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سپیدرود به بقا در لیگ برتر فوتبال امیدوار شد

شکست تلخ سپاهان و تراکتورسازی
به یاد جانباز شهید »محمدمهدی سامع«استقالل به جمع مدعیان قهرمانی بازگشت

با درد و بال ساخت و با عشق خدا سوخت
حاج مهدی عزیز! مهربان بودن، خوش خلقی 
و میهمان نوازی تو قســمتی از وجودت شــده 
بود. اراده مثال زدنــی تو با وجود ضعف مفرط 
جســمی، برای همه ما درس زندگــی بود. تو 
واژه ایثار و از خودگذشــتگی را در رسیدگی به 
هم نوعان و به خصوص به معلوالن جســمی و 
حرکتی شهرمان به خوبی تفسیر کردی. آرامش 

دوره حیاتت و مرگ شرافتمندانه ات نتیجه سخاوت و بخشش بدون منت 
تو بود. ذکر همه خوبی های تو در این مقال نمی گنجد. هرگز خنده های تو 
با وجود جســم دردمندت را فراموش نخواهیم کرد. شهد شیرین شهادت 

گوارای وجودت باد. 
»محمدمهدی ســامع« جانباز 70درصد نخاعی در 17شــهریورماه 
1346 در شهرضا متولد شــد. او در 14فروردین ماه 1361 در جبهه های 
حق علیه باطل از ناحیه گردن قطع نخاع شد. این جانباز فداکار پس از 33 
ســال تحمل درد و رنج و سختی ناشی از مجروحیت روز دوازدهم آذر ماه 

1396 به یاران شهیدش پیوست. 
گفتنی است شهرســتان شهرضا 750 شــهید، 145 آزاده و 1800 

جانباز تقدیم انقالب اسالمی کرده است.

حدیث دشت عشق

مدیرعامل ذوب آهن از منصوریان برنامه خواست
ســعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب آهن از سرمربی این تیم برای فصل 
آینده برنامه خواست.علیرضا منصوریان اواسط فصل جاری هدایت تیم فوتبال 
ذوب آهن را بر عهده گرفت. او در آن مقطع با قراردادی تا پایان فصل جاری با 
ذوبی ها به توافق رسید که قراردادش به زودی به پایان خواهد رسید.مسئوالن 
باشــگاه ذوب آهن که از عملکرد این تیم در هفته هــای اخیر رضایت دارند، 
درصدد تمدید قرارداد منصوریان هستند و سعید آذری، مدیرعامل این باشگاه 
در سفری که اخیراً به امارات داشتند، از او درخواست کرد که برنامه اش برای 
فصل آینده را به باشــگاه بدهد و حتی نام بازیکنان موردنظر خود را هم اعالم 
کند. اگر اتفاق خاصــی رخ ندهد منصوریان احتماالً قراردادش را با ذوب آهن 

تمدید خواهد کرد.
توضیحات فرکی در مورد اخراج چند بازیکن از پیکان

ســرمربی تیم فوتبال پیکان در مورد دلیل کنار گذاشتن چند بازیکن از 
تیمش اظهار نظر کرد.حسین فرکی در خصوص اخراج بازیکنان تیمش مثل 
محمد قاضی و آل کثیر هم گفت: این بازیکنان زمان آقای جاللی هم در تیم 
بودند. باید موضــوع را اینگونه بگویم که ما به عنوان یک مربی اصولی داریم. 
یک بخش کار فنی است و یک بخش دیگر فرهنگی است. در این چند ساله با 
همچین مشکلی رو به رو نبودم. ولی متأسفانه در پیکان شرایط به گونه ای بوده 
اســت که تعدادی از بازیکنان با یک افکاری وارد تیم شدند. اگر مشکالت در 
چارچوب مسائل فنی باشد قابل تحمل است ولی اگر در بحث رفتاری باشد یا 
اینکه یک بازیکن بخواهد برای باشگاه تصمیم گیری بکند درست نیست. بحث 
فنی را می شــود تغییر داد اما در مســائل رفتاری در فوتبال ما فرهنگ سازی 
نشده است. من آدمی هم هستم که همه راه ها را می روم. بنا نداشتم کسی را 
از تیم خارج کنم. به بازیکنان گفتم اولویت باشــگاه است. جایی که احساس 

می کنم بازیکن به تذکرات توجه نمی کند، برخورد می کنم.
برانکو 3 بازیکن را برای دیدار با سایپا کنار گذاشت

سه بازیکن پرسپولیس با صالحدید کادر فنی این تیم، مقابل سایپا بازی 
نمی کنند. احمد نورالهی و شــایان مصلح کــه همچنان دوران نقاحت خود را 
پشــت ســر می گذارند، بازی با سایپا را از دســت دادند. برانکو ایوانکوویچ در 
نشست خبری قبل از بازی با سایپا، ضمن اشاره به آمادگی تمام بازیکنان خود 
اعالم کرد: برای اینکه آســیب دیدگی نورالهی و مصلح جدی تر از قبل نشود، 
مقابل ســایپا بازی نخواهند کرد. به گفته برانکو، امید عالیشاه هم در بازی با 
ســایپا در لیست پرســپولیس حضور ندارد و این بازیکن از بازی با ذوب آهن 

می تواند برای سرخپوشان بازی کند.

