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ایران یک - کره جنوبی یک

تساوی تیم ملی فوتبال در سئول
رکورد ملی پوشان پابرجا ماند

یادبود مدافع حرم سید علی منصوری
بی تاب شهادت
این روزها سومین سالگرد شهادت پاسداری است که 
یک عمر را در میدان جنگ و جهاد به سر برد و سرانجام 
در سن 58 سالگی شربت شهادت را نوشید. شهید مدافع 
حرم سردار ســیدعلی منصوری، یکی از مبارزان انقالبی 
شهرســتان نیشــابور بود که پس از پیروزی، وارد سپاه 
شــد و80 ماه به خدمت در جبهه مشــغول بود. وی در 

عملیات های مختلفی ازجمله عملیات کربالی پنج شرکت کرد و رشادت های بسیاری 
از خود نشان داد.

شهید منصوری یکی از شاهدان عینی فاجعه منا در سرزمین حجاز بود. خودش 
هم زیر دســت و پای حجاج مانده و تا آســتانه شهادت هم رفته بود، اما گویا تقدیر 
بــرای وی به گونه ای رقم خورده بود که از آن مهلکه نجات یابد و در کربالیی دیگر 

به شهادت برسد. 
منصوری در نهایت در تاریخ 20 خرداد ســال 95 و در راه دفاع از حرم حضرت 
زینب)س( در خان طومان ســوریه، هدف گلوله داعشی ها قرار گرفت و به معشوق 
خود واصل شد. وی سیدی از ذریه حضرت زهرا)س( بود و همچون مادرش، از ناحیه 
پهلو جراحت دید و شهید شد. وی به سید شهیدان مدافع حرم نیشابور ملقب است. 
شــهید مدافع حرم سردار ســیدعلی منصوری در وصیت نامه اش نوشته است: 
»خداوندا من در طول زندگی نتوانسته ام خدمتی به اسالم بکنم اگر با ریختن خونم 
می توانم خدمتی به اســالم بکنم پس ای رگبار مسلسل ها وای غرش توپخانه ها وای 

ترکش خمپاره ها مرا دریابید.«

حدیث دشت عشق

ســازمان بسیج ورزشــکاران در واکنش به حضور کشتی گیر 
اوکراینی بــا پیراهنی منقش به تصویر رهبر معظم انقالب با صدور 
بیانیه ای اعالم کرد که تصویر این قهرمان آزاده کشــتی اوکراین 
بــا پیراهنی که تصویر امــام خامنه ای روی آن حک شــده بود، 
 یکی از به یــاد ماندنی ترین تصاویر تاریــخ ورزش ایران و جهان

خواهد بود. 
کشتی گیر آذربایجانی  االصل اوکراین عالقه زایدالوصفی به اهل بیت)ع(، 
شهدای مدافع حرم و بزرگان کشورمان از جمله رهبر معظم انقالب و مرحوم 

آیت اهلل العظمی بهجت دارد. 
روز دوشنبه انتشار تصویری از یک کشتی گیر با پیراهن منقش به تصویر 
حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی روی سکوی قهرمانی 
که روی آن جمله »لبیک یا خامنه ای« حک شده بود خبرساز شد و انجام 
این عمل آن هم از ســوی یک خارجی برای خیلی ها تعجب برانگیز شد، اما 
مراجعه به صفحه اجتماعی این کشــتی گیر نشــان می دهد نور علی یف 
عالقه بسیاری به زایدالوصفی به اهل بیت)ع(، شهدای مدافع حرم و بزرگان 
کشورمان از جمله رهبر معظم انقالب و مرحوم آیت اهلل العظمی بهجت دارد. 
از نکات جالب توجه تصاویر منتشــر شــده در صفحه این کشتی گیر 
تصاویری از سفرش به ایران و زیارت مسجد مقدس جمکران، حرم حضرت 
معصومــه )س( و حضور بر مزار مرحوم آیت اهلل بهجت )ره( اســت. در این 
صفحه همچنین ویدیوهایی از مراســم عزاداری و مدیحه سرایی از سرور و 
ســاالر شهیدان امام حسین)ع( و شهادت امیرالمؤمنین )ع( قرار داده شده 
که نشان از عالقه زائدالوصف این کشتی گیر به اهل بیت علیه السالم دارد. 

المار نورعلی یف، کشتی گیر آذربایجانی االصل اوکراینی که در مسابقات 
کشتی قهرمانی کشور اوکراین موفق به کسب مدال طال شده بود با پیراهنی 
که تصویر رهبر انقالب بر آن نقش بسته به روی سکوی دریافت جوایز رفت. 
نورعلی یف که اصلیتی آذربایجانی دارد ســال 2018 در مســابقات کشتی 
فرنگی قهرمانی زیر 23 سال اروپا )امیدها( موفق به کسب عنوان سوم وزن 

77 کیلوگرم شده بود.
وی همچین عنوان نایب قهرمانی ارتش های جهان در ســال 2017 را 
هم در کارنامه دارد و در همین سال نایب قهرمان اروپا در رده سنی جوانان 

