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 انتخابات فدراســیون والیبال ۲۹ آبان سال جاری برگزار می شود اما برخالف تاکید صریح آیین نامه، ۱۵ روز قبل 
از تشکیل مجمع انتخابات هنوز اسامی کاندیدای احراز پست ریاست اعالم نشده و این موضوع شائبه هایی را درباره 

سالمت این انتخابات ایجاد کرده است.
پس از کش و قوس های فراوان درباره عدم اعالم زمان برگزاری انتخابات فدراسیون والیبال برای تعیین رئیس جدید، سرانجام 
وزارت ورزش و جوانان با انتشار خبری، ۲۹ آبان ماه را زمان برگزاری مجمع این فدراسیون بزرگ اعالم کرد تا به این ترتیب، اهالی 

والیبال امیدوار باشند که پس از نزدیک به یک سال فدراسیون والیبال به ثبات خواهد رسید.
طبق قوانین برگزاری مجامع فدراسیون های ورزشی برای انتخاب رئیس جدید، وزارت ورزش و جوانان موظف است که اسامی 
کاندیداهای تایید صالحیت شــده را ۱۵ روز مانده به زمان برگزاری انتخابات معرفی کند تا نامزدها، رایزنی های خود با هیئت های 
استانی را برای جمع کردن آرا انجام دهند و یا در صورت رد صالحیت فرصت کافی برای اعتراض داشته باشند. اتفاقی که تا به امروز 

۱۵ آبان ماه ۱۳۹۸ )۱۴ روز مانده به انتخابات( در مورد کاندیداهای فدراسیون والیبال رخ نداده  است.
حضور داورزنی در انتخابات والیبال با حفظ ســمت در وزارت ورزش به عنوان معاون توســعه ورزش قهرمانی که نقش نظارتی 
بر انتخابات و روند تائید صالحیت کاندیدا دارد، بر پیچیده تر شدن کالف این انتخابات افزوده است. طی روزهای گذشته بسیاری از 
مسئوالن، کارشناسان و پیشکسوتان والیبال اعالم کرده اند که اگر قرار است داورزنی در انتخابات فدراسیون والیبال شرکت کند، بهتر 
اســت از سمتش در وزارت ورزش استعفا کند تا این مجمع در کمال عدالت و صراحت برگزار شود. در غیر این صورت داورزنی هم 
کاندیدای انتخابات خواهد بود و هم نقش نظارت بر انتخابات را خواهد داشــت که عمال عدالت در انتخابات رعایت نمی شود. با این 

شرایط باید دید که آیا نهادهای نظارتی به موضوع انتخابات والیبال ورود می کنند یا خیر؟!

نهادهای نظارتی به موضوع انتخابات والیبال ورود می کنند؟ 
را  اردن  عراق  فوتبال  فدراســیون 
برای میزبانی از دیدار ایران و بحرین در 

انتخابی جام جهانی ۲0۲۲ انتخاب کرد.
رئیس فدراســیون  مســعود،  عبدالخالق 
فوتبال عراق اعالم کرد که کشور اردن را برای 
میزبانی از مســابقات پیش رو مقابل ایران و 
بحرین در انتخابی جــام جهانی ۲0۲۲ قطر 
انتخاب کرد. رئیس فدراسیون فوتبال عراق در 
مصاحبه با خبرگزاری رسمی آلمان گفت: ما 
رسما با فدراســیون فوتبال اردن نامه نگاری 
کردیم و از آنها خواستیم تا میزبان ما در این 

دو بازی باشــند. دلیل این انتخاب ما نزدیکی اردن به کشــور عراق و نیاز نداشتن ما به ویزا برای ورود به این کشور است. 
تالش می کنیم تا هواداران عراق را در هر مکانی که باشیم شاد کنیم.

پیش از این فیفا در نامه ای به فدراسیون فوتبال عراق اعالم کرد که محل بازی تیم ملی فوتبال عراق با تیم های ملی 
ایران و بحرین را تغییر دهد. فیفا به فدراســیون فوتبال عراق ابالغ کرده که دو بازی مقدماتی جام جهانی ۲0۲۲ خانگی 
این تیم مقابل تیم های ملی ایران و بحرین در روزهای ۲۳ و ۲۸ آبان به دالیل امنیتی باید در خارج از عراق برگزار شود.

اردن میزبان دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و عراق شد 

دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در واکنش به استعفای رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن گفت 
که اصال در جریان تغییر و تحوالت مدیریتی این فدراسیون نیستیم.

حمیدعلی صمیمی به دلیل بازگشت به بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران از سمت خود در راس فدراسیون ورزش های 
جانبازان و معلوالن کناره گیری کرد.

جالب اینکه مسعود سلطانی فر وزیر ورزش ضمن موافقت با این استعفا، صمیمی را تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی برای 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن، وی را به عنوان سرپرست این فدراسیون منصوب کرد.این در حالی است که هادی 

رضایی تاکید دارد کمیته ملی پارالمپیک اصال در جریان استعفای صورت گرفته و حکم وزیر ورزش نیست.
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در این رابطه گفت: استعفای صمیمی ظاهرا به دلیل مسئله شخصی انجام شده اما ما در 
جریان استعفای او نیستیم، همانگونه که در جریان سرپرستی او هم قرار نگرفته ایم.وی که در نشست خبری در محل کمیته 
ملی پارالمپیک صحبت می کرد، ادامه داد: در هر صورت هر گونه تغییر در فاصله ۹ ماهه تا بازی های پارالمپیک می تواند برای 

کاروان که قرار است در این بازی ها شرکت داشته باشد، متضرر باشد. 

بی خبری کمیته ملی پارالمپیک از استعفای رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن
مهدی تاج به موضوع فسخ قرارداد ویلموتس با فدراسیون فوتبال کشورمان واکنش نشان داد. 

