلی استواری به ش ش 978 متولد 1327 صادره 

از شیراز همگی فرزندان متوفی و الغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 

نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
سید محمدفقیهی محمدآبادی- قاضی شورای 
حل اختالف شماره یک شهرستان سمیرم

شعبه ۱۶ بازپرس دادسرای عمومی 
و انقالب مجتمع شهید بهشتی باغستان کرج

شعبه  این  بایگانی ۹۵۰۹۷۶  شماره  به  کالسه  پرونده  در 
آقای علیرضا علیزاده به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب 
قرار گرفته اند با عنایت به مجعول المکان بودن و در اجرای 
مقررات ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به نامبرده 
ابالغ می گردد تا ظرف مهلت یک ماه از انتشار این آگهی 
جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد بدیهی 
است و در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی 

بعمل خواهد آمد.

م الف - 97/14761/ف

قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف بوئین زهرا  
امین غفوری

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای/خانم محمد احمدی دارای شماره ملی ۵۰۹۹۶۶۲۵۷۹ به شرح دادخواست 
حصر  گواهی  درخواست  شورا  این  از   ۹۷۰۹۹۸۲۸۹۰۰۰۰۲۱۲ کالسه  به 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهجت جباری به شماره ملی 
۵۰۹۹۶۰۰۱۴۱ در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۱۲ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
۱- محمد احمدی دارای ش.ش ۵ پسر متوفی ۲- حسین احمدی دارای ش.ش 
متوفی ۴- طاهره  دارای ش.ش ۹ دختر  احمدی  مریم  متوفی ۳-  پسر   ۱۰
احمدی دارای ش.ش ۹۸۸۱ دختر متوفی ۵- زهرا احمدی دارای ش.ش ۵۲۸۱ 
دختر متوفی ۶- لیال احمدی دارای ش.ش ۵۱۴ دختر متوفی ۷- سماعه احمدی 

دارای ش.ش ۱۳۷ دختر متوفی.

برگ سبز خودرو کامیون کشنده ولوواف.اچ 12 )4*6( 
به شــماره پــالک 288 ع 25 - ایــران 14 به رنگ 
سفید - معمولی مدل 1382و شماره موتور 380941 
و شماره شاسی YV2ACFD34T841003 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
کارت دانشجویی متعلق به علی رضا عزیز آبادی فراهانی به 
شماره ملی 0521133661 دانشجوی رشته برق دانشگاه 
صنعتی امیرکبیر با شماره دانشجویی 961018056 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

چــون آقای کتــاب علی گلــزار مالک خودرو تاکســی پژو 405 مــدل 1395 به 
رنگ زرد خورشــیدی به شــماره انتظامی 918 ت 22 ایران 18 و شــماره شاسی 
NAAM11VE6GK466984 و شماره موتور 124K0904768 به علت فقدان 
ســند کمپانی و شناسنامه مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور 
را نموده اســت. لذا چنانچه هرکس ادعایــی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده 
روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان 
ســمند مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

مجوز حمل ســالح شکاری 2 لول ســاچمه زنی ته پر کالیبر 12 
مدل کوســه به شماره سالح 12901 ســاخت ترکیه به شماره 
سریال 1746366 و شــماره شناسه 013215300050 به تاریخ 
صدور 1392/5/22 به نام حیدر بوعــذار فرزند دهمای کد ملی 

1988491916 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای محمدجواد حسینی نسب نجار فرزند

خواهان آقای محمدرضا خمر دادخواستی به طرفیت خوانده آقای محمد جواد حسینی 
نســب  نجار به خواســته مطالبه وجه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالســه 9709985500700265 شــورای حل اختالف شــماره 7 مجتمع مرکزی 
شهرستان زاهدان ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/8/15 ساعت 16 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 کثیراالنتشــار 
آگهــی می گردد 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.
متصدی امور دفتری شورای حل اختالف شماره ۷ 
مجتمع مرکزی شهرستان زاهدان- معصومه موسوی

زاهدان- خیابان مصطفی خمینی- جنب سازمان تعزیرات حکومتی- مجتمع 
شوراهای حل اختالف استان سیستان و بلوچستان

م الف 1569

ابالغ دادنامه تعزیرات حکومتی
برابر دادنامه شماره 139700226044000274 مورخه 
97/6/14 شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی 
شهرســتان تویســرکان رای به ضبط یک دســتگاه 
موتورســیکلت قاچاق به نفع دولت صادر گردیده است 
لذا مالک موتورسیکلت می تواند ظرف یک ماه از تاریخ 
این آگهی در شعبه حاضر و تقاضای واخواهی نسبت به 

رای صادره را داشته باشد.
دفتر شعبه ویژه قاچاق کاال و ارز 
تعزیرات حکومتی تویسرکان- عرفانی

چهارشنبه 4 مهر
فوتسال چهارجانبه

*ایران..................................................................... اوکراین)ساعت۱۶- شبکه ورزش(
جام اتحادیه انگلیس

