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صفحه 9
چهار شنبه ۶ آذر ۱۳9۸ 
۲9 ربیع االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۴۰

هفت نفــر دیگر برای انتخابات فدراســیون دوومیدانی ثبت نام 
کردند تا شمار مدعیان انتخابات این فدراسیون به ۱۵ نفر برسد.

در آخریــن روز ثبت نام انتخابات فدراســیون دوومیدانی دیروز هفت نفر 
دیگر کاندیدا شدند. محمد شروین اسبقیان و افشین داوری دو کارمند ارشد 
وزارت ورزش هســتند که برای چندمین بار برای انتخابات یک فدراســیون 
ثبت نام می کنندو این بار نیز کاندیدای دوومیدانی شــدند، ضمن اینکه چند 
قهرمان ســابق دوومیدانی از جمله احسان مهاجر شجاعی، مهدی مستجاب 
الدعــوه و جعفر باباخانی نیز در روز پایانی ثبت نام کردند.حســین جاللی که 
سابقه ریاست این فدراسیون را دارد از جمله نفراتی بود که در روز پایانی وارد 
کارزار انتخابات شــد. حمید فردین پور، نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی هم 
کاندیدا شد.پیش از این محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست سابق فدراسیون 
دوومیدانی، فرشاد سپهر مسئول حقوقی سابق فدراسیون دوومیدانی، مهدی 
مبینی از کارمندان وزارت ورزش، مجید کیهانی رئیس فدراسیون در دوره قبل ، 
حامد جوالیی،  محققی، بابایی و روح اهلل عســگری ملی پوش سابق دوومیدانی 

در انتخابات ثبت نام کرده اند.

ماراتنرقابتوزارتیها
درانتخاباتدوومیدانی

تعطیلیاردوی
فرنگیکاران

یادی از شهید مدافع حرم مصطفی نبی لو
درسالگردشهادتخواهرزادهاششهیدشد!

خواندنی از ورزش ایران

شــهید مدافع حرم مصطفی نبی لو ، متولد سال 
1345 و از رزمنــدگان دوران دفــاع مقدس بود و در 
آن جبهه به افتخار جانبازی رســید. اما روح وی نیز 
در قفس تنگ دنیا بی قرار بود و جایگاهی جز شهادت، 
به آن آرامش نمی بخشید. پس جبهه دفاع از حرم نیز 
فرصت تازه ای برای وی فراهم کرد تا معشوق خود را 
بیابد. سرانجام ، در چهارمین اعزام به سوریه با اصابت 

موشــک تاو تکفیری ها در »المیادین« به شهادت رســید. مصطفی نبی لو، دایی 
شــهید مدافع حرم مسعود عسگری بود و در ســالگرد شهادت خواهرزاده اش نزد 
یاران شــهیدش شتافت. شــهید مدافع حرم نبی لو می گفت: »ما تا ظهور آقا امام 
زمان )عج( به مبارزه ادامه می دهیم. حاال می خواهد سوریه و عراق باشد و یا جنگ 
با خود اسرائیل در فلسطین اشغالی. هر جا ندای مظلومی بلند شود، ما آنجاییم. هر 
جا که برای زمینه سازی ظهور آقا احتیاجی به ما باشد، ما آنجاییم. نگویید مدافعان 
حرم. چون شکر خدا امروز حرم ها در امنیت اند. ما زمینه ساز ظهوریم.« این شهید 
طی مدتی که در ســوریه حضور داشت موفق شده بود در حدود 60 مرتبه قرآن 
کریم را دوره کند. در متنی که به عنوان خداحافظی قبل از آخرین اعزام به سوریه 
نوشــت، این بیت را به عنوان آغاز نامه انتخاب کرده بود که گویای حال و هدف 

این شهید است: 
 آنقدر در می زنم این خانه را        تا ببینم روی صاحب  خانه را

اختالفات علنی شد

فدراسیون فوتبال: سرمربی تیم ملی درخواست فسخ قرارداد داده است
ویلموتس باید تا خردادماه در ایران بماند

آگهــی تحدید حدود عمومی امالک مربوط به حوزه ثبتی شهرســتان 
زاهدان واقع در بخش یک بلوچســتان شهر زاهدان در اجرای ماده 14 

قانون ثبت به شرح ذیل آگهی می گردد.
3367/440- اصلی خانم فریبا ســنچولی فرزند محمدعلی ششدانگ 
اعیان یک باب منزل به مســاحت 114/04 مترمربع خیابان سعدی 4 

منشعبه از خیابان سعدی شرقی
18723- اصلی خانم آمنه توتازهی شریف فرزند محمد ششدانگ یک 
باب منزل به مســاحت 275/94 مترمربع خیابان شهید رجائی- رجائی 

36
20799- اصلی خانم مریم براهوئی فرزند عبدالصمد ششــدانگ یک 
باب منزل به مساحت 116/63 مترمربع خیابان رجائی کوچه 10 متری
23690- اصلی آقای علی سهراب زهی فرزند عبدالرشید ششدانگ یک 
باب منزل به مســاحت 100/28 مترمربع خیابان 16 متری ابوالفضل و 

کوچه 4 متری
23917/11- اصلــی آقای محمدعلی عبــاس پورینگجه فرزند جعفر 
ششــدانگ یک قطعه زمیــن محصور به مســاحت 281/25 مترمربع 

خیابان طباطبایی
24218/8- اصلی خانم ماه پری دادمحمدی براهوئی فرزند جان محمد 
ششــدانگ اعیان یک باب منزل به مســاحت 265/2 مترمربع اشرفی 

اصفهانی 11 سمت راست
26453- اصلی آقای جالل شــیرزهی پور فرزند شهباز و آقای مهدی 
شــه بخش فرزند عمر به ترتیب هر کدام چهاردانگ مشاع و دو دانگ 
مشــاع از ششــدانگ یک باب نانوائی به مســاحت 107/83 مترمربع 

