
ورزشی

* حســاب ارزی که وزارت ورزش برای رســیدگی به مسائل ارزی و با ســه امضا افتتاح کرده بود، مسدود شد تا ورود و 
خروج های ارزی فدراسیون ها در حساب های مستقل آنها انجام شود. گویا حساب ارزی وزارت ورزش، یک حساب دولتی 
به حســاب نمی آمد و به همین دلیل امکان واریز بیش از ۱۰ هزار دالر به آن وجود نداشت. به همین دلیل بانک مرکزی 
دستور مسدود شدن آن را اعالم کرد. بعد از آن بود که افتتاح حساب ارزی مجددا در دستور کار فدراسیون ها قرار گرفت. 
* نعیمه ظفر رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون بسکتبال از سمت خود استعفا داده و دخالت عوامل 

بیرونی و تحت تاثیر بودن رئیس فدراسیون را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. 

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
چند صباحی می شــود که در همین صفحه و همین ستون، درباره 
وضعیت نابســامان باشــگاهداری در ایران با محوریت دو تیم معروف و 
مردمی استقالل و پرسپولیس مطالبی را عنوان کردیم. در این باره البته 
عمد ونقشــه از پیش طراحی شده در کار نبوده است. اتفاقات و مسائلی 
که در ورزش ما رخ داده موجب شــده خودبخــود و بر مبنای ضرورت 

موضوع نکته ورزشی به این موضوع اختصاص پیدا بکند.
 البته اولین بار هم نیست که صفحه به این موضوع می پردازد منتهی 
به قول یک نویســنده فرانسوی)آندره ژید( »همه حرف ها گفته شده اما 
چون گوش شنوایی نبوده، تکرار می شود!« این بار حضور تیم پرسپولیس 
در فینال جام باشــگاهی آســیا)لیگ قهرمانان( دلیلی شد تا باز به این 
موضوع که وجودش به شــکل استاندارد و با حســاب و کتاب می تواند 
نقش بســیار ضروری در ارتقا و پیشرفت ورزش هر کشوری داشته باشد 
بپردازیم و اتفاقات بعدی مثل اظهارات وزیر ورزش در سفر به اهواز در باره 
واگذاری دو باشــگاه و باالخره مسایل و مشکالت که اخیرا دامنگیر یکی 
دیگر از به اصطالح باشگاه های کشور )یعنی استقالل خوزستان( شده و 
منجر به اعمال تنبیهاتی از سوی فیفا نسبت به این تیم شده و...ما را به 

نوشتن مطالب بعدی واداشت.
این شــماره نیز حرف های کاپیتان تیم پرسپولیس دلیلی شد تا بار 
دیگر موضوع باشگاهداری از یکسو و ماجرای مالکیت دو تیم پرسپولیس 
و اســتقالل را بــه میان آوریم وبه ســهم خود و از ســر خیرخواهی و 
دلسوزی برای ورزش و ورزشی ها از مسئوالن امر از کسانی که در ورزش 
دســت اندرکار هســتند تا کســانی که در دولت بروبیا و نفودی دارند و 
باالخره از آنها که در مجلس شــورا به کار قانونگذاری مشــغول هستند 
بخواهیــم بیش از این وضعیت بالتکلیف و برزخی این دو تیم  پرطرفدار 
و مــورد اقبال مردم را تحمــل نکنید و با ســهل انگاری و فرار از انجام 
مسئولیت از برداشتن این بار زمین مانده و این کار بی جهت انجام نشده 

طفره نروید و الاقل در این باره روزمرگی و غفلت را کنار بگذارید.
 اســتقالل و پرسپولیس تیم هایی هســتند با ظرفیت های بسیار و 
توانایی های بالقوه بی شــمار و کارکردهای متنوع در حوزه های مختلف 
از ورزش گرفتــه تا فرهنگ و اقتصاد وسیاســت و... از این ظرفیت ها و 
توانایی هــا به نفع جامعه و جوانان اســتفاده کنید. برای ارتقاء اخالقی و 
فرهنگی جامعه بهره بگیرید. اگر شما که مسئول هستید این کار را انجام 
ندهید دیگران که مسئولیتی ندارند غیرمسئوالنه عمل می کنند و از این 
تیم ها و دیگر ســرمایه های غنی مملکت به نفع خود و باند و خانواده و 

حتی اهداف سوءسیاسی و ضدایران وایرانی خود استفاده می کنند.
 چنانکه در پاره ای اوقات بر اثر غفلت مســئوالن این کار انجام شده 
اســت. اگر مســئوالن در باره این دوتیم و روشن کردن تکلیف قطعی و 
قانونی و رســمی این دو تیم کوتاهی کنند دیگرانی که نام و نان خود را 
در تداوم بی سروسامانی این دو تیم و نظیر آن می بینند به کار خود ادامه 

می دهند و مانع از سرو شکل گیری این تیم ها می شوند.
 هیچ از خود سؤال کرده ایم که این چه رمز وسری است که هر وقت 
این دو تیم سرو سامانی به خود می گیرند و از آرامش نسبی برخوردارند، 
هواداران از نتایج و شرایط فنی آنها راضی هستند، ناگهان صحبت تغییر 
و تحــوالت مدیریتی در این تیم ها و برهم خوردن ثبات و آرامش آنها به 
میان می آید و غالبا هم این صحبت ها عملی می شود و دوران بی ثباتی از 
راه می رسد و هواداران نگران می شوند وچند سالی وضع به همین منوال 

