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رئیس فدراســیون وزنه برداری گفت: فدراسیون جهانی با حضور کیانوش رستمی در مسابقات ایتالیا و سوئیس 
مخالفت کرده است اما با رئیس کمیته ملی المپیک جلسه ای خواهیم داشت.

کیانوش رســتمی به واســطه اوت کردن وزنه هایش در مسابقات جهانی، حاال در آستانه از دست دادن سهمیه المپیک است. 
رســتمی که از مسابقات جهانی امتیازی را به دست نیاورده است، از فدراسیون وزنه برداری درخواست کرده تا زمینه حضورش در 
مسابقات سوئیس را فراهم کند. رستمی می خواهد با حضور در سوئیس، امتیاز ۶ ماه دوم خود طبق فرمول فدراسیون جهانی را در 

راه کسب سهمیه المپیک به دست بیاورد.
با این حال علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری گفت: زمان تغییر در اسامی لیست وزنه برداران مسابقات سوئیس به پایان 
رســیده و امکان حضور کیانوش رستمی در این لیست، نیست.رئیس فدراسیون جهانی به من گفت در برنامه های بعدی رستمی را 
شرکت بدهید. تمام تالشمان را کردیم و به فدراسیون جهانی هم نامه زدیم تا ورزشکارمان در مسابقات ایتالیا و سوئیس شرکت کند 

که پاسخ منفی دادند.
رستمی در مصاحبه ای که دیروز انجام داد، اعالم کرد شخصا با تاماش آیان رئیس فدراسیون جهانی برای حضورش در سوئیس 
صحبت کرده و آیان پاســخ داده اســت که فدراسیون ایران باید رســما نامه ای را در این ارتباط ارسال کند. رستمی از فدراسیون 
وزنه برداری ایران درخواست کرده است تا این نامه را به کمیته المپیک بفرستد و از طریق کمیته بین المللی المپیک زمینه حضورش 
در مسابقات سوئیس فراهم شود. مرادی در واکنش به این درخواست گفت: حضور در مسابقات سوئیس یک مهلت زمانی داشت که 
حدود ۱۰ روز از آن گذشته است. آنها نپذیرفتند و این را اطالع دادند. گفتند اگر ورزشکار شما را بپذیریم باید تمام قوانین جهانی را 

برای کشورهای دیگر هم تغییر بدهیم.

پاسخ رئیس فدراسیون وزنه برداری به درخواست رستمی 
رئیس انجمن تیروکمان معلوالن با بیان اینکه نزدیک به یکماه اســت کــه کمانداران پارالمپیکی نامه 
استعفای دسته جمعی خود را برای رســیدگی به وضعیت آنها و پایین بودن کیفیت اردوها به وزیر ورزش و 
جوانان ارائه دادند اما تا به امروز هیچ پاســخی دریافت نکردیم، گفت: امیدوارم طی روزهای آینده وضعیت 

کمانداران پارالمپیکی تعیین تکلیف شود.
مجید کهتری، با اشاره به اعتراض دسته جمعی کمانداران پارالمپیکی به خاطر بی توجهی نسبت به وضعیت آنها پس از 
کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو و پایین بودن کیفیت اردوها اظهار کرد: از زمانی که کمانداران معلول در مسابقات 
جهانی هلند موفق به کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو شدند تا به امروز تنها یک اردوی ۱۰ روزه در سایت تیروکمان 
برای آنها برگزار شــده و هیچ اردوی آمادگی دیگری نداشــته اند. وی گفت: به دلیل بی توجهی فدراســیون تیروکمان به 
کمانداران پارالمپیکی و پایین بودن کیفیت اردوها، کمانداران پارالمپیکی یک روز قبل از تاسوعای حسینی برای اعتراض 
به وضع موجود به وزارت ورزش و جوانان رفتند و نامه اعتراض خود را در راســتای اســتعفای دسته جمعی از شرکت در 
رقابت های پارالمپیکی ۲۰۲۰ توکیو به معاون وزیر ارجاع دادند تا به وضعیت آنها رســیدگی شــود اما تا امروز شاهد هیچ 
واکنشی از سوی وزیر ورزش و جوانان نبودیم. رئیس انجمن تیروکمان معلوالن خاطرنشان کرد: درست است برای رسیدگی 
به این موضوع جلسات متعددی را هادی رضایی و محمود خسروی وفا با رئیس فدراسیون تیروکمان برگزار کردند اما من 
تاکید کردم که این جلسات زمانی موثر خواهد بود که ورزشکاران نیز حضور داشته باشند و مشکالت خود را به طور شفاف 
بیان کنند تا به وضعیت آنها رسیدگی شود. به همین خاطر قرار است طی روزهای آینده نشستی را کمانداران با دبیراجرایی 

و رئیس کمیته ملی پارالمپیک داشته باشند که امیدوارم این نشست برگزار شود.

بی توجهی فدراسیون تیروکمان و نامه استعفای دسته جمعی کمانداران پارالمپیکی

سرمربی تیم ملی امید به دلیل اختالفاتش با کمیته  فنی فدراسیون فوتبال از سمتش کناره گیری کرد.
فرهاد مجیدی که پس از پایان لیگ هجدهم با نظر مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، به عنوان سرمربی تیم ملی امید 
برای راه یابی به المپیک ۲۰۲۰ انتخاب شده بود، روز پنجشنبه رسما با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از 

تیم ملی امید خداحافظی و از سمتش کناره گیری کرد.
دلیل اصلی این استعفا، اختالف مجیدی با کمیته فنی و به خصوص حمید استیلی بود. مجیدی در دوران هدایتش در 
تیم ملی امید، در ۴ بازی دوستانه این تیم را هدایت کرده بود که حاصل آن دو تساوی با تیم ملی بزرگساالن و تیم فوتبال 
نفت مسجدسلیمان بود و ۲ بار هم برابر تیم امید ازبکستان شکست خورده بود. این استعفا و خداحافظی مجیدی در حالی 
است که تیم ملی امید باید ۳ ماه دیگر در مسابقات انتخابی المپیک در تایلند به مصاف حریفان قدرتمند خود برود. تیم ملی 

امید ایران در گروه مرگ این مسابقات و با تیم های ازبکستان، چین و کره جنوبی همگروه است.

