
ورزشی

استیلی: کمیته فنی در جریان تمام اتفاقات بود

بی خبری کمیته و وزارت ورزش از انتخاب مجیدی
با این شرایط تیم فوتبال امید رنگ المپیک را می بیند؟!

یادبود شهید مدافع حرم حیدر جلیلوند
قهرمانی که پهلوان شد

امروز 21 خرداد مصادف با دومین ســالگرد 
شهادت شــهید مدافع حرم، حیدر جلیلوند است. 
او نیز همچون بســیاری دیگر از شهدا، زندگی پر 
رمز و راز و پرباری داشت. به گونه ای که در همان 
ســن جوانی، موفقیت ها و توانمندی های زیادی 
به دســت آورد. هم جوانی پــاک و بی زنگار بود و 
سلوک معنوی داشت و نیز در عرصه علم موشکی 

و هوافضا متخصص بود و همچنین در حوزه ورزشی، مقام کسب کرد. او عالوه بر 
تبحر و موفقیت در ورزش هایی چون شنا و کشتی، در رشته جودو نیز مقام دوم 
مسابقات نیروهای مسلح جهان را به دست آورد. قهرمانی که با رفتن به صحنه 
پیکار علیه باطل و دفاع از حق، به مقام پهلوانی رسید و با شهادت به اوج رسید.
شــهید مدافع حرم حیــدر جلیلوند متولد 26 آذر ســال 65 در کرج بود. 
وی که دارای ســه برادر و خواهر، سومین فرزند خانواده جلیلوند بود در جوانی 
به عضویت ســپاه پاسداران درآمد و در ســال ۸6 وارد نیروی هوافضای سپاه 
پاســداران شــد. وی پس از گذراندن آخرین دوره های خلبانی پهپاد به عنوان 
مستشــار نظامی سه بار به سوریه و یک بار به عراق اعزام شد. در آخرین اعزام 
خود به منطقه اثریا در حماه سوریه رفت و در 21 خرداد ۹6 به شهادت رسید. 
از اتفاقات قابل تأمل این بود که شــهید جلیلوند، قبل از شهادت در محل دفن 

خودش در گلزار شهدای مالرد با دوستانش عکس یادگاری گرفته بود.

حدیث دشت عشق

سرمربی قزاقستانی به دلیل بیماری قلبی از سفر به ایران و هدایت تیم ملی بوکس بزرگساالن کشورمان 
باز ماند.

بوالت نیازیمبتوف مربی قزاقستانی مدنظر فدراسیون بوکس که قرار بود دیروز )دوشنبه( برای شروع کارش به ایران بیاید، 
دچار حمله قلبی شد. مسئوالن فدراسیون بوکس قزاقستان ضمن عذرخواهی این موضوع را به فدراسیون بوکس ایران اطالع 

دادند و بدین ترتیب حضور او در بوکس ایران منتفی است.
این در حالی است که تمامی تمهیدات جهت حضور مربی قزاقستانی در ایران اندیشیده شده و قرار بود نیازیمبتوف به 
عنوان سرمربی جدید تیم ملی بوکس بزرگساالن عصر دیروز به ایران سفر کند و از امروز در تمرینات تیم ملی حضور پیدا کند 

که به دلیل مشکل قلبی و بستری شدن در بیمارستان امکان سفر به کشورمان را از دست داد.
قرار است تمرینات تیم ملی بوکس زیر نظر مدیر سازمان تیم های ملی و کادرفنی پیگیری شود. الزم به یادآوری است که 
تیم ملی بوکس کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا نتایج خوبی بدست نیاورد و همین موضوع سبب شد که رئیس فدراسیون 

به سراغ مربی خارجی برود. هر چند که این اقدام او انتقاد برخی کارشناسان از جمله مربیان تیم ملی را به دنبال داشت.
بوکس یکی از رشته های مدال آور ایران در بازی های آسیایی است که سال ها از مسیر درست خود دور شده و امید می رود 

در آینده ای نزدیک قهرمانانی را مجددا در سطح آسیا معرفی کند.

سرمربی تیم ملی بوکس دچار حمله قلبی شد و به ایران نیامد!
سرمربی تیم ملی کاراته گفت: مسیر طوالنی و در عین حال دشواری برای کسب سهمیه المپیک داریم که تیم 

ملی کاراته با یک روند مناسب این مسیر طی می کند.
ســید شــهرام هروی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: رقابت های کاراته وان چین همانند مراحل قبلی با حضور برخی از 
برترین های دنیا در سطح فنی خوبی برگزار شد. شنیدن خبر درگذشت ملی پوش جوان کاراته ایران در آستانه آغاز این رقابتها 
شوک بزرگی به تیم در شانگاهای وارد کرد، ولی خیلی زود خود را مهیای حضور در مسابقات کرده و مصمم شدیم تا با موفقیت 

در این مسابقات آن را تقدیم به روح شادروان محمدی کنیم.
وی با اشاره به عملکرد اعضای تیم در این دوره از مسابقات گفت: طی دو روز اول که رقابت های مقدماتی اوزان مختلف انجام 
شد، کاراته کاهای ما مبارزات خوبی به نمایش گذاشتند. حضور چهار نماینده ما در دیدار نهایی سه وزن نشان از نمایش خوبی 
از کاراته ایران داشت. ولی از سه مدال طال، در روز پایانی تنها دو طال کسب کردیم که این نمی تواند برای من راضی کننده باشد.
هروی افزود: کسب عنوان قهرمانی در این رقابتها بعد از مقام نایب قهرمانی در مراکش می تواند برای ما حائز اهمیت باشد. 
البته با وجود ارزش باالی این نتایج، چندان به آن دلخوش نبوده و با درس گرفتن از آن به تداوم مســیر خود با همین روند 
مناسب ادامه خواهیم داد. اینکه در 5 وزن شش مدال کسب می کنیم، نمی تواند اتفاقی باشد، و این یعنی ما با برنامه و هدفمند 

پیش می رویم.