شده است. 
بیانیه سازمان بسیج ورزشکاران

اقدام ارزشــمند نور علی یف واکنش سازمان بســیج ورزشکاران را به 
دنبال داشت تا جایی که این سازمان طی بیانیه ای اعالم کرد: »انقالب، فکر 
است، اندیشه است، راه است؛ اگر مورد پسند و قبول یک ملّتی قرار بگیرد، 
به خودِی خود آن ملّت آن را می پذیرد. ما مگر برای روز قدِس امسال رفتیم 
به این کشــورها گفتیم که شــما بیایید راه پیمایی کنید؟ خودشان کردند، 
خودشان خواســتند؛ خود مقاومت مورد قبول ملّتها قرار گرفت.« )بیانات 
ارزشمند امام خامنه ای در مراسم سی امین سالگرد رحلت امام خمینی)ره(؛ 

)1398/2/1۴
راهی که امام خمینی)ره( ۴0 ســال پیش آغاز کــرد و امام خامنه ای 
با در دســت گرفتن پرچم انقالب، به آن ادامه داد، نه تنها روحیه آزادگی، 
ظلم ستیزی و مقاومت را در داخل کشور بیدار کرد، بلکه حاال با نفوذ معنوی 
انقالب اسالمی در دل های مردِم آزادۀ سرتاسر جهان، از منطقه خاورمیانه و 
کشورهای مرکزی آسیا تا آمریکا و اروپا، همگی فریاد آزادگی سر می دهند.

روز دوشنبه نیز بار دیگر این مسئله به نمایش درآمد و المار نور علی یف 
قهرمان کشتی اوکراینی که موفق به کسب نشان طالی مسابقات این کشور 
شده بود، با پیراهنی منقش به تصویر رهبر معظم انقالب به روی سکو رفت 
تا با این کار خود حقایق زیادی بر مخالفان انقالب اسالمی ایران روشن شود.

تصویر این قهرمان آزادۀ کشــتی اوکراین بــا پیراهنی که تصویر امام 
خامنه ای روی آن حک شــده بود، یکی از به یاد ماندنی ترین تصاویر تاریخ 
ورزش ایــران و جهان خواهد بود که تا ســال های ســال در خاطره مردم 

آزادیخواه جهان نقش خواهد بست.
بسیج ورزشکاران ضمن تقدیر از حرکت المار نور علی یف، به زودی در 
مراسمی از این قهرمان کشتی تجلیل به عمل خواهد آورد تا همبستگی و 
اتحاد میان ورزشکاران آزادیخواه جهان بیش از پیش محکم تر شود و باعث 

دلگرمی آنان در رقابت های بین المللی گردد.«

یکی از به یاد ماندنی ترین 
تصاویر تاریخ ورزش ایران و جهان ثبت شد

صفحه 9
چهار شنبه ۲۲ خرداد ۱۳9۸ 

۸ شوال ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۰۶

*در دومین روز رقابت های والیبال نشسته قهرمانی آسیا-اقیانوسیه در تایلند، ظهر 
دیروز تیم ایران در سومین دیدار خود به مصاف چین رفت و این حریف را 3 بر صفر 
و با نتایج 25 بر 21، 25 بر 15 و 25 بر 19 از پیش رو برداشــت تا به سومین بردش 
دست پیدا کند. ملی پوشان کشورمان پیش از این موفق به شکست تیم های کامبوج 
و تایلند شده بودند. شاگردان هادی رضایی امروز از ساعت 9:30 صبح به وقت تهران 

در چهارمین دیدار خود به مصاف قزاقستان خواهند رفت.

سرنوشت »مجیدی و تیم امید« 
به ستاد عالی بازی های المپیک کشید

با لغو جلســه فوق العاده هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و برگزاری ستاد 
عالی بازی ها به احتمال زیاد تکلیف سرمربی تیم فوتبال امید شنبه هفته آینده 

در این جلسه مشخص می شود.
پس از اینکه فرهاد مجیدی از سوی فدراسیون فوتبال به عنوان سرمربی تیم 
فوتبال امید انتخاب شد، کمیته ملی المپیک نسبت به این مسئله واکنش نشان 
داد و اعالم کرد این توافق باید با هماهنگی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
و در جلسه ستاد عالی بازی ها انجام می شد. بر این اساس فدراسیون فوتبال نیز 
انتخاب مجیدی به عنوان سرمربی تیم امید را رسما اعالم نکرد و رئیس فدراسیون 
فوتبال نیز بالفاصله برای حل این مشکل به دیدار رئیس کمیته ملی المپیک رفت.
اکنون خبر رســیده که پس از این اتفاقات،  به احتمال زیاد در جلسه ستاد عالی 
بازی های المپیک - شنبه 25 خرداد - تکلیف سرمربی تیم فوتبال امید مشخص 
خواهد شد.کمیته ملی المپیک پیش از این تصمیم داشت جلسه فوق العاده هیئت 
اجرایی در روز شــنبه برگزار کند اما این جلسه لغو شد و قرار است جلسه ستاد 
عالی بازی های المپیک در همان روز برگزار شود.مسئوالن فدراسیون فوتبال هم 

در این جلسه حاضر خواهند بود.
علی کفاشیان در کرمان سمت گرفت!

رئیس ســابق فدراســیون فوتبال به عنوان رئیس هیئت مدیره باشگاه مس 
کرمان انتخاب شد. باشــگاه مس کرمان اعالم کرد که با انتخاب اعضای هیئت 
مدیره باشگاه، علی کفاشیان به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب شده است. هم 
چنین دیگر عضو هیئت مدیره محمود محمودی نیا نماینده شرکت سرمایه گذاری 

مس سرچشمه در باشگاه نیز به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند.
قرار داد همزمان بلبلی با استقالل و فوالد؟!