خیابان چمران شمالی
26887- اصلی آقای یعقوب ناروئی فرزند رحیم بخش ششدانگ یک 

باب منزل به مساحت 184/95 مترمربع خیابان مکران- مکران 2
27125- اصلی آقای پرویز غنی فرجام فرزند احمد ششدانگ یک باب 

منزل به مساحت 225/08 مترمربع خیابان میرحسینی میرحسینی 36
27144- اصلی آقای مجید ریکی زاده فرزند غالمعلی ششــدانگ یک 
باب منزل به مساحت 114/50 مترمربع کوچه بن بست 5 متری و کوچه 

10 متری منشعبه از خیابان سعدی
1398/9/28

31688- اصلی آقای موســی کهخائی فرزند غالم ششدانگ یک باب 
منزل به مساحت 147/92 مترمربع خیابان فرخی 14 نبش بن بست دوم

31944- اصلی آقای غالمعلی مرادی راد فرزند حســین ششدانگ یک 
باب منزل به مســاحت 202/68 مترمربع خیابان سعدی شرقی کوچه 

8 متری
32169- اصلی خانم شاه پری سرگزی فرزند غالمرضا ششدانگ یک 
باب منزل به مساحت 209/78 مترمربع کوچه ده متری منشعبه از بلوار 

رسالت
33425- اصلــی خانم گل پــری ناروئی فرزند جان محمد ششــدانگ 
یک باب منزل به مســاحت 234/16 مترمربع خیابان مســیل مکران 

و کوچه های 8 متری
34436- اصلی آقای منصور شه بخش فرزند احمدعلی ششدانگ یک 

باب مغازه به مساحت 45 مترمربع خیابان مکران 
35528- اصلی خانم حمیده کهال فرزند علی ششدانگ یک باب منزل 
به مســاحت 101/50 مترمربع خیابان 16 متــری و کوچه 8 متری از 

خیابان معلم
35534- اصلی آقای اســحاق درنه گرگیج فرزند حمید ششدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 19/82 مترمربع که با پالک 21668- اصلی 
به صورت یکباب منزل درآمده اســت خیابان شهید رجائی- رجائی 46 

میالن 6
35579- اصلی خانم هاجر میربلوچ زهی فرزند آقا ششدانگ یک قطعه 
زمین به مســاحت 8/81 مترمربع که با پالک 9575- اصلی به صورت 

یکباب منزل درآمده است 20 متری از امام خمینی
35592- اصلی آقای عزیزاله دشتی زاده فرزند امیر ششدانگ یک باب 

منزل به مســاحت 162/19 مترمربع 10 متری منشــعبه از 30 متری 
سعادت شهرک جوشکاران

1398/9/30
35598- اصلی خانم رضوان صدیقی خویدک فرزند محمد ششــدانگ 
یک قطعه زمین به مســاحت 9/62 مترمربع که با پالک 22679/12- 

اصلی به صورت یک باب منزل درآمده است خیابان جانبازان
35602- اصلی آقای سیدمحسن هاشمی فرزند سیدمحمود ششدانگ 
یک قطعه زمین به مســاحت 25/76 متــر مربع که با پالک 29791- 
اصلی تشــکیل یک باب منزل را می دهد خیابان شــهید توکلی مقابل 

توکلی 4
35603- اصلی آقای جلیل قنبرزهی گرگیج فرزند اســمعیل ششدانگ 
یک قطعه زمین به مســاحت 22/45 مترمربــع که با پالک 22422- 

اصلی تشکیل یک باب منزل را می دهد خیابان توحید 6
35604- اصلــی خانم زهرا دهمرده فرزند عبدالکریم ششــدانگ یک 
باب منزل به مساحت 161/22 مترمربع خیابان آزادی کوچه آزادی 46

35607- اصلی خانم نســیم ناروئی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 30/70 مترمربع که با پالک 6731- اصلی به صورت 
یکباب منزل درآمده است کوچه ایراندوست منشعبه از مصطفی خمینی

35608- اصلی خانم نســیم ناروئی فرزند حسن ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 30/14 مترمربع که با پالک 6731- اصلی به صورت 
یک باب منزل درآمده اســت کوچه ایراندوســت منشعبه از مصطفی 

خمینی
35609- اصلی آقای علیرضا شــه بخش فرزند محمدبخش ششدانگ 
یک قطعه زمین به مســاحت 12/66 مترمربــع که با پالک 11762- 
اصلی به صورت یک باب منزل درآمده است تقاطع خیابان های چمران 

و فرخی حدفاصل فرخی 28 و 30
35610- اصلی خانم خدیجه کسنویه فرزند عبدالکریم ششدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 13 مترمربع که با پــالک 2090- اصلی به 

صورت یک باب منزل درآمده است خیابان سعدی
35612- اصلی آقای حســین رمرودی فرزند خدابخش ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 4/61 مترمربع که با پالک های 4200- اصلی 
و 35613- اصلی به صورت یکباب منزل درآمده اســت خیابان باقری 

نرسیده به خیابان مصطفی خمینی
1398/10/1

35613- اصلی آقای حســین رمرودی فرزند خدابخش ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 45/89 مترمربع که با پالک های 4200- اصلی 
و 35612- اصلی به صورت یکباب منزل درآمده اســت خیابان باقری 

نرسیده به خیابان مصطفی خمینی
35614- اصلــی آقای عیدو گرگیج ناصب فرزند خدارحم ششــدانگ 
یک باب منزل به مســاحت 181/37 مترمربع کوچه منشعبه از خیابان 

مصطفی خمینی
35615- اصلی آقای عبدالکبیر ایمانی فرزند حبیب اله ششــدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 59/28 مترمربع که با پالک 9525- اصلی به 
صورت یکباب منزل درآمده اســت کوچه میترا از خیابان 20 متری از 

