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حدیث دشت عشق

صفحه 9
 شنبه ۱۸ آبان ۱۳9۸ 
۱۱ ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۲۴

دوره ریاست چهارساله مهرداد علی قارداشی بر فدراسیون تنیس روی میز به پایان رسید.
فدراســیون تنیس روی میز هم با پایان دوره ریاســت مهرداد علی قارداشی به جمع فدراسیون هایی پیوست که باید در انتظار 
برگزاری انتخابات باشد. قارداشی در ۱۶ آبان سال ۹۴ با کسب ۳۵ رای از ۳۹ آرا ماخوذه به عنوان رئیس فدراسیون تنیس روی میز 

انتخاب شد و اکنون در ۱۶ آبان ۹۸ دوره چهار ساله ریاست او به پایان رسیده است.
بر این اســاس فدراسیون تنیس روی میز باید منتظر تعیین سرپرست از ســوی وزارت ورزش و سپس انجام مراحل برگزاری 

انتخابات باشد.
اکنون فدراسیون های والیبال، دوومیدانی، تنیس، همگانی، جانبازان و معلوالن، ورزش های رزمی، تنیس روی میز ،پزشکی ورزشی 
منتظر تعیین تکلیف و برگزاری انتخابات هستند. چند ماه دیگر نیز باید چهار سال ریاست پهلوان زاده بر فدراسیون شطرنج به پایان 
می رسد. به نظر می رسد وزارت ورزش باید زودتر فکری به حال فدراسیون هایی کند که مدت ریاست رؤسای آن به پایان رسیده است. 

ورزش ایران تابستان سال آینده باید در رقابت های المپیک شرکت کند و شرایط موجود به نفع هیچ کس نیست.

مدت ریاست یک مدیر ورزشی دیگر به پایان رسید
امیر سرخوش اسنوکر باز ایرانی که یکی از مدعیان اصلی رقابت های اسنوکر قهرمانی جهان بود در این 

مسابقات حاضر به رقابت با حریفی از رژیم صهیونیستی نشد و از دور رقابت ها کنار رفت.
رقابت های اســنوکر قهرمانی جهان هفتم تا هجدهم آبان ماه به میزبانی کشور ترکیه در حال برگزاری است. در این 
مسابقات امیر سرخوش یکی از نمایندگان ایران که شانس کسب عنوان داشت، مقابل حریفی از رژیم صهیونیستی حاضر 
به رقابت نشد و از این رقابت ها کنار رفت. این ملی پوش اسنوکر در مرحله مقدماتی این مسابقات درخشش بسیار خوبی 
داشت و فدراسیون جهانی بیلیارد و اسنوکر )IBSF( از عملکرد خوب اسنوکر باز ایرانی در سایت اصلی خود خبر داده و 

بازی او را تحسین کرده بود. همچنین او یکی از مدعیان اصلی و شانس کسب مدال در این رقابت هابود. 
تیم ملی اسنوکر ایران در بخش بانوان با ترکیب ارمغان حسنی، مریم ابراهیمی، سارا و پری بهاروندی، در بخش آقایان 
با ترکیبی متشــکل از امیر سرخوش، علی روشنی کیا، سیاوش مزینی و میالد کاشانی و در بخش پیشکسوتان با ترکیب 

مجتبی سرافرازی، وحید شیرازی، محمدعلی علی پور و محمود محمدی آقاجری در این رقابت ها شرکت کرده است.

ملی پوش اسنوکر ایران حاضر به رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی نشد 

تیم های پتروشــیمی، ذوب آهن، شــهرداری 
گرگان،نفــت، اکســون و توفارقــان در هفته دوم 
به شکست  باشگاهی بســکتبال موفق  رقابت های 

حریفان خود شدند.
هفته دوم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور 
پنجشنبه با برگزاری 7 دیدار در تهران، بندرعباس، قزوین، 

گرگان، بندرامام خمینی)ره(، کرمان و آذرشهر برگزار شد. 
در چارچوب این دیدارها و در بندرامام تیم پتروشیمی 
موفق شد حریف مشهدی خود را شکست دهد و با مجموع 
۴ امتیاز صدرنشینی اش را تثبیت کند. گرگانی ها در دیدار 
خانگــی برابر نیروی زمینی پیروز شــده و دومین برد خود 
را جشــن گرفتند. بدین ترتیب نیروی زمینی که در هفته 
نخســت هم شکست خورده بود در انتهای جدول رده بندی 
باقــی ماند. ذوب آهن که این فصل را با شکســت آغاز کرد 

موفق شد درمصاف با صنعت مس کرمان پیروز شود. در سایر 
دیدارها هم تیم های نفت آبادان، اکســون تهران و توفارقان 

آذرشهر حریفان خود را با شکست مواجه کردند.
در حســاس ترین بــازی هفته هم، تیم مهــرام تهران 
توانست مقابل شــیمیدر قم مهمان قدرتمند خود در یک 
بازی نفس گیر، ۸۳ بر ۸۲ به برتری برسد. نتیجه دیدارهای 

هفته دوم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
*مهرام تهران ۸۳- شیمیدر قم ۸۲

* شهرداری گرگان 7۸- نیروی زمینی تهران ۴۹
* پتروشیمی بندرامام ۸۴- آویژه صنعت مشهد ۴۳

* شهرداری بندرعباس ۵۸- نفت آبادان ۶۳
* صنعت مس کرمان 7۸- ذوب آهن اصفهان ۹۶
* شورا و شهرداری قزوین ۶۲- اکسون تهران ۶7

* توفارقان آذرشهر ۹۳- رعد پدافند هوایی ۸۵

مهرام فاتح حساس ترین بازی هفته دوم لیگ برتر بسکتبال

نکته  ورزشی

تصمیم گیری رئیس فیفا برای یک موضوع داخلی فوتبال ایران

توافق پنهانی در ورزش صورت گرفته است؟!