روز ســه شنبه یک سایت بلژیکی مدعی شد مدتها است فدراســیون فوتبال ایران پول قرارداد مارک ویلموتس را نداده 
اســت و این مربی خواستار فسخ قراردادش شده است. انتشــار این خبر واکنش فدراسیون فوتبال را به دنبال داشت. مهدی 
تاج رئیس فدراســیون فوتبال در این باره گفت: ویلموتس ۴ قســط از پولش که تا ماه دسامبر مربوط می شود را دریافت کرده 
اســت. هیچ کسری این پول ندارد و پول را به دبی فرستادیم اما به حساب ویلموتس نرفته است. امروز نزدیک به ۲ ساعت با 
سرمربی تیم ملی صحبت کردم. علت این است که ویلموتس می داند که پول را ما از حوزه خودمان بیرون برده ایم و در واقع، 
هم ویلموتس و هم بانک کارگزار، می دانند که االن پول از فدراسیون به دبی منتقل شده است. تاج درخصوص بحث استعفای 
ویلموتس و فسخ قراردادش با تیم ملی گفت: این موضوع برای گذشته است. امشب با او صحبت کردم و باید بگویم که پول به 
حساب ویلموتس نرفته و برگشت خورده است. البته خوشبختانه پول بلوکه هم نشده است و در حساب صرافی خودمان وجود 
دارد. اگر پول بلوکه بشود که دیگر خیلی مصیبت خواهد بود. از وزارت ورزش هم تشکر می کنم که در انتقال پول کمک زیای 

انجام داد. البته پول به حساب ویلموتس نرفته است. 

واکنش فدراسیون فوتبال به خبر فسخ قرارداد ویلموتس

اعالم فهرست نخستین گروه از بازیکنان تیم المپیک 
طبق اعالم حمید اســتیلی ســرمربی تیم المپیک نام ۱۷ بازیکن در 
فهرست گروه اول بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم فوتبال المپیک ایران 
دیده می شود که الزم است روز چهارشنبه ۱۵ آبان ساعت ۱۲ با حضور در 
هتل آکادمی المپیک خود را به کادر فنی تیم امید معرفی کنند. همچنین 
فهرســت بعدی نفرات دعوت شــده در پایان مسابقات این هفته لیگ برتر 
باشــگاه های کشور اعالم می شود. اسامی بازیکنان دعوت شده در گروه اول 
به این شرح است؛ علی کی خسروی، امید نورافکن و محمد محبی )سپاهان 
اصفهان( عارف غالمی، مهدی قائدی و حسین پور حمیدی )استقالل تهران( 
رضا جبیره و جعفر سلمانی )صنعت نفت آبادان( رضا شکاری و محمد آزادی 
)تراکتور تبریز( عارف آغاسی )فوالد خوزستان( امیر روستایی )پرسپولیس( 
ســینا شاه عباسی )داماش گیالن( امیر شبانی )فجر شهید سپاسی( محمد 
پاپی )گل ریحان البرز( علیرضا آرتا )مس کرمان( محمد کاظمی )ذوب آهن 
اصفهان(. گفتنی اســت اردوی تیم فوتبال المپیک ایران به منظور انجام دو 
مســابقه تدارکاتی برابر اندونزی در تهران آغاز می شود و اعضای این تیم ۱۹ 

آبان تهران را به مقصد جاکارتا ترک می کنند.
تجلیل از ترابی در خوزستان و همایش ملی پدافند غیرعامل

سازمان بسیج ورزشکاران سپاه حضرت ولی عصر )عج( در جریان بازی 
پرســپولیس و فوالد خوزستان، از مهدی ترابی بازیکن پرسپولیس به دلیل 

خوشحالی بعد گل این بازیکن مقابل تیم پیکان تجلیل کرد.
همچنین در حاشــیه هشــتمین همایش ملی پدافند غیرعامل که با 
حضور آیت اهلل رئیسی رئیس قوه قضائیه، سردار جاللی رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور، محمد اسالمی وزیر راه و شهر سازی، بیژن زنگنه وزیر نفت 
و جمعی از مقامات کشــوری و لشکری برگزار شد، از مهدی ترابی به دلیل 
اقدام چندی پیش وی که در شــادی پس از گل تنها راه نجات کشــور را 
اطاعت از رهبری دانسته بود، با اهدای لوح تقدیر به عمل آمد.سردار جاللی 
در این برنامه با تاکید بر اینکه ما امروز در میانه یک جنگ شناختی حضور 
داریم، تاکید کرد: اقدام مهدی ترابی الگویی از فعالیت انقالبی در این عرصه 

برای شکستن دوقطبی های کاذب است.
 این بازیکن با اخالق فوتبال کشور در جریان بازی تیم پرسپولیس مقابل 
تیم پیکان بعد از زدن گل با نشان دادن پیام )تنها راه نجات کشور=اطاعت از 
رهبری( بر روی پیراهن خود به خوشحالی پرداخت که این حرکت حمایت 

بسیاری از مردم و مسئولین را در پی داشت.
سرمربی استقالل تهدید به کناره گیری کرد

آندره آ اســتراماچونی ســرمربی اســتقالل بعد از پیروزی پنج بر صفر 
تیمش مقابل صنعت نفت آبادان گفت: من در هر تمرین به بازیکنان فشــار 
می آورم. همه بازیکنان با وجود مشــکالت با صــد درصد توان در تمرینات 
تالش می کنند اما چیــزی که من اینجا می بینیم، امکان ادامه دادن با این 
تیم وجود ندارد. خیلی از افرادی که کنار تیم هســتند، حتی یک ریال هم 
دریافتی نداشــتند. بازیکنان نیز هیچ دریافتی نداشتند. خیلی از بازیکنان 
به دلیل مشــکالت مالی حتی به تمرین نیز نمی توانند بیایند. من در سابقه 
کاری با مشکالت مختلفی روبه رو شدم. در پاناتینایکوس مشکالت مختلفی 
داشتم اما باشگاه با مربیان و بازیکنان روراست و صادق بود. من جوابی برای 
بازیکنانم ندارم. به ما می گویند هفته دیگر درست می شود و برای من ممکن 

نیست اینگونه ادامه بدهم. 
طالقانی: برنامه بازگشت ویلموتس به ایران قطعی است

عضو هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال در واکنش به خبر فسخ قرارداد 
ویلموتس می گوید برنامه بازگشــت ســرمربی تیم ملی بــه ایران قطعی و 
هماهنگ شده است. طالقانی درباره اینکه ویلموتس قراردادش را فسخ کرده 
و اکنون گفته می شــود او خواستار عقد قرارداد دیگری با شرایط جدید در 
ترکیه است، گفت: این اخبار صحت ندارد و جو سازی برخی از رسانه ها است. 
او طبق برنامه به ایران می آید و در اردوی تیم ملی فوتبال شرکت می کند. 
تیم ملی بعد از انجام ســه بازی در انتخابی جام جهانی، دو پیروزی مقابل 
کامبوج و هنگ کنگ کسب کرده و مقابل بحرین تن به شکست داده است. 
ایران در آخرین بازی دور رفت مهمان عراق است که طی آخرین خبرها، این 
بازی به جای عراق، در کشــور ثالث برگزار خواهد شد. در جدول رده بندی 
نیــز ایران بعد از عراق و بحرین، در رده ســوم قراردارد و طبق این جدول، 
شانسی برای رسیدن به دور سوم جام جهانی ندارد و باید در بازی های آینده 