مدیرعامل باشــگاه سپیدرود می گوید اگر محمد بلبلی به این تیم برنگردد، 
برای او درخواست محرومیت می کند.

کیومرث بیات مالک باشگاه سپیدرود رشت درباره مذاکرات و قرارداد بلبلی 
با اســتقالل و فوالد اظهار کرد: کار محمد بلبلی کاماًل غیرقانونی بوده است و ما 
به هیچ عنوان از مذاکرات او با خبر نبودیم. هم باشــگاه اســتقالل و هم باشگاه 
فوالد برای این بازیکن از من رضایت نامه خواستند اما با توجه به این اتفاق، من 
رضایت نامه ای به آن دو تیم ندادم. او ادامه داد: ما شــکایت نامه کتبی خود را به 
ســازمان لیگ ارسال کردیم و منتظر هستیم و محمد بلبلی باید منتظر عواقب 
این کار خود باشــد. او تا زمانی که ما در باشــگاه نیامده بودیم، یک دقیقه هم 
برای سپیدرود بازی نکرده بود. مطمئن باشید اگر بلبلی برنگردد، ما درخواست 
محرومیت برای این بازیکن خواهیم کرد. این بازیکن با ما دو ســال و نیم دیگر 
قــرارداد دارد و هیچ بندی در قراردادش نبود که از باشــگاه بتواند جدا شــود. 
بازیکنانی مثل پیام صادقیان و علیرضا نورمحمدی گفته بودند اگر علی کریمی 
برود، ما هم از تیم می رویم اما او هیچ تبصره ای در قراردادش نداشــت. در طی 
چند روز گذشته، محمد بلبلی بازیکن تیم سپیدرود رشت با وجود امضای قرارداد 
داخلی با فوالد، با باشگاه استقالل به توافق رسیده است و این مسئله منجر به یک 

سری حواشی شده است.

وزیر ورزش وجوانان می گوید که از سال 1350 تاکنون، قانون جدیدی برای حوزه ورزش تصویب نشده است.
مســعود سلطانی فر در گفت وگویی با خانه ملت با اشــاره به بررسی الیحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان در 
صحن مجلس شورای اسالمی گفت: امیدواریم با همراهی نمایندگان مجلس و تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، حوزه 
ورزش بعد از حدود 50 سال دارای قانون شود زیرا قانون تربیت بدنی مربوط به سال 1350 است که حدود ۴8 سال بدون تغییر باقی 
مانده بود. وی افزود: از سال 1389 که وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد، بدون قانون مانده بود. البته الیحه مربوطه 2 سال پیش 

به مجلس ارسال شده بود اما در کمیسیون های مختلف مجلس در حال بررسی بود.
وزیر ورزش و جوانان درباره عدم حضور خود در جلسه بررسی کلیات این الیحه گفت: آیین نامه داخلی مجلس تکلیفی در این 
باره ندارد و می گوید وزیر و معاونان او می توانند در جلسه علنی صحن مجلس حضور داشته باشند، به همین دلیل معاونین مربوطه 

حضور داشتند.

سلطانی فر: حوزه ورزش بعد از 50 سال قانون دار می شود 
باشگاه پرسپولیس بخشی از مطالبات سرمربی تیمش را تهیه کرده تا به او پرداخت کند.

پس از تالش های فراوان، مدیران باشگاه پرسپولیس توانستند مبلغ مطالبات برانکو ایوانکوویچ را فراهم کنند تا با پرداخت 
به او قرارداد سال آینده خود را با این مربی هم چنان باقی نگه دارند.

با وجود اینکه پیش از این ایرج عرب اعالم کرده بود برانکو و دســتیارانش حدود یک میلیون یورو طلبکار هستند اما در 
نهایت مبلغ ۶00 هزار یورو فراهم شده تا به برانکو پرداخت شود. با توجه به مشکالت تحریم امکان واریز پول به حساب برانکو 
وجود ندارد، پرسپولیسی ها در تماسی با سرمربی تیم شان از او خواستند پس از حضور در تهران، نقدا مطالبات را دریافت کنند. 
برانکو و دستیارانش رقمی بیش از یک میلیون یورو از پرسپولیسی طلب دارند و یکی از شروط تمدید قراردادشان را تسویه 
حساب مالی عنوان کرده اند. طی روزهای گذشته خبرهای بسیاری درباره احتمال جدایی برانکو از پرسپولیس منتشر شدتا جایی 

که تعدادی از تماشاگران پرسپولیس با حضور مقابل درب وزارت ورزش خواستار حفظ سرمربی کروات خود شدند.

پرداخت بخشی از مطالبات مربیان پرسپولیس

علی رغم ۲ بار احضار رئیس ســازمان لیگ و رئیس هیئت فوتبال اســتان خوزســتان به کمیته  اخالق 
فدراسیون فوتبال، این دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از حضور در جلسات این کمیته  سر باز زدند.