پیش می رود و باز روزاز نو روزی از نو!؟
 این سؤالی اســت که امروز کاپیتن تیم پرسپولیس صریحا به زبان 
اورده است. چراکه باز پرسپولیس در شرایط خوبی به سر می برد علیرغم 
مشــکالت و کمبودها به فینال اسیا راه پیدا کرده، در لیگ اوضاع خوبی 
دارد و یک پا مدعی قهرمانی اســت و.... باز طبق معمول و روال شناخته 
شده اما ویرانگر و غیرمنطقی صحبت از تغییر و تحول مدیریتی می شود. 
خواننده محترم و مســئوالن ارجمند توجــه دارند اینجا صحبت و 
بحث بر ســر پرسپولیس و ســیدجالل و آقای گرشاسبی نیست انتقاد 
از یک روال و روند غلط اســت که ســال هاست گریبان فوتبال ما را رها 
نمی کند و حلقوم آن را می فشرد. روند غلطی که درابتدای مطلب آوردیم 
سرویس ورزشی کیهان و بسیاری از کارشناسان و دلسوزان ورزش در باره 
ضرورت اصالح آن سخن گفته و به مسئوالن امر در هر مقطع و دوره ای 
تذکر داده اند، اما مدیران و مسئوالن محترمی که همواره از انتقادپذیری 
سخن گفته و در باره اهمیت دادن به سخنان و پیشنهادات کارشناسان و 
دلسوزان سخن گفته اند در عمل کار خود را کرده و راه خود را پیموده اند 

و...
همین دلیل الینحل ماندن بسیاری از دردها و مشکالت ورزش است. 
حاال و این بار این کاپیتن تیم پرســپولیس است که می گوید: »مدیریت 
یا سرپرســت فعلی در ابتدا با انبوهی از مشکالت کار خود را آغاز کرد، 
آن موقع هیچ کس به دنبال در اختیار گرفتن باشــگاه نبود اما امروز که 
پرسپولیس کم کم به شــرایط ایده آل می رسد خیلی ها مشغول البی و 
رایزنی شده اند تا باشگاه را در اختیار بگیرند...« و در ادامه اضافه می کند: 
»در شرایطی که با مشکالت روبه رو هستیم باز یک جورهایی هنوز فقط 
خودمان هســتیم و خدای خودمان و هواداران مان؛ باید نگران اتفاقات 
تازه ای باشــیم که می خواهد این ترکیب برنده و موفق را برهم بزند...« 
و باالخــره او نیز مثل همه آنهایی که عصاره ورزش هســتند نه انگل و 
آویزان آن، از مســئوالن می خواهد... اگر ایــن امکان وجود ندارد که در 
حل مشکلی از مشــکالت به کمک پرسپولیس بیا یند، حداقل بیش از 
این بر مشــکالت این باشــگاه و هوداران اضافه نکنند و بگذارند با ثبات 
مدیریت باشــگاه، پرسپولیس بار دیگر روزهای خوب و درخشان خود را 

تکرار کند.«
حرف های ســیدجالل حرف های همه اهالی فوتبال است که شاید 
در این جمله خالصه شــود »در فوتبال ثبــات و آرامش ایجاد کنید تا 
خواســته ها و انتظارات مردم و جامعه تامین شــود، بی سروســامانی و 
بالتکلیفی فقط به نفع مشتی فرصت طلب و منفعت جوی مخرب است.«

همانطور که باالتر  اشاره شــد اخیرا وزیر محترم ورزش حرف هایی 
در بــاره واگذاری ایــن دو تیم و همچنین ضــرر و زیان هایی که آنها از 
»سوء مدیریت« خورده آند مطرح کرده است، امیدواریم این حرف ها چون 
گذشــته و اسالف ایشان در مرحله حرف باقی نماند و در همین دوره و 
مقطع مدیریتی ورزش شاهد برداشتن گام های مهمی در جهت برطرف 

کردن بال تکلیفی و ایجاد ثبات مدیریتی و تشکیالتی آنها باشیم...

حرف همه اهالی فوتبال

نکته  ورزشی

در جدیدترین رده بنــدی تیم های ملی که فیفا آن را 
منتشــر کرده، تیم ملی فوتبال ایران با یک پله صعود در 

رده ۲۹ جهان قرار گرفت.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده بندی فیفا در جایگاه ۲۹ 
جهان قرار گرفت و نســبت به ماه گذشــته یک رده نزول داشت. 
شــاگردان کارلوس کــی روش همچنان بــا ۱۴۸۱ امتیاز در رده 
نخست تیم های آسیایی قرار دارند. شاگردان کارلوس کی روش در 
این ماه موفق شــدند ترینیداد و توباگو را در تهران شکست دهند 

و در ادامه برابر ونزوئال به تســاوی یک - یک رســیدند. تیم   ملی فوتبال بلژیک همچنان باالتر از فرانســه و برزیل در رده 
نخست رده بندی فیفا قرار دارد.

خبر دیگر از تیم ملی فوتبال اینکه فدراسیون تاریخ و آمار کارلوس کی روش را در کنار یواخیم  لوو از آلمان به عنوان 
یازدهمین مربی برتر جهان در سال ۲۰۱۸ انتخاب کرد. 

با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۸ میالدی فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال بهترین سرمربی های تیم های ملی فوتبال 
جهان را اعالم کرد که بر این اســاس دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فرانسه بعد از قهرمانی در جام جهانی در رده نخست 
قرار گرفت. زالتکو دالیچ از کرواسی در رده دوم قرار گرفت و روبرتو مارتینس سرمربی بلژیک سوم شد. کارلوس کی روش 

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در این رده بندی در کنار یواخیم  لوو در رده یازدهم جهان قرار گرفت.

ایران بهترین تیم آسیا، کی روش یازدهمین مربی برتر جهان
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی برابر استرالیا شکست خورد.