یادی از شهید مدافع حرم نوید صفری
عقدکنانی که سر مزار شهدا برگزار شد

آگهی مزایده عمومی 
شماره 9۸/۳

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
استان خوزســتان به استناد مجوز شــماره 99980151 
وزارت امور اقتصاد و دارایی، تعداد 4 دستگاه خودرو که قابلیت 
تبدیل پالک را دارد به شــرح ذیل را از طریق مزایده عمومی 
با جزئیات در اســناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت به فروش می رساند.
شماره انتظامیمدلنوع خودروردیف

ایران11-943 الف 138411پژو سواری 405 جی ال ایکس آی1

ایران 11-456 الف138516مزدا وانت دوکابین بی 2000 آی2

ایران 11-813 الف138514وانت نیسان دوکابین دی ایکس3

ایران 11-821 الف 138514وانت نیسان دوکابین دی ایکس4

زمان انتشار: 1398/8/18
مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 1398/8/18 لغایت 1398/8/28

تاریخ بازدید: 1398/8/18 لغایت 1398/8/25
زمان بازگشایی: 1398/8/29

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرایند مزایده، شــامل خرید و دریافت اســناد مزایده، ارسال 
پیشنهاد قیمت، بازگشــایی پاکات، اعالم برنده، واریز وجه مزایده در بستر 

سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
تبصره:  چــک تضمینی برای هر خودرو به صورت جداگانه در وجه مرکز 
تحقیقات و آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی اســتان خوزستان در پاکت 

الک و مهر شده، تحویل مرکز شود.
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی 
و منابع طبیعی خوزستان

تلفن تماس: 061-33737247

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی

بدینوســیله به آقای محمد ادریسی فرزند یداله بشناسنامه 808 صادره از میبد به نشانی میبد 
جنجال آباد کوچه خبازان پالک اب 8717 کد پســتی 8961654655 ابالغ می شــود که به 
بانــک صنعت و معدن برای وصول مبلغ 600/000/000 ریال اصل بدهی به موجب ســند 
رهنی 126576 مورخ 1391/4/22 علیه شما تقاضای صدور اجرائیه شده و پرونده به کالسه 
9800162 در این اجرا تشکیل گردیده و طبق ابالغ شماره 139805121035003515 مورخ 
98/7/16 مامور ابالغ آدرس شــما شناسایی نگردیده اســت و بستانکار هم نتوانسته آدرس 
شــما را معرفی نماید لذا برابر تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد شده یک 
مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود و چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
که روز ابالغ محسوب می شــود در پرداخت کلیه بدهی و حقوق دولتی پرونده اقدام ننمایید 
طبق درخواســت بستانکار اموال و دارایی های شما بازداشت و برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 98/8/18
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد- یوسف جعفری ندوشن

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ آیین نامه 
اجرای اسناد رسمی

بدینوســیله به خانم فاطمه زارع مهرجردی فرزند عبدالرضا بشناســنامه 69 صادره از میبد به 
نشانی میبد جنجال آباد کوچه خبازان پالک اب 8717 کد پستی 8961654655 ابالغ می شود 
که به بانک صنعت و معدن برای وصول مبلغ 600/000/000 ریال اصل بدهی به موجب سند 
رهنی 126576 مورخ 1391/4/22 علیه شما تقاضای صدور اجرائیه شده و پرونده به کالسه 
9800162 در این اجرا تشکیل گردیده و طبق ابالغ شماره 139805121035003517 مورخ 
98/7/16 مامور ابالغ آدرس شــما شناسایی نگردیده اســت و بستانکار هم نتوانسته آدرس 
شــما را معرفی نماید لذا برابر تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 مذکور مراتب یاد شده یک 
مرتبه در یکی از جراید کثیراالنتشــار آگهی می شــود و چنانچه ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
که روز ابالغ محسوب می شــود در پرداخت کلیه بدهی و حقوق دولتی پرونده اقدام ننمایید 
طبق درخواســت بستانکار اموال و دارایی های شما بازداشت و برابر مقررات اقدام خواهد شد. 

تاریخ انتشار: 98/8/18
مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میبد- یوسف جعفری ندوشن

شــهرداری خورموج در نظر دارد طبق مجوز شــماره 60 مورخه 1398/3/28 شــورای اســالمی شهر 
خورموج نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران تخصصی برای واگذاری امتیاز بهره برداری، تفکیک و جمع آوری 

پسماندهای خشک و تر در سطح شهر خورموج و سایت پسماند اقدام نماید.
افــراد حقوقی متقاضی می توانند از تاریخ 1398/8/13 تا تاریخ 1398/8/20 جهت دریافت اســناد به آدرس: 

خورموج - خیابان حامد شهرداری خورموج واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.
 ضمنا مهلت تحویل اســناد تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/9/4 می باشــد و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت

 9 صبح روز سه شنبه مورخه 1398/9/5 می باشد.
هزینه درج آگهی و کارشناسی تعیین قیمت پایه مزایده به عهده برنده مزایده می باشد.