سرمربی تیم ملی کاراته: روند خوبی برای کسب سهمیه داریم

فدراســیون فوتبال کره جنوبی تیزر عجیبی قبل از دیدار با تیم ملی فوتبال ایران منتشــر کرد که با 
انتقادات زیادی حتی در خود کشور کره روبرو شده است.

دو تیم ملی فوتبال ایران و کره جنوبی امروز ســه شــنبه در دیداری دوستانه در سئول برابر هم قرار خواهند گرفت. 
قبل از این دیدار، فدراســیون فوتبال کره جنوبی تیزری را منتشــر کرد که در آن بازیکنان ایران را به انجام فوتبال کثیف 

و فریب داور متهم کرده اند.
در این فیلم بازیکنان کره جنوبی به انجام فوتبالی خوب و برتر از حریف نشان داده شده اند. این فیلم مدعی شده که 
سون هیونگ مین می تواند به تنهایی یک تنه کار حریف را تمام کند.نکته جالب در این ویدئو اینکه بعضی از صحنه های 
مربوط به ایران بازیکنان قطری و خارجی هســتند که معلوم نیست چطور در این تیزر قرار گرفته اند. خبرنگار سایت گل 
کــره جنوبــی نیز به انتقاد از این رفتار غیرحرفه ای کره ای ها پرداخت و عنوان کرد این کار فدراســیون فوتبال کره کاماًل 

غیرحرفه ای بوده است.
اکنون باید منتظر ماند و دید فدراسیون فوتبال ایران قبل از بازی دوستانه با کره در مقابل این اقدام فدراسیون فوتبال 

کره جنوبی چه واکنشی رسمی نشان خواهد داد.

اقدام عجیب و غیرحرفه ای کره ای ها قبل از بازی با تیم ملی فوتبال
در پایان هفته دوم رقابت های لیگ ملت های والیبال ۲۰۱۹ در ژاپن، سعید معروف بار دیگر به عنوان برترین پاسور 

مسابقات انتخاب شد.
در پایان رقابت های هفته دوم لیگ ملت های والیبال 2۰1۹ در کشــور ژاپن، برترین بازیکنان این هفته در پست های مختلف 
معرفی شدند که سعید معروف کاپیتان تیم ملی ایران، همچون هفته نخست جایگاه اول بهترین پاسورها را در اختیار دارد.اما سید 
محمد موســوی نیز به عنوان دومین مدافع برتر روی تور، میالد عبادی پور و محمدرضا حضرت پور در رده چهارم و پنجم بهترین 

دریافت کننده ها و امیر غفور نیز به عنوان چهارمین بازیکن امتیاز آور مسابقات تا پایان هفته دوم معرفی شدند.
تیم ملی ایران در هفته دوم ابتدا با نتیجه ۳-2 نتیجه را به برزیل واگذار کرد اما در ادامه، تیم ملی آرژانتین را ۳-1 و تیم ژاپن 
میزبان مسابقات را ۳ بر صفر شکست داد.در حال حاضر ایران با 5 برد، یک بخت و 16 امتیاز جایگاه دوم جدول رده بندی را بعد از 
تیم ملی برزیل با 6 برد و 15 امتیاز در اختیار دارد. فرانسه نیز با 5 برد، یک باخت و 16 امتیاز به دلیل ست های باخته بیشتر در رده 
سوم قرار دارد. الزم به یادآوری است که پس از پایان کار تیم ملی والیبال ایران در هفته دوم لیگ ملت های 2۰1۹ که به میزبان ژاپن 
برگزار شد، بر اساس هماهنگی انجام گرفته از سوی فدراسیون والیبال، کاروان تیم ملی ایران صبح امروز وارد تهران خواهد شد تا 

برای حضور در رقابت های هفته سوم لیگ ملت های والیبال 2۰1۹ عازم شهر ارومیه شود.

معروف برترین پاسور هفته دوم لیگ ملت های والیبال

سرویس ورزشی-
تیم پرتغال که ملی پوشــان فوتبال کشورمان بابت نبردنش در جام 
جهانی 2۰1۸، زانوی غم بغل کرده بودند، یکشــنبه شب جام قهرمانی 

لیگ ملت های اروپا را باالی سر برد.
در دیــدار نهایی لیگ ملت های اروپا دو تیم پرتغال و هلند برابر هم 
قرار گرفتند که نیمه نخست این دیدار بدون رد و بدل شدن گلی خاتمه 
یافت. در نیمه دوم گونکالو گوئدس بازیکن تیم پرتغال با شــوتی مهار 
نشــدنی دروازه هلند را گشود تا این دیدار با برتری یک بر صفر به سود 

رونالدو و هم تیمی هایش به پایان برسد.
همین پرتغال که امروز تیم اول اروپاســت، یک ســال قبل در جام 
جهانی 2۰1۸ برابر ایران به تساوی رضایت داد. یادمان نرفته در آن بازی 
تیم ملی ایران به آب و آتش می زد تا به پیروزی برســد و به دور بعدی 
صعود کند. البته که این اتفاق نیفتاد و تیم ملی با توقف برابر پرتغال از 

جام جهانی حذف شد.
پس از مسابقات تعداد انگشت شــماری از کارشناسان به انتقاد از 
عملکرد تیم ملی پرداختند و مدعی بودند که ایران کار خاصی در جام 

جهانی نکرده، مهم صعود به مرحله دوم بود که این اتفاق رخ نداد!
غرض از بیان این مطلب آن است که بگوئیم کی روش سرمربی وقت 
تیم ملی که حاال از ایران هم رفته، زحمات بسیاری در فوتبال ما کشید. 
او انصافا کار کرد، نظم را به تیم ملی هدیه داد، ریشه بازیکن ساالری را 
زد، ســطح فنی فوتبال مان را باال برد و در یک کلمه ارزش پیراهن تیم 

ملی را چند برابر کرد.
حاال هم امید می رود که راه کی روش توسط ویلموتس بلژیکی ادامه 

یابد و تیم ملی کماکان در مسیر موفقیت قدم بردارد.