تیم ملی بســکتبال ایران که در پنجره پنجم انتخابی جام جهانی خیلی از ستاره های خود نظیر حامد حدادی، صمد 
نیکخواه بهرامی، ارســالن کاظمی و سجاد مشــایخی را در اختیار ندارد، امروز در یک بازی سخت و دشوار در ملبورن به 
مصاف میزبان خود استرالیا رفت.مهران شاهین طبع با توجه به اینکه می دانست تیمش شانس زیادی برای پیروزی در این 

مسابقه ندارد، سعی کرد از تمامی بازیکنانی که در اختیار داشت، استفاده کند.
بعد از گذشت 5 دقیقه و ثبت نتیجه ۸ - ۸ مساوی، تیم میزبان استارت برتری خود را زدند. اختالف به تدریج بیشتر 
شــد و استرالیایی ها با حمایت تماشاگران خود به امتیازات متوالی دست پیدا می کردند. این روند تا جایی پیش رفت که 
نیمه اول با حساب ۲۴ بر ۴3 به سود استرالیا به اتمام رسید تا تقریبا تا پایان کوارتر دوم تکلیف برنده این مسابقه مشخص 

شود.
بازیکنان ایران در نیمه دوم با انگیزه جبران و کاهش اختالف وارد زمین شدند. با این حال استرالیا که یکی از تیم های 
برتر جهان به شــمار می رود، با حرکات ترکیبی می توانســت خیلی راحت به ســبد ایران برسد.از سوی دیگر پرتاب های 

شاگردان مهران شاهین با درصد خطای باال وارد سبد می شد و این اختالف را بین ۲ تیم افزایش می داد.
در نهایت این مسابقه با حساب 76 بر ۴7 به سود استرالیا به اتمام رسید تا این تیم صعود خود را به جام جهانی ۲۰۱۹ 
چین قطعی کند. از سوی دیگر ایران که باید در فیلیپین به مصاف تیم ملی این کشور برود، کار سختی در 3 بازی پیش 

روی خود برای کسب مجوز حضور در جام جهانی خواهد داشت.

مسیر دشوار تیم ملی بسکتبال برای صعود به جام جهانی

 تیم فوتبال هفت نفره ایران با پیروزی مقابل استرالیا مقتدرانه 
به مقام قهرمانی مسابقات آسیا - اقیانوسیه دست یافت. 

رقابت های فوتبال هفت نفره قهرمانی آســیا - اقیانوســیه با 
حضور پنج تیم ایران، اســترالیا، اردن، تایلند و کره جنوبی از روز 
شنبه تا پنجشنبه هفته گذشته به میزبانی جزیره کیش برگزار شد 
که در نهایت تیم ملی ایران با کســب عنوان قهرمانی به کار خود 
پایان داد. اســترالیا به مقام نایب قهرمانی رســید و اردن با کسب 

عنوان سومی به کار خود پایان داد. در روز پایانی این رقابت ها تیم های ایران و استرالیا برابر هم به میدان رفتند که در پایان 
تیم ایران، با نتیجه 7 بر صفر به برتری رسید. در این دیدار که در ورزشگاه المپیک کیش و با قضاوت اکمل جان رحیم اف 
از ازبکستان و با کمک های حسن یوسفی و مهدی صناعی برگزار شد برای ایران عبدالرضا کریمی زاده، عباس ترابی)۲گل(، 

رسول آتش  افروز )3 گل( و فرزاد مهری گلزنی کردند. 
علیرضا زارع، عبدالرضا کریمی زاده)کاپیتان(، فرزاد مهری، عباس ترابی، حســین تیزبر، مسعود ژولیده و بهنام آرندی 

هفت بازیکنی بودند که علیرضا روزبهانی به عنوان بازیکن ثابت مقابل کره جنوبی به میدان فرستاد.
تیم ایران پیش از این دیدار تیم های تایلند )7-۱(،اردن )۸ بر صفر( و کره جنوبی )۸-۱( را شکست داده بود. 

در پایان این مسابقات عبدالرضا کریمی زاده مهاجم و کاپیتان 37 ساله ایران با ۱3 گل زده عنوان بهترین گلزن این 
رقابت ها را از آن خود کرد. همچنین طبق اعالم تام النگن مدیر برگزاری مســابقات جهانی، دو تیم نخست این مسابقات 

ایران )قهرمان( و استرالیا )نایب قهرمان( جواز حضور در رقابت های جهانی ۲۰۱۹ اسپانیا را کسب کردند.

قهرمانی ایران در مسابقات فوتبال 7 نفره آسیا - اقیانوسیه
دبیر فدراسیون کشتی گفت: کشتی شرایط حساسی را پیش رو دارد و برنامه های آن به سرعت در حال 

اجرا است.
رضا الیق در مورد برگزاری مجمع انتخاباتی فدراســیون کشتی اظهار داشت: همانطور که اطالع دارید یکسال و نیم 
پیش شــرایط ما با اتحادیه جهانی کشتی طوری شد که باید اساسنامه فدراسیون تغییر می کرد. بر این اساس سریعا این 
اساسنامه تهیه شد و پس از تصویب در مجمع هیئت ها، وزارت ورزش نیز آن را تصویب کرد. سپس این اساسنامه به تأیید 
اتحادیه جهانی کشتی و کمیته بین المللی المپیک رسید. طبق این اساسنامه ما برنامه ریزی ها را انجام دادیم و به وزارت 
ورزش هم نامه زدیم تا مقدمات برگزاری انتخابات هرچه زودتر انجام شود و هیئت های کشتی نیز با جدیت پیگیر هستند. 
الیق ادامه داد: ما باید اساســنامه کشتی را پیاده کنیم، چرا که امروز نهادهای بین المللی از جمله کمیته بین المللی 
المپیک و اتحادیه جهانی کشــتی در ارتباط با فدراسیون ها حساسیت دارند، کما اینکه ما در فوتبال و والیبال هم همین 
مشــکل را داریم و کشــتی هم از این موضوع مســتثنی نیست. کشــتی حتی یک مرحله از فوتبال جلوتر است، چراکه 