خیابان خرمشهر
35616- اصلی آقای موســی اصغری حسامیه فرزند حجی ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 28/36 مترمربع که با پالک 3799- اصلی 
تشــکیل یک باب منزل را می دهد کوچه بن بســت منشعبه از خیابان 

مولوی
 35617- اصلی آقای عباس فدائی مالشــاهی فرزند حسین ششدانگ 
یک قطعه زمین به مســاحت 72/61 مترمربــع که با پالک 17637- 
اصلی به صورت یک باب منزل درآمده است خیابان پهلوانی- پهلوانی 

16 میالن 4 کوچه بن بست
35618- اصلی خانم ناهید عبدالهی فرزند عباس ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 35/27 مترمربع که با پالک 1581- اصلی باقیمانده 

به صورت یک منزل درآمده است خیابان پهلوانی

35621- اصلی آقای حســین صداقت پور فرزند غالمحسین ششدانگ 
یک قطعه زمین به مســاحت 26/89 مترمربع که با پالک 9112/2- 

اصلی به صورت یک باب منزل درآمده است خیابان هیرمند
35623- اصلــی آقای شــه محمد براهوئی میران فرزنــد عبدالخالق 
ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 195/62 مترمربع بلوار 

بهداشت بهداشت 6 اولین میالن سمت راست
35624- اصلــی آقای فیض محمد ریگی ســلیم فرزنــد عبدالکریم 
ششــدانگ یک قطعه زمین به مســاحت 44/01 مترمربع که با پالک 
21325- اصلی به صورت یک باب منزل درآمده اســت کوچه شــهید 

زهکنی )جام جم 12(
1398/10/2

35626- اصلی خانم فرشته بلوچ ریکی نسب فرزند عزیز ششدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 21/64 مترمربع که با پالک 9586- اصلی به 

صورت یک باب منزل درآمده است خیابان مهر- مهر 13
35627- اصلی خانم حاشــیه کوه کن فرزند ولی محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 15/31 مترمربع که با پالک 15436- اصلی به 

صورت یک باب منزل درآمده است خیابان شهید رجائی- رجائی 34
35628- اصلی شرکت تعاونی مسکن پرسنل قرارگاه مقداد ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 67/70 مترمربع که با پالک های 30308- 
اصلی و پالک 35629- اصلی به صورت هفت باب منزل درآمده است 

خیابان فلسطین
35629- اصلی شرکت تعاونی مسکن پرسنل قرارگاه مقداد ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 37/30 مترمربع که با پالک های 30308- 
اصلی و 35628- اصلی به صورت هفت باب منزل درآمده است خیابان 

فلسطین
35630- اصلی خانم ملکه ریگی الدز فرزند نیاز محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین به مساحت 23/02 مترمربع که با پالک 11449- اصلی به 
صورت یک باب منزل درآمده است خیابان فلسطین کوچه فلسطین 13

35635- اصلی خانم ســکینه کهخائی بنجار فرزند ابراهیم ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 56/50 مترمربع که با پالک 2819/167- 

اصلی به صورت یک باب منزل درآمده است مولوی 26 نبش مسیل
35636- اصلی آقای علی کیخا فرزند محمدجان ششدانگ یک قطعه 
زمین به مساحت 42/75 مترمربع که با پالک 9383- اصلی به صورت 

یک باب منزل درآمده است خیابان زال بین زال 6 و 8 پالک 17
35639- اصلی آقای ظاهر کمال زائی فرزند مصطفی ششــدانگ یک 
بــاب منزل به مســاحت 226/10 مترمربع خیابان شــهید رجایی بین 

رجایی 36و 38
35640- اصلی آقای محمدجواد راهداری فرزند محمد ششدانگ یک 
قطعه زمین به مســاحت 29/19 مترمربع که با پالک 6152- اصلی به 
صورت یک باب منزل درآمده اســت خیابان قدس حدفاصل قدس 22 

و 24
تحدیــد حدود امالک فوق در وقت اداری موعــد مقرر در محل وقوع 
ملــک به عمل خواهد آمد و مطابق مــاده 14 قانون ثبت به مالکین و 
صاحبان امالک مجاور پالک های فوق الذکر اعالم می گردد تا در وقت 
اداری روز مقرر مندرج در آگهی، در محل حضور بهم رسانند و چنانچه 
صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود در محل 
حاضر نباشــد تحدید حدود امالک فوق مطابق ماده 15 قانون ثبت با 
حضور و معرفی مجاورین به عمــل خواهد آمد و چنانچه مطابق ماده 
20 قانــون ثبت و مواد 74 و 86- آئین نامه ثبت هر یک از مجاورین یا 
صاحبان حقوق ارتفاقی اعتراض داشته باشند باید اعتراض خود را کتبا 
به اداره ثبت محل تقدیم و رســید دریافت نمایند و ظرف مدت 30 روز 
از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک، دادخواست خود 
را بــه مرجع ذیصالح قضایی محل تقدیم و گواهی مربوطه را اخذ و به 
اداره ثبــت محل ارائه نمایند و اال حق او ســاقط و عملیات ثبتی برابر 

مقررات ادامه خواهد یافت.
تاریخ انتشار: 1398/9/6

آگهی تحدید حدود عمومی

مصطفی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان
م الف 667

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860317007003275 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان 
تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مجتبی کاوســی اصل فرزند یداله به شــماره 
شناســنامه 66 و شــماره ملی 1861761041 صــادره از بهبهان در ششــدانگ یک باب 
ســاختمان به مســاحت 175/19 متر مربع مفروز و مجزی شده از پالک 5655 اصلی واقع 
در بخش یک بهبهان خریداری از مالک رســمی محمود خورده بین به موجب اسناد رسمی 
شــماره 288-48/9/8 و 860-49/10/3  احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی مورد 
تقاضــا به منظور اطــالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه 
اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند. می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/9/6                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/20
کاظمی - رئیس ثبت بهبهان 