استعفای مجیدی و شرایط نامساعد تیم فوتبال امید
لیست نهایی ملی پوشان اعزامی به مسابقات انتخابی المپیک در منطقه آسیا اعالم شد.

تیم ملی هندبال مردان ایران از ۲۶ مهرماه در رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ به مصاف حریفان خود می رود بر همین 
اســاس کادر فنی تیم ملی اسامی ۱۸ بازیکن اعزامی به مسابقات را اعالم کرد. دراین فهرست پنج نفر از لژیونرهای ایران هم 
حضور دارند. میالد قلندری ، محمدعلی قاسمی، جالل کیانی، شاهو نصرتی، وحید مسعودی، مهرداد صمصامی، اهلل کرم استکی، 
افشین صادقی، مهران حسینی، شهاب صادق زاده، مجتبی حیدرپور، امین کاظمی، محمد امین فرهادی، سالمان بربط، مجتبی 
کرمیان، علی رحیمی، محمد سیاوشــی و محسن باباصفری بازیکنان ایران هستند که زیر نظر علیرضا حبیبی به قطر، محل 
برگزاری مسابقات اعزام می شوند. تیم ملی هندبال روز دوشنبه، ۱۵ مهرماه برای حضور در رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو راهی دوحه قطر می شود.برنامه تیم ملی در این مسابقات به شرح زیر است:  جمعه، ۲۶ مهرماه: *ایران - کره جنوبی، 
ساعت ۱۶:۳۰ ، یکشنبه، ۲۸ مهر ماه: *ایران - بحرین، ساعت ۱۸:۳۰ ، سه شنبه، ۳۰ مهرماه: *ایران - کویت، ساعت ۱۸:۳۰

اعالم فهرست نهایی ملی پوشان هندبال در رقابت های انتخابی المپیک 

قهرمانی محبی، طاهری و نجاتیان در کشتی آزاد ایران و شکست جوکار و محمدیان

یادی از شهید مدافع حرم حسن شاطری
شهید راه سازندگی

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب فاطمه پارســا مهر فرزند محمدرحیم به شــماره شناسنامه 4810131531 صادره از باغملک در 
مقطع کاردانی ناپیوسته رشته معماری صادره از مرکز آموزش علمی- کاربردی دزفول 1 با شماره 91137076120297 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان به نشانی: 

اهواز- کوی انقالب- بلوار قدس- دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان ارسال نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب الهام فتحی فرزند جلیل به شماره شناسنامه 135صادره از اهواز در مقطع کارشناسی رشته حقوق 
صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 12/962795 مورخ 96/7/5 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا 
می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشــانی اهواز- فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی 

کدپستی68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نمایند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بتول حمدی سالمی فرزند قاسم به شماره شناسنامه 1740816005 صادره از اهواز در مقطع کارشناسی 
پیوسته رشته مهندسی معماری صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی آبادان با شماره 2446 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان به نشانی: آبادان- ایستگاه 12،  فیه، روبه روی بیمارستان 

طالقانی، میدان پرستار دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبادان صندوق پستی: 666 کدپستی: 6317836531 ارسال نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب اعظم بزرگی فرزند امان اهلل به شــماره شناسنامه 1930394683 صادره از اندیمشک در مقطع 
کارشناســی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی محیط زیست- آب و فاضالب صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 12/961149 
مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به 
نشانی: اهواز- فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

9۶/۵/۲ مورخ

۱۳9۶/۴/۲7

آگهی دعوت
بدین وســیله از کلیه سهامداران محترم شرکت لوله و پروفیل ساز آذربایجان منطقه آزاد انزلی سهامی خاص 
به شــماره ثبت 2078 و شناســه ملی 10200072661 دعوت می گردد که در تاریخ 98/07/30 ساعت 11 
صبح و 13 ظهر جهت شــرکت در جلســات مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده که در محل 

کارخانه شرکت واقع در تبریز جاده تبریز تهران )قبلی( کیلومتر پنج تشکیل خواهد شد حضور بهم  رسانند.
دســتور جلســه مجمع عمومی به طور فوق العاده: 1- انتخاب هیئت مدیره 2- انتخاب بازرســان 3- انتخاب 

روزنامه کثیراالنتشار شرکت
دستورجلسهمجمععمومیفوقالعاده: 1- اتخاذ تصمیم در خصوص فروش ماشین آالت و جرثقیل
رئیس هیئت مدیره- آذر فتحی  قراملکی

بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت زرین تولید یا نمایندگان تام االختیار و قانونی آنان دعوت می شود 
در جلســه مجمع عمومی شرکت که رأس ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ  1398/07/28 در محل دفتر 

مرکزی شرکت منعقد می گردد حضور بهم رسانند.
دستورجلسه:1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 2- انتخاب بازرسین 3- کلیه مواردی که در 

هیئت مدیرهصالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده می باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت زرین تولید)سهامی خاص(
ثبت شده به شماره ۴59 ثبت شرکت های ورامین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رأی شماره 139860309004000043 
هیئت اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شال تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای سیدرضا سید صادقی فرزند سید حسین بشماره شناسنامه 9493 صادره 
از بوئین زهرا در یک قطعه باغ به مساحت 58239 متر مربع واقع در شال بخش شش 
قزوین خریداری از مالک رســمی آقای سید حسین سید صادقی محرز گردیده است. 
لــذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در 
صورتی که اشــخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو مــاه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به 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: 98/7/13                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/28
داود طاهرخانی- رئیس ثبت اسناد و امالک شال مالف81

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

رونمایی از رقبای ۱۱ تیم لیگ برتری در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی 

 تقابل استقالل و پرسپولیس
 با فجرسپاسی و صنعت نفت آبادان

تیم های راه یافته به مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی رقبای 
خود را شناختند که نیمی از لیگ برتری ها به مصاف هم خواهند رفت.