سرویس ورزشی-
پیروزی اســتقالل و شکست تیم های سپاهان و 
تراکتورسازی مهم ترین اتفاقات روز دوم هفته بیست 

و پنجم لیگ برتر فوتبال ایران بود.
در روز دوم هفته بیســت و پنجم رقابت های لیگ برتر 
فوتبال، روز گذشــته )جمعــه 23 فروردین ماه( چهار بازی 
برگزار شد. در مهم ترین بازی دیروز، جدال تیم های سپاهان 
اصفهان و اســتقالل تهران با نتیجه یک بر صفر به سود آبی 
پوشان تهرانی به پایان رسید. تک گل این بازی را پاتوسی در 

دقیقه 97 به ثمر رساند. 
در این بازی استقالل باوجود اینکه در این بازی میهمان 
بود، نیمه نخست را هجومی تر آغاز کرد و در دقایق ابتدایی 
کنترل بازی را در دســت گرفت. ضربه ایســما در دقیقه 7 
یکی از موقعیت های آبی پوشان بود که توسط پیام نیازمند 
دروازه بان ســپاهان مهار شد. بعد از 15 دقیقه این سپاهان 
بــود که چهره هجومی تری گرفت و روی دروازه اســتقالل 
موقعیت هایی خلق کرد. همانند مســابقات گذشــته، اکثر 
توپ های سپاهان به کی روش استنلی مهاجم این تیم ختم 
می شــد. در نیمه دوم هم دو تیم برای رسیدن به گل برتری 
تالش کردند که مهم تریــن صحنه را در دقیقه 73 گادوین 
منشــأ رقم زد. در این صحنه پیشــروی پاتوسی موقعیت را 
برای منشــأ فراهم کرد که او با یک چرخش زیبا توپ را به 
سمت دروازه سپاهان شلیک کرد که پیام نیازمند با واکنشی 

زیبا این توپ را به کرنر فرستاد. 
بازی تــا آخرین لحظات با تســاوی بــدون گل پیش 
می رفت تا اینکه اســتقالل در دقیقه 97 توسط پاتوسی به 
گل رسید تا با این پیروزی به جمع مدعیان قهرمانی بازگردد. 
در رشــت، تیم ســپیدرود دســت به کار بزرگی زد و 
تراکتورســازی تبریز را با نتیجه 3 بر یک شکســت داد. در 
این بازی مهرداد بایرامی )2 و 66( و میثم فردوســی )33( 
برای ســپیدرود گلزنی کردند و مســعود شجاعی )23( گل 
تراکتورســازی را به ثمــر رساند.تراکتورســازی که یکی از 

مدعیان قهرمانی محســوب می شــود و با 49 امتیاز در رده 
دوم جدول قرار دارد، امیدوار بود با کســب ســه امتیاز این 
مســابقه خودش را به پرسپولیس برساند و صدرنشین شود 
اما اشتباهات عجیب بازیکنان تراکتورسازی باعث این باخت 
شــد. گل اول و سوم سپیدرود روی اشــتباه محسن فروزان 
دروازه بان تراکتورســازی به دســت آمد. این اولین باخت 

تراکتورسازی با هدایت جورج لیکنز است. 
در مشــهد هم تیم پدیده میزبان نفت مسجدسلیمان 
بود و توانســت مهمان جنوبی خود را بــا نتیجه 3 بر صفر 
شکست دهد.مسعود ریگی )19( و امین قاسمی نژاد )28 و 
60( برای پدیده گل زدند تا شاگردان گل محمدی در قامت 
یک مدعی قهرمانی به برتری برســند و با 46 امتیاز به رده 

چهارم صعود کنند.
دیروز همچنین تیم های نفت آبادان و پارس جنوبی جم 
از ســاعت 19 در آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که نتیجه 

این بازی در شماره بعدی کیهان به چاپ خواهد رسید. ذکر 
این نکته نیز ضروری اســت که جدول چاپ شده هم بدون 

احتساب نتیجه این بازی تنظیم شده است.
برد فوالد، تساوی نساجی

امــا در روز نخســت دیدارهای هفته بیســت و پنجم 
نیز دو بازی برگزار شــد که طی آن فوالد خوزســتان برابر 
همشــهری اش استقالل به برتری رســید و جدال تیم های 
ماشــین سازی تبریز و نســاجی مازندران به تساوی صفر - 

صفر رسید.
در اهواز و ورزشگاه شهدای فوالد، تیم فوالد خوزستان 
با نتیجه 3 بر یک استقالل خوزستان را شکست داد. لوسیانو 
پریرا )22 و 32( و رافائل مســی بوولی)94( برای فوالد گل 
زد. ایوب کالنتری )90- پنالتی( برای اســتقالل خوزستان 
گل زد. استقالل خوزســتان در شرایطی گام در دربی اهواز 
گذاشت که شــرایط نابســامانی در طول هجدهمین دوره 

رقابت های لیگ برتر داشت و به تازگی محمد علوی بازیکن 
پیشــین تیم ملی را به عنوان سرمربی انتخاب کرد تا شاید 
بتواند از دیدارهای باقی مانده امتیاز کسب کند اما در نهایت 

دربی را باخت. فوالد با این پیروزی 33 امتیازی شد.
در تبریز، جدال ماشین سازی و نساجی با تساوی بدون 
گل به پایان رســید. ماشین ســازی که در هفته های پایانی 
باید با مدعیان قهرمانی بازی کند، می توانست با گرفتن سه 
امتیاز این دیدار خانگی شرایط بهتری در جدول پیدا کند اما 
نتوانســت از شرایط میزبانی استفاده کند و با یک امتیاز این 