آگهی ابالغ اجرائیه ماده ۱۸ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی 
الزم االجرا مصوب تیرماه ۱۳55 )اصالحی مورخه ۸7/۶/۱۱(

بدینوسیله به آقای امیررضا لطفی کشکی فرزند محمدرضا به شماره کد ملی 2791064680 
و خانــم خاتون اروجقلی فرزند حســین به شــماره شناســنامه 749 و به شــماره کد ملی 
2802815482 و آقــای حمیدرضا لطفی کشــکی فرزند محمدرضا به شــماره شناســنامه 
2791370552 و آقــای محمدعلــی لطفی کشــکی فرزنــد لطف اله به شــماره کد ملی 
1582418845 و به شــماره شناســنامه 18 در آدرس: خوی - خیابان طالقانی کوچه شهید 
پرستاری بن بســت حاج محمد علی لطفی جنب مسجد امام سجاد پالک 70 ابالغ می شود 
که: خانم فاطمه ولی نژاد برای وصول مبلغ 20/188/000/000 ریال به موجب مستند پرونده 
اجرائــی 9800054 که از طریق اجرای ثبت خــوی اجرائیه صادر نموده چون طبق گزارش 
شــماره 139805113447000145 - مورخ 1398/1/28 مامور ابالغ این اداره آدرس شما 
بشرح فوق شناخته نشده و بستانکار هم نتوانسته شما را برای ابالغ اجرائیه معرفی نماید لذا 
طبق درخواســت وارده به شماره 139805013447007334-1398/9/2 بستانکار و باستناد 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا مصوب تیرماه سال 1355 )اصالحی 
مورخه 87/6/11( مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار آگهی می شود و 10 روز پس 
از تاریخ انتشــار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و چنانچه پس از ده روز نسبت به 
پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید عملیات اجرائی پیگیری خواهد شــد و جز این آگهی، آگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوی - پرویز سلیمان پور

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالهادی شــهرت ثامری پور نام پدر گحیوش بشناسنامه 1539 صادره از ماهشهر درخواستی 
بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که فرزند مرحوم گحیوش شهرت ثامری پور 
بشناسنامه 435 صادره خرمشهر در تاریخ 98/6/16 در بندرماهشهر اقامتگاه فوت ورثه اش عبارتند از:
1-متقاضی عبدالکریم ثامری پور فرزند گحیوش به شماره شناسنامه 1849صادره از خرمشهر پسر متوفی
  2- غالمحســین ثامری پور فرزند گحیوش به شــماره شناســنامه 5 صادره از خرمشهر پسر متوفی
 3-عبدالمهدی ثامری پور فرزند گحیوش به شــماره شناســنامه 831 صادره از خرمشهر پسر متوفی

 4- علیرضــا ثامری پور فرزند گحیوش به شــماره شناســنامه 7 صادره از خرمشــهر پســر متوفی 
 5- لطیفه ثامری پور فرزند ضغیر به شــماره شناســنامه 2191 صادره از خرمشــهر همســر متوفی
6- حســن ثامری پور فرزند گحیوش به شــماره شناســنامه 21381 صادره از خرمشهر پسر متوفی 
 7-صدیقــه ثامری پور فرزند گحیوش به شــماره شناســنامه 545 صادره از خرمشــهر دختر متوفی
 8- زهــرا ثامری پــور فرزند گحیوش به شــماره شناســنامه 18صــادره از خرمشــهر دختر متوفی
 9- صفیــه ثامری پــور فرزند گحیوش به شــماره شناســنامه 10 صادره از خرمشــهر دختر متوفی

10- عبدالهادی ثامری پور فرزند گحیوش به شــماره شناسنامه 1539 صادره از ماهشهر پسر متوفی 
والغیر. اینک با انجام تشــریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض 
دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر و هر وصیت نامه به جز سری 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

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم مریم احســان فر فرزند ابوالقاســم با ارائه دو برگ استشهادیه محلی گواهی 
امضا شــده طی درخواست 16406- مورخ 98/8/26 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نوبت اول نسبت به 110 سهم مشاع از 4400 سهم یک سهم مشاع از پنج 
ســهم ششدانگ یک قطعه زمین بندسار بشــماره پالک 226 فرعی از 6- اصلی 
واقع در بخش 3 حوزه ثبتی شهرســتان ســبزوار که ذیل صفحه 118 دفتر 374 
بشــماره چاپی 0569859 الف 97 ثبت و ســند صادر و تسلیم شده است و حسب 
اعالم مالک- متقاضی سند مالکیت در اثر نقل مکان مفقود شده را نموده است در 
اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل ســند مالکیت نزد خود می باشند ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از 
اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