امتیازات بیشتری را کسب کند.
بیرانوند با پرسپولیس تمدید می کند؟

علیرضــا بیرانوند تقریبا یک ماه پیش نشســتی را با مدیریت باشــگاه 
پرسپولیس داشت و در این جلســه تصمیم گرفته شد این بازیکن قرارداد 
بلندمدت جدیدی را با این باشــگاه امضــا کند اما هنوز این اتفاق رخ نداده 
اســت.واقعیت امر این اســت که بیرانوند برای تمدید قرارداد بلندمدت با 
محمدحســن انصاری فرد به توافق نهایی رســیده اســت اما برای امضای 
نهایی منتظر دریافت مطالباتش است. گویا بیرانوند قرارداد فصل پیشش با 
پرسپولیس بند هایی داشته که به نوعی توافق بین او و حمیدرضا گرشاسبی 
مدیرعامل وقت این باشگاه، بوده است. بر اساس این توافقات، بیرانوند مبلغ 
قابل توجهی را از باشــگاه پرســپولیس طلبکار اســت. قرار شده به زودی 
مطالبات بیرانوند پرداخت شــود تا او قرارداد جدیدی را با این باشگاه امضا 

کند.
قدوس:پولی نگرفتم که جریمه پرداخت کنم!

فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( ۲ ماه پیش سامان قدوس، هافبک تیم 
ملی کشــورمان و عضو باشگاه آمیان فرانســه را به خاطر تخلف و امضای 
قرارداد با باشــگاه اوئسکا اسپانیا ۴ ماه محروم و به پرداخت ۴ میلیون یورو 
جریمه نقــدی محکوم کرد. قدوس در تازه تریــن صحبت های خود درباره 
این محرومیت گفت: برای پشــت سرگذاشتن این اتفاق ناگوار زمان زیادی 
صرف کــردم. واقعاً این محرومیت مرا نابود کرد. مــن واقعاً از این موضوع 
متاسفم و برای بدترین دشــمنم نیز چنین اتفاقی را نمی توانم تصور کنم. 
بسیاری از دوستانم بعد از اعالم محرومیتم تالش کردند که من را آرام کنند. 
آنهــا می گفتند، به بازیکنانی فکر کن که به خاطــر مصدومیت مادام العمر 
نمی توانند فوتبال بازی کنند. اندوه و ناراحتی آنها چقدر است و آنها چگونه با 
این موضوع کنار می آیند. مقصود آنها را متوجه شدم ولی من مصدوم نشده 
بودم. چون من در بهترین شــرایط ممکن از لحاظ بدنی بودم و از هر زمان 
دیگری آماده بازی بودم و نمی توانستم خودم را با بازیکنان مصدوم مقایسه 
کنم. وی درباره جریمه مالی فیفا هم گفت: پولی دریافت نکردم! چگونه فکر 
کردند )باشــگاه اوئسکا( این حق شان است؟ چطور من ۴۳ میلیون کرون را 
پرداخت کنــم؟ االن نمی خواهم درباره این موضوع صحبت کنم. چون من 

اعتراض خودم را ارائه دادم.
انتقاد کاپیتان استقالل از مدیریت باشگاه

وریا غفوری کاپیتان اســتقالل در پایان بــازی تیمش برابر نفت آبادان 
گفت: بازیکنان اســتقالل پشت سرمربی تیم هستند. بد قولی هایی صورت 
گرفته و همه ما به این نتیجه رســیدیم. این احساس به ما دست داد که در 
حال بازی دادن مان هستند. یک حس بد به ما دست داده است. هفته بعد، 
۱0 روز دیگر، سه روز دیگر، چک های پاس نشد و سپس بخشی از چک ها را 
به ما دادند. مشکالت عدیده دیگری وجود دارد که ما را ناراحت کرده است. 
تیم ما چقدر الیق احترام است؟ یک برد ما نصف جامعه را خوشحال می کند 
و باید این میزان بی توجهی را تحمل کند؟ به عنوان یک شخص که طرفدار 
ورزش هســتم می گویم، ما فقر مدیر ورزشی در فوتبال داریم. امیدوارم یک 

روزی شود تا تیم ها بتوانند از لحاظ مدیریت، بهتر مدیریت شوند. 
کاپیتان و مربی سابق میالن به ایران آمد

ســیدورف کاپیتان و مربی سابق تیم آث میالن دیروز به دعوت یکی از 
دوســتانش به ایران آمد. او که با استقبال عالقمندان به فوتبال در فرودگاه 
رو به رو شــد، در گفت وگو با خبرنگاران گفت: هر جا می روم خیلی ســخت 
اســت که از فوتبال دوری کنم.کالرنس سیدورف در جواب به این سؤال که 
آیا چون فوتبالیست هستی این کار سخت است؟ گفت: بله، ولی من دوست 
دارم مثال از دیدن بناها لذت ببرم ولی خیلی کم فرصت این چیزها را پیدا 
می کنم. او در پاســخ به ســؤالی راجع به شناخت از ایران هم گفت: من در 
اروپا دوستان ایرانی زیادی دارم. یکی از مقاصدی که قصد سفر در سال های 
پیش رو به آن را داشتم، در کنار دیگر کشورها، ایران بود. من به کشورهای 
زیادی در دنیا ســفر کردم و ایران مقصدی بود که دوست داشتم ببینم و با 
این دعوت، خیلی خوشــحالم که باالخره این فرصت دست داد تا بیایم و با 

مردم ایران آشنا شوم.
اخراج تدارکاتچی خبرساز از فوالد 

سعید آذری مدیرعامل باشــگاه فوالد خوزستان اعالم کرد تدارکاتچی 
جنجالی تیم از باشــگاه اخراج شده است.پیش از دیدار فوالد و پرسپولیس 
در فوالد آِرنا ویدیویی در خبرورزشــی منتشر شد که مشخص بود مسئول 
تدارکات فوالد مشــغول ریختن مایعات درون بطری روی خط دروازه است. 
امروز این تدارکاتچی فوالد به دلیل رفتار غیرحرفه ای اش از باشــگاه اخراج 
شد. کمیته اخالق فدراسیون فوتبال هم قرار است توضیحاتی درباره حرکت 

این فرد بخواهد.