دیدار را به پایان برد. 
در ادامه دیدارهای هفته بیســت و پنجم، امروز شنبه 2 

بازی برگزار می شود که برنامه آن به شرح زیر است:
شنبه 24 فروردین 1398 

*پیکان ........................................................ ذوب آهن )ساعت 18( 
*پرسپولیس......................................................... سایپا )ساعت 19(

لیگ برتر بسکتبال از  امروز شنبه وارد مرحله 
نیمه نهایی می شود تا در برگزاری حداکثر 1۰ دیدار، 

فینالیست های این فصل مشخص شوند.
پتروشــیمی بندر امام، نفت آبادان، شیمیدر تهران و 
شــهرداری گرگان 4 تیمی هســتند که هر یک به انجام 
دو دیدار و کســب پیــروزی در آن در مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ بسکتبال، مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی 
را کسب کردند. این مرحله از مسابقات شنبه آغاز می شود 
و حداکثر تا 2 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. در این 
مرحله که به صورت 3 از 5 برگزار می شود تیم های جنوبی 
پتروشیمی و نفت رو در روی هم قرار می گیرند و شیمیدر 

و شهرداری گرگان هم به مصاف هم می روند.
پتروشــیمی میزبان دو دیدار ابتدایی خود در مرحله 
نیمه نهایی لیگ بســکتبال اســت. این تیم سال گذشته 
به عنوان مدافع قهرمانی در لیگ بســکتبال شرکت کرد 
اما در نهایت به جایگاه ســومی بسنده کرد. آنها امیدوارند 
بــا پیروزی در دو دیدار ابتدایی نیمــه نهایی، گام بلندی 

برای فینال بردارند. شــرایط برگزاری دیگر دیدار مرحله 
نیمه نهایی اما متفاوت است. شهرداری گرگان و شیمیدر 
تهران در حالی این دیدار را برگزار می کنند که سهم آنها 
از تقابلی که پیش از این در این فصل از مسابقات داشتند، 

یک برد و یک باخت است.
برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال به 

این شرح است:
شــنبه 24 فروردین: )* پتروشیمی بندر امام- نفت 

آبادان * شیمیدر تهران – شهرداری گرگان(
یکشنبه 25 فروردین ماه: )* پتروشیمی بندر امام – 

نفت آبادان * شیمیدر تهران – شهرداری گرگان(
پنجشــنبه 29 فروردین: )* نفت آبادان- پتروشیمی 

بندر امام * شهرداری گرگان- شیمیدر تهران(
جمعه 30 فروردین: )* نفت آبادان- پتروشیمی بندر 

امام * شهرداری گرگان- شیمیدر تهران(
دوشنبه 2 اردیبهشت: )* پتروشیمی بندر امام – نفت 

آبادان * شیمیدر تهران- شهرداری گرگان(

آغاز رقابت مدعیان لیگ بسکتبال برای فینال 
تیم ملی امید بعد از نمایش نه چندان دلچســب در تهران و صعود به عنوان یکی از تیم های دوم مرحله 

مقدماتی انتخابی المپیک در آسیا، مسیر سختی برای صعود به المپیک 2۰2۰ توکیو دارد.
تیــم ملی امیــد در ایام نوروز، میزبان مرحله مقدماتی انتخابی المپیک در تهران بود که بعد از تیم ملی عراق در رده 
دوم قرار گرفت و نتوانســت به طور مستقیم راهی مرحله نهایی انتخابی المپیک شود اما به لطف تفاضل گل بهتر نسبت 
بــه چند تیم مختلف، در رده دوم بهترین تیم هــای دوم مرحله مقدماتی جای گرفت و یکی از چهار تیم صعود کننده از 

این مسیر بود.
با این نتایج، تیم ملی امید در قرعه کشــی مرحله نهایی در سید چهارم به همراه امارات، بحرین و سوریه قرار گرفته 
است و این احتمال وجود دارد که در مرحله گروهی با تیم های قدرتمند و صاحب نام آسیا هم گروه شود که مسیر سختی 
خواهد بود.این رده بندی بر اساس نتایج تیم ها در مسابقات قهرمانی زیر 23 سال آسیا در سال 2018 و مرحله مقدماتی 
قهرمانی زیر 23 سال آسیا در سال 2019 به دست آمده که تیم ملی در سال 2018 نتوانست به این مسابقات صعود کند.
طبق رده بندی AFC، تیم های تایلند )میزبان(، ازبکستان، قطر و ویتنام در سید یک، تیم های کره جنوبی، عراق، ژاپن 
و کره شمالی در سید دو، تیم های چین، استرالیا، عربستان و اردن در سید سه و تیم های ایران، امارات، بحرین و سوریه 
در ســید چهارم قرار گرفتند.شاگردان کرانچار در صورت بدشانسی، در گروهی متشکل از ازبکستان، ژاپن و استرالیا قرار 

می گیرند.
این مسابقات دی ماه سال 1398 در تایلند برگزار می شود و سه تیم نخست به همراه ژاپن در المپیک حضور خواهند 
داشت. در صورتی که ژاپن به مرحله نیمه نهایی این مسابقات صعود کنید، سه تیم دیگر بدون انجام بازی فینال و رده بندی 

به المپیک صعود خواهند کرد.