روابط عمومی شهرداری خورموج        تاریخ درج نوبت اول 1398/8/13        تاریخ درج نوبت دوم 1398/8/18

نوبت دومآگهی فراخوان ارزیابی کیفی مرحله دوم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی

 و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رأی شــماره 139860309001001431 مورخــه 1398/7/15 هیــأت اول 
موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین پرونده کالســه 
1397114409001000393 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی صنایع نسوز آپادانا 
قزوین به شماره شناسه 1086146498 صادره از قزوین در ششدانگ یک قطعه زمین 
صنعتی به مســاحت 10851/83 مترمربع پالک 59 اصلی واقع در لیابخش 8 قزوین 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/07/30                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/08/18
حسن غالمحسینی - رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه ۱ قزوین

این عکس متعلق به پســر بچه ای اســت که در مورخه 
1395/07/23 در روســتای دوراهان از توابع شهرستان 
بروجن با گروه خونی o+ پیدا شــده اســت لذا چنانچه 
کســانی ادعایی مبنــی بر مفقودی طفــل مذکور دارند 
با همراه داشــتن کارت شناســایی معتبــر جهت انجام 
آزمایشات DNA به شــعبه اول دادگاه عمومی بخش 

گندمان مراجعه نمایند. 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی
بخش گندمان- مردانی

قهرمان کشــتی جهان و عنــوان دار 
المپیــک در اقدامی ارزنده بــا حضور در 
زارع  از میثم  آباد کنگاور  روســتای طاهر 
دارنده مدال برنز نوجوانان جهان در ســال 

۲۰۱۷ میالدی عیادت کرد.
میثــم زارع بیســت روز قبل بــرای درمان 
شبکیه چشــم خود به همدان سفر کرده بود اما 
در راه بازگشت به روستای محل سکونت خود براثر 
تصادف و واژگونی خودرو دچار آسیب نخاعی شد.

این کشتی گیر آزادکار بالفاصله در کرمانشاه 
توسط دکتر سعیدی تحت عمل جراحی قرار گرفت و در حال حاضر در منزل مراحل درمان خود را پشت سر می گذارد.

حسن رحیمی دارنده مدال برنز المپیک ۲0۱۶ ریو و طالی سبک وزن جهان روز گذشته با حضور در منزل میثم زارع 
دارنده مدال نقره نوجوانان آسیا در جریان روند درمان این کشتی گیر قدرتی قرار گرفت و قول داد در حد توان با کمک دیگر 

همراهان خود از این کشتی گیر مستعد حمایت کند تا وی هر چه زودتر سالمتی کامل خود را به دست بیاورد.

عیادت حسن رحیمی از دارنده مدال برنز کشتی نوجوانان جهان

سرویس ورزشی-
از فدراسیون فوتبال حکایت  اطالعات دریافتی 
از آن دارد کــه ویلموتس به همراه دســتیارانش 
راهی ترکیه شده و مشــکل پرداختی دستمزد او و 
دستیارانش در این کشور حل خواهد شد. سرمربی 
بلژیکی تیم ملی فوتبال با دریافت بخشی از مطالبات 

خود احتماال امروز به تهران می آید.
در حالــی که کمتــر از یک هفته به برگــزاری بازی 
تیم هــای فوتبال ایران و عراق زمان باقیمانده اســت، اما و 
اگرها درباره آخرین وضعیت کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران 
به قوت خود باقیست. چندی قبل بود که رسانه های بلژیکی 
اعالم کردند که ویلموتس به دلیل دریافت نکردن مطالبات 

مالی خود دنبال فسخ قراردادش با تیم ملی ایران است.
این خبر بازتاب بســیاری در رسانه های داخلی داشت 
تا جایی که تاج رئیس فدراسیون فوتبال را وادار به واکنش 
کــرد و او گفت: به دلیل مشــکالت بانکــی، مبلغ قرارداد 

ویلموتس به حساب او واریز نشده است.
روز پنجشــنبه شیعی عضو هیئت رئیســه فدراسیون 
فوتبال درخصوص این ماجرا به خبرنگاران گفت: مســائل 
مالی از نظر بودجه تامین شــده اســت اما دنبال راهکار و 
روشــی هســتیم تا پول خیلی ســریع تر به ایشان برسد. 
راهکار های قبلی به ســرانجام نرسیده ولی این پول بیشتر 
از انتظار ویلموتس اســت. ان شــاء اهلل در دو، سه روز آینده 

مشکل حل می شود. 
درباره سفر ســلیمانی، خزانه دار فدراسیون فوتبال به 
ترکیه برای حل مشــکل مالی ویلموتس گفت: از جزییات 
ســفر او خبر ندارم اما او به ترکیه رفته تا راهکار مناســبی 

اکنون که رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در حال عزیمت به ایران 
برای نظارت بر حضور بانوان در ورزشگاه هاست، درباره ریشه ها و چرایی 

این اتفاق بایستی عمیق تر نگاه کرد.
در خبرها عنوان شده که جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال 
برای دومین بار در یک سال اخیر،  قرار است وارد ایران شود. هر دو بار هم موضوع 

واحدی داشت؛ حضور بانوان در ورزشگاه ها.
در نوبت اول،  رئیس اروپایی فیفا که مشهور به رویکردهای اقتصادی و بازاریابی 
در فوتبال است، در دیدار پرسپولیس و کاشیماانتلرز ژاپن به تهران آمد تا نظاره گر 
نبرد نهایی لیگ قهرمانان آسیا باشد. جایی که او از جایگاه شیشه ای ورزشگاه آزادی 
تهران پایین آمد و از نزدیک به سکوهای طراحی شده برای حضور بانوان رفت. یک 