تیم ملی فوتبال 
کار خاصی در جام جهانی نکرد؟!

نکته  ورزشی

صفحه 9
سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳9۸ 

۷ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۰۵

برانکو با جدایی ۴ پرسپولیسی موافقت کرد
ســرمربی تیم پرسپولیس اعالم کرده که بازیکنان جوان این تیم می توانند 

راهی تیم های دیگر شوند.
در جلسه ای که ایرج عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با برانکو ایوانکوویچ 
سرمربی این تیم قبل از سفر به کرواسی انجام داد، برانکو مواردی را به مدیرعامل 
باشگاه اعالم کرد تا در صورت بازگشت به ایران خواسته های او انجام گیرد.یکی از 
خواسته های برانکو از مدیرعامل باشگاه پرسپولیس این بودکه بازیکنان جوان این 
تیم که فرصت بازی پیدا نمی کنند به صورت قرضی نه دائمی به تیم های دیگر 
بروند تا با بازی کردن در این تیم ها بتوانند تجربه خود را باالتر ببرند.حمیدرضا 
طاهرخانی، محمدحسین اسدی، سعید حسین پور و احسان حسینی 4 بازیکن 
جوان تیم پرسپولیس هستند که فرصت زیادی به آنها برای بازی کردن، نرسید و 
به همین دلیل سرمربی پرسپولیس اعالم کرده آنها می توانند برای تجربه اندوزی 

بیشتر راهی تیم های دیگر به صورت قرضی شوند.
ستاره سپیدرود با استقالل به توافق رسید

ستاره فصل گذشته تیم فوتبال سپیدرود با مسئوالن باشگاه استقالل برای 
فصل آینده به توافق رسید.

مسئوالن باشــگاه اســتقالل که به صورت چراغ خاموش در فصل نقل و 
انتقاالت مشغول فعالیت هســتند با محمد بلبلی بازیکن 22 ساله تیم فوتبال 
سپیدرود به توافق رسیدند.این اتفاق در حالی رخ داده که طی روزهای گذشته 
خبر حضور بلبلی در تیم فوالد و عقد قرارداد ۳ ساله با این باشگاه مطرح شد اما 
مسئوالن این باشگاه با بازیکن فوالد قرارداد رسمی امضا نکرده و استقاللی ها از 

فرصت استفاده کرده و با بازیکن جوان این تیم قرارداد امضا کردند.
۳ تیم مشتری  قوچان نژاد

رســانه قبرسی گزارشــی از آخرین وضعیت رضا قوچان نژاد در تیم آپوئل 
نیکوزیا منتشر کرده است.

به گزارش philenew، رضا قوچان نژاد برای فصل بعد نیز با تیم آپوئل نیکوزیا 
قرارداد دارد ولی مســئوالن این باشــگاه به دنبال راهی برای اتمام همکاری با 
مهاجم ایرانی هستند و باشگاه آپوئل در این راستا قصد دارد پیشنهادهای رسیده 
برای این بازیکن را بررســی کنند.تیم هایی چون پرســپولیس، تراکتورسازی و 
پدیده تیم هایی هستند که خواهان به خدمت گرفتند این بازیکن هستند ولی 
رســانه های ایرانی خبر دادند این بازیکن تمایلی به رفتن به لیگ ایران ندارد و 
اولویت خود را ماندن در تیمی اروپایی اعالم کرده اســت و در صورتی که او با 
آپوئل به توافق نرســد باید منتظر پیشنهاد تیم های دیگر برای این بازیکن بود.
قوچان نژاد در نقل و انتقاالت زمستانی راهی تیم سیدنی استرالیا شد و به صورت 

قرضی در این تیم بازی کرد.
مجید حسینی جراحی شد

سیدمجید حسینی، مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان تحت عمل جراحی 
قرار گرفت. دکتر پرهان خانلری در این باره عنوان کرد: ســیدمجید حسینی، 
مدافع تیم ملی فوتبال کشــورمان که در دیدار دوستانه مقابل سوریه از ناحیه 
کتف و شانه دچار آسیب دیدگی شده بود، توسط دکتر حمیدرضا اصالنی، مشاور 
پزشکی فدراسیون فوتبال مورد عمل جراحی قرار گرفت.وی اضافه کرد: بعد از 
عمل جراحی کادر پزشکی تیم ملی طی دو هفته برنامه های توانبخشی را روی 
ایــن بازیکن انجام می دهد و بعد از گذشــت 45 روز وی می تواند به تمرینات 

گروهی تیم ملی اضافه شود.
مشخص شدن وضعیت نساجی تا ۴۸ ساعت آینده

فرهاد صنیعی فر، مالک باشگاه نساجی قائمشهر اعالم کرد که وضعیت این 
باشگاه برای فصل آینده تا 4۸ ساعت دیگر مشخص خواهد شد.

در حالی که اکثر تیم های لیگ برتری فعالیت شان را در فصل نقل وانتقاالت 
آغاز کرده اند، باشگاه پُرطرفدار نساجی قائمشهر هنوز اقدامی برای فصل آینده 
انجام نداده و این در حالی اســت که سرمربی این تیم هم مشخص نشده است. 
عالوه بر این در هفته های اخیر هم شــایعاتی در مــورد عدم تمایل مالکان این 
باشگاه به تیمداری مطرح شد. فرهاد صنیعی فر، مالک باشگاه نساجی در مورد 
وضعیت مبهم نساجی و اینکه آیا آنها قرار است همچنان در فصل آینده تیمداری 
کنند، گفت: تا 4۸ ساعت دیگر همه چیز مشخص خواهد شد. بهتر است کمی 
صبــر کنید. ما تا دو روز دیگر همه چیز را اعالم خواهیم کرد.وی در واکنش به 
اینکه گفته می شود مهدی تارتار به عنوان سرمربی جدید نساجی انتخاب خواهد 

شد، تصریح کرد: اجازه بدهید که همه چیز را در دو روز آینده اعالم کنیم.
مالک پدیده منتظر لیست گل محمدی