اساسنامه اش مورد تأیید کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته است.
دبیر مجمع فدراســیون کشتی در پایان خاطرنشــان کرد: امیدوارم با مساعدت مســئوالن وزارت ورزش ثبت نام از 
کاندیداهای متقاضی بزودی انجام شــود. اعضای مجمع هم مطمئنا برای رسیدن به ثبات مدیریتی در کنار وزارت ورزش 

هستند و امیدوارم در اسرع وقت مجمع را برگزار کنیم.
الیق در پایان گفت: در آینده نیز دو رویداد بین المللی کشتی آزاد و فرنگی جام تختی که اصلی ترین تورنمنت ما نیز 
محسوب می شود را در برنامه داریم. قرار است با هماهنگی صورت گرفته مسابقات جام تختی کشتی فرنگی در اندیمشک 

و کشتی آزاد هم در کرمانشاه برگزار شود.

تالش فدراسیون کشتی برای برگزاری هر چه زودتر انتخابات

صفحه ۹
 شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷

۲۳ ربیع االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۶۲

نامونشانیمناقصهگذار: استان بوشهر- شهرستان کنگان- شهر 
بندر سیراف- شهرداری

موضوعتجدیدمناقصه: زیرســازی و آســفالت و جدول کاری و 
موزائیک فرش کوچه ها و معابر شــهر ســیراف و اجرای کانال به طول 

50 متر
تاریخ آگهی نوبت اول 97/9/7 و نوبت دوم 97/9/10

تاریخفروشاسنادمناقصه: از تاریخ 97/9/10 تا مورخه 97/9/11
تاریخومحلتحویلپیشنهادات:شــهرداری بندر سیراف امور 

قراردادها از 97/9/12 تا مورخه 97/9/24 در ساعات اداری
تاریخبازگشاییاسناد: مورخه 97/9/25 ساعت 12 ظهر 

شــرحمختصریازکار: زیرسازی و آسفالت کوچه ها معابر سیراف 
به مســاحت 13000 متر مربع، جدول گذاری بــه طول 1500 متر، بتن 
فرش کوچه ها به همراه مش گذاری به مســاحت 2000 مترمربع، اجرای 
موزائیک فرش به مســاحت 300 متر مربع اجرای کانال بتنی مسلح با 

مشخصات نقشه به طول 50 متر
برآورداولیه: 7/440/911/549 ریال

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: 372/045/577 ریال به شماره 
حســاب 0102381058006 بانک صادرات شعبه سیراف با ضمانت نامه 

بانکی معتبر به نام شهرداری بندر سیراف 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

جزییات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر می گردد.
رتبه: 5 رشته راه و داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکار

*** هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد.

روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

آگهی مناقصه نوبت دوم
نامونشانیمناقصهگذار: استان بوشهر- شهرستان کنگان- شهر 

بندر سیراف- شهرداری

موضوعمناقصه: احداث میدان ورودی سیراف

تاریخآگهینوبتاول97/9/7ونوبتدوم97/9/10

مورخه  تا   97/9/10 تاریخ  از  مناقصه:  اسناد فروش تاریخ
97/9/11

امور  بندر سیراف  تاریخومحلتحویلپیشنهادات: شهرداری 
قراردادها از 97/9/12 تا مورخه 97/9/24 در ساعات اداری

تاریخبازگشاییاسناد:مورخه 97/9/25 ساعت 12 ظهر

شرحمختصریازکار: احداث میدان ورودی سیراف ضلع غربی 
به مساحت 1256 مترمربع شامل تهیه و ریختن خاک زراعی به حجم 
255 مترمکعب، خاکبرداری و پی کنی به حجم 381 مترمکعب مصالح 
با بتن مسلح با  بادبان  المان  زهکش به حجم 100 مترمکعب احداث 
نمای سنگ تراورتن و نصب ستون فلزی بر اساس جزییات نقشه، و 

اجرای کامل تاسیسات برقی و مکانیکی میدان

برآورداولیه: 5/360/327/246 ریال

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: 268/016/362 ریال به شماره 
حساب 0102381058006 بانک صادرات شعبه سیراف با ضمانت نامه 

بانکی معتبر به نام شهرداری بندر سیراف 
شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار می باشد.

جزییات بیشتر در اسناد مناقصه ذکر می گردد.

رتبه: 5 رشته ابنیه و داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکار

آگهی مناقصه نوبت دوم

*** هزینه چاپ آگهی به عهده پیمانکار می باشد.
روابط عمومی شهرداری بندر سیراف

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

برابر رأی شــماره 139760313003003105 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر درواحد ثبتی خوی تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی شــرکت سهامی آب و فاضالب به شماره شناسه ملی 
10980262514 صادره از -  فرزند - در یک ساختمان اداری به مساحت 1655/76 
مترمربع نسبت به ششدانگ پالک 28 فرعی مفروزه از 2 فرعی از یک اصلی واقع در 
بخش 2 - خوی خریداری از شــهرداری خوی به عنوان مالک رسمی محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25