بعد از مشخص شدن ۱۶ تیم راه یافته از دور یک شانزدهم نهایی جام حذفی 
فوتبال، مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم پایانی این رقابت ها از ساعت ۱۵ روز 

پنج شنبه هفته گذشته در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار شد.
مراسم قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی با حضور سعید فتاحی، 
مســئول کمیته مسابقات سازمان لیگ و توســط فراز فاطمی و سپهر حیدری، 
بازیکنان ســابق استقالل و پرسپولیس صورت گرفت که نمایندگان باشگاه ها نیز 
در این مراســم حضور داشتند. نفت مسجدسلیمان، تراکتور، صنعت نفت آبادان، 
شهرخودرو، پرسپولیس، شــاهین شهرداری بوشهر، اســتقالل تهران، سپاهان، 
پیــکان، ذوب آهن و ســایپا ۱۱ تیم لیگ برتری راه یافته به مرحله یک هشــتم 
نهایی جام حذفی بودند که به همراه سه تیم لیگ یکِی مس کرمان، فجرسپاسی 
شیراز و نود ارومیه، یک تیم لیگ دویِی شهرداری ماهشهر و یک تیم لیگ استانِی 
استقالل ماهشهر ۱۶ تیم صعود کرده به این مرحله را تشکیل می دادند. بازی های 
مرحله یک هشتم نهایی فصل 99-9۸ جام حذفی فوتبال ایران بعد از قرعه کشی 

به صورت زیر مشخص شد که نام تیم های میزبان در ابتدا آمده است:
* پرسپولیس..................................................... صنعت نفت آبادان)ورزشگاه آزادی(
* شهرداری ماهشهر......................... استقالل ماهشهر)ورزشگاه شهدای ماهشهر(
* نود ارومیه.................................................... تراکتور تبریز)ورزشگاه تختی ارومیه(
* سپاهان اصفهان..............................پیکان تهران)ورزشگاه نقش جهان اصفهان(
* ذوب  آهن اصفهان............................................. مس کرمان)ورزشگاه فوالدشهر(
* شاهین شهرداری بوشهر............ سایپا تهران)ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر(
* شهر خودروی مشهد........... نفت مسجدسلیمان)ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد(
* استقالل تهران.................................. فجرسپاسی شیراز)ورزشگاه آزادی تهران(

دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های 
کشور ۲۴ و ۲۵ مهر ماه برگزار خواهند شد. 

سرویس ورزشی-
تیم ملی والیبال ایران در سومین بازی جام جهانی 
با درخشش جوانان خود مقابل کانادا به پیروزی رسید.
تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در مسابقات 
جام جهانی والیبال از ساعت ۵:۳۰ بامداد دیروز جمعه مقابل 
تیــم کانادا صف آرایی کرد و توانســت ۳ بر یک حریفش را 
شکست دهد. ایگور کوالکوویچ در این بازی از ترکیب جوان 
استفاده کرد و فرهاد قائمی، مسعود غالمی، علی اصغر مجرد، 
پوریا یلی،امیرحسین اســفندیار، جواد کریمی و محمدرضا 
موذن را راهی زمین کرد و در نهایت نخســتین پیروزی جام 

برای ایران با نتیجه ۳ بر یک مقابل کانادا رقم خورد.
ست نخست؛ ۲۵ بر ۱۸ به سود کانادا

نخستین امتیاز در این ست را امیرحسین اسفندیار برای 
ایران ثبت کرد. دو تیم در ابتدا بازی برابر و پایاپایی داشتند 
و نخستین تایم استراحت فنی با نتیجه ۸ بر 7 به سود کانادا 
همراه شد. با شــروع بازی در حالیکه کانادایی ها ۵ اختالف 
امتیاز ایجاد کردند، ســرویس های خــوب علی اصغر مجرد 
اختــالف را کاهش تا دومین تایم اســتراحت فنی با نتیجه 
۱۶ بر ۱۴ به سود کانادا همراه شود. کانادا با عملکرد بهتر در 
ســرویس و حمله با استفاده از  اشتباهات تیم ملی با نتیجه 

۲۵ بر ۱۸ پیروز این ست شد.
ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۳ به سود ایران

نخســتین امتیاز در این ســت برای ایران ثبت شد. در 
این ست نیز مانند ست نخست دو تیم در ابتدا بازی برابری 
داشــتند،. اســفندیار و مجرد با نمایش خوب در سرویس و 
حمله باعث برتری ۸ بر ۶ ایران در نخســتین تایم استراحت 
فنی شــدند. در ادامه در حالیکه ملی پوشــان جوان ایران ۴ 
اختــالف امتیاز را ایجاد کرده بودند و ۱۲ بر ۸پیش بودند با 
تقاضای تایم اســتراحت سرمربی کانادا مواجه شدند، همین 
وقفه رفته رفته باعث کاهش اختالف امتیاز شــد تا دومین 
تایم استراحت فنی با یک اختالف امتیاز و نتیجه ۱۶ بر ۱۵ 
به سود ایران تمام شود. در نهایت این ست با پیروزی ۲۵ بر 
۲۳ شاگردان جوان ایگور کوالکوویچ همراه شد تا دو تیم در 

جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ –  ژاپن 

پیروزی مقابل کانادا، مزد اعتماد به جوانان بود
کوالکوویچ: بازیکنان ایران کیفیت باالی خود را نشان دادند 

ســت شماری برابر شوند )فرهاد قائمی در اواسط ست دچار 
آسیب دیدگی شد و بجای او پوریا فیاضی وارد زمین شد(.