یحیی گل محمدی که برای گذراندن تعطیالت به خارج از کشور سفر کرده 
بود امروز به ایران بازگشــت. او قرار اســت امروز در نشستی با حمیداوی مالک 
باشگاه پدیده شهر خودرو برنامه های تیمش برای فصل آینده و همچنین لیست 
خرید تیم را اعالم کند. گل محمدی در صورتی که نتواند بازیکنان مدنظرش را 
در ایران پیدا کند به همراه حمیداوی ســفری به برزیل خواهد داشت تا در این 

کشور به دنبال بازیکن ارزان قیمت باشد.
حضور دستیاران استراماچونی در ایران

دستیاران سرمربی جدید استقالل وارد ایران شدند.
دو دستیار آندره آ استراماچونی، سرمربی جدید استقالل بامداد دیروز وارد 
تهران شــدند. آنها پس از حضور در ایران به همراه علی خطیر، معاون ورزشی 
باشــگاه استقالل به مجموعه ورزشی تهرانسر رفتند و از زمین چمن آن بازدید 

کردند.هم چنین قرار است استراماچونی امروز به تهران بیاید.

آگهی احضار و وقت دادرسی
در اجرای ماده 174 آیین دادرســی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشــار این 
آگهی برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشــار متهم آقای ســهراب سعیدی مقدم فرزند 
رســتم که به لحاظ مجهول المکان بودن، احضار وی ممکن نگردیده اســت احضار می گردد  تا 
ظرف مدت یک ماه پس از نشــر آگهی در این دادیاری حاضر شده و از اتهام منتسبه در پرونده 
کالســه 980026 موضوع ســرقت از خود دفاع نماید. واال در صورت عدم حضور متهم یا عدم 

اعالم عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه ۵ دادسرای عمومی و انقالب اندیمشک- پارسه

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۱۰۱ اموال منقول و غیرمنقول پرونده 
شماره: ۱۳9۷۰۴۰۲۱66۲۰۰۰۰9۲/۲ و به شماره بایگانی 9۷۰۰۱۵۱

بدینوســیله به آقای محمد ابوئی مهریزی فرزند حسین به شناسنامه شماره 7 و شماره ملی 4469623504 
صادره از مهریز و آقای محمود ابوئی مهریزی فرزند حسین به شناسنامه 2446 و شماره ملی 4469201286 
صادره از مهریز و خانم اشرف ابوئی مهریزی فرزند حسین به شناسنامه 379 و شماره ملی 0829359151 
صادره از شــیروان همگی ســاکن مهریز مهرپادین به عنوان وارث مرحوم حســین ابوئی مهریزی ابالغ 

می شود.
1- خانه به شــماره پالک ثبتی 102 فرعی از 11050 واقع در شــهرک شهید رجایی- کوچه جنب پارک 
بهارســتان بخش 34 یزد که به صورت خانه مسکونی با نمای شــمالی سنگ به مساحت ششدانگ 420 
مترمربع با ســقف تیرآهن و دارای زیرزمین به مســاحت 40 مترمربع و پارکینگ واقع در حیاط شمالی به 
مســاحت 14 مترمربع با ســقف شــیروانی دارای کابینت و پرده و کولر و امتیاز آب و برق و گاز که ارزش 
ششــدانگ ملک فوق الذکر طبق گزارش شماره 98015 مورخ 1398/2/21 کارشناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 3/501/000/000 )سه میلیارد و پانصد و یک میلیون( ریال و یک دانگ مشاع از ششدانگ خانه فوق 
)مالکیت حسین ابویی مهریزی مالک عمل می باشد( به مبلغ 583/500/000 )پانصد و هشتاد و سه میلیون 
و پانصد هزار( ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشــید، اعتراض 
کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشــناس 
تجدید نظر به مبلغ 3/200/000 ریال )معادل سیصد و بیست هزار تومان( به دفتر این اجرا تسلیم نمایید.

2- یک دستگاه خودرو به شماره انتظامی 64-168ص21 با مشخصات: نوع سواری و سیستم پیکان دارای 
تیپ 16 مدل 1379 شــماره موتور 1127916347 و شماره شاسی 79415537 سوخت بنزین الستیک ها 
میانگین دارای 0/40 آج دارد ســپر فلزی و باطری ندارد متعلق به حســین ابویی مهریزی که در پارکینگ 
محافظان امین مهریز واقع در جاده ســنتو جنب پاسگاه شــهید مدنی مهریز توقیف می باشد طبق گزارش 
مورخ 1398/3/1 کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 90/000/000 )نود میلیون( ریال ارزیابی گردیده. لذا 
چنانچه به مبلغ ارزیابی خودرو مذکور معترض می باشد، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دســتمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 1/800/000 ریال )معادل 
یکصد و هشــتاد هزار تومان( به دفتر این اجرا تســلیم نمایید. ضمنا به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 
تاریخ انتشار: 98/3/21 فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.  

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی مهریز- علیرضا دهقان منشادی

آگهی مزایده اموال توقیفی
نظر به اینکه به موجب پرونده کالســه 980121 اجرایی در خصــوص محکوم علیه تعاونی نگین بار انداز 
محکوم بپرداخت مبلغ 402/135/308 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و تاخیر تادیه 
از تاریخ 93/5/25 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له ســیدابراهیم موسوی اصیل فرزند سیدکریم و نیز 