پرویز سلیمانپور
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان خوی

آگهی حصر وراثت
آقای لطف اهلل شــهرت مستی نام پدر موسی به شناسنامه 70 صادره از بهبهان 
درخواستی به شماره ب 970391 به خواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و 
توضیح داده که شادروان مرحوم حمداهلل شهرت مستی به شناسنامه 13 صادره 
بهبهان در تاریخ 97/2/22 در بهبهان اقامتگاه دائمی خود فوت ورثه اش عبارتند 
از: 1- حیات اهلل مستی به ش ش 77 متولد 1336 بهبهان پسر متوفی 2-شکراهلل 
مســتی به ش ش 385 متولد 1338 بهبهان پسر متوفی 3- محمدعلی مستی 
به ش ش 127 متولد 1350 بهبهان پسر متوفی 4- علی مستی به ش ش 144 
متولد 1352 بهبهان پســر متوفی 5- فاطمــه نگاهی به  ش ش 1 متولد 1315 

بهبهان همسر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی 
ظــرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز 

سری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
شورای حل اختالف بهبهان

کالسهپرونده:ب970391

آگهی احضار متهم
در پرونــده شــماره 970354 4/5 شــعبه چهــارم دادیاری دادســرای بروجــن متهم آقای 
محمدســیفی پور فرزند درویشعلی به موجب شکایت شــبکه دامپزشکی بروجن به اتهام تهدید 
علیه بهداشت عمومی تحت تعقیب قرار دارد با توجه به معلوم نبودن محل اقامت ایشان و عدم 
امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به ایشان، طبق ماده 174 قانون آیین دادرسی کیفری، 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار آگهی و متهم ظرف مهلت یکماه احضار می شود پس 

از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
دادیار شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقالب بروجن -وحیدالدین همتیان

سرپرست فدراســیون با بیان اینکه نتیجه کلی 
کشتی ضعیف نبوده اســت، گفت: تالش می کنیم از 

انتقادهای سازنده نیز استفاده کنیم.
حمید بنی تمیم درخصوص وضعیت کشــتی نیز اظهار 
کرد: از ۱۴ مسابقه ای که می توان در دو رشته آزاد و فرنگی 
در بخش های آســیایی و جهانی شــرکت کرد، ایران ۱۱ بار 
روی سکوهای آســیایی و جهانی قرار گرفته است و در بُعد 
فنی، نتیجه کلی کشــتی ضعیف نبوده است.وی بیان کرد: 
اگر بخواهیم درخصوص کشــتی آزاد و فرنگی رده ســنی 
بزرگساالن نیز صحبت کنیم، نتایج دور از انتظار بود و طبیعتا 

این می تواند دالیل متعددی داشــته باشد که هم کادرهای 
فنی تیم های ملی و هم مسئوالن فدراسیون و کارشناسان در 
این زمینه صحبت کردند. سرپرست فدراسیون کشتی با بیان 
اینکه تالش می کنیم از انتقادهای سازنده نیز استفاده کنیم، 
گفت: در مدت حداقلی که من به عنوان سرپرست فدراسیون 
هســتم از اقداماتی که در بعد فنی جهت بهتر شدن شرایط 
انجام داده ایم، می توان به حضور آقای بنا به عنوان سرمربی 
تیم ملی کشــتی فرنگی و آقای غالمرضا محمدی به عنوان 
سرمربی تیم کشتی آزاد که هر دو از چهره های شناخته شده 

هستند، اشاره کرد.

بنی تمیم: نتیجه کلی کشتی ضعیف نبوده است 

رئیس فدراسیون وزنه برداری اعالم کرد به دلیل 
مقررات ســخت اخذ ویزای آمریکا از اعزام تیم ملی 

نوجوانان به قهرمانی جهان منصرف شده اند.
علی مرادی درباره اینکه گفته می شود تیم ملی نوجوانان 
به دلیل مشکالت مالی به مســابقات جهانی پیش رو اعزام 
نخواهد شــد، اظهارکرد: مقررات سختی درخصوص صدور و 
اخذ ویــزا برای ایرانی ها وجود دارد و ســری قبل نیز دچار 
مشکالت متعددی شدیم. ایران دو قهرمانی نوجوانان جهان 
و نایــب قهرمانی المپیک نوجوانــان را در کارنامه دارد ولی 
اکنون باتوجه به مقررات سخت اخذ ویزا و اینکه همزمان با 

مسابقات نوجوانان جهان، گزینشی المپیک را در اهواز داریم، 
از اعزام تیم به مســابقات قهرمانی نوجوانان جهان منصرف 
شــدیم.وی با بیان اینکه نه تنها مشکلی نداریم، بلکه پاداش 
قهرمانان مان در گروه های سنی مختلف که در آوردگاه های 
مختلف موفق به کســب مدال شده بودند نیز پرداخت شده 
است، گفت: با حمایت وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی 
المپیک، پاداش ورزشــکاران قهرمان به روز پرداخت شــده 
اســت و ضمن این تعهدات مان را نســبت به ورزشکاران و 
مربیــان و همچنین نســبت به برنامه هــای خودمان انجام 

داده ایم و ریالی هم به ارگان و نهادی بدهی نداریم.

اعالم دلیل عدم اعزام تیم نوجوانان وزنه برداری به رقابت های جهانی

قهرمان ســابق وزنه برداری جهان معتقد اســت 
علی حسینی می تواند تاالخادزه را شکست دهد.