نمایش دیدنی و جذاب برای او که خود را فاتح این موضوع می دانست.
آن دیدار، نقطه آغازین برای اینفانتینو و آنهایی بود که در پس این ماجرا، در 
پی رســیدن به اهدافی خارج از مستطیل سبز بودند. اتفاقی که به سرعت رنگ و 
بوی فشــار به فدراسیون فوتبال و دستگاه های اجرایی ورزش کشورمان را به خود 
گرفت و تبدیل به مطالبه ای جدی شد. البته، در این بین، روایت هایی نیز از دیدار 

رئیس جمهوری اسالمی ایران با رئیس فیفا به بیرون آمد که هرگز تائید یا تکذیب 
نشد. روایتی که اگرچه واکنشی رسمی در پی نداشت و مسکوت ماند، اما پیگیری 
روند ماجرا در ماه های اخیر نشــان می دهد که در حال گرفتن شــکل اجرایی به 
خود اســت. اتفاقات و نامه نگاری هایی در آستانه دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان 
برابر کامبوج در مرحله مقدماتی جــام جهانی ۲0۲۲ قطر، ناگهان از ضرب االجل 
و تهدید ضمنی به محرومیت می گفتند. نتیجه نیز مشــخص است؛ حضور بانوان 
در ورزشــگاه آزادی با فشار بیرونی. فقط چند دقیقه از پایان بازی ایران و کامبوج 
نگذشته که بیانیه اینفانتینو در رسانه ها منتشر می شود و نام خود را پای این اتفاق 
می زند. این پیام مکتوب، ســؤالی بی جواب را ایجاد می کند؛ تفاهم یا توافق گام به 

گام؛ اما پنهان؟
وقتی اینفانتینو وارد امور داخلی ما هم می شود!

بر اســاس گزارش خبرگزاری فارس اما این دیــدار نقطه پایان حضور و بروز 
رئیس اروپایی فیفا در تصمیم  ســازی های فوتبال ایران نیست. او این بار پا را درازتر 
می کند و بــه یک باره از حضور بانوان در دیدارهای داخلی لیگ می گوید؛ البته با 
نظارت خودش! اتفاقی که نشــان می دهد در چنین موضوعی که مشخصا دخالت 

در امور داخلی کشــور اســت، خود را محق می داند و برای اجرایی شدن تصمیم، 
نقش ناظر میدانــی را می گیرد؛ اتفاقی که مانندی برای آن را یا نمی توان یافت یا 

بسیار نادر است. 
»حضور بانوان در ورزشگاه ها، الزامات و موانع آن«، سرفصلی است که در جای 
خود بایســتی مورد بررســی قرار گیرد که نیازمند یک توجه واقع بینانه، میدانی و 
کارشناســی توسط داخلی هاست؛ اما تصمیم  سازی یک شخص خارجی در فوتبال 
ایران، در چه قالب و چهارچوبی قابل ارزیابی است؟ آیا توافقات پنهانی در دیدارهای 
صورت گرفته با برخی مقامات ارشــد، انجام شــده که اینک اینفانتینو را اینگونه 
یکه تازی کرده اســت؟ چه اتفاقی روی داده که شــاهد دخالت یکجانبه و افســار 

گسیخته رئیس فیفا در این موضوع هستیم؟ و...
سؤاالت بســیاری پیش روی دلســوزان و عالقه مندان به فوتبال قرار دارد که 
منتظریم تا مقامات مسئول در دستگاه ورزش و فدراسیون به آنها پاسخ دهند و در 
عمل نیز شــاهد رفتاری در شان باشیم. این ورود و مطالبه گری رئیس یک سازمان 
بین المللی در امور داخلی یک کشور، ابهامات زیادی را ایجاد کرده که نباید از کنار 

ان به سادگی عبور کرد.

لیست ملی پوشان برای بازی با عراق اعالم می شود

پرداخت دستمزد سرمربی تیم ملی فوتبال در ترکیه 
ویلموتس و دستیارانش امروز به تهران می آیند؟

را پیدا کند.
شــیعی در واکنش به این ســؤال که چرا فدراسیون 
فوتبال نتوانست مشکل مالی سرمربی تیم ملی را به خوبی 
مدیریت کند؟ تاکید کرد: باالخره این مسائل باید حل شود. 
چه مقدار از این شــرایط در اختیار ما است؟ مشکالتی که 
آمریکا برای ما درست کرده، منجر به این شرایط شده است. 
تــاج برای پیدا کردن این پــول خیلی تالش کرد و اکنون 

دنبال پیدا کردن راهکار هستیم.
وی درباره زمان بازگشــت ویلموتس بــه ایران برای 
آماده  ســازی تیم ملی به منظور دیدار با عراق در انتخابی 

جام جهانی، اظهار کرد: هنوز معلوم نیست. اگر این مسائل 
حل شود، او در بازی با عراق خواهد بود اما زمان آمدنش به 

ایران مشخص نیست.
۳ قسط قرارداد ویلموتس پرداخت می شود

دیــروز هم امیرمهدی علوی ســخنگوی فدراســیون 
فوتبال درباره موضوع پرداخت دستمزد مارک ویلموتس و 
اینکه گفته می شد شاید او برای بازی با عراق روی نیمکت 
حضور نداشته باشد، گفت: این مسئله به طور کامل توسط 
رئیس فدراســیون فوتبال پیش رفت. تأمین منابع صورت 
گرفت و این پول به یکی از کشــورهای همسایه ارجاع شد 

تا انتقال پول به حساب ســرمربی تیم ملی صورت بگیرد. 
با ایــن حال انتقال پول محقق نمی شــد که با تالش های 
صورت گرفته و ارتباطاتی که برقرار شد، سه قسط قرارداد 