اتفاقات تلخ و سوء مدیریت دیدار فینال جام حذفی فوتبال ایران در ورزشگاه فوالد اهواز، زمینه ای شد تا کمیته  اخالق 
فدراسیون فوتبال برای بررسی جوانب این اتفاق به موضوع ورود کند. این کمیته  در همان ساعات اولیه بی نظمی های این 
دیدار با تعلیق فعالیت های رئیس کمیته  مسابقات سازمان لیگ از احضار حیدر بهاروند و عبدالکاظم طالقانی، رئیس سازمان 
لیگ و رئیس هیئت فوتبال خوزســتان به این کمیته  خبر داد اما این دو عضو هیئت رئیســه فوتبال علی رغم 2 بار احضار 
به جلســات کمیته  اخالق فدراسیون فوتبال در این جلسات حاضر نشده اند و عمال به رسیدگی کمیته  اخالق بی اعتنایی 

کرده اند.
کمیته  اخالق فدراسیون فوتبال یک بار در همان روزهای پس از فینال جام حذفی، حیدر بهاروند و عبدالکاظم طالقانی 
را به همراه فتاحی مسئول برگزاری رقابت های سازمان لیگ و الطافی مدیرعامل داماش گیالن را به کمیته  اخالق دعوت 
کرد که هیچ کدام از این چهار نفر در این جلسه حاضر نشدند اما این کمیته  برای دومین بار ساعت 18 روز دوشنبه 20 

خرداد مجددا این چهار نفر را به کمیته  اخالق احضار کرد که تنها سعید فتاحی در این جلسه حاضر شد.
عدم حضور بهاروند، طالقانی و الطافی در جلسات کمیته  اخالق بی اعتنایی کامل این سه مدیر فوتبالی و از همه مهم تر 

دو عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به فرایند رسیدگی قانونی به اتفاقات دیدار فینال جام حذفی است.

بی اعتنایی دو مدیر فوتبالی به احضار کمیته اخالق 
ستاره مسلمان منچســتر یونایتد درباره اسالم گفت:اسالم آن چیزی نیست که شما در رسانه ها 

می شنوید و اموری مثل تروریستی بودن به اسالم چسبانده می شود. 
پل پوگبا، ســتاره مسلمان و فرانسوی منچســتر یونایتد در مصاحبه با نشریه تایمز درباره اسالم و قرآن کریم 
صحبت های جالبی کرد. پوگبا ابتدا درباره اسالم این طور گفت: برای من اسالم همه چیز در این زندگی است. به 
دلیل مســلمان بودن از تمام چیز هایی که خدا به من عطا کرده لذت می برم. اســالم همه چیز است و این دین مرا 
در درک تمام امور کمک می کند. همچنین اسالم به من احساس صلح و صفای روحی می دهد. اسالم همه چیز در 
زندگی ام را تغییر داد من مسلمان به دنیا نیامدم با این که مادرم مسلمان بود. او مرا پرورش داد و بزرگم کرد و به 

او احترام زیادی قائل هستم.
وی افزود: اسالم آن چیزی نیست که شما در رسانه ها می شنوید و اموری مثل تروریستی بودن به اسالم چسبانده 
می شود. این چیز با اسالم کامال متفاوت است. اسالم چیزی بسیار زیبا است. من اطمینان دارم هر کس اسالم را به 

خوبی بشناسد ارتباط خوبی با اسالم پیدا می کند.
ستاره فرانسوی درباره داستان مسلمان شدنش گفت: دوستانم مسلمان بودند و من با آنها بسیار صحبت می کردم. 
من در بسیاری از امور شک داشتم ولی یک بار با آنها نماز خواندم و احساس عجیبی وجودم را فرا گرفت. من از آن 

روز دیگر مسلمان شدم. ما باید هر روز 5 بار نماز بخوانیم و نماز رکن دوم اسالم است.

پوگبا: با مسلمان شدن زندگی ام تغییر کرد 

آگهی تغییرات شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر مهد 
استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲9۶۱۲ 

و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۳77۳59 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1398/01/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: رسول 
صادق زاده از سمت خود استعفا داده و رحمان فیروزی با کد ملی 1718455003 به سمت مدیر تصفیه شرکت به مدت دو 
سال انتخاب گردیدند. و آدرس محل تصفیه: تبریز،  مرزداران، آخر خیابان نیایش،  میدان ستارخان،  خیابان باقرخان نبش 
شناسه آگهی: )۴88797( کوی سوم باقرخان غربی کدپستی 5158363695 تعیین گردید.  

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

سرویس ورزشی ـ
تیم ملی فوتبال ایران در دیدار تدارکاتی مقابل 
کره جنوبی به نتیجه تساوی رسید تا رکورد هشت 
ســال نباختن به کره ای ها پابرجا بماند و سرمربی 

جدید هم راه کی روش را ادامه دهد.
تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در یک 
بازی تدارکاتی دیروز در ســئول به مصاف هم رفتند 
کــه این بازی با نتیجه تســاوی یک - یک    به پایان 
رســید. در این بازی که از ســاعت 15:30 به وقت 
تهــران آغاز شــد، اوی جو هوانــگ )58( برای کره 
جنوبی و کیم یونگ وون )۶2 - گل به خودی( برای 

ایران گلزنی کردند.
ترکیب هجومی ویلموتس

تیــم ملی فوتبال ایران با ترکیبی هجومی این بازی 
را شروع کرد و در دقایقی از نیمه نخست تماشایی ظاهر 
شــد. مارک ویلموتس تیم ایران را بــا ترکیب علیرضا 
بیرانوند، احســان حاج صفی، مرتضــی پورعلی گنجی، 
محمد حســین کنعانی زادگان، میــالد محمدی، امید 
ابراهیمی، کریم انصاری فرد، علیرضا جهانبخش، مهدی 
ترابی، رامین رضائیان و مهدی طارمی روانه زمین کرد.