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال استقالل تهران با کسب پیروزی ۵ بر 
صفر برابر نفت آبادان نشــان داد که یکی از مدعیان 

کسب عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر است.
در ادامه دیدارهــای هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران، 
روز ســه شنبه دو بازی برگزار شــد که طی آن استقالل و 
ســپاهان برابر حریفان خود به برتری رســیدند. در تهران 
استقالل با نتیجه پرگل ۵ بر صفر نفت آبادان را شکست داد. 
در این بازی محمد دانشــگر)۱0(، شیخ دیاباته)۲۱(، مهدی 
قائدی)۲۶(، وریا غفوری)۳۱( و میلیچ)۷۲( برای اســتقالل 

گل زدند. 
شروع این دیدار با حمالت زهردار استقالل همراه بود و 
شــاگردان استراماچونی خیلی زود به گل برتری دست پیدا 
کردند. پس از آنکه حســین حسینی شوت آل کثیر را مهار 
کــرد، دروازه بان صنعت نفت در دقیقه ۱0 مرتکب اشــتباه 
شــد و توپ مقابل سه بازیکن اســتقالل از دستش رها شد 

که محمد دانشگر با یک ضربه آرام دروازه خالی را باز کرد.
پس از اینکه گل صنعت نفت قصد داشت دروازه حریف 
را با خطر مواجه کند اما این استقالل بود که توسط فرشید 
اســماعیلی صاحب یک موقعیت دیگر شــد اما شــوت این 
بازیکن با فاصله اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.در دقیقه 
۲0 حرکــت دیاباته به ســمت دروازه صنعت نفت با خطای 
دروازه بان صنعت نفت درون محوطه جریمه همراه شــد اما 
داور خطــا را بیرون از محوطه اعــالم کرد. این ضربه را وریا 
غفوری روی دروازه صنعت نفت ارسال کرد و شیخ دیاباته با 
ضربه سر گل دوم آبی ها را در دقیقه ۲۱ وارد دروازه مهمان 

آبادانی کرد.
پنج دقیقه بعد این مهدی قائدی بود که با شوتی محکم 
برای ســومین بار دروازه صنعت نفت را باز کرد تا شاگردان 
اســتراماچونی طوفانی ترین شروع دیدارهای این فصل خود 
را داشته باشــند. پیش از این گل شوت محکم وریا غفوری 
به تیر عمودی دروازه برخورد کرد. غفوری اما در دقیقه ۳۱ 

علیزاده: مربیگری تیم ملی 
بزرگساالن را قبول می کنم 

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران گفت: 
در صورت صالحدید فدراسیون کشتی آماده ام به تیم 
ملی بزرگساالن بروم و به عنوان مربی کارم را آغاز کنم. 
فرشــاد علیزاده درباره قهرمانی ارزشمند تیم ملی کشتی 
فرنگی امیــد ایران در رقابت های قهرمانی جهان ۲0۱۹ که با 
کسب ۳ مدال طال و ۳ برنز و در رقابت نزدیک با گرجستان و 
روسیه به دست آمد، اظهار کرد: خدا را شکر می کنم به اهدافی 
که در سر داشتیم و برای رسیدن به آن زحمت کشیده بودیم 
رسیدیم و توانستیم با کسب عنوان قهرمانی باعث شادی مردم 

ایران شویم. 
وی درباره احتمال اضافه شدنش به کادر فنی بزرگساالن 
بــا توجه به ضرورت تقویت کادر فنی بزرگســاالن با توجه به 
در پیــش بودن رقابت های المپیــک، گفت: هر تصمیمی که 
فدراســیون و مدیر تیم های ملی کشــتی فرنگی بگیرد تابع 
خواهم بود. چیزی در اینباره نشنیده ام اما اگر صالح بدانند که 
به تیم بزرگســاالن بروم و در کنار محمد بنا قرار بگیرم قطعا 

قبول خواهم کرد. 

هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران

سپاهان سومین شکست متوالی تراکتور را رقم زد
خط و نشان استقالل برای مدعیان با زدن 5 گل به نفت

توانست از روی یک ضربه ایستگاهی زیبا برای چهارمین بار 
دروازه حریف را باز کند.

نیمه دوم اما برای اســتقالل مثل نیمه اول پیش نرفت 
و این تیم عطش الزم برای رســیدن به گل های بیشــتر را 
نداشت. البته خسته شدن مهدی قائدی و شیخ دیاباته باعث 
شد استراماچونی اواسط نیمه دوم تصمیم به تعویض این دو 
بازیکن با فاصله چند دقیقه بگیرد. با این حال آبی ها در نیمه 
دوم هم زهردار بودند و هر گاه به سمت دروازه صنعت نفت 
حمله کردند تماشاگران نیم خیز شدند. در دقیقه ۷۲ میلیچ 
از روی یک توپ برگشــتی توانست با شوتی تماشایی برای 

پنجمین بار دروازه حریف آبادانی را باز کند.
اســتقالل با این پیــروزی پرگل ۱۸ امتیازی شــد و با 
چند پله صعود به رده ســوم رســید و با یک امتیاز کمتر از 
پرســپولیس همسایه رقیب سنتی اش شد. صنعت نفت هم 

۱۶ امتیازی باقی ماند.
در دیگر بازی روز سه شــنبه سپاهان در اصفهان با دو 
گل تراکتور ســازی را شکست داد تا سومین شکست متوالی 
تراکتوری ها رقم بخورد. در این بازی که در ورزشــگاه نقش 
جهان برگزار می شود، سجاد شهباززاده )۴۴( با یک ضربه سر 
توانست برای سپاهان گلزنی کند. در شروع نیمه دوم بازهم 
این ســپاهان بود که به گل رســید. در دقیقه ۵۱ کی روش 
اســتنلی دروازه تراکتور را با ضربه ســر باز کرد. شــاگردان 
امیر قلعه نویی با این پیروزی خانگی ۲۲ امتیازی شــدند و 
همچنان صدر جدول را در اختیار خود نگه داشتند. تراکتور 
هم ســومین شکســت متوالی را تجربه کرد تا همچنان ۱۷ 