ویلموتس پرداخت می شود. 
وی افــزود: اکنــون )روز جمعه( آقای تــاج هم برای 
برگــزاری مجمع هیئت فوتبال اســتان خراســان رضوی 
در شــهر مشــهد حضور دارد که در این مدت تماس های 
متعددی با ویلموتس داشته و سایر امورات تیم ملی هم به 
ســازمان تیم های ملی سپرده شده است تا کارها به خوبی 

پیش برود و مشکلی وجود ندارد. 
سفر ویلموتس و دستیارانش به ترکیه

اطالعات دریافتی از فدراســیون فوتبال حکایت از آن 
دارد که ویلموتس به همراه دســتیارانش راهی ترکیه شده 
است و مشــکل پرداختی دستمزد او و دستیارانش در این 
کشــور حل خواهد شد. قرار است دســتمزد عقب افتاده 
ویلموتس به همــراه موعد جدید مطالبــات او به صورت 
یک جا در ترکیه به این مربی پرداخت شــود و پس از آن 
ویلموتس به همراه دستیارانش به تهران سفر خواهند کرد 
تــا تمرینات تیم ملی را زیر نظر بگیرند. بر این اســاس تا 
۲۴ ســاعت آینده عالوه بر حل مشــکل پرداخت دستمزد 
ویلموتس، لیســت تیم ملی هم برای دیدار پیش رو مقابل 
عراق اعالم خواهد شــد و این مربــی بلژیکی نیز امروز در 

تهران حضور پیدا می کند.
الزم به یادآوری اســت کــه دیدار عــراق و ایران در 
چارچــوب دیدارهای انتخابی جام جهانــی ۲0۲۲ قطر و 
جــام ملت های ۲0۲۳ چین، روز پنجشــنبه، ۲۳ آبان ماه 
در ورزشگاه بین المللی امان در کشور اردن برگزار می شود.

آگهی تغییرات شرکت مهندسی خزر صنایع بابل 
سهامی خاص به شماره ثبت ۱609 و شناسه ملی ۱0760۲0۳۱۳۱

به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
محل شــرکت در واحد ثبتی بابل به آدرس: مازندران- شهرستان بابل- بخش مرکزی- شهر 
امیرکال- امام خمینی- خیابان شــهید محمود سلیمانی- خیابان شجاعیان- پالک0- طبقه اول 

کد پستی 4731739539 تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بابل

شناسه آگهی: )655286(

آگهی مزایده نوبت اول
موضوع: استعالم به : مزایده

نظر به اینکه حســب محتویات پرونده کالسه 960919 اجرای احکام حقوقی دادگستری 
شهرستان عسلویه شرکت ســهیل ریز دشتی به مبلغ 472/260/000 ریال در حق آقای 
شیرمحمد بلوچ زهی و مبلغ 23/613/000 ریال در حق صندوق دولت مدیون و علیرغم 
تنظیم و ابالغ اجرائیه و ســپری شدن مهلت قانونی محکوم  علیه یاد شده نسبت به تادیه 
دیون خود اقدامی ننموده و در همین راســتا محکوم له اموالی از شــرکت مذکور در این 
حوزه قضایی معرفی و از طریق این مرجع توقیف گردیده علیهذا این اجراء در راســتای 
استیفای مطالبات محکوم له بر آن شده است اموال توقیفی را معادل 282/000/000 ریال 
از طریق مزایده به فروش بگذارد تاریخ مزایده 98/8/27 ساعت 12 ظهر در محل اجرای 
احکام دادگاه می باشد ضمنًا شــرکت کنندگان در مزایده پنج روز قبل از برگزاری مزایده 
جهت روئیــت اموال موصوف می توانند به این اجراء مراجعــه نمایند قیمت پایه از مبلغ 
کارشناســی شروع و به کسانی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند واگذار می گردد برنده 

مزایده می بایست 10 درصد ارزش کل فی المجلس و الباقی ظرف یک ماه واریز نماید.
1- کانکــس 6 متری 48/000/000 ریال و کانکس 12 متری 90/000/000 ریال جمعًا 

به ارزش 282/000/000 ریال
قاضی اجرای احکام دادگستری شهرستان عسلویه
محمد جوکار

برگ سبز و کارت ماشین و سند کمپانی خودروی پراید 
مدل 1384 به رنگ ســبز زیتونی متالیک به شــماره 
موتور 01303027 و شاسی  S1412284659285 به 
شــماره پالک 17- 691ص38 به نــام مولود حبیبی 
زارآبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ســند کمپانی کامیون کمپرســی بنز ال کا 1924 به 
شماره انتظامی 393ع56 ایران 63 مدل 1383 موتور 
33593210091967 شاسی 37433316592373 به 
نام ابراهیم ابراهیمی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط 

است.

آگهی تغییرات شرکت لشکرک راه سهامی خاص
به شماره ثبت ۲۲0۴ و شناسه ملی ۱0760۲۴09۱6

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/11/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل 
شرکت در واحد ثبتی قائمشهر به آدرس شهرستان قائم شهر بخش مرکزی شهر قائم شهر محله آیت اهلل 
طالقانی کوچه والیت 33 )قرنطینه( کوچه طالقانی 4 شهناز جعفری طبقه دوم کدپستی 4765719544 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
  مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قائم شهر