به نام مالک خواهد نمود. )م الف 98/100/3137(
تاریخ انتشار: 1398/9/6

رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار- علی آب باریکی

اســناد مالکیت ششدانگ شارع متروکه بمســاحت 2/24 متر مربع تحت پالک 4706 فرعی از 
53- اصلی بخش 5 قزوین ذیل شــماره دفتر الکترونیکی 139820309068006648 بشماره 
چاپی 669276 به نام خیراله خان محمدی فالح 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ و ذیل شماره 
دفتر الکترونیکی 139820309068006650 بشماره چاپی 669274 به نام ذبیح اله خان محمدی 
فالح 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ و ذیل شماره دفتر الکترونیکی 139820309068005390 
بشــماره چاپی 679022 به نام حســین نجفی 0/6 دانگ مشاع از ششدانگ و ذیل شماره دفتر 
الکترونیکی 139820309068006646 بشــماره چاپی 669278 به نام رقیه نجفی 0/30 دانگ 
مشــاع از ششدانگ و ذیل شــماره دفتر الکترونیکی 139820309068006647 بشماره چاپی 
669277 بنام فاطمه نجفی 0/3 دانگ مشــاع از ششــدانگ و ذیل شــماره دفتر الکترونیکی 
139820309068006651 بشــماره چاپی 669273 بنام محســن نجفی 0/6 دانگ مشاع از 
ششدانگ و ذیل شــماره دفتر الکترونیکی 139820309068006652 بشماره چاپی 669272 
بنام محمدحســن نجفی 0/6 دانگ مشــاع از ششــدانگ و ذیل شــماره دفتــر الکترونیکی 
139820309068006649 بشماره چاپی 669275 بنام مسلم نجفی 0/6 دانگ مشاع از ششدانگ 
صادر و تسلیم گردیده است و اسناد مالکیت ششدانگ خانه مشتمل بر مغازه بمساحت 165/55 
متــر مربع تحت پالک 4842 فرعی از 725 فرعی از 53- اصلی بخش 5 قزوین ذیل شــماره 
دفتر الکترونیکی 139820309068006574 بشماره چاپی 669202 به نام خیراله خان محمدی 
فالح 1/5 دانگ مشــاع از ششدانگ و ذیل شماره دفتر الکترونیکی 139820309068006573 
بشــماره چاپی 669203 به نام ذبیح اله خان محمدی فالح 1/5 دانگ مشــاع از ششــدانگ و 
ذیل شــماره دفتر الکترونیکی 139820309068006572 بشماره چاپی 669204 به نام حسین 
نجفی 0/6 دانگ مشاع از ششدانگ و ذیل شماره دفتر الکترونیکی 139820309068006567 
بشــماره چاپی 669209 به نام رقیه نجفی 0/30 دانگ مشــاع از ششدانگ و ذیل شماره دفتر 
الکترونیکی 139820309068006568 بشــماره چاپی 669208 بنام فاطمه نجفی 0/3 دانگ 
مشــاع از ششدانگ و ذیل شــماره دفتر الکترونیکی 139820309068006569 بشماره چاپی 
669207 بنام محســن نجفی 0/6 دانگ مشــاع از ششدانگ و ذیل شــماره دفتر الکترونیکی 
139820309068006571 بشــماره چاپی 669205 بنام محمد حسن نجفی 0/6 دانگ مشاع 
از ششدانگ و ذیل شماره دفتر الکترونیکی 139820309068006570 بشماره چاپی 669206 
بنام مســلم نجفی 0/6 دانگ مشاع از ششدانگ صادر و تسلیم گردیده است. حال آقای حسین 
نجفی بوکالت از وراث مرحوم احمد نجفی طبق وکالت شــماره 1090007 مورخ 1397/10/20 
دفتر 11 قزوین مالکین پالکهای فوق الذکر با ارائه دو برگ فرم شــهادت شهود به شماره های 
68017564 مورخ 1398/08/30 و 68017528 مورخ 1398/08/29 مدعی شــده که اســناد 
مذکور به علت ســهل انگاری مفقود گردیده اســت و با سند مذکور معامله ای نشده و ثبت دفتر 
امالک مؤید این ادعا می باشــد. تقاضای صدور سند مالکیت المثنی ملک مزبور را نموده علیهذا 
مراتب با توجه به تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت اعالم می گردد تا هر کس به نحوی 
از انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند در 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود 
را با ارائه اصل ســند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید و چنانچه در ظرف مدت مقرر اعتراض 
به این اداره نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند 
مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تســلیم خواهد کرد و آگهی در یک نوبت بشــرح 

ذیل منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار: 98/09/06

آگهی فقدان سند مالکیت

علی شهسواری- رئیس منطقه ۲ ثبت اسناد و امالک قزوین

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شــماره 139860317007003091 هیئت موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضی آقاعلی تارمیغ فرزند حمداله بشماره شناسنامه 21050 و شماره 
ملی 1860205976 صادره از بهبهان در ششــدانگ یکباب ســاختمان به مساحت 124/61 
مترمربع مفروز و مجزی شــده از پالک 5612 اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری از 
مالک رسمی بشــیر عارف پوراحدی از ورثه بلبل احراز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی 
مورد تقاضا بمنظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتیکه 
اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشــته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید 
عرضحال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/8/22                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/9/6
کاظمی- رئیس ثبت بهبهان

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
نوبت اول

جلســه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شــرکت تعاونی اعتبار کارکنان زندان های ایالم 
رأس ســاعت 3 روز یکشــنبه مورخ 98/09/17 در محل نمازخانه اداره کل زندان ها واقع در بلوار 
مدرس- اداره کل زندان ها تشکیل می گردد از عموم اعضاء دعوت به عمل می آید که در روز مقرر 
در محل مذکور حضور به  هم رسانند بدیهی است حضور کلیه اعضاء در جلسه ضروری و در صورت 
عدم حضور برابر اساسنامه هیچ گونه اعتراضی در رابطه با تصمیمات متخذه در مجمع مؤثر نخواهد 
بود. ضمناً هر عضو می تواند استفاده از حق رأی خود را به یک نماینده تام االختیار از میان اعضاء 
و یا خارج از اعضاء واگذار کند محل بررسی وکالت نامه ها دفتر تعاونی واقع در بلوار مدرس- اداره 
کل زندان ها می باشد. ارائه وکالتنامه های کتبی یا محضری جهت بررسی حداکثر یک روز قبل از 

برگزاری مجمع بایستی تحویل هیئت مدیره شرکت تعاونی گردد.
دستور جلسه:

1- ارائه گزارش توسط رئیس هیئت مدیره.
2- تصویب اساسنامه جدید.