ست سوم؛ ۲۷ بر ۲۵ به سود ایران
پوریا یلی نخســتین امتیــاز را برای ایــران ثبت کرد. 
ملی پوشان از ابتدای ســت برتری خود را حفظ و نخستین 
تایم اســتراحت فنی با نتیجه ۸ بر ۶ به ســود ایران همراه 
شــد. در ادامه ایران ۴ اختالف امتیــاز ایجاد و با نتیجه ۱۱ 
بر 7 پیــش افتادند. کانادایی ها رفته رفته اختالف را کاهش 
و بازی را در امتیــاز ۱۱ برابر کردند تا کوالکوویچ پس از از 
دست رفتن ۴ اختالف امتیاز مجبور به گرفتن تایم استراحت 
کند. در نهایت دومین تایم اســتراحت فنی با نتیجه ۱۶ بر 
۱۳ به سود کانادا همراه شد. با شروع بازی تیم ملی اختالف 
امتیاز ها را جبران کرد، ابتدا بازی در امتیاز ۲۰ برابر شــد و 
ســپس ملی پوشان با نتیجه ۲۱ بر ۲۰ پیش افتادند. دو تیم 
در ادامه پایاپای پیش رفتند و در نهایت بازیکنان جوان و با 

انگیزه ایران با نتیجه ۲7 بر ۲۵ پیروزی ست شدند.
ست چهارم؛ ۲۵ بر ۱۹ به سود ایران

نخســتین امتیاز در این ست با از برخورد توپ سرویس 
میالد عبادی پور برای کانادا ثبت شــد و بازی برای دو تیم 
برابر پیش رفت. نخستین تایم استراحت فنی با نتیجه ۸ بر 
7 برای کانادا با پیروزی همراه شــد. ملی پوشان ایران بازی 
سرعتی خود را در این ســت هم ادامه دادند و دومین تایم 
اســتراحت فنی با ۳ اختالف امتیاز و بــا نتیجه ۱۶ بر ۱۳ 
به ســود تیم ملی همراه شــد. در نهایت ایران موفق شد با 
درخشــش جوانان خود ۲۵ بر ۱9 حریف خود را شکســت 

دهد.
ایران در چهارمین دیدار خود از ســاعت ۱۱:۳۰ امروز 

شنبه به مصاف استرالیا خواهد رفت. 
کوالکوویچ: جوانان ما انگیزه زیادی داشتند

در پایان این بازی کوالکوویچ ســرمربی تیم ملی گفت: 

بعد از دو شکســت مقابل روســیه و مصر که روحیه تیم ما 
را پاییــن آورده بود، این برد یک دســتاورد بزرگ برای تیم 
ما به شــمار می رفت، ضمن اینکه مــا با تیم دوم خود بازی 

می کردیم.
او افزود: بعد از ســت اول انــرژی و انگیزه تیمی خود را 
برای ست های بعد جمع کردیم تا بهترین نتیجه را بگیریم، 
از این جهت نیز خوشحال هستم که برخی از بازیکنان جوان 
تیم ملــی بهترین و باالترین کیفیت خــود را در یک بازی 
حســاس به نمایش گذاشــتند. آنها انگیزه باالیی داشتند؛ 

بازیکنانی که آینده والیبال ایران را خواهند ساخت.
ســرمربی تیم ملی والیبال ایــران در مورد بازی مقابل 
اســترالیا نیز توضیح داد: کار سختی در این تورنمنت داریم.
تیم هــا فرصت کمی برای ریــکاوری دارند و من امیدوارم با 
همین نفراتی که در اختیار داریــم، انرژی امروز را در بازی 

فردا نیز به نمایش بگذاریم.
فرصت باید بازهم در اختیار جوانان قرار گیرد

باالخره شکســت ناباورانه مقابل مصر در بازی دوم که 
روز پنجشــنبه هفته گذشته برگزار شد، ایگور کوالکوویچ را 
به خود آورد تا در سومین بازی جام شاهد حضور سروقامتان 
جوان، با انگیزه و پرامید والیبال ایران در زمین باشــیم. تیم 
ملی بامداد جمعــه در حالی مقابل کانادا صف آرایی کرد که 
هر دو تیم، بازی های قبلــی خود را واگذار کرده بودند و در 

اندیشه نخستین برد به سر می بردند. 
نخســتین برد جام برای تیم ملی ایران با شکست کانادا 
رقم خورد و حال امید می رود این فرصت همچنان در اختیار 
جوانــان قرار گیرد تا عالوه بر کســب تجربــه، کم کم برای 
آوردگاه های مهم و حســاس انتخابی آماده شوند. بازیکنان 
جوان  اشــتباهاتی هم در این دیدار داشتند اما چه بهتر در 
آســتانه انتخابی المپیک که اهمیــت دو چندانی در مقابل 
جام جهانی برای والیبال ایران دارد، زمینه محک و آزمون و 
خطا از جوانان در این  جام گرفته نشود و همچنین مهره های 
اصلی و کلیدی تیم هم انرژی از دست رفته خود را به دست 

آوردند. 