15 دقیقه پر اشتباه 
بازیکنان هر دو تیم در 15 دقیقه ابتدایی این بازی 
پر اشتباه ظاهر شدند و مدام توپ را لو می دادند ولی کره 
جنوبــی با حمایت هوادارانش بهتر عمل کرد. در دقیقه 
15 بازیکنان کره جنوبی با یک ضربه ســر دروازه ایران 
را تهدیــد کردند که علیرضــا بیرانوند این توپ را راهی 
کرنر کرد. دو دقیقه بعد احســان حاج صفی در محوطه 
جریمه کره جنوبی شــوتی را به سمت دروازه حریف زد 

ولی راهی کرنر شد.

شوت زیبای ترابی 
با گذشــت زمان این تیم ایران بود که جریان بازی 
را در دســت گرفت و هجومی تر ظاهر شــد. در دقیقه 
20 ضربــه فنــی و زیبای ترابی با اختــالف کم از کنار 
دروازه کــره بــه اوت رفت. کره جنوبــی در دقیقه 23 
بازهم فرصت گلزنی داشــت اما واکنــش عالی بیرانوند 
مانــع گل خوردن ایران شــد. در دقایــق 25 و 33 هم 
علیرضا جهانبخش دو شــوت به ســمت دروازه کره زد 
که دروازه بــان حریف این ضربات را مهار کرد. عالوه بر 
ایــن کاِر گروهی مهدی طارمــی و کریم انصاری فرد در 
دقیقه 37 ایــران را در موقعیت خوبی برای گلزنی قرار 

 داد اما شــوت انصاری فرد توسط دروازه بان کره جنوبی 
مهار شد.

دیرک دروازه ناجی ایران
هرچند تیم ایران برتری محسوســی نسبت به کره 
جنوبی داشــت، اما در دقیقه ۴۴ با ضربه بازیکنان کره، 
دیــرک دروازه بیرانوند به لرزه درآمد. در برگشــت هم 
بازیکنان ایران این توپ را از مقابل دروازه دور کردند تا 
بازی با نتیجه تساوی بدون گل در نیمه اول تمام شود.

آغاز نیمه دوم با تعویض ایران
نیمه دوم در شرایطی آغاز شد که احمد نوراللهی به جای 
علیرضا جهانبخش وارد زمین شد. نوراللهی که عملکرد قابل 

قبولی در این بازی داشت حتی در دقیقه 55 شوتی به سمت 
دروازه کره زد که توپ او به دیرک دروازه حریف برخورد کرد.

گل اول کره جنوبی با اشتباه مدافعان ایران
کره جنوبی برای پیروزی در این مســابقه و شکستن 
طلسم هشت ساله نبردن برابر ایران انگیزه زیادی داشت، 
در نیمــه دوم حمالت زیــادی روی دروازه کشــورمان 
 تــدارک دید. ایــن حمالت در دقیقه 58 و روی اشــتباه 
پورعلی گنجی و میالد محمدی نتیجه داد و اوی جو هوانگ 

توانست با یک ضربه آرام توپ را وارد دروازه ایران کند.
جبران گل توسط مدافع کره جنوبی

در دقیقه ۶2 تیم ایران صاحب یک ضربه کرنر شد. 
رامین رضائیان این ضربه را ارســال کرد که توپ بعد از 
تأثیــر مرتضی پورعلی گنجی به کیم یونگ وون بازیکن 

کره خورد و وارد دروازه این تیم شد.
تعویض های ویلموتس

عالوه بر احمد نوراللهی که به جای علیرضا جهانبخش 
وارد زمین شد، در نیمه دوم وحید امیری به جای مهدی 
ترابی، ســعید عزت اللهی به جای احسان حاجی صفی، 
علی علیپور به جای کریم انصاری فرد و مسعود شجاعی 
به جای مهدی طارمی وارد زمین شدند اما این تعویض ها 

نتوانست باعث پیروزی ایران در این مسابقه شود.
رکورد کی روش پابرجا ماند

تیــم ملی فوتبال ایــران از زمان حضــور کارلوس 
کی روش در هشت ســال گذشته هیچ موقع مقابل کره 
 جنوبــی بازنده نبود. ایران در 5 بازی گذشــته صاحب 
۴ برد و یک تســاوی شده بود و کره ای ها تالش زیادی 
برای پایان دادن به این طلسم داشتند. هرچند کی روش 
با تیم کلمبیا چند ماه پیش به کره جنوبی باخته بود ولی 

رکورد او در ایران مقابل کره پابرجا ماند.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت حمل و نقل 
کالسکه نیکو شماره ثبت ۱۶۳۳ شناسه ملی ۱۰7۶۰۲۰5۲۱۱

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت حمل و نقل کالسکه نیکو دعوت به عمل می آید 
تا در جلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه که در ساعت 5 بعدازظهر روز چهارشنبه مورخه 
1398/۴/5 به آدرس، کمربندی شــرقی سالن اجتماعات ســاختمان کمپرسی داران ساری 

تشکیل می گردد حضور بهم رسانید.
دســتور جلسه: 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرســان 2- انتخاب بازرسان شرکت 
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار ۴- ســایر موارد که در صالحدیــد مجمع عمومی عادی 

هیئت مدیره شرکت حمل و نقل کالسکه نیکو سالیانه می باشد.