مسیر سخت تیم فوتبال امید برای صعود به المپیک 

 سرویس ورزشی-
تیم فوتبال امید ایران در اولین روزهای ســال 1398 توانست جواز 
صعود به مرحله دوم مقدماتی المپیک را کسب کند؛ اتفاقی که به دلیل 
هــم امتیاز بودن تیم ما بــا رقیب اصلی اش در گروه یعنــی عراق، اما و 
اگرهایــی را به دنبال داشــت و این صعود نه چنــدان مقتدرانه با بیم و 

هراس همراه بود.
با تمام موانعی که بر سر راه تیم فوتبال امید ایران در مرحله نخست 
گروهی قرار گرفت و با علم به این واقعیت که اگر در دیگر گروه ها نتایج 
دیگری رقم می خورد و سایر مدعیان صعود، موفق تر عمل می کردند امروز 
پرونده المپیکی شــدن فوتبال ایران در همان ابتدای راه بسته شده بود، 
جای خوشــحالی دارد که اکنون تیم کشــورمان در زمره حذف شدگان 
قرار ندارد و همچنان می توان به شکســته شدن چند دهه طلسم ناکامی 
ایــن تیم در راه المپیــک امیدوار ماند اما نقدی جــدی نیز به کار و بار 
فوتبال مان وارد اســت، فوتبالی که هنوز نتوانســته در این سطح به آن 
اقتدار و جایگاه برسد که صعودش-آنهم در مرحله نخست و در مواجهه با 

حریفان آسان تر- به اما و اگر نکشد.
البته پرداختن به این موضوع و علت یابی دقیق چنین داستان کهنه 
و تکــراری ای ، نیازمند نگاه افکندن به کلیت فوتبــال ایران آنهم از ابعاد 

مختلف است.
شــاید در یک کالم و بصورت خالصه بتوان ذکر کرد که؛ این افت و 
خیز ها و کشیدن کار فوتبال ما به اما و اگر ها، محصول جدی گرفته نشدن 
این رشته ورزشی از سوی آنهایی است که باید آن را مهم تلقی کنند و به 
دور از شعار برای پیشرفت آن اقدام کنند.تیم فوتبال امید ایران پرچمدار 
فوتبال پایه است که همگان می دانند این سطح از فوتبال هیچگاه جدی 

گرفته نشده است.
فقدان برنامه ریزی درســت در زمینــه بهبود اوضــاع فوتبال پایه، 
بی توجهی بسیاری از باشگاه ها به مقوله بازیکن سازی و هراس از میدان 
دادن به بازیکنان جوان و ... از جمله علت هایی محســوب می شــوند که 
طی این حدود 4 دهه، ترمز فوتبال ایران در مســیر صعود به المپیک ها 

را کشیده اند.
به این علت ها باید جریانات فاســد و باندهای داللی و منفعت طلب را 
هم  اضافه کرد که مجال رشد و شکوفایی به بسیاری از استعدادهای این 

مملکت را نداده اند.
از سوی دیگر معموال برنامه ریزی های فوتبال ما برای تیم امید مختص 
به همان مقطعی بوده که باید در مرحله مقدماتی المپیک حاضر شــود 
و نتیجه این نگاه و این برنامه ریزی مقطعی و بی حاصل همین حســرت 

طوالنی مدت مان برای رفتن به المپیک است.
امروز نیز که تیم کشورمان وارد مسابقات شده، دیگر زمانی برای کار 
ریشه ای نخواهد ماند و چنین اقداماتی می بایست از فردای ناکامی قبلی 
این تیم یعنی چهار سال قبل کلید می خورد اما با این تفاسیر امیدواریم 
تیمی که امروز به نام تیم امید ایران در جاده المپیک قرار دارد بتواند در 

مرحله حساس پیش رو اشکاالت خود را به حداقل برساند.
اعضــای کادر فنی این تیم قطعا و حتما می دانند که اگر بخواهند با 
همان ضعف ها و اشــکاالتی که در تیم شان در مرحله قبل وجود داشت 
گام به دور بعدی بگذارند دیگر حتی جای اما و اگر نمی ماند.البته در این 
راه مربیان و بازیکنان نباید تنها باشند و همه فوتبال ایران موظفند برای 

موفقیت این تیم بسیج شوند.
در جریان بازی های دور قبلی دیدیم برخی باشــگاه ها و مربیان خود 
را در کنار تیم امید قرار دادند و البته بودند افرادی که سنگ اندازی هایی 
می کردند. صعود این تیم به المپیک 2020 توکیو شــاید ریشه در برنامه 
ریزی بلند مدت نداشته باشــد و به مثابه جرقه ای بماند، اما قطعا بسود 

فوتبال ما خواهد بود.