امتیازی باقی بماند.
تقابل تیم های بدون تماشاگر

در ادامه هفته دهم لیگ برتر امروز پنجشــنبه ســاعت 

۱۵:۳0 در ورزشگاه شهدا شهر قدس شاید کم تماشاگر ترین 
دربــی جهان فوتبال برگزار شــود! مســابقه بیــن دو تیم 
خودرو ســاز فوتبال ایــران که امکانات مناســبی دارند و به 
معنای واقعی باشگاه هستند با این حال این دو باشگاه هوادار 
ندارند اما در این سال ها بازیکنان خوبی را پرورش داده اند و 

به فوتبال کشور معرفی کرده اند.
امــروز صف آرایی این دو تیم مقابــل یکدیگر می تواند 
جذابیت های خاص خود را داشته باشد. هر دو تیم ۹ امتیازی 
هســتند ولی پیکان به لطف تفاضــل گل بهتر در رده دهم 

جدول ایستاده و سایپا دوازدهم است.
برنامه ادامه دیدارهای هفته دهم به این شرح است:

پنجشنبه ۱6 آبان ۱3۹8
*پیکان.........................................................سایپا)ساعت ۱۵:۳0(

جمعه ۱7 آبان ۱3۹8
*ماشین  سازی تبریز............................ذوب آهن)ساعت۱۵:۳0(
*شهر خودرو.................................پارس جنوبی جم)ساعت۱۶(
*نفت  مسجدسلیمان.................نساجی مازندران)ساعت۱۶:۴۵(
*شاهین  بوشهر..............................گل گهرسیرجان)ساعت۱۷:۴۵(

عضو هیئت رئیسه اتحادیه جهانی: ایران یکی از رهبران 
کشتی جهان است 

رئیس شورای کشتی آســیا و عضو هیئت رئیسه اتحادیه جهانی با 
ارســال نامه ای موفقیت تیم های ملی کشتی زیر ۲۳ سال )امید( ایران 

در رقابت های جهانی مجارستان را تبریک گفت. 
در متن نامه تورلیخانوف آمده اســت: جناب آقــای علیرضا دبیر 
رئیس فدراســیون کشتی جمهوری اسالمی ایران، رئیس عزیز، دوستان 
عزیز کشــتی،   از صمیم قلب عملکرد موفق کشــتی گیران شــما در 
مســابقات قهرمانی زیر۲۳ جهان در بوداپست را تبریک می گویم. آنها 
موفق شــدند ۶ مدال طال، ۱ نقره و ۵ برنز کسب کنند. این نتیجه بار 
دیگر تأیید کرد که ایران یکی از رهبران کشــتی جهان اســت. برای 

فدراسیون و کشتی گیران شما آرزوی موفقیت می کنم.
پایان هفته پنجم لیگ برتر تکواندو 

در پایان رقابت های هفته پنجم از دور رفت لیگ برتر تکواندو، تیم 
پاس قوامین صدرنشین شد، لوازم خانگی کن جایگاه دومی را به خود 

اختصاص داد و شهرداری ورامین در رده سومی قرار گرفت.
دیدارهای هفته سوم تا پنجم از دور رفت هجدهمین دوره مسابقات 
لیگ برتر جوانان و بزرگساالن مردان »جام خلیج فارس« یادواره شهید 
عبدالکریم کجبافی با حضور تیم های شــهرداری ورامین، دانشگاه آزاد 
اســالمی، لوازم خانگی کن، پاس قوامین، پاالیش نفت آبادان، صنعت 
مس کرمان، فرمانیه، کانون تکواندوکاران مهاجر و یزدان در فدراسیون 
تکواندو برگزار شد. در پایان رقابت های هفته پنجم، تیم پاس قوامین با 
کســب ۱۳ امتیاز صدر جدول رده بندی را به خود اختصاص داد، لوازم 
خانگی کن با ۱۲ امتیاز در رده دوم قرار گرفت و شــهرداری ورامین با 

۱0 امتیاز سوم شد.
ورزشکار المپیکی هلند به ۸ سال زندان محکوم شد 

ورزشــکار المپیکی هلند به خاطر حمل مواد مخدر به ۸/۵ ســال 
زندان محکوم شد.

خبرگزاریDPA  آلمان اعالم کرد مادیا غفور ورزشکار المپیکی هلند 
به خاطر پیدا شــدن قرص های اکســتازی و کریستال به ارزش ۳.۷۳ 
میلیون دالر به ۸.۵ ســال زندان محکوم شد.گزارشــات حاکی از این 
اســت، این ورزشکار ۲۷ ساله در ماه ژوئن در مرز التن آلمان به خاطر 
حمل ۵0 کیلو اکســتازی و ۲ کیلو کریســتال با مقدار ۱۱.۹۵0 یورو 
توسط پلیس دستگیر شــد. این ورزشکار در بازی های المپیک ۲0۱۶ 

ریو در ماده ۴ در ۱00 متر برای تیم هلند رقابت کرده بود.
اتحادیه دوومیدانی هلند نیز اعالم کرد از این اتفاقات متعجب شده 
و ادعای غفور را در این خصوص بررســی می کند تــا ببیند چه افراد 

دیگری درگیر ماجرا هستند.

IOC بودجه 5 میلیون دالری
 برای نگه داشتن نمونه های 

دوپینگ  تا ۱0 سال 
کمیته بین المللــی المپیک )IOC( اعالم کرد بودجه ۵ 
میلیون دالری را برای نگه داری نمونه های اخذ شــده تا ۱0 

سال هزینه خواهد کرد.
بودجه ای به مبلغ ۵ میلیون دالر از ســوی کمیته بین المللی 
المپیک )IOC( به فدراســیون های بین المللی و آژانس های ملی 
مبارزه با دوپینگ اختصاص داده می شود تا آنها بتوانند نمونه های 
اخذ شــده را تا ۱0 ســال ذخیره کنند.توماس باخ رئیس کمیته 
بین المللی المپیک این پیشنهاد را به عنوان بخشی از بودجه ۱0 

میلیون دالری برای مبارزه با دوپینگ مطرح کرده است.
رئیس کمیته بین المللی المپیک در پنجمین نشســت آژانس 
جهانی مبارزه با دوپینگ از فدراسیون های بین المللی و آژانس های 
ملی مبارزه با دوپینگ درخواست کرد تا نمونه ها را ۱0 سال بعد از 
اخذ آنها ذخیره کنند تا به این صورت امکان تجزیه و تحلیل دوباره 
وجود داشته باشد. بعد از جلسه ای که ماه گذشته در لوزان برگزار 
شــد، هیئت اجرایی IOC اعالم کرد آنها برنامه  دارند تا به صورت 
درازمدت نمونه هــا را نگه دارند. توماس باخ حاال با این بودجه در 

تالش است این وعده ها را عملی کند.