*لیورپول........................................................ چلسی)ساعت ۲۲:۱۵ - شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم طاهره افشــاری فرزند مســلم باستناد استشهادیه گواهی شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت ســند مالکیت نوبــت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
اســت اسناد مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پالک 9 فرعی از 1940- اصلی واقع 
در بخش 11 ثبت اراک شهرســتان تفرش که متعلق وی می باشد به علت جابجایی مفقود 
گردیده با بررســی دفتر امالک مشخص شد ســند مالکیت اولیه ذیل ثبت های 12795 و 
12796 صفحات 35 و 38 دفتر 80 به شماره مسلسل 739916 و 739917 به نام مشارالیه 
صادر و تسلیم شده و از طرف نامبرده طبق سند رسمی شماره 76387 مورخه 1386/9/27 
دفتر 45 تفرش در قبال مبلغ 133826221 ریال به مدت 5 ســال نزد بانک مسکن برهن 
واگــذار گردیده اســت که دفتر امالک بیــش از این حکایتی ندارد، لذا باســتناد تبصره 1 
اصالحــی ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یــک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
باشد بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 
اصل سند مالکیت یا ســند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت 
عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه ســند مالکیت یا ســند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.

رئیس ثبت اسناد و امالک تفرش- جواد حیدری

دفترچه ثبت ســاعت رانندگی به شماره 610398/0094588  
تاریخ صــدور 1388/10/26 متعلق به اینجانب مهدی بیکی 
فرزنــد صفر شــماره شناســنامه 4 صادره از شــاهرود و کد 
 ملــی 6429956423 مفقــود گردیده از درجه اعتبار ســاقط 

است.

آگهی جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
موسسه کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی

بدینوسیله به اطالع می رساند جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده موسسه کانون حمایت از اسب اصیل 
ایرانی به شــماره ثبت 25176 راس ســاعت 11 صبح روز جمعه مورخ 1397/7/14  در نشانی جنت آباد، باالتر از 

همت، بلوار بعثت، خیابان شانزده متری اول جنوبی، نبش هشت متری الله، پالک 1 واحد 4 برگزار خواهد شد.
دستورجلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره 2- استماع گزارش بازرس 3- تصویب ترازنامه و بیالن مالی منتهی 
به تاریخ 95/12/28 و 96/12/28  4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین.

هیئت مدیره کانون حمایت از اسب اصیل ایرانی

نظر به اینکه پرویز ســاالری سردری فرزند علی در خصوص پالک 3/5963 واقع در 
بخش دو بندرعباس مدعی شــده است که سند مالکیت ششدانگ یک واحد آپارتمان 
به شــماره چاپی 480265ب 90 که در صفحه 16 دفتر 140 محلی ذیل ثبت 24319 
ثبت و ســند بنام مالک صادر و تســلیم گردیده است به علت اسباب کشی مفقود شده 
تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده به موجب سند رهنی شماره 65454 مورخ 
91/11/29 در رهن بانک تجارت، مدیریت اســتان هرمزگان قرار گرفته لذا باســتناد 
مــاده 120 آئین نامه اصالحی و تبصره ذیل آن بدینوســیله اعالم می شــود هر کس 
مدعی انجام معامله نســبت به پالک مذکور و وجود اصل ســند مالکیت در نزد خود 
می باشــد بایستی از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه 
سند مالکیت به این اداره تسلیم و اخذ نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت قانونی 
مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض و عدم ارائه ســند نسبت به صدور 

سند مالکیت المثنی بنام متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 97/7/4

اسمعیل ربیعی نژاد- رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه دو بندرعباس

آگهی فقدان سند مالکیت

پرونده کالســه 9609988162400591 شعبه 21 شورای حل اختالف اهواز )312 سابق( تصمیم 
نهایی شماره

خواهان:  آقای خلیل سیفی اقبال فرزند برجعلی به نشانی استان همدان- شهرستان همدان - شهر 
همدان - شهرک مدنی فاز1

خواندگان: 1- آقای امین دیلمی به نشانی ... 2- خانم فریده نبهانی اهوازی فرزند عبدالنبی به نشانی 
کوی جواهری خ شهید منجزی پور پ 24

خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند خودرو 2- مطالبه خسارات دادرسی
»رأی قاضی شورا«

درخصوص دادخواست آقای خلیل سیفی اقبال فرزند برجعلی به طرفیت خواندگان 1- آقای امین دیلمی فرزند 
عبدالسید 2- خانم فریده نبهانی اهوازی فرزند عبدالنبی به خواسته تقاضای الزام خواندگان به انتقال قطعی سند 
یک دســتگاه خودروی سواری سمند مدل 89 به شماره انتظامی 638ج17 ایران14 به انضمام کلیه خسارات 
دادرسی مقوم به 120/000/000 ریال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه اوال برابر مبایعه نامه ضمیمه 
شــده به پرونده، چنین احراز می گردد که خودروی موردنظر توسط خوانده ردیف اول به خواهان فروخته شده 
است و دلیلی بر فسخ قرارداد مذکور مشهود نمی باشد، ثانیا برابر استعالم به عمل آمده از پلیس راهوار و پاسخ 
واصله مســتفاد است که مالک رسمی خودرو، خوانده ردیف دوم پرونده می باشد، ثالثا علیرغم ابالغ قانونی به 
خواندگان جهت دفاع در جلســه رسیدگی حاضر نشــده و ادعای خواهان مصون از تعرض باقی مانده است، 
بنابراین از آنجایی که عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شــده است ملزم می نماید 
بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت حاصل می شود ملزم می سازد. لذا برگرفته از 
مواد 22، 19، 21، 10 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مصوب 1379، خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انجام مقدمات، پس از تنظیم سند 
رسمی خودرو به مشخصات صدر رای و همچنین خوانده ردیف اول به پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم 
به وفق ماده 515 قانون آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در حق خواهان محکوم می نماید. رای 
صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ واقعی قابل واخواهی و سپس ظرف همین مدت پس 