برگ ســبز خودروی ســواری پژو 207 مدل 139۶ 
 به رنگ مشــکی متالیک به شماره پالک ۶73 ل 91
ایران ۴5 به شــماره موتور 178B00001۶9 به نام 
آقای علی خواجه حسنی رابری فرزند امان اله به شماره 
ملی 58300357۶۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
بدینوســیله به اطالع کلیه اعضاء شــرکت تعاونی مســکن کارکنان خدمات صنعت نفت اهواز 
می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت راس ساعت 10:00 روز چهارشنبه 
مورخ 98/4/5 در محل پروژه شــرکت واقع در کوی مهدیس برگزار می گردد. از اعضایی که به 
هر دلیل قادر به حضور در مجمع عمومی نیســتند درخواســت می شود از تاریخ انتشار تا قبل از 
برگزاری مجمع به آدرس دفتر تعاونی واقع در اول خرمکوشــک روبروی اداره برق مراجعه و با 

دادن وکالت به یکی از اعضا تعاونی در تصمیم گیریها شرکت نمایند.
رئیس هیئت مدیره
رحیم تلخ

دستور جلسه
1- ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس در سال 1397

2- طرح و تصویب صورت های مالی و ترازنامه سال 1397 الی 1394
3- طرح و تصویب بودجه سال 1398 
4- طرح و تصویب پاداش هیئت مدیره
5- طرح تصویب حق الزحمه مدیرعامل

6- طرح و تصویب اخذ مابه التفاوت و دیرکرد واریز اعضا
7- تعیین خط مشی آتی شرکت

آگهی دعوتتاریخ انتشار: 98/3/22
بدینوسیله از کلیه ســهامداران شرکت ساختمانی آویده پارس سهامی 
خاص شــماره ثبت 4319 و یا نمایندگان قانونــی آنها دعوت بعمل 
می آید در جلســات مجمع عمومی عادی ساالنه که در ساعت 10 و 
مجمع عمومی فوق العاده که در ســاعت 11 و مجمع عمومی عادی 
بطــور فوق العاده که در ســاعت 12 روز 98/4/6 در محل شــرکت 

تشکیل می گردد حضور بهمرسانند. 
- دستور جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه: انتخاب بازرس، تصویب 

ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت در سال 97
- دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده؛ کاهش تعداد اعضاء هیئت 

مدیره و افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات سهامداران
- دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده: انتخاب مدیران، 

انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
هیئت مدیره

پرونــده اجرایــی بــا کالســه های 9600112 و 9600110 و 
9700139 به استناد اسناد رهنی شــماره 21325-92/7/13 و 
21326-92/7/13 و 21327-92/7/13 دفترخانه اسناد رسمی 
 21 اراک لــه بانک ملت شــعبه خیابان دانشــگاه اراک و علیه 
)1( حمیدرضا بابایی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1355/12/24 
شــماره ملــی 0530713731 ش ش 5831 به نشــانی: اراک 
سردشــت منازل صداوســیما انتهــای ارغوان 17 کد پســتی 
3815646568)راهن و وام گیرنــده( )2( آقای غالمرضا بابایی 
نام پدر: علی تاریخ تولد: 1333/6/4 شماره ملی 0622069314 
ش ش 5 به نشــانی: اراک سردشــت منازل صدا ســیما کوچه 
ارغوان 17 کد پســتی 381564568- )3( اعظم بابایی نام پدر: 
غالمرضا تاریخ تولد: 1357/7/1 شــماره ملی: 0530514028 
شــماره شناســنامه: 51471 به نشــانی: اراک سردشت منازل 
صداوســیما انتهای ارغوان 17 کد پستی 3815646568 )هر دو 
وام گیرنده( در قبال مبلغ 2045835168 ریال)دو میلیارد و چهل 
و پنج میلیون و هشــتصد و ســی و پنج هزار و یکصد و شصت 
و هشــت ریال( اعــم از اصل طلب بانک و خســارت دیرکرد و 
سایر هزینه های هر سه پرونده تا روز چهارشنبه مورخ 98/4/12 
)روز مزایــده( و مبلغ 114780114 ریال نیم عشــر اجرایی در 
اجرای ثبت اراک تشکیل و اجرائیه ها در مورخه 96/5/21 ابالغ 
و رعایت ماده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده اســت مورد وثیقه 
سند رهنی فوق الذکر عبارت است از ششدانگ پالک ثبتی 3392 
فرعی از یک اصلی به مساحت 202/18 مترمربع واقع در حومه 
بخش 2 اراک قطعه 13 ملکی حمیدرضا بابایی که سند مالکیت 
آن ذیــل ثبت 145605 صفحه 367 دفتر جلد 384 دفتر امالک 
بخش مربوطه بنام آقای حمیدرضا بابایی صادر و تسلیم گردیده 
است و حدود و مشــخصات آن به شرح ذیل می باشد: شماال به 
طول 8 متر و 10 سانتیمتر به جاده احداثی از مورد تفکیک شرقا 
دیواریســت بطول 8 متر و 10 سانتیمتر به جاده احداثی از مورد 
تفکیک جنوبا در دو قسمت که قسمت دوم آن غربی است. اول 
درب و دیواریست بطول 6 متر و بیست و پنج سانتیمتر به کوچه 
دوم دیواریست بصورت پخ بطول 2 متر و هشتاد و پنج سانتیمتر 
به کوچه غربا دیواریســت بطول 23 متر و 10 سانتیمتر به جاده 