نوبت دوم
 ســند کمپانی خودرو ســواری مــزدا 323FL-AT به شــماره پــالک 796 و 11- ایران 14 
به رنــگ ســفید- روغنی مــدل 1385 و شــماره موتور 732977 و شــماره شاســی 

NAG08MBTD550043 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پروانه تردد خودرو ســواری نیســان آلتیما به شــماره پالک 25357- 33 به رنگ 
خاکستری نقره ای- متالیک مدل 2016 و شماره موتور QR25338120U و شماره 
شاسی 1N4AL3AP1GN360065 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 آگهی صدور سند مالکیت سهم االرث 
و ابطال سند مالکیت

خانم هــا مرضیه و معصومه کرمی از وراث مرحوم هوشــنگ کرمی با تقدیم دادنامه 
شماره بایگانی 115/1083ح- 1388/12/09 حوزه 15 شورای حل اختالف شهرستان 
مالیر و سایر مدارک الزم تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرث خود را از  72 شعیر 
مشــاع از 96 شعیر ششــدانگ یک باب عمارت به مساحت 215/52 متر مربع پالک 
باقیمانده 2161 اصلی بخش یک مالیر که اسناد مالکیت آن ذیل ثبت 15827- الی 
15839 و 28924 الی 28926 صفحات 430 الی 436 و صفحات 337 الی 243 دفاتر 
88 و 189 به نام مورث مذکور صادر و تســلیم گردیده اســت را از این اداره نموده و 
اعالم داشته که ســند مورث نزد احد از وراث به نام خانم قمر محمدی فرزند لطیف 
می باشــد که از ارائه آن خودداری می نماید لذا مراتب بدینوســیله به نامبرده و سایر 
وراث مذکور ابالغ می گردد تا سند مالکیت مورث را ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
آگهی به این اداره تحویل و رســید اخذ نمایند در غیر این صورت پس از سپری شدن 
مدت نســبت به صدور سند مالکیت به نام ورثه اقدام و سند مالکیت اولیه باطل و از 

درجه اعتبار ساقط می گردد.
 محمدرضا امینی
م الف ۲۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی المثنی سند مالکیت پالک 9/۲۳۲5۳ بخش ۴ اندیمشک
خانم روح انگیز میرعالی با تســلیم دو برگ استشــهاد تنظیمی دفترخانه 33 اندیمشک مدعی است که سند 
مالکیت ششــدانگ پالک 9/23253 واقع در بخش 4 اندیمشــک که در صفحــه 368 دفتر 147 ذیل ثبت 
24138 به نام خانم روح انگیز میرعالی ثبت و ســند مالکیت آن به شــماره چاپی 841196 الف 83 صادر و 
تســلیم گردید حسب اعالم متقاضی به علت جابجایی مفقود گردیده و درخواست سند المثنی را نموده است. 
لذا به دســتور تبصره ذیل ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود ســند مالکیت نزد خود می باشد می تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ 
انتشــار این آگهی اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم دارد در غیر این صورت پس از سپری شدن مدت 

مقرر قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی به نام مالک صادر خواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اندیمشک-رضایی میرقاید

1-نحوهدریافتاســنادمناقصه:متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را بصورت فایل PDF از طریق 
سایت های ذیل دریافت نمایند:

WWW.setadiran.ir :1- سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
WWW.ledc.ir :2- سایت شرکت توزیع برق استان لرستان به آدرس

WWW.tender.tavanir.org.ir :3- شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به آدرس
WWW.iets.mporg.ir:4- پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس

WWW.edca.ir :5- انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای توزیع برق به آدرس
در صــورت تهیه اســناد از این طریق، اصل فیــش واریزی مبلغ 250/000 ریال موضــوع بند 2 این آگهی 

می بایست بهمراه پاکات »الف« جهت مناقصه گزار ارسال گردد.
2-محلتحویلپاکاتاســنادمناقصه: پیشنهاددهندگان می بایســت پاکات پیشنهادی خود را هم 
)www.setadiran.ir :بصورت الکترونیکی)از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بــه آدرس
بارگزاری و ارســال نموده و هم بصورت فیزیکی)دســتی( به نشــانی خرم آباد- خیابان انقالب- میدان 22 
بهمن)کیو(، بلوار والیت، بلوار حج- ســاختمان حوزه ســتادی شرکت توزیع برق اســتان لرستان- با پست 

سفارشی یا تحویل حضوری به دبیرخانه و اخذ شماره ثبت و تاریخ تحویل از دبیرخانه ارسال نمایند.
3-اعتبارریالیمناقصه: اعتبار ریالی موضوع مناقصه جهت اجرای طرح بازســازی خســارات وارده به 
شبکه های توزیع برق ناشی از سیالب سال 1398 از محل حوادث غیرمترقبه ماده 10 قانون تنظیم بخشی از 

مقررات مالی دولت بودجه سال 1398 تامین اعتبار می گردد.
شرایطشرکتدرمناقصه:

1- داشــتن گواهی کیفیت و انجام آزمونهای نوعی و نمونه)Sample tests(از آزمایشگاههایی که به 
تایید شورای ارزیابی و تایید صالحیت شرکت توانیر رسیده باشد الزامی است.

2- فروشــنده ملزم به رعایت اســتانداردهای مرتبط بــا موضوع قرارداد)اســتانداردهای وزارت نیرو، ملی و 
بین المللی( می باشد.