3- اصالح مواد 6 و 21 و 24 اساسنامه.
4- مأموریت ثبت تصمیمات حاصله به هیئت مدیره.

حجت اهلل کسایی5- افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید.
رئیس هیئت مدیره اعتبار کارکنان زندان های ایالم

سرویس ورزشی-
اعالم کرد کــه ویلموتس  فوتبال  فدراســیون 
سرمربی تیم ملی درخواست فسخ قراردادش را ارایه 
کرده ولی این مربی موظف است که به ایران برگردد و 

تا خردادماه در کشورمان بماند.
بعد از اخبار و شایعات گوناگون در طی روزهای گذشته 
درباره مارک ویلموتس که حاکی از مکاتبه رسمی فدراسیون 
فوتبال با ســرمربی تیم ملی برای بازگشت به ایران و عمل 
به تعهداتش مطابق قرارداد بود و همچنین شــائبه مذاکره 
با برانکو ایوانکوویچ برای قبول هدایت تیم ملی، فدراســیون 
فوتبال برخالف ســنوات گذشــته به جای تکذیب این بار 
در اطالعیه ای رســمی اعالم کرد که اخبــار مختلف درباره 

تغییرات در کادرفنی تیم ملی را تایید و تکذیب نمی کند. 
با این واکنش از سوی فدراســیون فوتبال گمانه زنی ها 
درباره ادامه همکاری با ویلموتس افزایش یافت تا در نهایت 
این سرمربی بلژیکی که با نامه فدراسیون فوتبال مواجه شده 
بود، در توئیتی نوشت: »علت نقض جدی قراردادهای من و 
دستیارانم توسط فدراسیون فوتبال ایران، وضعیت غیر قابل 

تحملی برای ما به وجود آمده است.« 
او در ادامه متن منتشــر شــده خود از پیگیری پرونده 
توســط وکالیش خبر داد و از اظهارنظر حاشــیه ای در این 
باره خودداری کرد تا وضعیت به نســبت ماه های گذشــته 
1۸0 درجه تغییر کند و اکنون فدراســیون فوتبال و مارک 

ویلموتس رو در روی هم قرار گیرند.
اظهــارات ویلموتس در حالی مطرح شــده که کارلوس 
کی روش هم در ۸ ســال همکاری با فدراســیون فوتبال، از 
چنین لحنی مانند »پیگیری پرونده توسط وکالیش« استفاده 
نکرد اما اکنون ویلموتس و فدراســیون خیلــی زود به این 
وضعیت بحرانی و تقابلی رســیده اند. موضوعی که در نتیجه 

سیاستی غلط و قراردادی مبهم می تواند حاصل شده باشد.
واکنش فدراسیون به اظهارات ویلموتس

در همین خصوص علوی ســخنگوی فدراسیون فوتبال 

*ســید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با بیان اینکه مراتب اعتراض 
خود را به فدراسیون جهانی کشتی اعالم کردیم و به طور رسمی پیگیر تاریخ جدید 
برگزاری جام جهانی کشــتی فرنگی در تهران هستیم،گفت: لغو میزبانی ایران در 
جام جهانی کشتی فرنگی کامال غیر منطقی بود و دیروز کتبا« اعتراض خود را به 
آقای اللویچ رئیس فدراسیون جهانی کشتی اعالم کردیم.ضمن اینکه امروز )دیروز( 
هم با رؤســای کمیته ملی المپیک سه کشــور روسیه، ژاپن و گرجستان مکاتبه و 
اعالم آمادگی و امنیت کامــل ایران را برای برگزاری هرگونه رویداد بین المللی در 
ایــران اعالم خواهیم کرد.وی گفت: به نظر می رســد این تصمیم گیری عجوالنه، 
احساسی و تحت تاثیر تبلیغات ناصحیح غربی ها بوده است و ما از سه موضع کمیته 
ملی المپیک، وزارت ورزش و جوانان و دولت جمهوری اسالمی ایران رسما« اعالم 
کردیم که ایران در امنیت کامل است و برای برگزاری هیچ رویدادی مشکلی ندارد.

گفــت: ارتباط با ســرمربی تیــم ملی بر عهــده دپارتمان 
بین الملل فدراسیون اســت. بعد از بازی با عراق مکاتبات و 
مذاکرات متعددی صورت گرفت و ادامه دارد. در بحث فرایند 
قراردادی بین ویلموتس و فدراسیون تنها چیزی که ممکن 
است موردنظر ایشان باشد بحث دیرکرد در پرداخت حقوق 

بوده است.
وی درخصوص اینکه آیا فدراســیون درخواســتی برای 
بازگشت ویلموتس داشــته و آیا شرط جدیدی مطرح شده 
اســت؟ یادآور شد: شــرط جدیدی مطرح نشده است بلکه 
شروط بندهای قرارداد مدنظر است. مثال نظارت بر تیم های 
ملی دیگر، بحث حضور در مســابقات لیگ و جلساتی که در 

همایش های مختلف فدراسیون است.
علوی تاکید کرد: آقای ویلموتس طبق قرارداد حتما تا 
پایان بازی های تیم ملی در خردادماه در ایران باشد ولی در 
این مدت زمان کمتری بوده اســت که آنهم به خاطر تاخیر 
در پرداخت پولش بوده است. البته االن الزام قطعی است که 

در ایران باشد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره تعریف هایی که از 
ویلموتس در ابتدای کارش می شــد و عدم حضور وی در 
تمرین تیم ملی پیش از بازی با عراق، تصریح کرد: به هر 
حال وظیفه فدراســیون حمایت از تمام ارکانش است و 
حتما مباحثی بوده که در جلسات و برنامه های فدراسیون 