فوتبال ایران 
و راه دور و نزدیک المپیک

نکته  ورزشی

* احســان حدادی در مسابقات بین المللی آمریکا بامداد امروز توانســت با رکورد ۶۷ متر و 19 سانتیمتر به عنوان 
قهرمانی دست پیدا کند. حدادی با این رکورد نخستین دو میدانی کار ایران است که توانست سهمیه مسابقات جهانی 
2۰19 قطر را کسب کند. همچنین احسان حدادی با رکوردی که به ثبت رساند، به رده دوم برترین پرتاب گران دیسک 
دنیا صعود کرد. مسابقات جهانی قطر تابستان امسال در شهر دوحه برگزار می شود. رقابت های دو میدانی قهرمانی 

آسیا نیز از اول اردیبهشت ماه در همین شهر برگزار خواهد شد.
* اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با شهردار تهران دیدار کرده و در مورد همکاری های طرفین و حمایت از جامعه ورزش 

کشور بحث و گفتگو کردند. این دیدار که با حضور سیدرضا صالحی امیری به همراه اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و پیروز 
حناچی شهردار تهران برگزار شد، در خصوص تعامل و همکاری متقابل در زمینه توسعه و کمک به ورزش، بحث و تبادل نظر شد.

* جلسه کمیته اجرایی شورای آسیا روز 3 اردیبهشت ماه سال 98 همزمان با رقابت های کشتی بزرگساالن قهرمانی 
آسیا، در شهر »شیء آن« کشور چین برگزار می شود. دولت تورلیخانوف رئیس شورای کشتی آسیا از حمید بنی تمیم 
سرپرست فدراسیون و دبیرکل شورای کشتی آسیا برای حضور در این جلسه دعوت کرده و وی در این جلسه حضور 

خواهد داشت.

خواندنی از ورزش ایرانخواندنی از ورزش ایران

صفحه 9
 شنبه 24 فروردین ۱39۸

7 شعبان ۱44۰ - شماره 22۱۵9

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
شنبه 24 فروردین

هفته 25 لیگ برتر ایران
* پرسپولیس..............................................................سایپا )ساعت 19- شبکه سه(

پلی اف- نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال
* شیمیدر.........................................شهرداری گرگان )ساعت 16- شبکه ورزش(

پرونده اجرایی کالســه 9500164 باســتناد ســند رهنی شماره 
129811 - 86/7/9 دفتــر اســناد رســمی شــماره 2 اراک له 
بانک کشــاورزی شــعبه اراک به نشــانی اراک میدان دارایی و 
علیه غالمرضا اکبری فرزند محمدعلی شــماره شناســنامه: 353 
اراک و احمدرضــا اکبری فرزند محمدعلی شــماره شناســنامه: 
1684 اراک )وام گیرنــده و راهــن( هر دو ســاکن اراک خیابان 
امام خمینی کوچه صابری بن بســت مهر پــالک 4181. در قبال 
مبلغ 2/036/732/650 ریال )دو میلیارد و ســی و شــش میلیون 
و هفتصد و ســی و دو هزار و ششصد و پنجاه ریال( اعم از اصل 
طلب بانک و خســارت دیرکرد و سایر هزینه ها تا مورخ 98/2/11 
)روز مزایده( و مبلغ 100/896/132 ریال نیم عشر اجرائی تشکیل 
و اجرائیــه در مورخه 95/5/31 ابالغ و رعایت ماده 111 آیین نامه 
اجرا نیز گردیده است مورد وثیقه سند رهنی فوق الذکر عبارت است 
از 1- یک و یک دوم ســهم از 81 و یک سی و نهم سهم مشاع 
از 96 شــعیر ششدانگ اراضی مزروعی مزرعه دشت پایین قلعه نو 
پالک 8 اصلی بخش 8 اراک دهســتان دو الخور به موجب سند 
رســمی207882 - 85/11/5 دفتر 6 اراک 2- به انضمام دو سهم 
از 81 و یک ســی و نهم سهم مشاع از 96 شعیر ششدانگ اراضی 
مزروعی مزرعه دشت پایین قلعه نو پالک 8 اصلی بخش 8 اراک 
دهستان دوالخوربه موجب سند رسمی 207884 - 85/11/5 دفتر 
6 اراک 3- به انضمام یک شعیر و نیم مشاع از 96 شعیر ششدانگ 
مزرعه دشت پایین قلعه نو پالک 8 اصلی بخش 8 اراک دهستان 
دوالخور به موجب سند رسمی 207867 - 85/11/3 دفتر 6 اراک 
4- به انضمام یک و یک دوم سهم از 81 و یک سی و نهم سهم 
مشاع از 96 شعیر ششــدانگ اراضی مزروعی مزرعه دشت پایین 
قلعه نو پالک 8 اصلی بخش 8 اراک دهستان دوالخور به موجب 
ســند رسمی 207883 - 85/11/5 دفتر 6 اراک 5- به انضمام دو 
سهم از 81 و یک ســی و نهم سهم مشاع از 96 شعیر ششدانگ 
اراضی مزروعی مزرعه دشــت پایین قلعه نو پالک 8 اصلی بخش 
8 اراک دهستان دوالخور دارای اراضی مزروعی و غیر مزروعی و 
یک رشــته قنات دائر که مبدأ آن اراضی قلعه نو شماره 7 و مظهر 
در خود مورد ثبت با حقابه معموله از محل به موجب ســند رسمی 