پرداخت نیم عشر دولتی در حق دولت حسب درخواست محکوم له اموال محکوم علیه شامل:
یک قطعه فونداسیون رادیه به شماره 41 در محدوده 58 هکتاری مسکن مهر که جهت اجرای پنج طبقه 
ســاختمان مسکونی طراحی شده و فاقد انشعابات آب و برق و گاز و تلفن می باشد و فونداسیون مورد نظر 
بتن مسلح و دارای آرماتور و بیس پلیت اجرا شده لکن در زمان بازدید تمام بیس پلیت های آن کنده شده 
و در وضعیت فعلی عالوه بر نداشتن بیس پلیت، بلت ها بریده شده و از حالت استاندارد خارج شده بطوریکه 
قابل استفاده نمی باشد و همچنین ترک هایی در قسمت هایی از سطح و بدنه فنداسیون قابل رویت می باشد 
که به مبلغ 1/256/683/520 ریال توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و مقرر گردید که از طریق 
مزایده در مورخ 98/4/11 از ساعت 12 الی 1 بعدازظهر در محل اجرای احکام دادگاه بندر امام)ره( به اجرا 
گذاشته خواهد شد و مزایده از قیمت کارشناسی تعیین شده و شروع و مال متعلق به کسی خواهد شد که 
بیشــترین قیمت پیشــنهادی را ارائه نماید و خریداران می توانند ظرف پنج روز قبل از موعد جهت کسب 

اطالع بیشتر و مالحظه اموال به این اجرا مراجعه نمایند.
مدیر دفتر شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 

بندر امام خمینی)ره(- سیدهاشم محمدی

»آگهی دعوت به افراز امالک مشاعی«
چون برابر دســتور ذیل درخواســت وارده به شــماره 98/4724 مورخ 98/02/30 آقای خداداد 
حیدری  آهوتپه فرزند آقابابا از این اداره تقاضای افراز ســهمی خود را به میزان یک هفتم شعیر 
مشــاع از سه هفتم شعیر مشــاع از دو شعیر و دو پانزدهم شعیر مشــاع از 96 شعیر ششدانگ 
پالک ثبتی باقیمانده 7 اصلی واقع در حومه بخش ســه ثبتــی همدان نموده و آدرس مالکین 
مشاعی را اعالم ننموده است. لذا به استناد ماده 18 آیین نامه اجرایی اسناد رسمی از کلیه شرکاء 
مالکین مشــاعی و افراد ذینفع دعوت می شود »راس ساعت 10 صبح روز شنبه مورخه 
98/04/29« در محل وقوع ملک حاضر تا از مورد درخواســت توســط نماینده و نقشه بردار 

اعزامی این اداره بازدید و بررسی به عمل آید.
لــذا با توجه به عدم اطالع متقاضی از آدرس مالکین مشــاعی و عدم دسترســی به ایشــان، 
بدینوســیله مراتب در یک نوبت جهت اطالع در روزنامه کثیراالنتشار آگهی می گردد تا چنانچه 
اعتراضــی به »عملیات افراز« دارند، از تاریخ ایــن آگهی به مدت ده روز اعتراض خود را به 

دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تقدیم و رونوشت آن  را به این اداره تحویل نمایند.
قابل ذکر اینکه عدم حضور شــرکاء، مالکین مشــاعی و افراد ذینفع در موعد ذکر شده مانع از 

ادامه عملیات افرازی نمی شود.

علی زیوری حبیبی- رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک ناحیه یک همدان م الف3۹۹

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام(

به شماره ثبت ۷۷۸۵ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۴۳9۷۳
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام( دعوت می شود تا در جلسه 
مجمع عمومی عادی ســالیانه این شــرکت که رأس ســاعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 1398/4/23 در 
محل شــرکت واقع در تهران اول جاده قدیم کرج- شــادآباد- خیابان 17 شهریور- کارخانه جنرال برگزار 

خواهد شد شرکت فرمایند.
برگ ورود به جلسه از 24 ساعت قبل در وقت اداری در محل شرکت تحویل می گردد.

دستور جلسه:
 1( استماع گزارش هیئت مدیره 

2( استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت 
3( رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد دوره مالی منتهی به 1397/12/29 

 4( انتخاب بازرس قانونی و بازرس علی البدل
 5( تعیین روزنامه کثیراالنتشار

هیئت مدیره شرکت
 کارخانجات صنعتی جنرال )سهامی عام(

ابالغیه
مشــخصات ابالغ شــونده حقیقی: غیب اله اصالنی نــام پدر: ذبیح اله کد پســتی: 
5143654781 کد ملی: 5678861328 نشانی: استان آذربایجان شرقی- شهرستان 
 تبریز- تبریز- خیابان ســرباز- خیابان وحدت- کوچه شــهید محمدتقی  پورصفایی

پالک 14 تاریخ حضور: 1398/04/22 ساعت حضور: 09:00
در خصوص دعوی مهدی شــهریاری  یوزباشکندی به طرفیت شما مبنی بر الزام به 
تنظیم ســند خودرو و مطالبه خسارت دادرسی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در 

این شعبه حاضر شوید.
این ابالغ نامه برای شما به سامانه ابالغ ارسال گردیده است.

- به ســامانه ابالغ مراجعه کنید و با اســتفاده از شناسه و رمز کاربری خود اطالعات 
این ابالغیه را از قســمت »دریافت با شــماره« با وارد نمودن شماره و تاریخ صدور 

ابالغیه دریافت و مشاهده کنید.
- چنانچه جهت ورود به ســامانه، حساب کاربری)شناســه و رمز( دریافت ننموده اید 
جهت ثبت نام، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و در صورت عدم دسترسی، 

به نزدیک ترین واحد قضائی مراجعه نمایید.
- عدم مراجعه به منزله استنکاف از قبول اوراق قضائی بوده و ابالغ محسوب می شود.
شعبه ۸ شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

برگ ســبز خودروی سواری پژو پارس مدل 1388 به رنگ 
خاکســتری متالیک به شماره پالک 481 س52- ایران 45 
به شماره موتور 12488288483 به نام خانم نسیم یزدان پناه 
خرمشــاهی فرزند ابراهیم به شــماره ملی 3130883843 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

سرویس ورشی-
اگرچه فدراســیون فوتبال فرهاد مجیدی را به 
عنوان سرمربی تیم امید ایران معرفی نمود اما کمیته 
ملی المپیک با این انتخاب مخالفت کرده تا شــرایط 
برای تیمی که رویای حضور در المپیک را در ســر 