خواندنی از ورزش ایران
* مهدی خدابخشی درباره حضور خود در صربستان و مبارزه برای این کشور در رویدادهای بین المللی گفت: ماجرای 
رفتن من به صربســتان با دیگران متفاوت  است. تقدیر و سرنوشتم اینگونه بود که زندگی شخصی و فعالیت ورزشی 
خود را در کشور دیگری ادامه دهم. ۸ ماه است که در این کشور زندگی و تمرین می کنم و حدود ۵ ماه است که با 
دخترمورد عالقه ام که تکواندوکار اســت، ازدواج کرده ام. متاسفانه مادرهمسرم مبتال به سرطان است. بیماری ایشان 
به گونه ای اســت که تنها می شود روند پیشــرفت آن را کنترل کرد و به همین دلیل نیاز به مراقبت های ویژه دارد. 
همین مســئله باعث شده تا همسرم مجبور به زندگی در صربســتان باشد و من نیز برای حمایت از او و مادرش در 

این کشور هستم.
* طی حکمی از سوی رئیس فدراســیون بوکس، رضا مهدی پور به عنوان مدیر تیم های ملی بوکس 
انتخاب شد. مهدی پور از پیشکسوتان بوکس ایران است که سابقه هدایت تیم های نونهاالن، نوجوانان 

و جوانان را دارد.
* از ســوی کمیته ملی المپیک ۳۷ میلیارد ریال به حســاب فدراسیون های ورزشــی واریز شد. کیکاوس سعیدی 
سرپرســت دبیرکلی کمیته ملی المپیک گفت: در این مرحله، مبلغ ۳۷ میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال به حســاب ۴۳ 
فدراسیون واریز شد. وی ادامه داد: به رغم آنکه ۵ ماه تا پایان سال باقی مانده است ولی اکثر فدراسیون ها ۹0 درصد 
از بودجه مصوب سال ۹۸ خود را دریافت نموده اند تا نگرانی از بابت دریافت بموقع بودجه از سوی کمیته ملی المپیک 
نداشــته باشــند. البته در این میان برخی فدراسیون ها در فهرستی که از ســوی کمیته المپیک منتشر شد حضور 
نداشتند.یکی از مسئوالن کمیته ملی المپیک در این مورد توضیح داد که پرداخت بودجه برای همه فدراسیون ها به 
صورت همزمان اقدام می شود اما شش فدراسیون نتوانستند حساب خود را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و شماره اش 
را به کمیته اعالم کنند. به همین خاطر مثل سایر فدراسیون ها بودجه اختصاص یافته را دریافت نکردند. کمیته ملی 

المپیک منتظر اعالم شماره حساب این شش فدراسیون است تا سهم آنها را نیز به حساب شان واریز کند.

آگهی تغییرات شرکت تعاونی اتحادیه شرکت های تعاونی 
روستائی شهرستان بوئین  زهرا به شماره ثبت 7۴ 

و شناسه ملی ۱0۸۶۱۴۲0۴77
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/07/14 و تائیدیه شــماره 205/18/111/184/1212 مورخ 
1398/07/15 اداره تعاون روســتائی شهرســتان بوئین زهرا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غفور ناصحی کد 
ملی 5099475361 به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی روستائی هفده شهریور شناسه ملی 10980044947 
به ســمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله یونســی برزگر کد ملی 5098751950 به نمایندگی از طرف 
شــرکت تعاونی روستائی آزمون شناســه ملی 10861924512 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای 
ابوالحســن کریمی کد ملی 5388538354 به نمایندگی از طرف شــرکت تعاونی روستائی آرش شناسه ملی 
10862139214 به ســمت منشــی هیئت مدیره- آقای علی حیدری کد ملی 4390334751 به نمایندگی 
از طرف شــرکت تعاونی روســتائی سعید شناسه ملی 10861649137 به ســمت عضو هیئت مدیره- آقای 
مســعود حاجی شــفیعی کد ملی 4322346014 به نمایندگی از طرف شــرکت تعاونی روستائی ناصر شناسه 
ملی 10861933822 به ســمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل رجبی فر فرزند عباس به شــماره ملی 
4322565328 به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه چک ها و قراردادها و اســناد و اوراقی 
که ایجاد تعهد برای اتحادیه نماید و یا تمام و یا قســمتی از حق اتحادیه را منتفی ســازد به استثنای مواردی 
که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری اتحادیه ترتیب خاصی داده باشــد پس از تصویب هیئت مدیره با 
امضــای رئیس هیئت مدیــره و مدیرعامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود در غیاب رئیس هیئت مدیره نائب 
رئیس حق امضاء دارد ولی اوراق عادی اتحادیه با امضاء مدیرعامل صادر خواهد شــد مگر مراســات هیئت 

مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوئین زهرا

شناسه آگهی: )653876(

کارت فعالیت ناوگان عمومی به شماره 4160372 متعلق به ماشین بادسان به شماره 
انتظامی 749ع15 ایران 63 مدل 1383 رنگ ســفیدموتور ADW0578M شاسی 
NAD082A386B104935 به نام فرهاد شــاهدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاست.
کارت فعالیــت نــاوگان عمومــی بــه شــماره 2518035 متعلــق بــه کامیــون 
 بــاری فلــزی الونــد BJ1051VCJEA-F آتومــارک بــه شــماره انتظامــی
 ISF38S314189009166 444ع39 ایران 73 مدل 1390 رنگ سفید روغنی موتور 

شاسی NADV4JBB4AJ047965 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بدینوسیله اعام می گردد سند مالکیت و برگ سبز خودروی 
چری مدل 95 به رنگ مشــکی متالیک به مالکیت خانم 
عاطفه جمیلی فاز به شماره انتظامی ایران 74-825 ص 25 
شماره موتور MVME4G15BABG000501 شماره 
شاسی NATFCANH4G1000617 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

کارت مشــخصات و شناســنامه مالکیــت کامیــون 
بنز تک بــاری چوبی رنگ نارنجــی ظرفیت 19 تن 
 تیــپ 52/1924 مــدل 1981 بــه شــماره انتظامی
 197ع22 ایران 45 شــماره موتور 500569 و شماره 
شاســی 114859868 به مالکیت مریم اسدی بهجت 