شــاهین نصیری نیا در تازه ترین صحبــت هایش اظهار 
داشــت: اگر برخواه از همان ابتدا یعنی سال ۲۰۱5 سرمربی 
تیم ملی بزرگســاالن بود، مطمئن باشید خیلی نتایج بهتری 
می گرفتیم. بهترین تیم وزنه برداری ایران را در این چند سال 
اخیر در همین مســابقات جهانی عشــق آباد دیدم. تیم نظم 
خوبی داشت و با روحیه کار کرد. نصیری نیا در ادامه به آخرین 
وضعیت ســعید علی حسینی اشاره کرد و عنوان داشت: من با 
سعید صحبت کردم و تمام فکر و ذهنش روی المپیک ۲۰۲۰ 
است. به هر حال آسیب دیدگی کوچکی داشت که با مشورت 

برخواه قرار شــد در مســابقات جهانی وزنه نزند اما ان شااهلل 
تمریناتــش را خیلی خوب انجام دهد تــا برای المپیک کامال 
آماده باشــد. می توانم این قول را بدهم که سعید علی حسینی 
در این یکی دو سال آینده می تواند کسی باشد که تاالخادزه را 
شکست دهد. این دیدی است که من به نوع وزنه برداری سعید 
علی حســینی دارم. او در مورد اینکه گفته می شــود به دلیل 
باال بودن ســن علی حسینی به سختی مبی تواند با تاالخادزه 
رقابتکند، تاکید کرد: نه این حرفها درســت نیست. وزنه بردار 
چین ســه مدال المپیک و 7-۸ مدال جهانی دارد و 35 ساله 
است. سن یک عدد است من می توانم بیش از ۲۰ وزنه بردار را 
نام ببرم که بعد از 3۰سالگی مدال جهانی و المپیک گرفته اند.

نصیری نیا: قول می دهم علی حسینی، تاالخادزه را شکست دهد 
معاونــان، مدیران،  کاروان فرهنگی - ورزشــی 
بسیجیان وزارت ورزش و ورزشکاران و مدال آوران به 

مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند.
عبدالحمید احمدی در مراســم یادمــان عملیاتی والفجر 
۸ و در جمــع این کاروان فرهنگی ورزشــی گفت: از اینکه در 
کاروان راهیان نور قهرمانان جوان ورزشــکار کشورمان حضور 
دارم، بســیار خوشــحالم. افتخاراتی که ملی پوشــان  ایران در 
عرصه های ورزشی کسب کردند در این مکان معنوی و مقدس 
قدر می دانیم اما باید بدانید اگر امروز در میادین ورزشی پرچم 

ایران به زیبایی به اهتزاز در می آید، در دوران طالیی هشــت 
ســال دفاع مقدس جوانانی چون شما شــجاعانه و قهرمانانه 
در برابر دشــمن متجاوز که پشتوانه جهانی داشتند ایستادند. 
سرپرســت معاونت فرهنگی و توســعه ورزش همگانی وزارت 
ورزش همچنین عنوان داشت: روزگاری جوانان این مرز بوم در 
برابر دشمنی مجهز که پشتوانه جهانی داشتند قرص و محکم 
و با تکیــه بر خدا مقابل متجاوزین ایســتادند و باعث افتخار 
ایرانیان در تمام تاریخ شــدند. ما همواره مدیون شهدا هستیم 

و سر تعظیم در برابر مبارزات قهرمانانه شان فرود می آوریم.

بازدید مدیران و مدال آوران ورزشی از مناطق جنگی جنوب 

چهار نماینده ایران باید با هزینه شــخصی برای 
حضور در دومین دوره رقابت های گرنداسلم به چین 

سفر کنند.
این مســابقات طی روزهای ۲۱ تا ۲5 آذرماه به میزبانی 
چین در شهر »ووشــی« برگزار خواهد شد. برای حضور در 
این مســابقات دارندگان مدالهای طال و نقره نخستین دوره 
این رقابتهــا، دارندگان مــدال طــالی 5 دوره رقابت های 
گرندپری در سال ۲۰۱۸، نفرات اول تا سوم مراحل انتخابی، 
دو تکواندوکار منتخب WT و یک ســهمیه کشور میزبان به 

رقابت خواهند پرداخت. 
بــر همین اســاس ۱۲۱ تکوانــدوکار در رقابتها مبارزه 
خواهند کرد که در میان آنها نام چهار ایرانی نیز به چشــم 
می خورد. آرمیــن هادی پور که با مــدال طالی گرندپری 

منچستر و سجاد مردانی با مدال برنز مرحله نهایی این رقابتها 
در فجیره جواز حضور در این مســابقات را کسب کردند.  اما 
فدراسیون جهانی برای فرزان عاشورزاده و ابوالفضل یعقوبی 
دو تکواندوکار دیگر کشــورمان نیز دعوت نامه این مسابقات 
را ارســال کرده، تا تعداد ســهمیه های ایران در مسابقات به 
عدد ۴ برســد.  از سوی دیگر فدراسیون تکواندو اعالم کرده 
که برای حضور در این مسابقات هزینه ای را متحمل نخواهد 
شد و تکواندوکاران می بایست با هزینه شخصی مسیر چین 
را در پیش بگیرنــد. جوایز قابل توجه دالری به مدال آوران 
این مسابقات باعث شــده تا هر چهار تکواندوکار در تدارک 
سفر به چین باشــند. به نفرات اول تا سوم این مسابقات به 
ترتیــب 7۰ هزار دالر، ۲۰ هــزار دالر و ۱۰ هزار دالر جایزه 

نقدی تعلق می گیرد.

حضور 4 تکواندوکار ایران در مسابقات جایزه بزرگ چین با هزینه شخصی!