3- شرکت در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات رسیده مختار است.
4- پرداخت وجه اجناس پس از ارائه صورتحساب و تحویل جنس به انبار و تایید فنی توسط خریدار بصورت 

اسناد خزانه اسالمی با نرخ 15٪ و سررسید 1400/6/31 انجام می گردد.
5- به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد امضاء یا دارای امضای غیرمجاز و سپرده های کمتر از میزان 
تعیین شــده، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقا 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

برای کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 4-06633228001 داخلی های 324و 326)واحد 
تدارکات و قراردادها و سواالت فنی داخلی 371( تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

مبلغتضمینشرکتدرشمارهمناقصهتعدادموردنیازواحدکاالموضوعمناقصهردیف
تاریخبازگشاییپاکاتآخرینمهلتتحویلپاکاتمهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهبهریال

از تاریخ 98/7/13 تا 98/7/22 در ساعات اداری 49098/303/715/000/000دستگاهخرید انواع دکل های فلزی1
ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخ 98/8/2از 8 صبح تا 14 بعدازظهر

مورخ 98/8/8 45098/31696/000/000اصلهخرید انواع تیر چوبی سبک و سنگین اشباع شده2

»آگهی مناقصات عمومی دومرحله ای«  
خرید اجناس شماره 9۸/۳0 و 9۸/۳۱

شرکتتوزیعنیرویبرقاستانلرستاندر نظر دارد خرید اجناس مورد نیاز خود جهت بازسازیخساراتواردهبهشبکههایتوزیعبرقناشیازسیالبسال1398 را به شرح 
جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط و تایید صالحیت شده واگذار نماید. جزئیات و شرایط مناقصه به شرح زیر می باشد:

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستاننوبت اول

یکــی از قهرمانــان گمنام جبهه 
مقاومت که خدمــات وی هیچگاه به 
مردم ایران و برخی دیگر از کشورهای 
منطقه فراموش نمی شود، شهید مدافع 

حرم حسن شاطری است. 
حســن شــاطری در تیرماه سال 
۱۳۴۱ در سمنان به دنیا آمد. از همان 
دوران نوجوانی شــوق مبارزه و جهاد 
داشــت. ۱۶ سال بیشتر نداشت که در 
مرکز فعالیت های انقالبی قرار داشت و 

به توزیع اعالمیه در خیابان های شــهرش می پرداخــت. چند ماهی از انقالب 
نگذشته بود که با فرمان تشکیل بسیج مستضعفین، به بسیج پیوست، سال ۵9 
بود که سردشــت به دست عناصر ضدانقالب افتاد، عاشق جهاد بود؛ فرصت را 
غنیمت شمرد به سردشت رفت. دیری نپایید که با توجه به توانایی ها، مسئول 
تدارکات ســپاه سردشت شــد. وی در دوران دفاع مقدس در حوزه مهندسی 
جنگ، جاده ســازی و راه ســازی مناطق جنگی فعالیت داشت. با پایان یافتن 
جنگ در بازســازی کردستان و افغانستان به فعالیت پرداخت. سپس به لبنان 
رفت و با نام مســتعار حسام خوشنویس به عنوان رئیس ستاد بازسازی جنوب 
لبنان در فهرست تحریم آمریکا قرار داشت. وی پس از جنگ ۳۳ روزه مسئول 
بازسازی لبنان شد. شهید بزرگوار مهندس حسن شاطری سال ها در کشور های 
لبنان و سوریه مبلغ فرهنگ بســیجی بود. مردم این کشور با حضور این مرد 
بزرگوار طعم فرهنگ خدمت و جهاد را چشــیدند و شــاهد خدمات عمرانی و 
فرهنگی وی در کشورشــان بودند. حسن شاطری سرانجام در جریان حمالت 
گروه های تروریستی به سوریه در تاریخ ۲۲ بهمن سال ۱۳9۱ به شهادت رسید.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت دوم
شهرداریخورموج در نظر دارد اجرای پروژه  مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. پیمانکاران 
متقاضی می توانند از تاریخ 1398/07/10 تا تاریخ 1398/07/16 اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت نمایند. 
ضمنا مهلت تحویل اسناد مناقصه از تاریخ  1398/07/17تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/08/01 می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات 

ساعت 9 صبح روز شنبه 1398/08/04 می باشد. نوع تضمین براساس آیین نامه تضمین در معامالت شهرداری ها می باشد.
هزینهدرجآگهیبهعهدهبرندهمناقصهمیباشد.

موضوع ردیف
مناقصه

مبلغ برآورد 
اولیه )ریال(

مبلغ تضمین در رشته و گروهاعتبارمصوب
مناقصه ریال

محل اجرا دستگاه نظارت
پروژه

شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت

خط کشی معابر ۱
شهر خورموج 

دفتر فنی ۳/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰-۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰
شهرداری خورموج

۲۰9۸۰۵۰۰79۰۰۰۰۰۲شهر خورموج

روابط عمومی شهرداری خورموجتاریخ درج نوبت دوم: 9۸/۰7/۱۳

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون
شنبه ۱۳ مهر

جام جهانی والیبال
*ایران............................................................استرالیا)ساعت ۱۱:۳۰- شبکه سه(

قهرمانان رقابت های کشتی آزاد بزرگساالن ایران 
در سال ۱۳۹۸ مشخص شدند.