207866 - 85/11/3 دفتر 6 اراک ملکی آقایان غالمرضا و احمد 
رضا اکبری )بالمناصفه( که ذیل صفحات 873 الی 826 و 488 و 
490 و 582 و 580 و 584 و 780 و 34 دفاتر 2 و 5 و 6 شماره های 
ثبــت 12/239 الــی 239 و 928606 و 584 و 581 و 537 صادر 
و تســلیم گردیده اســت و پالکهای مذکور مشمول منابع طبیعی 
شده که نســبت به مالکیت منابع طبیعی سند صادر شده حدود و 
مشــخصات سهم مالکین از پالک مذکور دو قطعه است که حدود 
هر یک از دو قطعه بدین شــرح است: شمااًل در دو قسمت به خط 
مســتقیم مفروض محدود است با اراضی کویر غربًا اول در امتداد 
زق کش مزرعه ارفش و مرزآب معروف به ســلیم محدود اســت 
به مزرعه جعفرآباد شــماره 30 دوم در دو قســمت در امتداد خط 
مستقیم مفروض محدود اســت به مزرعه ارفش شماره 12 جنوبًا 
اول در امتداد جوی مورد ثبت محدود اســت به قریه شهوه شماره 
10 دوم در امتــداد مرزآب مورد ثبت محدود اســت به قریه انقان 
شماره 2 شرقًا در دو قسمت به خط مستقیم مفروض و یک قسمت 
در امتداد آبشور محدود است به مزرعه دستجرده شماره 9 موقعیت 
جغرافیایــی: اراضی زراعی مورد نظر واقــع در کیلومتر 20 محور 
مواصالتی اراک به تهران و قســمتی از اراضی زراعی روســتای 
ملک آباد بخش مشک آباد شهرستان اراک به مساحت تقریبی 137 
هکتار می باشــد. موقعیت ثبتی: قطعه زمیــن زراعی مورد نظر به 
شــکل 4 سهم جداگانه با قدرالســهم مشخص در پالک 8 اصلی 
بخش 8 شهرســتان اراک تحت عنوان دهستان دوالخور و دشت 
پایین قلعه نو مســتقر می باشد. نظریه: با عنایت به اینکه در اراضی 
فوق دو حلقه چاه آب به انضمام ادوات مورد اســتفاده کشــاورزی 
وجود دارد همچنین یک واحد دامداری و ســاختمان مســکونی و 
انبار نیز تحت عنوان اعیانی های مســتحدثه در این مزرعه ایجاد 
گردیده است و با توجه به مساحت مستثنیات پالک که اداره منابع 
طبیعی شهرســتان اراک مقدار آن را 164/3 هکتار اعالن نموده 
است با توجه به اســناد موجود به لحاظ قدرالسهم مالکانه میزان 
مســاحت تحت مالکانه مدیونین پرونده 16/9 هکتار می باشد و به 
لحاظ اینکه اراضی مورد ترافع به لحاظ جاده دسترســی، موقعیت 
جغرافیایی و ســایر ملحقات موجود از قبیل مستحدثات، چاه آب و 

ســایر موارد مورد نظر در شرایط مطلوبی می باشد ارزش عرصه و 
اعیان ملک مورد نظر مبلــغ 4/354/700/000 ریال معادل چهار 
صد و ســی پنج میلیــون و چهارصد و هفتاد هزار تومان توســط 
مهندس محمدرضا اشتری تواندشتی کارشناس رسمی دادگستری 
در مورخ 97/9/14 ارزیابی و تمامت ششدانگ پالک فوق در قبال 
طلب بانک و نیم عشــر اجرایی و سایر هزینه ها در روز چهارشنبه 
مورخ 98/2/11 از ســاعت 9 صبح الــی 12 ظهر در محل اجرای 
ثبــت اراک از طریق مزایده فروش می رســد و مزایــده از مبلغ 
4/354/700/000 ریال معادل چهار صد و ســی و پنج میلیون و 
چهارصد و هفتاد هزار تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
از طرف خریدار فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده برای 
عموم آزاد اســت و فروش کاًل نقدی اســت. طالبین و خریداران 
می توانند جهت شــرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار بانک ملی 
به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلســه مزایده شرکت نمایند. 
همچنین خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از ملک فوق 
واقع در اراک، روســتای ملک آباد و در فاصله هوایی 4850 متری 
شــمال مرکز روســتای ملک آباد و در فاصله هوایی 4100 متری 
شــمال شرقی مرکز موت آباد )دهســتان دوالخور( دیدن نمایند و 
کلیــه هزینه های متعلق تا روز برگــزاری مزایده به عهده بدهکار 
اســت کلیه بدهی های مربوط به آب لوله کشی و برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و اشــتراک و مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی 
و امور اراضی و منابع طبیعی و ســایر هزینه های انتقال به عهده  
خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشــخص نیست و 
تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب دارائی و شهرداری 
اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه 
باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مزایده 
برگزار خواهد شد. طبق اعالم بانک بستانکار ملک فوق الذکر فاقد 

بیمه می باشد.
تاریخ انتشار: 98/1/24 

متن آگهی مزایده

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک 
منصوری م الف 643

آگهی دعوت از مجاورین جهت بازدید 
محل و انجام نقشه برداری

آقای ناصر حســینخانی از جمله مالکین مشاعی ششدانگ هر یک از سه 
قطعه بــاغ پالکهای ثبتــی 38/1853 و 38/1854 و 38/1855 واقع در 
خرم دره با اعالم عدم دسترســی به مجاورین درخواســت سند تک برگ 
نمــوده ملک فاقد متراژ مســاحت اســت لذا در اجرای دســتور)کد 914 
مجموعه بخشنامه های ثبتی( بدینوسیله از مجاورین ملک دعوت می گردد 
راس ســاعت 9 و 10 و 11 صبح مورخه 1398/2/4 در محل وقوع ملک 
حاضر تا به اتفاق نماینده نقشــه بردار این اداره نســبت به نقشه برداری و 
متراژ حدود و مساحت ملک اقدام گردد. بدیهی است عدم حضور مجاورین 
مانع از عملیات ثبتی نخواهد شد.                    تاریخ انتشار 1398/1/24
سلمان قنبری
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرمدره

آگهی حصر وراثت
برابر محتویات پرونده کالســه 980026 شــورای حل اختالف گندمان خانم حسنی جان فرجی دورهونی در تاریخ 
98/1/20 درخواســتی به این شــورا تقدیم داشــته و توضیح داده که مرحوم فرج فرجی دورهونی فرزند قاســم به 
شــماره شناســنامه 78 در تاریخ 97/7/20 محل اقامت گاه دائمــی خود واقع در دوراهان فــوت گردیده و وراثت 
حین الفــوت متوفی عبارتند از: 1- نامدار فرجی دورهونی ش ش 6299793589، 2- خونکار فرجی دورهونی ش ش 
6299546417، 3- حسنی جان فرجی دورهونی ش ش 6299809736 )همگی فرزندان فرج( نسبت با متوفی فرزند 
و به غیر از سه نفر ورثه فوق الذکر وراث دیگری ندارد اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مذکور مستند به 
تبصره ماده 361 قانون امر حسبی در یک نوبت در محل آگهی می گردد تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیت نامه ای 
از آن مرحوم نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف مدت یک ماه به این شورا اعالم دارد و اال گواهی صادره و هر 

وصیت نامه  اعم از رسمی و غیررسمی که بعد از موعد مقرر ارائه شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر است.
رئیس شورای حل اختالف گندمان- بهمن کشاورز

آگهی انحصار وراثت 
به حکایت پرونده 980033 شــعبه سوم شــورای حل اختالف مرحومه مهین چاهیان فرزند عبدالخالق به 
شــماره شناســنامه 20 در تاریخ 1397/8/21 بــدرود حیات نموده و وراثت حین الفــوت متوفی عبارتند از: 
1-علیرضا ســپهری بروجنی ش ش 8859،  2- محمدرضا ســپهری بروجنی ش ش8860 هر دو صادره از 

بروجن فرزندان متوفی و وراثت دیگری ندارد.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور در روزنامه محلی آگهی  می گردد تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی  ظرف یک ماه به این شعبه اعالم دارد و اال گواهی 
صادر و هر وصیت نامه  جز سری و رسمی که بعد از موعد مقرر ابراز شود از درجه اعتبار ساقط و بالاثر می باشد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف بروجن- کیهانی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
)نوبت دوم(

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده)نوبت دوم( این شــرکت که مورخه 98/2/11 راس ساعت 16 الی 
17:30 در محل تاالر مروارید، پایین تر از کفش ملی، )به ســمت شــهریار( برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تصمیم گیری در خصوص بدهی به سازمان تامین اجتماعی به جا مانده از سال 
1387 الی سال 1393.

2- تصمیم گیری در خصوص باقیمانده ثمن فروش سوله چیتگر.
یادآوری می شود: در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند 
حق حضور و اعمال رای خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت 
تعداد آرای وکالتی هر عضوی حداکثر ســه رای و هر شخص غیر عضو تنها یک رای 
خواهد بود. ضمنا ماده 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی)راجع به وکالتها( در 

محل شرکت  گستران قالبهای صنعتی و قالبهای بزرگ صنعتی سایپا اجرا می گردد.
هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی گستران قالبهای صنعتی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139760326006001518-1397/11/17 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان  های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم/ آقای ســید داود موســوی فرزند سید 
حسن به شــماره شناسنامه 952 صادره از مالیر ششدانگ یک باب خانه به مساحت 129/11 
مترمربع قســمتی از پالک یک اصلی اراضی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از 
مالک رسمی محمدرضا روستایی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراض داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، 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: 1398/1/24                             تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/2/9 
محمدرضا امینی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان مالیر م الف۶

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رأی  4503-1397 مورخ 1397/12/12 تصرفات آقای محمودرضا 
فرخ نیا شــماره شناســنامه 3642 صادره از اهواز فرزند غالم حسین دارای کد ملی 
شــماره 1755839170 ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 150/60 مترمربع 
در قســمتی از ششدانگ پالک 2280/1 و 2280 واقع در بخش 2 اهواز گردیده برابر 
ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز جهت اطالع عموم آگهی 
می گردد تا هر کس نسبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشان اعتراض داشته باشد 
از تاریخ انتشــار نوبــت اول این آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را مســتقیما به 
اداره ثبت اســناد و امالک اهواز تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض مکلف است 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواست به مقامات قضایی تقدیم و 
گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی اســت در 
صــورت عدم وصول اعتراض در موعد مقــرر اداره ثبت برابر مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت خواهد نمود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/1/24               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/8
نصرت اهلل
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز  5/1۰8 م/الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139760324009005009-1397/12/20 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم سیده  فاطمه مصلح فرزند سیدرضا به شماره 
شناسنامه 3490089707 صادره از بوشهر به شماره ملی 3490089707 در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 161 مترمربع پالک 
22 فرعی از 2031 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 2031 اصلی واقع در بخش دو بوشهر خریداری از اقبال الزمان حکیمی مالک 
رسمی گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم 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: 1398/1/24                                                                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/8
سهراب خواجه- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر م الف9

آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی
در اجــرای ماده 174 آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشــار 
 این آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار متهم به نام 1-محســن عبدایمان 
2- علیرضا حبیبی فرزندغالم حســین کــه از لحاظ مجهول المکان بــودن احضار وی ممکن 
نگردیده اســت احضار می گردد تا ظرف مدت یکماه پس از نشــر ایــن آگهی در این دادیاری 
حاضر شده و از اتهام منتسبه در پرونده 960199 موضوع کالهبرداری از خود دفاع نماید و اال 
در صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذرموجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقالب اندیمشک
حمزه پارسه

آگهی تغییرات شرکت عمرانی زرین داش سلدوز 
سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵9 

و شناسه ملی ۱۰۸6۱7۵6۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/11/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

1- آقای نوید امانی بشماره ملی 2740102399 به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای 
حبیب رضوی  قلعه جوق بشماره ملی 2909758672 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره 
و آقای محمدرضا جلیل پور بشماره ملی 2909307018 بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت 
دو ســال و آقای محمدرضا جلیل پور بشماره ملی 2909307018 بسمت منشی هیئت مدیره 
بمدت یک ســال انتخاب شدند. 2-  آقای شاهرخ علیزاده بشماره ملی 2900011620 بسمت 
مدیرعامل شرکت به مدت دو سال تعیین و انتخاب شد. 3- کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی 
از قبیل چک و ســفته و برات و قراردادها و عقود اســالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای 
نوید امانی و نائب رئیس هیئت مدیره آقای حبیب رضوی قلعه جوق توام با مهر شــرکت معتبر 
می باشــد و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل آقای شاهرخ علیزاده 
و در غیــاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره آقای حبیب رضوی قلعه جوق توام 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نقده  شناسه آگهی: )43۰2۰9(

آگهی تغییرات شرکت عمرانی زرین داش 
 سلدوز سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵9 

و شناسه ملی ۱۰۸6۱7۵6۸۵۵
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1397/11/27 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شد: 

1- آقای نوید امانی به شــماره ملی 2740102399 و آقای حبیب رضوی قلعه جوق به شماره 

ملــی 2909758672 و آقای محمدرضا جلیل پور به شــماره ملــی 2909307018 به عنوان 

اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. 2- آقای ناصر منصور گوران آباد به 

شماره ملی 2909112731 صادره از نقده به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا شکری به شماره 

ملی 2909682501 به ســمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

3- روزنامه کیهان برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
شناسه آگهی: )43۰21۰( مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نقده

آگهی تغییرات شرکت دیوارکاران زرینه سهامی خاص 
به شماره ثبت 32۵7 و شناسه ملی ۱4۰۰3۰۵7۱۱۰ 

به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1397/1/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

1- آقای تورج ولی الهی به شــماره ملی 2970740923 به ســمت رئیس هیئت 

مدیره آقای محســن ولی الهی به شماره ملی 2960198204 به سمت نایب رئیس 

هیئت مدیره آقای علی مروتی به شماره ملی 2971978559 به سمت مدیرعامل 

خانم پرینا ســاعد به شماره ملی 2790108234 به سمت عضو هیئت مدیره برای 

مدت 2 سال انتخاب شدند. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 

چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء آقای تورج ولی الهی همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی  شناسه آگهی: )428124(

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم

آقای محمــود زارع بیدکی فرزند محمد با وکالــت آقای محمدعلی زارع 
بیدکی دادخواستی به طرفیت مالکین قنات مهر پادین مهریز به نمایندگی 
آقای ســیدمحمود سیدمحسنی فرزند سیدحسن به خواسته رفع مزاحمت 
نسبت به پالک موقوفه تحت شماره 3640 بخش 34 یزد واقع در بیدکی 
تقدیم این دادگاه نموده و درخواست ابالغ از طریق نشر آگهی وفق ماده 
74 قانون آیین دادرســی مدنی را نموده است لذا وقت رسیدگی برای روز 
یک شــنبه مورخه 98/2/29 ســاعت 9 تعیین و در اجرای ماده 74 قانون 
آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی و خوانده جهت دریافت نسخه 
ثانی دادخواســت و ضمائم می توانند به دفتر شــعبه اول دادگاه عمومی 
حقوقی شهرســتان مهریز مراجعه و اال آگهی به منزله ابالغ تلقی و وفق 

مقررات اقدام خواهد شد.
علی  دهقانی زاده - مدیر دفتر شعبه اول 
دادگاه های عمومی حقوقی مهریز

 *محاســبه امتیازات تیم استقالل خوزســتان با احتساب 
6 امتیاز منفی صورت گرفته است.

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

124149130102051. پرسپولیس 

225147438182049. تراکتورسازی

32513843392447. استقالل

4251211236171947. سپاهان

525137527131446. پدیده شهر خودرو

533-6258982328. فوالد

72371062020031. سایپا              

82477102323028. پارس جنوبی جم

327-92541561720. ماشین سازی تبریز

426-102541472125. نساجی مازندران

526-112351171823. ذوب آهن            

825-122467112129. پیکان

921-132421571827. صنعت نفت آبادان

1519-1425310121227. نفت  مسجدسلیمان

2518-152539131843. سپیدرود رشت

* 2310-162537151538. استقالل خوزستان