شنبه 10 آذر 13۹7
*سرخپوشان پاکدشت................................................اکسین البرز)ساعت۱۴:۱5(
*شهرداری تبریز.............................................................مس کرمان)ساعت۱۴:۱5(
*قشقایی شیراز............................................................خونه به خونه)ساعت۱۴:۱5(
*مس رفسنجان................................................................نود ارومیه)ساعت۱۴:۱5(

یکشنبه 11 آذر 13۹7
*گل گهرسیرجان..............................................................فجر سپاسی)ساعت ۱۴(
*بادران تهران......................................................شهرداری ماهشهر)ساعت۱۴:۱5(
*ملوان انزلی............................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت۱۴:۱5(

برنامه هفته پانزدهم لیگ دسته اول فوتبال

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

امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازیتیم

1137512071326.شاهینشهرداریبوشهر

21274126101625.سرخپوشانپاکدشت

31265126141223.گلگهرسیرجان

412723179823.مسکرمان

5136431513222.آلومینیوماراک

61254397219.اکسینالبرز

7124441412216.بادرانتهران

216-8124441315.قشقاییشیراز

413-912345711.شهرداریماهشهر

513-10123451116.شهرداریتبریز

913-11133461019.کاروناروندخرمشهر

312-121226447.فجرسپاسی

1611-1313256521.نودارومیه

610-14132471622.مسرفسنجان

89-1512237715.خونهبهخونه

*26-16132651315.ملوانانزلی

جدولردهبندیلیگدستهاولفوتبال-جامآزادگان

سرویس ورزشی-
استقالل،  تیم های  پیروز  ســپاهان،  صدرنشینی 
پرســپولیس و همچنین نساجی و ســپیدرود رشت 
مهم ترین اتفاقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال بود.

در ادامــه دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال 
روز گذشته سه بازی در شهرهای اصفهان، مسجد سلیمان 
و تهران برگزار شــد. در اصفهان تیم ســپاهان اصفهان به 
مصاف پدیده مشهد رفت و در پایان به پیروزی یک بر صفر 
رسید. در این بازی مهرداد محمدی در دقیقه ۲6 با شوتی 
محکم از پشــت محوطه جریمه دروازه پدیده را گشود و 
تالش دو تیم با وجــود ارائه یک بازی جذاب برای گلزنی 
بیشتر بی حاصل بود.ســپاهان با این پیروزی ۲۹ امتیازی 
شد و با تفاضل گل بهتر نسبت به پدیده، صدر جدول را از 

چنگ شاگردان گل محمدی درآورد.
در دومین بازی نیز تیم نفت مسجد سلیمان از ساعت 
۱5:۱5 به مصاف پیکان تهران رفت و در پایان به برد مشابه 
یک بر صفر دست یافت تا بحران تیم پیکان کماکان ادامه 
داشته باشد.در این بازی پیمان میری در دقیقه 6 پنالتی ای 
که خودش بدست آورده بود را برای نفت مسجد سلیمان 
تبدیل به گل کرد.نفتی ها با این برد، ۱۴ امتیازی شــده و 
به رده دهم رسیدند. پیکان نیز با ۱6 امتیاز در رده هشتم 

قرار گرفت.
دیروز همچنیــن در دیگر بازی همزمان شــاگردان 
علی دایی در ســایپا به مصاف استقالل خوزستان رفتند 
و درحالــی که ســایپا تا دقایق پایانی بــا تک گل مهدی 
ترابی)دقیقه ۱۹( از حریف خود پیش بود، بازی در دقیقه 
7۸ توســط محمدرضا مظاهری، به تساوی کشیده شد تا 

یک شگفتی دیگر هم رقم بخورد و استقالل خوزستانی که 
روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد، بتواند از سایپا یک 
امتیاز بگیرد. ســایپا با این تساوی، به امتیاز هفدهم رسید 
و در رتبه هفتم قرار گرفت. اما اســتقالل خوزستان با پنج 

امتیاز همچنان در قعر جدول هستند
برتری استقالل و پرسپولیس

اما روز پنجشــنبه نیز سه بازی برگزار شد که طی آن 
استقالل و پرسپولیس برابر حریفان خود به برتری رسیدند 
و جدال تیم های نســاجی و سپیدرود با تساوی دو – دو به 

پایان رسید. 
در تهران اســتقالل با نتیجه سه بر صفر صنعت نفت 
آبادان را شکســت داد. فرشــید باقری در دقیقه ۸، طارق 
همام در دقیقه ۲5 و اللهیار صیادمنش در دقیقه 7۴ برای 
اســتقالل گل زدند. آبی های تهران که در هفته های اخیر 

مورد انتقاد بســیاری از کارشناســان و حتی پیشکسوتان 
خــود قرار گرفته بودند، دیدار برابر صنعت نفت را بســیار 
خوب شروع کردند و درهمان دقایق ابتدایی به گل برتری 
رسیدند.اســتقالل که در این دیدار بازی روان و منطقی را 
در دســتور کارش قرار داده بود عالوه بر سه گلی که وارد 
دروازه صنعــت نفت کرد موقعیت هــای گل زیادی را هم 
مقابل دروازه حریف خلق کرد اما نتوانســت از آن استفاده 

کند.شاگردان شفر با این پیروزی ۲۱ امتیازی شدند.
در تبریز پرســپولیس بــا یک گل از ســد میزبانش 
ماشین سازی گذشت. در این بازی شجاع خلیل زاده )۹۲( 
برای پرســپولیس گل زد. در این دیدار که در ورزشــگاه 
بنیان دیزل تبریز برگزار شد دو تیم فوتبال زیبا و سرعتی 
را به نمایش گذاشــتند که البته سهم تیم میزبان در این 
زیبایی بیشــتر بود. مهم ترین اتفاق ایــن نیمه در دقیقه 

3۲ رقم خورد که ابتدا ماشین ســازی دوبار در آستانه باز 
کردن دروازه مهمان قرار گرفت اما مدافعان پرســپولیس 
تــوپ را از روی خط دروازه برگشــت دادند. نیمه دوم هم 
مثــل نیمه اول جذاب دنبال شــد و دو تیم تالش کردند 
با ایجاد موقعیت های خطرناک شــانس خود برای رسیدن 
بــه گل را افزایش دهند اما درون محوطه جریمه خطرات 
جدید شــکل نگرفت. در دقایق پایانی و درحالی که داور 
چهــار دقیقه وقت اضافه اعالم کرده بود، پرســپولیس در 
دومین دقیقه یک ضربه ایستگاهی به دست آورد که ارسال 
این ضربه توســط شــجاع خلیل زاده به گل تبدیل شد تا 
سرخپوشــان در وقت های اضافه به ســه امتیاز ارزشمند 