احداثی از مورد تفکیک.
این ملک دارای حیاط و اعیانی که اعیانی بصورت یک ساختمان 
دو طبقه که به شکل دوبلکس با سازه بتنی پیش ساخته احداث 
شــده است طبقه فوقانی دارای ســه خواب و حمام و سرویس 
بهداشــتی به صورت مشترک بوده و کف اتاق ها در حال حاضر 
با پوشــش مالت ماسه و سیمان و پوشــش بدنه دیوار اتاق ها 
به وســیله دیوارپوش کاغذ پوشــیده است. در طبقه همکف نیز 
که شــامل هال و پذیرایی آشــپزخانه و حمام بوده و انباری در 
زیر راه پله قرار گرفته اســت کف هال و پذیرایی و آشــپزخانه و 
حمام در طبقه همکف به صورت ســرامیک و درب و پنجره ها 

به صورت دوجــداره و از جنــس upvc  درب های داخلی به 
صورت چوبــی و درب ورودی طبقه همکف از جنس آلومینیوم 
 MDF می باشد. پوشش بدنه آشپزخانه کاشی و دارای کابینت
نمای ساختمان سیمان ســفید و دارای سیستم سرمایش کولر 
آبــی و گرمایش بخاری بوده ملک دارای انشــعابات آب و برق 
و گاز و قدمــت بنا در حدود بیش از 20 ســال می باشــد. طبق 
بررســی به عمل آمده از شــهرداری طرح تفضیلی شهر اراک 
عرصه ملک مذکور در حال حاضر فاقد عقب نشــینی می باشــد 
بــا توجه به مراتب فوق در نظر گرفتن قدمت ســاخت بنا، نوع 
مصالح مصرف شــده در ســاخت نوع کاربر ملک، محل ملک، 
راه دسترسی، مســاحت عرصه و اعیانی، لحاظ نمودن متعلقات 
و جمیــع جهت موثر و صرف نظــر از هر گونه دیون احتمالی و 
در نظر گرفتن جمیع جهات موثر در کارشناسی، ارزش وضعیت 
موجود به مبلــغ 4/050/000/000 ریال معادل چهارصد و پنج 
میلیون تومان توسط کارشــناس)مهندس علی چگینی( مورخه 
97/12/11 ارزیابی شده اســت که تمامت پالک فوق در قبال 
طلب بانک ملت شعبه خیابان دانشگاه اراک و نیم عشر اجرایی 
در روز چهارشــنبه مورخه 98/4/12 از ســاعت 9 صبح الی 12 
ظهــر در محل اجــرای ثبت اراک از طریــق مزایده به فروش 
می رسد. مزایده از مبلغ 4/050/000/000 ریال معادل چهارصد 
و پنج میلیون تومان به عنوان قیمت پایه شــروع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی از طرف خریداران فروخته خواهد شد. شرکت 
در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال نقدی است. 
خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار 
بانــک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در جلســه مزایده 
شــرکت نمایند و قبل از برگزاری مزایــده از ملک مورد رهن 
واقع در اراک سردشــت منازل صداوسیما انتهای ارغوان 17 کد 
پســتی 3815646568- ملکی، حمیدرضا بابایی دیدن نمایید.

کلیه هزینه های متعلقه تا روز مزایده به عهده بدهکار اســت و 
کلیه بدهی ها مربوط به آب- لوله کشی و برق و گاز اعم از حق 
انشعاب و اشــتراک و مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و 
عوارض شــهرداری و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار 
اســت و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارایی و شهرداری است و 
چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیلی رســمی غیرمترقبه باشد 
روز اداری بعــد از تعطیلی در همان زمان و مکان مزایده برگزار 
خواهد شــد. ضمنا ملک فوق طبق اعالم بســتانکار طی نامه 

شماره  98/2/26-97/247616 فاقد بیمه می باشد.
تاریخ انتشار 98/3/22  
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
منصوری

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)رهنی(

738م الف

قدردانی بسیج ورزشکاران از اقدام کشتی گیر اوکراینی

هفته سوم )به میزبانی ایران(
جمعه ۲4 خرداد

*ایران ...................................................................................... کانادا )ساعت 18:30(
شنبه ۲5 خرداد 

*ایران ................................................................................. لهستان )ساعت 18:30(
یکشنبه ۲6 خرداد

*ایران ................................................................................... روسیه )ساعت 18:30(
هفته چهارم )به میزبانی ایران(

جمعه 31 خرداد
*ایران ................................................................................... پرتغال )ساعت 18:30(

شنبه یک تیر
*ایران .................................................................................. استرالیا )ساعت 18:30(