شناسه آگهی: )655240(

آگهی ابالغ اجرائیه سند رهنی کالسه: 9۸00057
بدینوسیله به آقای سیدحســام الدین مراقبی فرزند سیدمجید تاریخ تولد 1361/6/14 
شماره ملی 0067385801 شماره شناســنامه 9754 )راهن(، بدهکار پرونده اجرایی 
کالســه 9800057 )مالیر( و 9700681 )بروجرد( که برابر گزارش اداره پست مالیر 
در آدرس متن ســند و اعالمی شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند رهنی 
شــماره   103318- 95/8/26 دفترخانه اسناد رسمی شــماره 3 بروجرد بین شما و 
بانک ملت شعبه مرکزی دورود مبلغ 2/171/387/812 ریال بابت، اصل طلب و مبلغ 
760/000/000 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه جمعا به مبلغ 2/931/387/812 ریال 
بانضمام مبلغ 1/500/000 ریال خسارت تاخیر روزانه از تاریخ 97/6/24 تا یوم الوصول 
بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد 
لذا طبق ماده 18/19 آئین نامه  اجرائی مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشــار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محســوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشــار درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود 
اقدام و در غیر این صورت بدون انتشــار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات 
علیه شما تعقیب خواهد شد.                                       تاریخ انتشار: 98/8/18
پری الوندی- مسئول اجرای ثبت مالیر م الف ۲9۳

آگهی تغییرات شرکت امید گیالن شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت ۲00 

و شناسه ملی ۱07۲00۳۳7۱۸
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید عبدالغفار نجفی 
شوشــتری به شماره ملی 1828859011 به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 
آقای سید علی نجفی شوشتری به شماره ملی 0070770001 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و خانم پریســا نجفی شوشتری به شماره ملی 0055907814 به سمت 
عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 2- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک، ســفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت 
مدیره همراه با مهر شــرکت و یا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به تنهایی با مهر 
شرکت معتبر می باشــد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
مرجع ثبت شرکت ها  و موسسات غیرتجاری بندر انزلی

شناسه آگهی: )655076(

ذات ورزش را پاک نگه دارید
سرویس ورزشی-

هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز )جمعه( به پایان رسید 
تا جمع مدعیان در باالی جدول رده بندی کامل شــود. حاال پس از پشت سر 
گذاشتن هفته های ابتدایی لیگ برتر، سطح فنی مسابقات باالتر رفته و رقابت 

در باال و پایین جدول، فشرده تر از قبل دنبال می شود.
 اگر تا هفته ششــم و هفتم تنها تیم های سپاهان ، تراکتور سازی و پدیده 
شــهر خودروی مشــهد چهره مدعی داشــتند، حاال تیم های پرسپولیس و 
اســتقالل هم با جمع کردن امتیازات الزم، نه تنها فاصله شــان را با تیم های 

باالنشین کم کرده اند بلکه نشان داده اند که برای فتح جام هم برنامه دارند.
بیرون از مســتطیل سبز هم شــور و هیجان موج  می زند و روی سکوها 
استقبال تماشــاگران از بازی ها بیشتر از قبل شــده است. اگر در هفته های 
ابتدایی لیگ برتر برای مسابقات مهمی مثل بازی پرسپولیس و سپاهان کمتر 
از ۲0 هزار تماشــاگر به ورزشــگاه آزادی رفتند، دو هفته قبل در چارچوب 
بازی های هفته نهم )دیدار تراکتور و اســتقالل تهــران( نزدیک به 70 هزار 
تماشاگر در ورزشگاه یادگار امام)ره(تبریز حضور داشتند تا مشخص شود لیگ 

کم کم دارد سر و شکل واقعی خود را پیدا می کند.
اتفاقا بازی تراکتور و استقالل یکی از زیباترین بازی های لیگ برتر در ۱0 
هفته ابتدایی بود تا جایی که بارها موقعیت های خطرناک روی دروازه دو تیم 

خلق شد که نتیجه اش برتری ۴ بر ۲ مهمان مقابل میزبان بود. 
عالقمنــدان به ورزش اطالع دارند که از ابتدای امســال قوانین ســفت 
و ســختی برای بهتر و منظم تر برگزار شــدن مســابقات لیگ برتر از سوی 
فدراســیون فوتبال اعمال شــد کــه از جمله آن می توان به بلیت فروشــی 
الکترونیکی و شماره گذاری صندلی ها اشاره کرد. این قوانین سالیان سال بود 
که در کشورهای صاحب فوتبال اجرا می شد تا اینکه باالخره مسئوالن فوتبال 

ایران تصمیم گرفتند در کشورمان هم اجرا کنند. 
در انجام این اقدامات وزارت ورزش و سایر نهادها کنار فدراسیون فوتبال 
ایستادند تا این الزامات که بیشتر هم زیر ساختی بود در کمترین زمان ممکن 

برای ورزشگاه ها بوجود آید. 
با وجود تمام تالش ها، لیگ برتر فوتبال با تاخیر چند هفته ای نســبت به 
سال گذشته آغاز شد. در هفته های ابتدایی یکسری اتفاقات از جمله اختالل 
در خرید بلیت الکترونیکی از ســامانه وجود داشــت که برای تماشاگران نیز 
مشــکل زا بود. با این حال وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال از تصمیم خود 
عقب نشــینی نکردند و باالخره با گذشت زمان نه تنها مشکالت کاهش یافت 

بلکه بساط بلیت های کاغذی تا حد زیادی برچیده شد. 
در مجموع اقدامات خوبی انجام شــد ولی کافی نیست و نباید به همین 
مقدار بسنده شود. هنوز هم در برخی ورزشگاه های ما اتفاقاتی رخ می دهد که 