دست پیدا کنند. 
در قائمشهر نیز تیم های پرطرفدار و ریشه دار نساجی 
و ســپیدرود به مصاف هم رفتند که این دیدار با تســاوی 
۲ به ۲ خاتمــه یافت. محمدمهدی نظری در دقیقه ۴5 و 
مهرداد عبدی در دقیقه 7۸ برای نساجی گل زدند. محمد 
غالمــی در دقیقه 57 از روی نقطه پنالتی و میالد شــیخ 
سلیمانی در دقیقه 6۸ برای سپیدرود گل زدند. نساجی با 
این تساوی ۱3 امتیازی شد و سپیدرود هم جمع امتیازات 

خود را به ۱۰ رساند.
در تنها دیدار باقیمانده از هفته چهاردهم، امروز شنبه 
تیم پارس جنوبی جم از ســاعت ۱5 میزبان تراکتورسازی 

تبریز خواهد بود.
الزم به یادآوری اســت که نخستین بازی این هفته از 
رقابت های لیگ برتر روز چهارشنبه در اهواز برگزار شد که 
در طی آن تیم های فوالد و ذوب آهن اصفهان به تســاوی 

یک – یک رضایت دادند.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید بی مزار فرشید )حسین( علیزاده 
درپی شهادت 

جنوب و غرب را درنوردید
شهید علیزاده ســال ۱3۴۹ در تهران دیده به 
جهان گشــود. دوران زندگی او کوتاه اما پر برکت 
بود زیرا در عین حال که اندامی کوچک و ســنی 
قلیل داشت و از روحی بزرگ برخوردار بود، خوئی 
آرام، منشی بزرگ، ادب، تواضع، حیا، تعهد و ایمان 
از ویژگی های بارزش بود.  نسبت به اجتماع و دین 
احساس مســئولیت می کرد و بر همین اساس در 
سن چهارده سالگی به بسیجیان پیوست و در آنجا 

به حفاظت و صیانت از انقالب اسالمی مشغول گردید و پس از دیدن دوره های 
الزم رزمی به جبهه کردســتان عزیمت نمود تا با دشمنان انقالب بستیزد. پس 
از مراجعــت و اقامتی کوتاه مجدد به جبهه های جنوب رفت و پس از شــرکت 
در چند عملیات دچار مســمومیت شیمیایی شد و پس از بهبودی مجدداً عازم 
رزمگاه حق علیه باطل در جنوب شد. او سرانجام در مرحله آخر عملیات کربالی 
پنج در ۱۴/ ۱۲/ 65 هنگامی که برای شکستن محاصره یکی از گردان های لشگر 
سید الشهداء)ع( وارد عمل شدند، پس از شکستن خط محاصره در کنار دریاچه 
ماهی، در حالی که ســالح آرپی جی خود را به سوی دشمنان کافر هدف گرفته 
بود، مورد اصابت گلوله دژخیمان صدامی قرار گرفت و به فیض رفیع شــهادت 
نائل گردید. شــهید علیزاده از کسانی بود که ره صد ساله را برای دیدار معشوق 

خویش یک روزه پیمود و رستگار شد و هنوز مفقوداالثر است.

نساجی قائمشهر و سپیدرود رشت به تساوی رضایت دادند

پیروزیسرخابیهایپایتختدرهفتهچهاردهملیگبرتر
سپاهانبهصدرجدولردهبندیرسید

 برابر رای شــماره 1397/1044 مورخ 1397/8/6 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای هادی مردانی فرزند علیداد به شــماره شناســنامه 431 صادره از اســدآباد در 
شش دانگ یک باب خانه به مســاحت 71/05 مترمربع در قسمتی از پالک 1698 اصلی واقع در اسدآباد 
محله سیدان کوی پیروزی خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای علی اکبر رجبی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/9/10              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/9/25 

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد
مالف556

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

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

پنجشنبه 15 آذر 13۹7 
* پیکان............................................................. نساجی مازندران )ساعت ۱5:۱5(

جمعه 16 آذر 13۹7 
* سپیدرود رشت................................................................... استقالل )ساعت ۱5(
* ذوب آهن.................................................. نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۱5:۱5(
* پدیده................................................................... ماشین سازی تبریز )ساعت ۱7(

پنجشنبه ۲۲ آذر 13۹7 
* تراکتورسازی.............................................................................. فوالد )ساعت ۱5(

جمعه ۲3 آذر 13۹7 
* صنعت نفت آبادان................................................................... سایپا )ساعت ۱5(
* پرسپولیس..................................................... پارس جنوبی جم )ساعت ۱6:۱5(

شنبه ۲4 آذر 13۹7 
* استقالل خوزستان.............................................................. سپاهان )ساعت ۱5(

برنامه دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال

امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختمساویبردبازیتیم

11385026101629.سپاهان

2139221761129.پدیده

312660124824.پرسپولیس

4136522112923.تراکتورسازی

513562136721.استقالل

6135441611519.پارسجنوبیجم

317-7144551215.سایپا

8144461515016.پیکان

615-9143651117.فوالد

514-1014356813.نفتم.سلیمان

213-111411031012.ماشینسازیتبریز

413-12142751317.نساجیمازندران

613-131411031218.صنعتنفتآبادان

512-14132651217.ذوبآهن

1410-1514248721.سپیدرودرشت

*115-1614257920.استقاللخوزستان

*محاسبهامتیازاتتیماستقاللخوزستانبااحتساب6امتیازمنفیصورتگرفتهاست.
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