مطرح می شود.
علوی با بیــان اینکه مارک ویلموتس قبــل از بازی با 
عراق تقاضای فسخ رسمی قراردادش را داده بود، گفت: این 
درخواســت به این خاطر بود چــون دو ماه از عدم پرداخت 
مطالبات به این مربی گذشــته بود ولی فدراسیون توانست 
این پرداخت را داشــته باشــد و از دید من، فسخ قرارداد از 

سوی ایشان منتفی است.
»چه زمانی قرار اســت ویلموتس به ایــران برگردد؟« 
سخنگوی فدراسیون فوتبال در پاســخ به این سؤال تاکید 
کرد: به زودی جلســه ای بین آقای ویلموتس و وکالیش با 
فدراســیون برگزار می شود. در این جلسه در امتداد جلسات 
گذشته مباحثی به صورت قطعی مطرح می شود. امید است 

تا هفته آینده در این باره اطالع رسانی شود.
بازتاب اختالفات در سایت بلژیکی

اما اختالفــات بوجود آمده میان فدراســیون فوتبال و 
ویلموتس در ســایت های خارجی نیز بازتاب داشت. سایت 
بلژیکی »lesoir« در این ارتباط نوشــت: »طبق اطالعات ما، 
مارک ویلموتس و دســتیارانش یعنی لورانت اسپینوز و مانو 
فررا از زمان ورودشان به ایران )پنج ماه و نیم( هیچ دریافتی 
نداشــتند. همین موضوع باعث شد تا اسپینوزی تحت فشار 
قرار بگیرد و برای بازی با بحرین به این کشــور ســفر نکند. 
مارک ویلموتس و فررا هم اوایل ماه نوامبر و پیش از بازی با 

عراق قراردادشان را فسخ کردند.«
در ادامــه این گزارش با اشــاره بــه پرداخت مطالبات 
ویلموتس با تاخیر از ســوی فدراســیون ایران، آورده است: 
»بــرای آنکه تیم ملی ایران بدون ســرمربی به اردن )محل 
بازی با عراق( نــرود، ویلموتس قبول کرد تا با وجود هرج و 
مرج، تیم ایران را همراهی کند. انتظار می رود که دو طرف- 
ویلموتس و فدراسیون ایران- به زودی دیداری با هم داشته 
باشــند. می توان گفت دیگر اعتمادی بیــن دو طرف وجود 
ندارد. فدراسیون ایران اعالم کرده که برای تعویض ویلموتس 

در مسیر توافق با برانکو ایوانکوویچ قرار دارد.«

پس از لغــو میزبانــی ایران از 
رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی، 

تمرینات تیم ملی نیز تعطیل شد.
پس از مخالفت اتحادیه جهانی کشتی 
بــا میزبانی ایران از رقابت های جام جهانی 
کشتی فرنگی، محمد بنا سرمربی تیم ملی 
کشــتی فرنگی ایران نیز که تمرینات تیم 
ملی برای حضور در این رقابت ها را زیر نظر 
داشت، اقدام به تعطیلی اردو کرد.با توجه 
به اینکه تنها ۲ روز تا برگزاری جام جهانی 
تهران زمان باقی مانده عمال برگزاری این 
مســابقات در تاریخ یاد شــده امکان پذیر 
زمان  کشــتی  جهانــی  نیســت.اتحادیه 
برگزاری رقابت های جام جهانی و اینکه آیا 
این رقابت ها باز هم در ایران برگزار می شود 

یا خیر را مشخص نکرده است.

تعطیلیلیگبرتروالیبال
بهخاطرحضورتیمملیدرانتخابیالمپیک

خبر تعطیلی لیگ برتر والیبال ایران برای برگــزاری اردوهای تیم ملی با واکنش های متفاوتی 
رو به رو شده است که باید دید در نهایت چه تصمیمی در این مورد گرفته می شود.

والیبال ایران پس از حدود یکســال بالتکلیفی رئیس خود را شــناخت و در حال حاضر مهم ترین موضوع، 
صعود والیبال ایران به المپیک ۲0۲0 اســت. رقابت های والیبال انتخابی المپیک قاره آسیا اواسط دی ماه سال 
جاری به میزبانی کشــور چین برگزار خواهد شد. در مراســم معارفه محمدرضا داورزنی به عنوان رئیس جدید 
فدراســیون والیبال، وی اعالم کرد که »اصلی ترین هدف تیم ملی مسابقات انتخابی المپیک است و در صورت 
نیاز باید حتی لیگ برتر را نیز جهت حفظ ملی پوشان از مصدومیت های احتمالی در لیگ و برگزاری اردوی تیم 

ملی تعطیل کرد.«
اما این مســئله با نظرات متفاوتی از ســوی مربیان لیگ برتر مواجه شد که به همین منظور فعال زمان 
دقیقی برای تعطیل شدن لیگ مشخص نشده است. علی فتاحی سرپرست دبیری فدراسیون والیبال نیز در 
آخرین صحبت های خود اعالم کرد که تعطیلی لیگ قطعی اســت، اما فعال زمان دقیق این اقدام مشخص 

نیست.
با این وجود منوچهر پورحســن رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال، در مصاحبه دوشنبه چهارم آذر ماه 
خود با ایسنا، در این مورد گفت: »فعال هیچ چیز قطعی نیست و تعطیلی لیگ به شکل قطعی اعالم نشده است. 