از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم حقوقی شهرستان اهواز می باشد.
امیر سلمان پور - قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره ۴ اهواز

نشانی: اهواز - بلوار پاسداران - روبروی زیتون کارمندی - مجتمع صنایع و معادن

شماره دادنامه:97۰99769۵76۰۰۲36
شماره پرونده؛ 96۰99۸۸۱6۲4۰۰۵9۱

شماره بایگانی شعبه: 96۰443
دادنامه

تیم والیبال خاتم اردکان از حضور در لیگ برتر والیبال کنار کشید و 
نماینده خراسان رضوی جایگزین این تیم شد.

اولتیماتوم سازمان لیگ والیبال ایران برای تسویه حساب تیم ها و واریز هزینه 
ورودی برای فصل آینده لیگ برتر روز دوشــنبه به پایان رســید و ۱۲ تیم برای 
شــرکت در فصل ۹۷ اعــالم حضور کردند اما خبر کناره گیــری یکی از تیم های 
لیگ برتری که ســال گذشته بر سکوی نائب قهرمانی ایستاد و به عنوان قهرمانی 
باشــگاه های آسیا رسید باعث شوکه شــدن اهالی والیبال شد تا سریال حذف و 
کناره گیری تیم ها از لیگ برتر امســال پیش از آغاز لیگ شروع شود. تیم والیبال 
خاتم اردکان که فصل گذشته با هدایت عباسعلی میرحسینی و با یک تیم نسبتا 
معمولی از نظر داشــتن ســتاره ها موفق شــد در میان حیرت همگان و باالتر از 
تیم هایی همچون پیکان و ســایپا به عنوان نائب قهرمانی لیگ برتر برسد و حتی 

پس از عدم تیمداری بانک سرمایه که سه دوره قهرمانی لیگ را در کارنامه داشت 
این تیم اردکانی سهمیه حضور در باشگاه های آسیا را کسب کرد و با درخشش در 
آن مسابقات توانست بر سکوی قهرمانی بایستد و جواز حضور در جام باشگاه های 
جهان را کسب کند. مسئوالن این تیم با وجود پیگیری های زیاد سازمان لیگ به 
تلفن ها پاســخ ندادند و با توجه به این شرایط و پایان مهلت تسویه حساب خاتم 
اردکان از قرعه کشــی لیگ برتر که ۴ مهر برگزار می شــود، کنار گذاشته شد تا 
فصل ۹۷ بدون قهرمان و نائب قهرمان آغاز شــود. به این ترتیب باید دید تکلیف 
تیم جایگزین خاتم اردکان برای حضور در جام باشگاه های آسیا چه خواهد شد و 
آیا پیکان تهران به عنوان تیم سوم فصل گذشته راهی این رقابت ها می شود یا تیم 
دیگری؟ محمد حسین شفقی با تایید این خبر گفت: با توجه به کناره گیری خاتم 

اردکان، نماینده خراسان رضوی جایگزین این تیم در لیگ شد.

آغاز لیگ برتر والیبال بدون قهرمان و نایب قهرمان!
نائب قهرمان فصل گذشــته لیگ برتر بسکتبال به طور رسمی از 
حضور در لیگ برتر کناره گیری کرد و این فصل در جریان مســابقات 

حضور نخواهد داشت.
ماجرای رفتن مهرام از اتفاق های عجیب مرحله نیمه نهایی فصل گذشــته 
لیــگ و واکنش هــای عجیب تر فدراســیون کلید خورد. زمانی که ســرمربی 
پتروشیمی پیش از فینال لیگ یکی از مسئوالن مهرام را متهم به تاثیرگذاری 
بر روی داوران کرد و فدراســیون نیز ماه ها برابر این مسئله سکوت کرد زمزمه 
کنار کشیدن مهرام از بسکتبال شنیده شد و حاال مشخص شده که مسئوالن 
این باشگاه تصمیم ندارند در فصل آینده لیگ برتر تیم داری کنند. نکته جالب 
توجه این اســت که جلسه کمیته انضباطی برای حل این موضوع بارها و بارها 
تشکیل شده اما هنوز خروجی آن مشخص نشده و معلوم نیست فدراسیون چه 

تصمیمی گرفته است.

کناره گیری مهرام از لیگ برتر بسکتبال