می پروراند، بدتر از قبل شود.
با تصمیم فدارســیون فوتبال فرهاد مجیدی به عنوان 
ســرمربی تیم فوتبال امید ایران انتخاب شد. زمزمه حضور 
مجیــدی در تیم امید از چند روز قبل به گوش می رســید 
تا اینکه این اتفاق دیروز شــکل رسمی به خودش گرفت و 
مجیدی سکان هدایت تیم امید را عهده دار شد. دیروز حمید 
استیلی مدیرفنی تیم امید در گفت و گویی تلویزیونی اظهار 
داشــت: »از بین گزینه هایی که داشتیم به این جمع بندی 
رســیدیم که فرهاد مجیدی با توجه به نتایج خوبی که در 
5 بازی اســتقالل به عنوان سرمربی گرفت و دانش فنی که 
دارد می تواند به امید های ایران کمک کند. بر همین اساس 

او را برای نشستن روی نیمکت  تیم امید انتخاب کردیم.«
اما انتخاب فرهاد مجیدی به عنوان ســرمربی تیم امید 
مخالفت کمیته ملــی المپیک را به دنبال داشــت. دیروز 
ابتدا خبرگزاری ایســنا در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه 
در کمیتــه ملی المپیک اعالم کــرد: هماهنگی و گفت وگو 
برای انتخاب ســرمربی تیم ملی فوتبال امید بدون اطالع و 
هماهنگی با کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش انجام شده 
و متاسفانه این گفت وگوها بدون مشورت و مستقیماً توسط 
خود فدراســیون فوتبال صورت گرفته و براین اساس مورد 

تایید کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش نیست. 
ایــن منبع آگاه تاکید کرد: با تمــام احترامی که برای 
فرهاد مجیدی قائل هســتیم، انتخاب ســرمربی تیم ملی 
فوتبال امید باید بــا هماهنگی وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک و پــس از طرح موضوع در ســتاد عالی بازی های 
المپیک به نتیجه برسد که این مهم در این مذاکرات رعایت 

نشده است. 
مخالفت کمیته ملی المپیک علنی شد

البته این پایان کار نبود؛ بعد از اظهار نظر »منبع آگاه« 
نوبت به دبیر کمیته رســید تا رسما مخالفت نهادی که در 

آنجا کار می کند را رسانه ای کند. کیکاووس سعیدی که پس 
از استعفای شــهنازی سرپرست دبیری کمیته شده، دیروز 
گفت: این موضوع که در رســانه ها مطرح شده است مورد 
تایید ما نیســت زیرا در جریان این فرایند قرار نداریم. تیم 
ملی امید قرار است بعد از سال ها در المپیک حضور داشته 
باشد. بحث ما فرهاد مجیدی نیست بلکه مسیر انتخاب این 
مربی اســت. این مسیر طبق روال خودش طی نشده است. 
دوستان در ســتاد کمیته ملی المپیک می گویند باید این 
انتخاب مورد تایید قرار بگیرد. کمیته ملی المپیک در هیچ 
رشــته ای در بازی های المپیک به صورت مســتقیم در کار 
فدراسیون ها دخالت نمی کند. بعد از انتخاب فدراسیون باید 
کمیته ملی المپیک رضایت دهد و ســتاد این کمیته آن را 
تایید کند. ما فرهاد مجیدی را دوست داریم اما این مراحل 

سیستمی باید رعایت شود.
او که در برنامه »تهران ورزشــی« رادیو تهران صحبت 
می کرد درباره صحبت های تاج مبنی بر دخالت نکردن دولت 
در کار فدراسیون فوتبال گفت: من در جریان صحبت های 

تاج نیستم اما هر فدراســیونی معیارهایی دارد و باید برای 
انتخاب ها و مسائلی که در آن اتفاق می افتد پاسخگو باشد.

استیلی:کمیته فنی در جریان بود
به نظر می رسد با این شیوه تصمیم گیری در فدراسیون 
فوتبال بازهم نباید امید چندانی به موفقیت تیم امید داشت. 
فرهاد مجیدی پــس از چند بازی که به عنوان ســرمربی 
موقت روی نیمکت اســتقالل نشســت، حاال سرمربی تیم 
امید شده است. فرهاد مجیدی از بازیکنان بزرگ و محبوب 
باشــگاه استقالل تهران است ولی چه خوب است مسئوالن 
فدراسیون فوتبال توضیح بدهند که بر چه اساسی مجیدی 
را بــرای تیم امید انتخاب کردنــد؟ آیا فرهاد مجیدی تا به 
امــروز 1۰ بازی رده ســنی امیدها را از نزدیــک دیده ، او 

بازیکنان این رده سنی را می شناسد؟!
دیــروز حتی عنوان شــد که کمیته فنی فدراســیون 
فوتبال نیز در جریان انتخاب مجیدی نبوده، اما استیلی در 
مصاحبــه ای این ادعا را رد کرد و گفت: کمیته فنی از همه 
چیز خبر داشت و ما یکشنبه شب جلسه ای در این خصوص 

برگــزار کردیم و پس از جمع بنــدی نهایی فرهاد مجیدی 
 را به عنوان ســرمربی تیم امیــد انتخاب کردیم. هم چنین 
پــس از جمع بندی نهایی به فدراســیون فوتبال هم اطالع 
دادیم و مهدی تاج در جریان کل اتفاقات قرار داشــت. در 
نهایت صبح دوشــنبه همه چیز نهایی شد و مجیدی را به 

عنوان سرمربی معرفی کردیم.
مدیر تیم امید درخصوص دستیاران فرهاد مجیدی در 
تیــم امید گفت: کادرفنی قبلی از جمله رضا شــاهرودی و 
سهراب بختیاری زاده فعال در تیم می مانند. البته اگر مجیدی 

بخواهد با نظر او نفرات جدیدی را اضافه می کنیم.
آخرین وضعیت تیم امید

درخصوص آخرین وضعیت تیم امید باید گفت این تیم 
در رقابت هــای دور دوم مقدماتی توانســت با امتیاز برابر با 
عــراق و به عنوان تیم دوم به مرحله بعدی دور مقدماتی یا 
به بیان بهتر به مرحله نهایی مسابقات فوتبال زیر 2۳ سال 