رقابت های کشــتی آزاد بزرگســاالن قهرمانی کشــور 
گرامیداشت شهید ابراهیم هادی با حضور ۲9۸ کشتی گیر از 
سراسر کشور در سالن شهیدین قاسمی شهر بیرجند استان 
خراسان جنوبی عصر دیروز به پایان رسید و قهرمانان ایران 
در سال 9۸ مشــخص شدند. در کشتی های مهم، در فینال 
وزن 9۲ کیلوگرم ارشک محبی دارنده مدال طالی امیدهای 
آسیا موفق شد ۶ بر ۲ میثم مصطفی جوکار ملی پوش ایران 
در المپیک پکن و قهرمان بازی های آسیایی ۲۰۱۴ که پس 

از مدتها دوری به میادین بازگشته، را شکست دهد.همچنین 
در فینال وزن 97 کیلوگرم اســماعیل نجاتیان کشتی گیر 
قدیمی خراسانی موفق شد محمد حسین محمدیان دارنده 
مدال برنز ســال ۲۰۱۵ جهان را ۴ بر ۴ شکســت دهد. در 
ابتدا داوران قصد داشــتند محمدیان را برنده اعالم کنند اما 
با شــمارش امتیازات، دســت نجاتیان را به عنوان برنده باال 
بردند که اعتراض مربیان مازندرانی را در پی داشت.همچنین 
در ســنگین وزن امین طاهری دارنده دو مدال برنز زیر ۲۳ 
سال جهان توانست ۴ بر صفر سید احمد رسولی کشتی گیر 
باســابقه گلســتان را مغلوب کند و به قهرمانی برسد. نتایج 

دیدارهای فینال به شرح زیر است:
* ۵7 کیلوگرم: محسن ملکی )تهران( 7 - محمد کابلی )البرز( ۲

*۶۱ کیلوگرم: مجید داســتان )تهران( ۱۰ - محمد ملکی 
)آذربایجان شرقی( صفر

*۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی )لرستان( 7 - مهران شیخی 
)مازندران( ۴

*7۰ کیلوگرم: محمد مهدی یگانه جعفری )مازندران( ۶ - 
حسین مصطفوفی )آذربایجان شرقی( ۲

*7۴ کیلوگرم: سعید داداش پور )تهران( ۳ - مسعود کمروند 
)همدان( ۲

*79 کیلوگرم: امید حســن تبار )مازنــدران( ۱۳ - محمد 
زارعی )کردستان( ۴

*۸۶ کیلوگرم: جالل زمــان )مازندران( ۴ - آرش نیرآبادی 
)گلستان( ۳

*9۲ کیلوگرم: ارشک محبی )کرمانشاه( ۶ - میثم مصطفی 
جوکار )همدان( ۲

*97 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان )خراسان رضوی( ۴ برنده- 
محمد حسین محمدیان )مازندران( ۴

*۱۲۵ کیلوگــرم: امیــن طاهری )تهران( ۴ - ســید احمد 
رسولی )گلستان( صفر

کســب نخستین پیروزی اســتقالل در لیگ برتر، ادامه صدرنشینی 
سپاهان با برتری در دربی اصفهان و شکســت پرسپولیس در ثانیه های 
پایانی مقابل شهر خودرو مشهد از جمله نتایج مهمی بود که دیروز در هفته 

ششم لیگ برتر رقم خورد.
بازی های هفته ششــم لیگ برتر فوتبال عصر دیروز با انجام هشــت دیدار در 
شهرهای مختلف کشور پیگیری شد. در نخستین دیدارتیم های استقالل و گل گهر 
ســیرجان از ساعت ۱۶ در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی به مصاف هم رفتند که 
این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود استقالل به پایان رسید. در این مسابقه میلیچ 
)۶( و مهــدی قائدی )۴9( برای اســتقالل و بهنام برزای )۱۱( برای گل گهر گلزنی 
کردند. آندره اســتراماچونی استقالل را در روزی که از داشتن تماشاگر محروم بود، 
با ترکیب ســید حسین حسینی، روزبه چشمی، وریا غفوری، محمد دانشگر، میلیچ 
)۴۶ - میالد زکی پور(، علی کریمی،فرشــید اسماعیلی، مهدی قائدی )7۸ - سجاد 
آقایی(، داریوش شجاعیان، مســعود ریگی )۴۶ - مرتضی تبریزی( و آرش رضاوند 
به زمین فرســتاد. البته اســتراماچونی خودش هم در این مسابقه محروم بود و از 
جایگاه تشــریفات عملکرد تیمش را زیر نظر داشــت. در نیمه نخست و در دقیقه 
۶ هرویه میلیچ موفق شد پاس ارســالی وریا غفوری را یکضرب وارد دروازه حریف 
کند و استقالل را پیش اندازد. البته برتری استقالل اما دوام چندانی نداشت. حسن 
اکرمی داور مســابقه در دقیقه ۱۰ یک پنالتی برای گل گهر گرفت. بهنام برزای که 
ســابقه بازی در استقالل را هم دارد پشت این پنالتی ایستاد. سیدحسین حسینی 
دروازه بان اســتقالل ضربه پنالتی را مهار کرد اما برزای خودش توپ برگشتی را به 
گل تبدیل کرد. در نیمه دوم آبی پوشــان همانند نیمه نخست دوباره خیلی زود به 
گل رســیدند. در دقیقه ۴9، مهدی قائدی توانست روی اشتباه مجدد میالد فراهانی 
دروازه بــان گل گهر در دفع توپ گل دوم اســتقالل را وارد دروازه کند.هرچند تیم 
گل گهر حمالتی برای جبــران نتیجه ترتیب داد اما تالش بازیکنان این تیم ثمری 
نداشت تا بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود استقالل تمام شود. این اولین برد استقالل 
با استراماچونی در لیگ برتر بود. البته پس از پایان این دیدار وینگو بگوویچ، سرمربی 
تیم فوتبال گل گهر سیرجان پس از شکست مقابل استقالل از هدایت تیمش برکنار 
شد. با تصمیم مسئوالن باشگاه گل گهر سیرجان، بگوویچ سرمربی این تیم در آستانه 
برکناری قرار گرفت و قرار است امروز در جلسه هیئت مدیره این باشگاه که در تهران 
برگزار می شــود،  توافقات الزم برای جدایی این مربی صورت گیرد.مسئوالن باشگاه 
گل گهر همچنین به دنبال گزینه ای مناسب برای هدایت این تیم هستند و قرار است 