فرزند عباس مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

تاسیس شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت 
 ۱59۱0 ثبت  به شماره   ۱۳9۸/0۸/۱۱ تاریخ  در 

به شناسه ملی ۱۴00۸7۳۲5۸0
ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم 
آگهی می گردد.1- موضوع: تهیه و توزیع و عرضه محصوالت باغبانی و کشاورزی و 
گل های آپارتمانی و زینتی و گلخانه ای و دکوراسیون گل و گیاه از قبیل چوب و فلز 
و گلدان. ایجاد و احداث گلخانه و تولید و پرورش انواع گل های آپارتمانی و زینتی و 
گیاهان دارویی و زعفران. باغداری،کشت و صنعت، پرورش انواع گل های آپارتمانی 
و زینتی،احــداث و نگهداری فضای ســبز- تهیه و توزیع نهاده های کشــاورزی و 
گلخانه ای.حضــور در نمایشــگاه های داخلی و خارجی به منظــور نمایش عرضه و 
فــروش محصوالت تولیــدی تعاونی از قبیل کود و ســم و گل و گیاه و تجهیزات 
مرتبط به منظور عرضه مســتقیم محصوالت و قطع دســت واسطه ها. همکاری در 
جهت بهبود تولیدات کشــاورزی و گلخانه ای به ویژه گل های آپارتمانی و زینتی و 
دستیابی به نهاده های کشــاورزی و صنعتی ارزان و مرغوب و تولیدات با کیفیت از 
قبیل کود و ســم و خاک و گل و گیاه. همکاری مستقیم با تولیدکنندگان و تبلیغات 
مرتبط با فروش مســتقیم الکترونیکی و سایت شرکت تعاونی. صادرات و واردات و 
خریــد و فروش محصوالت گلخانه ای و گل هــای آپارتمانی و زینتی و انجام کلیه 
فعالیت های تعاونی در داخل و خارج کشور و شرکت در مناقصه ها و مزایده ها و قبول 
پروژه های دولتی و خصوصی در داخل و خارج کشور و راه اندازی و ایجاد و مشارکت 
هرگونه نمایشگاه و بازارچه و تامین و تبلیغ و فروش در تمام فعالیت های تعاونی.اخذ 
وام قرض الحسنه و سایر تسهیات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و 
اعتباری و اشــخاص حقیقی و حقوقی دیگر. اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی 
از دولت، اشــخاص حقیقی و یا حقوقی تودیع وجوه به حســاب سپرده بلند مدت و 
کوتاه مدت در بانک ها.مشــارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی با اولویت تعاونی ها. 
خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکت ها و موسسات عمومی، تعاونی 
و یا خصوصی تبصــره1. در صورتیکه برای انجام هریــک از فعالیت های موضوع 
تعاونی،نیــاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصاح قانونی باشــد تعاونی مکلف به اخذ آن 
است.)ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.(2. 
مــدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3. مرکز اصلی: اســتان قزوین، شهرســتان 
قزوین، بخش مرکزی،شــهرقزوین،محله پونک، خیابان وصــال، خیابان پیروزی، 
پاک 0، طبقه همکف کد پســتی 3414789378، 4. ســرمایه شخصیت حقوقی: 
2/100/000 ریال نقدی منقسم به 7 سهم 300000 ریالی بانام می باشد که تمامی 
مبلغ 2/100/000 ریال آن طی گواهی بانکی مورخ 1398/05/31 نزد بانک توسعه 
تعاون شــعبه مرکزی قزوین پرداخت گردیده اســت 5. اولیــن مدیران:5-1 آقای 
سبحان کاظمی به شــماره ملی 4310778674 به سمت رئیس هیئت مدیره 2-5 
آقای هدایت احمدی به شــماره ملی 5909917137 به ســمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 5-3 آقای حســین قدیری به شــماره ملی 4310330118 به سمت منشی 
هیئت مدیره و مدیرعامل 5-4 خانم خدیجه حسین پور به شماره ملی 4322060633 
به ســمت عضو علی البدل هیئت  مدیره 5-5 خانم پروین ســعیدی به شماره ملی 
4322065716 به ســمت عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت 3 ســال انتخاب 
گردیدند.6 . دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اســناد رسمی و تعهدآور بانکی از 
قبیل چک و ســفته و برات و اوراق بهادار به امضای آقای سبحان کاظمی )رئیس 
هیئت مدیره ( به اتفاق آقای حسین قدیری)مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر می باشد 
و کلیه اوراق عادی و نامه ها به امضای آقای حسین قدیری)مدیرعامل( ومهر شرکت 
معتبر است. 7 .اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 . بازرسان: 8-1 آقای ابوالفضل 
قدیری به شــماره ملی 4391201860 به سمت بازرس اصلی 8-2 آقای مصطفی 
قدیری به شــماره ملی 4324481261 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین

شناسه آگهی:)653875(

برگ ســبز خودرو ســواری پراید جی تی ایکس  آی به شــماره پاک 375 ن 89- ایران 14 
به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1387 و شــماره موتور 2278885 و شــماره شاســی 

 S1412286687693 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــ

پروانه تردد و شناســنامه مالکیت برگ ســبز خودرو ســواری هاچ بــک کیا ریو به 
شــماره پــاک 49757- اروند به رنگ نوک مــدادی مدل 2016 و شــماره موتور 
 G4FAFS906029 و شماره شاسی  KNADN512BG6735593 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانی و برگ ســبز خودرو ســواری پژو  PARS XU7 به شــماره پاک
227 و 73- ایــران 14 بــه رنــگ ســفید- روغنی مــدل 1393 و شــماره موتور 
 124K0475655و شماره شاســی  NAAN01CA7EH140313 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــ

ســند کمپانی و برگ سبز خودرو ســواری پژو  405GLX-XU7 به شماره پاک 
557 ب 55- ایــران 24 به رنگ خاکســتری- متالیک مدل 1396 و شــماره موتور 
124K1057514 و شماره شاســی  NAAM11VE7HK002183 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالهادی شــهرت  فرحانی نهر یوسفی نام پدر نعیم به شناسنامه 903 صادره از خرمشهر 
درخواســتی به خواســته صدور گواهی  حصر وراثت تقدیم و توضیــح داده که  .... مرحوم بدریه 
شــهرت ســالمیان به شناســنامه 37692 صادره آبادان در تاریخ 93/12/13 در آبادان اقامتگاه 
.... فــوت ورثه اش عبارتنــد از 1- متقاضی مهری جودان فرزنــد محمد به ش ش  566 صادره 
از خرمشــهر دختر متوفی 2- احمد جودان فرزند محمد بــه ش  ملی 1828559385 صادره از 
خرمشهر پسر متوفی 3- علی جودان فرزند محمد به ش ش 201 صادره از ماهشهر پسر متوفی 
4- فاطمه جودان فرزند محمد به ش ش 4786 صادره از ماهشهر دختر متوفی 5- سمیره جودان 
فرزند محمد به ش ش 6448 صادره از خرمشــهر دختر متوفی 6- زهرا جودان فرزند محمد به 
ش ش 7766 صادره از ماهشهر دختر متوفی 7- معصومه جودان فرزند محمد به ش ش 49149 
صادره از آبادان دختر متوفی 8- زینب جودان فرزند محمد به ش  ملی 1950834336 به تاریخ 

تولد 1360/7/10 صادره از ماهشهر دختر متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهی ظرف یــک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر و هر وصیت نامه به جز ســری و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از 

درجه اعتبار ساقط است.
قاضی شعبه شورای حل اختالف دادگاه عمومی
بندر امام خمینی)ره(- وحید خندانی

اینجانــب عبدالمحمد کمالیان مالک خودرو ســواری پژو 206 به شــماره 
انتظامی 119 ن 32 ایران 93 به شــماره موتور 13086002511 و شــماره 
شاسی 10880388 به علت فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشت المثنی 
نموده اســت. چنانچه هرکــس ادعایی در مورد خــودرو مذکور دارد ظرف 
مدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی یکسال است.

آگهی تغییرات شرکت چای تندرستی دلستان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۶0 

و شناسه ملی ۱0۱90000۴9۱
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1398/6/27 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه حساب سود و زیان منتهی به سال 1397/12/29 
به تصویب رســید. - آقای مصطفی فاح پور فرزند محب اله بشماره شناسنامه 155 و 
کد ملی 0072175974 بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا زنجانی به شماره ملی 
4900049271 به ســمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - 
آقای آرش صفری به شماره ملی 0070690243 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
آفاق شادمانی به شماره ملی 0035112255 به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت 
مدیره برای مدت 2 ســال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک- سفته- بروات- قراردادها و عقود اسامی و اوراق عادی و اداری 
با امضاء آقــای آرش صفری)رئیس هیئت مدیره( و خانم آفاق شــادمانی)مدیرعامل 
و نایــب رئیس هیئت مدیره( متفقا همراه با مهر شــرکت معتبر می باشــد. - روزنامه 

کثیراالنتشار کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبالغ 
شناسه آگهی: )652188(

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت دوم(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهروز عســاکره فرزند عبدالحســن به شماره شناســنامه 1111 صادره از ماه شهر در مقطع 
کارشناســی رشته مهندســی عمران - عمران صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسامی با شــماره 138510601407 مورخ 
86/10/19 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود، اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 
واحد اهواز به نشــانی: اهواز - فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 68875-61349 و صندوق پستی 

1915 ارسال نماید.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب بهروز عســاکره فرزند عبدالحســن به شماره شناســنامه 1111 صادره از ماه شهر در مقطع 
کارشناســی ارشد ناپیوسته رشته مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ســاخت صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 
11/130561 مفقود گردیده اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسامی 
واحد اهواز به نشــانی: اهواز - فلکه کارگر )فرهنگ شهر( خیابان کارگر جنوبی کدپستی 68875-61349 و صندوق پستی 

1915 ارسال نماید.
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یادبود شهید مدافع حرم حامد کوچک زاده
یزیدیان زمانه و تکرار داستان کربال

شهید مدافع حرم حامد کوچک زاده، از 
فعاالن و دغدغه مندان فرهنگی در اســتان 
گیالن بود که با شهادت در راه دفاع از حرم 

آل اهلل، راه مقدس خود را جاویدان ساخت.
وی ۲۸ شــهریور۱۳۶۱ در شهرســتان 
رشــت متولد شد و روز ۱۲ بهمن در جریان 
آزادسازی شــهرهای نبل و الزهرا در حلب 

سوریه به شــهادت رسید. شــهید مدافع حرم، حامد کوچک زاده در 
بخش هایی از وصیت نامه اش نوشــته است: »سالم و درود ما بر همه 
دلــدادگان حضرت اربــاب که درس آزادگی و مبــارزه و قیام را به ما 
آموخــت تا زیر بار ظلم و ســتم نرویم و در هر زمــان و مکان مقابل 
یزیدیان زمانه که مصداق آن همین آمریکا )شــیطان بزرگ( اســت، 
بایســتیم، یزیدیان زمانه ای که با به وجــود آوردن گروه های تکفیری 
مانند داعش درصدد نابود کردن اســالم حقیقی هستند.مراقب باشید 
و اجازه ندهید داســتان کربال دوباره تکرار شــود.هنوز جنگ به پایان 
نرســیده، باور کنید که جنگ هســت و جنگ امروز بســی سخت و 
دشوارتر از دفاع هشت ساله است، دشمن با تمام قوا از زمین و آسمان 
در حال حمله به مرزهای اعتقادی و ایمانی ماست. حرکتی کنید. واهلل 
قسم که اگر هر کدام از ما به »بی تفاوتی« برسد، یعنی اینکه دشمن تیر 
خالص به ما زده اســت. دشمنان قسم خورده  ما در صدد از بین بردن 
آرمان های شیعه هستند، همانا که آرمان ما، تحقق بخشیدن به عدالت 

در کره زمین و ستاندن حق مظلومان و ستمدیدگان عالم است.«

حدیث دشت عشق

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

1106401311222. سپاهان

210613115619. پرسپولیس 

3105322191218. استقالل     

4852183517. شهر خودرو

510523118317. تراکتور      

61044275216. فوالد        

216-71044279. صنعت نفت آبادان

8927075213. نفت  مسجدسلیمان

310-992431215. نساجی مازندران

109234151509. پیکان         

49-119234913. ماشین سازی تبریز

59-129234914. سایپا            

38-139153710. پارس جنوبی جم

37-149144811. ذوب آهن          

54-15804438. گل گهرسیرجان

171-169018421. شاهین شهرداری بوشهر