آسیا برسد. 
تیم های قطر، بحرین، عراق، امارات، اردن، ازبکســتان، 
کره شــمالی، کره جنوبی، ژاپن، چیــن و ویتنام به عنوان 
ســرگروه، تیم های استرالیا، سوریه و عربســتان)به همراه 
ایران( به عنوان تیم های برتر دوم گروه ها و تایلند به عنوان 
میزبان در این مرحله حضور دارند و شــرایط ســیدبندی 

مسابقات کار را در گروه بندی نیز دشوار خواهد کرد.
 ایران بــه خاطر عملکــردش در دوره قبلی بازی های 
قهرمانی زیر 2۳ ســال آسیا چین در ســال 2۰1۸ و عدم 
صعودش به دور نهایی در سید 4 و در کنار تیم های بحرین، 
ســوریه و امارات قرار گرفته است. با توجه به اینکه بازی ها 
در چهار گروه 4 تیمی برگزار می شود تیم ایران حتما با سه 

تیم از سیدهای ۳ ، 2 و 1 همگروه خواهد شد. 
در ســید یک تیم های ازبکستان، تایلند، قطر و ویتنام، 
در سید 2 تیم های عراق؛ کره شمالی، کره جنوبی و ژاپن و 
در ســید ۳ تیم های استرالیا، یمن، عربستان و اردن حضور 
دارند.  از قاره آسیا تنها سه تیم راهی المپیک 2۰2۰ توکیو 
خواهند شد و این همان چالش بزرگ فرهاد مجیدی است. 
تمرینات جدید تیم ملی امید ایران از روز پنجشــنبه با 

حضور فرهاد مجیدی  شروع  می شود.

سه شنبه ۲۱ خرداد
فوتبال دوستانه ملی

*ایران ..........................................................کره جنوبی)ساعت 15:۳۰ - شبکه سه(
جام جهانی کمتر از ۲۰ سال

*اوکراین ................................................................. ایتالیا)ساعت2۰- شبکه ورزش(
انتخابی ملت های اروپا

*ایتالیا ........................................................... بوسنی)ساعت 2۳:15 -شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

برگ سبز و ســند کمپانی خودروی سایپا 131SL به 
رنگ ســفید مدل 1391 به شماره موتور 4706654 و 
شماره شاســی S3412291465177 به شماره پالک 
17-688 ط 55 بــه نام کامران پایون براســب مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

»نوبت دوم«
قرارداد واگذاری به شــماره 790132 مربوط به یک قطعه زمین در فاز 3 کیانشــهر به 
پالک ثبتی 8215 در بخش 8 شهرســتان اهواز فی مابین شرکت تعاونی مسکن لشکر 
92 زرهی اهواز و دشــت آزادگان و آقای کاظم فردین فر فرزند علی ش ش 320 صادره 
دزفول، مفقود شــده و اعتبار ندارد. و وکالتنامه هایی مربــوط به پالک ثبتی فوق الذکر 
)8215( بــه شــماره های 304833 و 304879 و 6431 و 106477 و 106472  نیز 

مفقود شده اند و از درجه اعتبار ساقط می باشند.
۸7/4/1۰۹۰/11/17۸۰/12/2۳ ۸1/4/6۸۰/12/22

*در نخســتین روز از رقابت های والیبال نشســته قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در بانکوک تایلند در حال برگزاری است، 
تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران در نخستین دیدار خود برابر کامبوج به پیروزی دست یافت.در این دیدار تیم والیبال 

نشسته مردان ایران 25 بر 15، 25 بر 1۳ و 25 بر 6 و با نتیجه ۳ بر صفر توانست تیم کامبوج را شکست دهد.
*تنیس بازان ایران پیش از آغاز رقابت شــان در مسابقات دیویس کاپ، در فیوچرز سنگاپور شرکت کردند 
که با برگزاری جدول انفرادی مقدماتی یکی از نمایندگان ایران حذف شد.حســام یزدی در دور اول جدول 
مقدماتی انفرادی برابر کریســتین چین از مالزی با نتیجه ۲ برصفر شکســت خورد. شاهین خالدان دیگر 

نماینده ایران در جدول اصلی به رقابت می پردازد.

*نجم الدین فارابی، قهرمان و  رکورددار پیشــین دهگانه دو و میدانی ایران که سابقه حضور در المپیک را هم داشت، شب 
گذشــته در سن ۸6 سالگی دارفانی را وداع گفت.وی در سال 1۹52 میالدی به همراه کاروان ورزشکاران المپیکی ایران 
که پرچمداران آن مرحوم جهان پهلوان تختی بود، در دوومیدانی همگانی به المپیک ملبورن استرالیا عزیمت کرد که در 
رشته دهگانه با به دست آوردن 5112 امتیاز در رده پانزدهم قرار گرفت. سرویس ورزشی روزنامه کیهان درگذشت فارابی 

را به جامعه ورزش ایران تسلیت می گوید و برای آن مرحوم طلب غفران الهی دارد.
*مرحله دوم اردو متمرکز تیم شیرجه به منظور حضور شایسته در مسابقات رده های سنی آسیا اول تیر ماه 

به میزبانی استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار می شود.

خواندنی از ورزش ایران خواندنی از ورزش ایران

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت پزشکی بهاران 
سنندج )سهامی خاص( ثبت شده به شماره ۴۳۸۰ و شناسه ملی ۱۰6۱۰۰۸۰۳۲۵

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت پزشکی بهاران سنندج )سهامی خاص( دعوت می شود تا در 
جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام این شرکت، که در ساعت 10 صبح 
روز یکشنبه مورخ 1398/4/2 در ســاختمان بیمارستان آریا واقع در شهرک بهاران، میدان قانع 

تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه

1- بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1392/12/29 و تعیین 
پاداش هیئت مدیره و حق الزحمه بازرسین.