امروز در مورد انتخاب جانشین بگوویچ نیز تصمیم گیری شود.
تیم فوتبال نساجی قائمشهر در ورزشگاه خانگی خود برابر ماشین سازی تن به 
تســاوی داد. در این دیدار تیم های نساجی قائمشهر و ماشین سازی تبریز از ساعت 
۱۵ در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر به مصاف هم رفتند. این مسابقه در نهایت با 

تساوی بدون گل به پایان رسید.
نفت مسجدســلیمان با پیروزی برابر پیکان به اولین برد فصل خود دست پیدا 
کرد و به رده ششم صعود کرد. دو تیم نفت مسجدسلیمان وپیکان از ساعت ۱۶ در 
ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ 
بر ۲ به سود شــاگردان تارتار پایان یافت تا نخستین پیروزی نفتی ها در این فصل 
به دســت بیاید.در این دیدار شــهریار مقانلو در دقایق ۴۰ و ۴9 برای پیکان گلزنی 
کردند و ســجاد جعفری )۴۵(، حسین ابراهیمی)۵7(و صادق صادقی)۱+9۰( برای 

مهمان گلزنی کردند.
در یکی از مهم ترین بازی های هفته ششــم تیم های ســپاهان و ذوب آهن در 
دربی شــهر اصفهان به مصاف هم رفتند. در این مســابقه که از ساعت ۱7:۰۵ و در 
ورزشــگاه نقش برگزار شد، تیم فوتبال سپاهان موفق شد با نتیجه دو بر صفر برابر 
حریف خود به برتری برســد. گل های این بازی را ولسیانی در دقیقه ۵۱ و کی روش 
اســتنلی در دقیقه ۶۴ به ثمر رساندند. زردپوشان با این نتیجه ۱۴ امتیازی شدند و 

در صدر جدول باقی ماندند.
پیروزی فوالد، التیامی برای حذف از جام حذفی

تیم های شــاهین شهرداری بوشهر و فوالد از ساعت ۱7:۱۵ در ورزشگاه شهید 
مهدوی بوشــهر به مصاف هم رفتند که این مسابقه در نهایت با نتیجه یک بر صفر 
به سود فوالد به پایان رسید. تک گل این بازی را حسن بیت سعید در دقیقه ۵۶ به 
ثمر رســاند.فوالد تیم برتر این مسابقه بود و موقعیت های زیادی به دست آورد و در 
طرف دیگر هم شاهینی ها نتوانستند خطری برای فوالد ایجاد کنند. فوالدی ها هفته 
گذشته با شکست برابر فجرسپاسی شیراز از جام حذفی کنار رفتند و با این پیروزی 

به نوعی آن بازی را به دست فراموشی سپردند. 
صنعت نفت آبادان و سایپا از ساعت ۱7:۴۰ در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف 
هم رفتند که این بازی با یک گل به سود شاگردان اسکوچیچ تمام شد.جعفر سلمانی 

از صنعت نفت در دقیقه ۶9 تک گل بازی را به ثمر رساند. 
دیدار تیم های شــهرخودرو و پرســپولیس درحالی با برتری شاگردان یحیی 
گل محمدی به پایان رســید که سرخپوشان تهرانی سومین شکست خود در لیگ 
نوزدهم را پذیرفتند. در یکی دیگر از حســاس ترین دیدارهای هفته ششم شامگاه 
دیروز تیم های شهرخودرو و پرسپولیس در ورزشگاه امام رضا)ع( برگزار شد که این 
دیدار با برتری یک بر صفر تیم شهرخودرو به پایان رسید. در این بازی که در حضور 
بیش از ۲۰ هزار تماشاگر برگزار شد فرشاد فرجی در دقیقه ۲+9۰ روی کرنر ارسالی 
از جناح راست پرسپولیس در میان غفلت مدافعان این تیم با ضربه ای سر دروازه تیم 
میهمان را گشود. گابریل کالدرون که با تعویض های عجیب در دیدار مقابل سپاهان 
زمینه ساز شکست تیمش شده بود، این بار هم با دو تعویض همزمان در دقایق آخر 
به تیم شهر خودرو این باور را داد که در دقایق پایانی روی دروازه تیم میهمان خیمه 

بزند و به گل برسد.
در آخرین دیدار از هفته ششــم از ســاعت ۱۸:۳۰ دیروز تیم تراکتور تبریز در 
ورزشــگاه یادگار امام )ره( میزبان پــارس جنوبی جم بود که در پایان با نتیجه یک 
بر صفر به پیروزی رســید تا همانند ۴ پیروزی قبلی خود با یک گل حریف خود را 
از پیش رو بردارد.تراکتور در نیمه نخســت و توسط احسان حاج صفی در دقیقه ۲۵ 
به گل رســید و موفق شد با حفظ تک گل خود تا پایان بازی، سه امتیاز این دیدار 

خانگی را به اندوخته هایش اضافه کند.

بگوویچ اولین اخراجی لیگ برتر فوتبال لقب گرفت
ادامه صدرنشینی سپاهان، نخستین پیروزی استقالل 

و سومین شکست پرسپولیس 

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

1642080814. سپاهان

2642040414. تراکتور

3641173413. شهر خودرو

4632153211. صنعت نفت آبادان

56231121029. نساجی مازندران

662313219. فوالد

19-7630334. پرسپولیس

861506518. نفت  مسجدسلیمان

17-96213910. سایپا

37-106213710. ماشین سازی تبریز

16-11613267. استقالل

16-12613267. پارس جنوبی جم

136123121205. پیکان

34-14604258. ذوب آهن

33-15603336. گل گهرسیرجان

91-166015413. شاهین شهرداری بوشهر