شایسته ورزش و محیط پاک آن نیست. 
به عنوان نمونه در بازی تراکتور و استقالل که اتفاقا استقبال تماشاگران 
از آن بســیار خوب بود؛ عده اندکی با سر دادن شعارها و برخی اقدامات خارج 
از عرف ســعی داشــتند بذر نفرت را بکارند و در نهایت مسابقه را به حاشیه 
بکشانند که با هوشیاری تماشاگران فهیم تبریزی نقشه آنها نقش بر آب شد. 
خوشبختانه خارج از ورزشــگاه یادگار امام)ره(اتفاق خاصی رخ نداد ولی 
مسئوالن انتظامی و امنیتی با پیگیری موضوع یک روز پس از برگزاری بازی 

اعالم کردند که 7 تماشاگر دستگیر شده اند. 
از این دست اتفاقات در ورزش مسبوق به سابقه است؛ در چند سال اخیر 
همواره دو جریان آگاهانه یا از ســر غفلت به ورزش ضربه زده اند. یک جریان 
که اتفاقا از دل ورزش برآمده، از ســر احساســات نه عقل و منطق و آگاهی، 
برخــی اوقات کارهایی را انجام داده که دل ورزش دوســتان را به درد آورده 
است که از جمله آن می توان به شعارهای زشت و ناپسند علیه برخی مربیان 
و بازیکنان اشاره کرد. از جمله این اقدامات می توان به اتفاقات بازی تیم های 
ســپاهان و سایپا در اصفهان و دیدار تیم های پرسپولیس و ماشین  سازی در 

ورزشگاه آزادی اشاره کرد. 
جریان دیگر اما خارج از ورزش اســت و در چند سال اخیر آگاهانه تالش 
کرده به محیط های ورزشی ورود کند تا اهداف خرابکاراته خود را دنبال کند. 
به قول معروف آنها دنبال این هستند که از نمد فوتبال و ورزش برای خودشان 

کالهی ببافند. 
الزم اســت که مســئوالن ورزش و فوتبال ضمن جدی گرفتن موضوع ، 
راهکار الزم را برای برخورد با این دو جریان در نظر گیرند. البته وزارت ورزش 
یکی ، دو روز پس از اتفاقات بازی تراکتور و استقالل وارد میدان شد و پایگاه 
خبری این وزارتخانه اعالم کرد که مســعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان 
از معاون فرهنگی خود خواســته هر چه ســریع تر نسبت به تشکیل کارگروه 

صیانت از ارزش های اخالقی و فرهنگی در محیط های ورزشی اقدام کند.
مشــخص نیست که تا لحظه نگارش این مطلب کارگروه صیانت تشکیل 
شــده یا خیر اما گویا قرار اســت در این کارگروه نمایندگان وزارت اطالعات، 
ارشاد اسالمی، صداوسیما، فدراســیون فوتبال، کمیسیون فرهنگی مجلس، 
نیروی انتظامی، معاونت فرهنگی سپاه و نمایندگان باشگاه های ورزشی حضور 

داشته باشند. 
امید می رود در این کارگروه تمام جوانب موضوع در نظر گرفته شــود و 
در نهایت با اتخاذ تصمیمات درست راه نفوذ عده قلیلی که نمی دانند ورزش 
چیســت اما دنبال استفاده ابزاری از آن هستند، بسته شود. یادمان باشد که 

ذات ورزش پاک است و نباید به این پاکی خدشه ای وارد شود.

امروز دومین ســالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم نوید صفری اســت. او در تاریخ ۱۶ تیر ماه 
ســال ۱۳۶۵ در اســتان تهران دیــده به جهان 
گشود. وی سال ۹۵ ازدواج کرد و خطبه عقد وی 
بر سر مزار شــهدا خوانده شد. شهید صفری که 
تاب دیدن جنایات داعش و حامیانش را نداشت، 
برای دفــاع از حرم حضرت زینــب)س( و برای 
انجام عملیات مستشــاری سه ماهه عازم سوریه 

شد. وی ۱۸ آبان سال ۹۶ با جدا شدن سر از تنش در دیرالزور به شهادت رسید.
در بخشی از وصیت نامه شهید مدافع حرم نوید صفری آمده است: »اول  از 
همه این که بنده برای جهاد حرکت کردم و اگر در حین کار خداوند منت نهاد و 
سطح توفیق حقیر را باال برد و ان شاء اهلل از من در مورد شهادت پرسید و به اذن 
خودش لبیک گفتم از شــما درخواست دارم اول  از همه اگر پیگیری بازگشت 
یعنی اگر جسمی از گناه لبریز برگشت او را به حرم اباالجواد)ع( حضرت علی بن  
موسی الرضا )ع( ببرید و طواف دهید طوری که پیکر ضریح را ببیند. دوم اینکه 
حقیر را با لباس پاکیزه سبز پاسداری که دارم دفن کنید اگر شد بدون غسل. 
ســوم اینکه محل دفن و مدفن حقیر پشت سر و پهلوی شهید رسول خلیلی 
باشد اگر شــد در باغچه کناری چسبیده به رسول. این را به مسئولین بگویید 
که اگر مخالفت کنند حالل نمی کنم اگر نشد پشت رسول در وسط راه که زیر 
پای زائران شهدا و رسول باشم طوری  که مزارم با زمین هم سطح باشد امیدوارم 

که میسر باشد.«

پرونده بازی های هفته دهم لیگ برتر فوتبال بسته شد

صعود تیم شهرخودرو مشهد به رده دوم 
و شکست خانگی ذوب آهن

پرونده بازی هــای هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایــران با صعود تیم 
شهرخودرومشــهد به رده دوم و شکست خانگی ذوب آهن مقابل ماشین 