2- تغییر محل قانونی شــرکت به سنندج، شهرک بهاران، میدان قانع، بیمارستان آریا، کدپستی: 
 6617867461

3- تغییر روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
4- انتخاب و معرفی یک نفر از مؤسسین اولیه به عنوان نماینده قانونی شرکت و بیمارستان آریا 
جهت ثبت مشــخصات فردی وی در سامانه صدور پروانه های وزارت بهداشت به منظور تمدید 

موافقت اصولی و نهایتا صدور پروانه بهره برداری بیمارستان.
هیئت مدیره شرکت پزشکی بهاران سنندج

تلفن: 33783400    تلفن فکس: 33783300
سنندج- بهاران- میدان قانع- جنب پارک کد پستی 6617867461

سود پرتغال از قهرمانی در لیگ ملت ها چقدر بود؟
تیم ملی فوتبال پرتغال بــا قهرمانی در لیگ ملت ها بیش از 1۰ میلیون 

یورو کسب کرد.
بــه گزارش آس، تیــم ملی فوتبــال پرتغال به لطف تک گل گونســالو 
گدس توانســت مقابل هلند به پیروزی برسد و نخستین قهرمان لیگ ملت ها 
لقب بگیرد. نام این کشــور روی جام حک شــد و بازیکنان تیم ملی پرتغال 
در ورزشــگاه دو دراگو جشــن قهرمانی گرفتند اما این تنها یک جام نبود که 
به ویترین افتخارات افزوده شــد بلکه جنبه مثبت دیگری برای فدراســیون 
فوتبال این کشــور داشت.بر اساس آمار یوفا پیروزی پرتغال برابر هلند، 1۰.5 
میلیون یورو ارزش داشــت. دیگر تیم های راه یافته به نیمه نهایی نیز از جایزه 
ارزشــمندی برخوردار شدند. فدراســیون فوتبال هلند برای نایب قهرمانی ۹ 
میلیون یورو دریافت کرد. انگلیس به خاطر کســب عنوان سومی ۸ میلیون و 

سوییس، تیم چهارم 7 میلیون یورو به دست آوردند.
دلیخت: رونالدو از من درخواستی غافلگیر کننده کرد

مدافع میانی تیم ملی هلند 
فاش کرد که ســتاره پرتغالی 
یوونتوس پــس از فینال لیگ 
ملت های اروپا به او پیشنهادی 
اســت.  داده  غافلگیر کننــده 
فاش کرد که  دلیخت  ماتیس 
کریستیانو رونالدو از او خواسته 

که هم تیمی او در تیم فوتبال یوونتوس شود. مدافع میانی تیم ملی هلند 
پس از شکست تیمش در فینال لیگ ملت های اروپا مقابل پرتغال در حالی 
که در کنار رونالدو رؤیت شد که هر دوی آنها در حال خندیدن و گپ زدن 
بودند. او اعتراف کرد که کاپیتان حریف به او پیشنهاد داده که در تورین به 
او ملحق شود که این موضوع غافلگیری کاپیتان آژاکس را به همراه داشته 
است. دلیخت درباره مکالمه اش با رونالدو به شبکه NOS گفت: رونالدو از 
من خواست که به یوونتوس بروم. من از درخواست او کمی غافلگیر شدم 

و به همین دلیل خندیدم. در ابتدا منظورش را نفهمیدم.
آخرین گزارش رســانه های اروپایی حاکی از آن اســت کــه تازه ترین 
پیشــنهاد منچسترســیتی برای خرید دلیخت رد شــده و رقابت میان این 
باشــگاه، بارســلونا و پاری ســن ژرمن و یوونتوس برای جذب مدافع میانی 
1۹ ســاله آژاکس همچنان ادامه دارد. دلیخت افــزود: من حاال می خواهم 
بــه تعطیالت بــروم و در این مدت تصمیم خود را بــرای آینده ام می گیرم. 
برای بازیکن جوانی مانند من، خیلی مهم اســت کــه به تیمی بروم که در 
آنجا به طور منظم فرصت بازی کردن داشــته باشم. این برای من مهم ترین 

مسئله است.

هفته سوم )به میزبانی ایران(
جمعه ۲4 خرداد

*ایران ...................................................................................... کانادا )ساعت 1۸:۳۰(
شنبه ۲5 خرداد 

*ایران ................................................................................. لهستان )ساعت 1۸:۳۰(
یکشنبه ۲6 خرداد

*ایران ................................................................................... روسیه )ساعت 1۸:۳۰(
هفته چهارم )به میزبانی ایران(

جمعه 3۱ خرداد
*ایران ................................................................................... پرتغال )ساعت 1۸:۳۰(

شنبه یک تیر
*ایران .................................................................................. استرالیا )ساعت 1۸:۳۰(

یکشنبه ۲ تیر
*ایران ................................................................................... فرانسه )ساعت 15:۳۰(

هفته پنجم )به میزبانی بلغارستان(
جمعه 7 تیر

*ایران .............................................................................. صربستان )ساعت 1۸:۳۰(
شنبه 8 تیر

*بلغارستان .............................................................................. ایران )ساعت 22:1۰(
یکشنبه ۹ تیر

*ایران ................................................................................... آمریکا )ساعت 1۸:۳۰(

برنامه دیدارهای تیم ملی در لیگ ملت های والیبال ۲۰۱9

کشــتی گیر اوکراینی در مسابقات کشــتی قهرمانی این کشور با 
پیراهنی که تصویر رهبر انقالب بر آن نقش بسته روی سکوی دریافت 

جوایز رفت.
روز گذشته خبرگزاری فارس گزارش داد که »المار نور علی یف«، کشتی گیر 
آذربایجانی االصل اوکراینی که در مسابقات کشتی کشور اوکراین موفق به کسب 
مدال طال شــده بود با پیراهنی که تصویر رهبر انقالب بر آن نقش بسته به روی 

سکوی دریافت جوایز رفت.

حضور کشتی گیر اوکراینی بر سکوی قهرمانی 
با پیراهنی منقش به تصویر رهبر انقالب 