یکشنبه ۲ تیر
*ایران ................................................................................... فرانسه )ساعت 15:30(

هفته پنجم )به میزبانی بلغارستان(
جمعه 7 تیر

*ایران .............................................................................. صربستان )ساعت 18:30(
شنبه 8 تیر

*بلغارستان .............................................................................. ایران )ساعت 22:10(
یکشنبه 9 تیر

*ایران ................................................................................... آمریکا )ساعت 18:30(

برنامه دیدارهای تیم ملی در لیگ ملت های والیبال ۲۰۱9

خواندنی از ورزش ایران

یکی از کمانداران معلول از هلند بازنگشت!
پس از پایان مسابقات تیروکمان قهرمانی جهان معلوالن در هلند و کسب یک مدال 
طال در کامپوند تیمی مردان و یک سهمیه در میکس تیم کامپوند و ۶ سهمیه در ریکرو 
و کامپوند انفرادی زنان و مردان، پوریا جاللی پور یکی از کمانداران ریکرو که موفق به 
کسب سهمیه بازی های پارالمپیک 2020 توکیو شده بود، همراه تیم به ایران برنگشته 

و شائبه پناهندگی وی مطرح شده است.
غالمرضا شــعبانی بهار رئیس فدراسیون تیروکمان که خود نیز همراه تیم ملی در 
هلند حضور داشــت، دراین باره گفت: ما که نمی توانیم به ورزشکار قفل و زنجیر بزنیم! 
ورزشــکار باید ِعرق ملی داشته باشــد. برادر جاللی پور دو روز در هلند حضور داشت و 
برادرش را تشویق می کرد. بعد از مسابقه او به ناهار رفت ما هم یک سرپرست داریم و 
یک حراســت. وقتی دیدیم نیست، گفتیم حتماً شب می آید وقتی شب نیامد سریع به 
سفارت اطالع دادیم این موضوع به پلیس هم گزارش داده شد. ما احتمال می دادیم او 
همراه با برادرش به بلژیک رفته باشــد. این موضوع را به پلیس هم گفتیم. شــب همان 
روز پلیس به ما اطالع داد که خانه برادر جاللی پور را در بلژیک دیده اند و این ورزشکار 
در آنجاســت. او گفته ســه روز ویزا دارد و به ایران برمی گردد حاال نمی دانم می آید یا 
خیر. وقتی با مادر این ورزشکار صحبت کردم تعجب کرد که چه کسی می خواهد از او 

در کشور دیگر مراقبت کند.

مناقصه عمومی یــک مرحله ای تأمین الکتروپمــپ و الکتروموتور مورد نیاز 
ایســتگاه های پمپاژ ســامانه انتقال آب به اراضی کشــاورزی حاشیه مخزن 

سدگاوشان
شرکت آب منطقه ای کردستان در نظر دارد با رعایت قانون برگزاری مناقصات 
و آیین نامه اجرائی آن، مناقصه عمومی تأمین الکتروپمپ و الکتروموتور مورد 
نیاز ایستگاه های پمپاژ ســامانه انتقال آب به اراضی کشاورزی حاشیه مخزن 
سد گاوشــان به شــماره 2098001163000011 با جزئیات مندرج در اسناد 
مناقصه را از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولــت برگزار نماید. کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگشــایی پاکت ها را از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ســتاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/3/22 می باشد.
1- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای کردستان 
- ســنندج - خیابان پاســداران - جنب مهمانســرای جهانگــردی - تلفن

51-33622949-087 و دورنگار: 33622947
2- نام و نشانی واحد خدمات مهندسی مشاور: آبان پژوه- تهران 
شهرک قدس- بلوار شهید دادمان پالک 175 - تلفکس 88368593 الی 94 
3- روش تأمیــن مالی پروژه: از محل تملک دارائی های ســرمایه ای 
)عمرانی( اســناد خزانه اســالمی با تاریخ های ســر رســید 1398/6/27 و 

1400/5/18
4- مدت پیمان: 9 ماه

5- محل تحویل کاال: استان کردستان- کامیاران - کارگاه پروژه
6- شــرایط شرکت کنندگان: شرکت کنندگان بایستی تولیدکننده و یا 
دارای نمایندگی بوده و نســبت به تأمین اقالم مطابق مشخصات آن ها اقدام 

نمایند.
7- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1500 میلیون ریال

8- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز 
چهارشنبه تاریخ 98/3/22 الی 98/3/26

9- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 98/4/6. 
ضمنًا فقط ضمانت نامه شــرکت در فرآیند اجرای کار به صورت فیزیکی و در 
پاکت بســته پس از ثبت در دبیرخانه تحویل اداره حراســت و امور محرمانه 

شرکت گردد.
10- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 11 روز پنج شنبه مورخ 98/4/6. 
ضمنًا برگزاری فرآیند مناقصه )اعم از دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد و...( صرفًا 
از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشــد و کلیه مراحل فرایند 
مذکور در بســتر سامانه امکان پذیر است. از ارائه پاکات )غیر از ضمانتنامه( به 

صورت فیزیکی خودداری نمایید.
اطالعات تماس سامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز 

تماس: 02141934        دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه

شرکت آب منطقه ای کردستان

وزارت نیرو شرکت مدیریت منابع آب ایران 
شرکت آب منطقه ای کردستان