 سازی بسته شد.
در ادامــه بازی های هفتــه دهم لیگ برتر فوتبال ایران روزهای پنج شــنبه و 
جمعه هفته گذشته پنج دیدار در شهرهای مختلف کشور برگزار شد. در تنها دیدار 
روز پنجشــنبه تیم پیکان در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان سایپا بود که این 
دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر شــاگردان حســین فرکی به پایان رسید. در 
دقیقه ۳۶ این دیدار روی ارســالی که از ســمت چپ محوطه جریمه سایپا توسط 
جالل الدین علی محمدی انجام شد، فراز امامعلی فرصت بسیار خوبی به دست آورد 
و با یک ضربه سر، تک گل پیکان را به ثمر رساند.فرکی در نشست خبری پیش از 
بازی، به خاطر کم هوادار بودن دو تیم، به این مســابقه لقب دربی سکوت داده بود. 
وحید هاشمیان مربی تیم ملی فوتبال ایران و خواکین مربی تیم فوتبال پرسپولیس 

و همین طور جواد نکونام سرمربی فوالد، از میهمانان ویژه این دیدار بودند.
در نخســتین دیدار روزجمعه دو تیم ماشین  سازی تبریز و ذوب آهن از ساعت 
۱۵ در ورزشگاه بنیان دیزل به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری دو 
بر یک ماشین  ســازی به پایان رسید.تک گل ذوب آهن را در این دیدار امیرارسالن 
مطهری در دقیقه یک این دیداربه ثمر رساند و درحالی که بازی به دقایق آخر خود 
نزدیک می شــد، تیم ماشین  سازی در دقیقه ۸۶ توسط ادواردو دوسانتوس توانست 
بازی را به تساوی بکشاند. با این حال این پایان کار نبود و شاگردان خطیبی در دقیقه 
۲+۹0 توســط احمد زنده روح موفق شدند به گل دوم دست پیدا کنند و سه امتیاز 

این مصاف را در تبریز حفظ کنند.
تیم شهرخودرو با برتری یک گله برابر مهمان بوشهری خود به رده دوم جدول 
رده بندی رســید. دو تیم فوتبال شهرخودرو مشهد و پارس جنوبی در شرایطی که 
حدود ۱0 هزار تماشاگر در ورزشگاه امام رضا)ع( حضور داشتند به مصاف هم رفتند 
که تیم میزبان توانست با یک گل حریف بوشهری خود را شکست دهد.تک گل این 

دیدار را حسین مهربان در دقیقه 7۸ وارد دروازه پارس جنوبی کرد.
در مســجد سلیمان تالش دو تیم نفت و نساجی به تساوی بدون گل انجامید.
در این دیدار دو تیم توانستند چند موقعیت برای خودشان ایجاد کنند اما بی دقتی 
مهاجمانشــان باعث شــد که در امر گل زنی ناموفق باشــند و در نهایت به تساوی 
مقابل یکدیگر رضایت دهند. از نکات مهم این دیدار، اولین حضور علیرضا حقیقی، 
دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال درون دروازه نساجی بود. شاگردان تارتار با کسب 
تساوی در این دیدار، به شکست ناپذیری شان ادامه دادند و فعال از این حیث در کنار 

سپاهان رکورددار لیگ نوزدهم هستند.
در آخرین دیدار دیروز تیم های شاهین شهرداری بوشهر و گل گهر سیرجان به 
مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.در این 
دیدار تیم شــاهین با ضربه فنی حسین مالکی در دقیقه ۴۹ از حریفش پیش افتاد 
ولی فشــار تیم گل گهر سیرجان در اواخر نیمه دوم باالخره نتیجه داد و شاگردان 
مجید جاللی موفق شدند در دقیقه ۹0 و روی یک ضربه پنالتی اعالم شده، توسط 

مهدی عبدی بازی را به تساوی بکشانند.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

1106401311222. سپاهان

2962193620. شهر خودرو

310613115619. پرسپولیس

4105322191218. استقالل

510523118317. تراکتور

61044275216. فوالد

216-71044279. صنعت نفت آبادان

81028075214. نفت  مسجدسلیمان

9103341615112. پیکان

312-10103341114. ماشین سازی تبریز

311-11102531215. نساجی مازندران

69-1210235915. سایپا

48-1310154711. پارس جنوبی جم

47-1410145913. ذوب آهن

55-15905449. گل گهرسیرجان

172-1610028522. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

اقدام قابل تقدیر تماشاگران
 و اهتزاز پرچم ایران در ورزشگاه ها

تماشــاگران و عالقمندان به فوتبال در دیدارهــای هفته دهم رقابت های 
لیگ برتر، پرچم ایران را در ورزشــگاه های محل برگزاری چند دیدار به اهتزاز 
درآوردند تا عامل همبستگی شوند.در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد هواداران تیم 
شهر خودرو در حالی به ورزشگاه آمدند که پرچم ایران را در دست داشتند و در 
طول بازی این پرچم ها را به اهتزاز در آوردند. در ورزشگاه شهید بهنام محمدی 
مسجدسلیمان نیز ۳ هزار پرچم ایران بین تماشاگران توزیع شد تا تماشاگران 
با به اهتزاز درآوردن آن جلوه ویژه و زیبایی به ورزشگاه بدهند. بر روی چندین 
پالکارد و بنر نیز نوشته هایی با مضمون همبستگی و وحدت ملت ایران به چشم 
می خورد. برخی تماشاگران نیز دست نوشته هایی با مضمون »چو ایران نباشد 
تن من مباد« و »از خراسان تا خوزستان، از آذربایجان تا هرمزگان؛ همه فدای 

ایران« در دست داشتند.