هر خبری در مورد این تصمیم را از سوی سازمان لیگ اعالم خواهیم کرد.«

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

برنامه هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران

چهارشنبه 6 آذر
لیگ برتر والیبال

*شهرداری ورامین..................شهرداری ارومیه)ساعت 16:30- شبکه ورزش(
لیگ قهرمانان اروپا

*زنیت.............................................................لیون)ساعت ۲1:۲5- شبکه ورزش(
*لیورپول......................................................ناپولی)ساعت ۲3:30- شبکه ورزش(
*بارسلونا.........................................................دورتموند)ساعت۲3:30-شبکه سه(

پنجشنبه 7 آذر ۱398
*ماشین  سازی تبریز...............................................................سایپا)ساعت15:30(

جمعه 8 آذر ۱398
*نفت  مسجدسلیمان....................................................ذوب آهن)ساعت14:30(
*شاهین شهرداری بوشهر..............................پارس جنوبی جم)ساعت16:30(
*فوالد...............................................................گل گهرسیرجان()ساعت16:40(

شنبه 9 آذر ۱398
*سپاهان...................................................................................استقالل)ساعت15(
*پیکان........................................................................................تراکتور)ساعت15(
*شهر خودرو.........................................................صنعت نفت آبادان)ساعت17(
*پرسپولیس.......................................................نساجی مازندران)ساعت17:30(

8 تیم برتر جام حذفی مشخص شدند
صعود سخت پرسپولیس

سپاهان و تراکتور به مرحله یک چهارم نهایی
تیم های فوتبال پرسپولیس،سپاهان و تراکتور با پیروزی مقابل حریفان 

خود راهی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی شدند.
در چارچوب دیدارهای باقی مانده از مرحله یک هشــتم نهایی رقابت های جام 
حذفی فوتبال باشگاه های کشور عصر دیروز سه دیدار در شهرهای مختلف برگزارشد. 
در نخستین دیدار تیم فوتبال تراکتور تبریز با پیروزی مقابل نود ارومیه در ضربات 
پنالتی راهی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی شد. در این بازی که در ورزشگاه 
خالی از تماشاگر شهید باکری ارومیه و از ساعت14 آغاز شد تیم های تراکتور تبریز 
و نود در ارومیه به مصاف هم رفتند که این بازی در نهایت با برد تراکتور در ضربات 
پنالتی همراه بود.این بازی در وقت های قانونی با نتیجه تساوی یک- یک تمام شده 
بود. مســعود شجاعی )3۹( برای تراکتور و سیروس صادقیان )55( برای نود گلزنی 
کردند. تالش دو تیم در وقت های اضافه هم ثمری نداشت تا تعیین برنده به ضربات 
پنالتی کشــیده شــود.در ضربات پنالتی تیم تراکتور با نتیجه 7 بر 6 )در مجموع با 
نتیجه ۸ بر 7( حریفش را از پیش رو برداشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.
در دومین دیدار دیروز که در ورزشــگاه آزادی تهران بین دو تیم پرسپولیس و 
صنعت نفت آبادان برگزار شد سرخپوشــان پایتخت با تک گل مهدی ترابی )54( 

به پیروزی رسیدند.
نیمکت نشینی علیپور و کنعانی زادگان

گابریل کالدرون ســرمربی پرسپولیس تیمش را در این بازی با ترکیب علیرضا 
بیرانوند، شــجاع خلیل زاده، سیدجالل حســینی)کاپیتان(، مهدی شیری، محمد 
انصاری، محســن ربیع خواه، احمد نوراللهی، محمد نادری )46- فرشاد احمدزاده(، 
مهــدی ترابی، وحید امیــری و مهدی عبدی )5۹- علی علیپــور( وارد زمین کرد. 
نیمکت نشــینی محمدحســین کنعانــی زادگان و علی علیپور از نــکات ترکیب 

سرخپوشان بود.
نیمه نخست؛ تساوی با کمک دیرک دروازه پرسپولیس

صنعت نفت باوجود اینکه در این بازی میهمان بود، در نیمه نخســت بازی به 
مراتب بهتری به نمایش گذاشت. با گذشت زمان این نفتی ها بودند که کنترل بازی 
را در اختیار گرفتند. در دقیقه 10 ضربه ســر عیسی آل کثیر با اختالف کم از کنار 
دروازه پرســپولیس به اوت رفت. در دقیقه ۲1 این بازیکن در موقعیت خوب گلزنی 
قرار گرفت ولی شــوت او بعد از برخورد با علیرضا بیرانوند و تیرک دروازه، به کرنر 
رفت. پرســپولیس در نیمه نخست یکی دو موقعیت به دست آورد که این فرصت ها 

راه به جایی نبرد.
نیمه دوم؛ پرسپولیس گل زد و جان گرفت

گابریل کالدرون با شروع نیمه دوم فرشاد احمدزاده را به جای محمد نادری به 
ترکیب پرسپولیس اضافه کرد. سرخپوشان بر خالف نیمه نخست بازی هجومی تری 
را به نمایش گذاشتند و در دقیقه 54 با شوت مهدی ترابی از پشت محوطه جریمه، 
به گل اول دســت یافتند. نفت در دقیقه 61 فرصت جبران نتیجه را داشــت ولی 
بیرانوند مجددا ضربه ســر عیســی آل کثیر را دفع کرد و این توپ راهی به دروازه 
نیافت.پرسپولیس که با ورود علی علیپور در دقیقه 5۹ به زمین در خط حمله نفس 
تازه ای گرفته بود، از دقیقه 67 تا دقیقه 6۹ صاحب ســه موقعیت خوب گلزنی شد. 
ابتدا علیپــور در موقعیت تک به تک قرار گرفت که ضربه »چیپ« او به دروازه بان 
نفت خورد و به کرنر رفت. در ادامه ضربه ســر شــجاع خلیل زاده با اختالف کم از 
کنــار دروازه نفت به بیرون رفت. در دقیقه 6۹ هم مهدی ترابی فرصت خوبی برای 
افزایش تعداد گل های سرخپوشــان داشت که این فرصت هم ثمری نداشت تا بازی 
با همان گل نیمه نخست به سود پرسپولیس به پایان برسد. پرسپولیس با شکست 
در هفته یازدهم لیگ برتر مقابل نفت مسجدســلیمان وارد شــرایط سختی شد و 
حتی زمزمه هایی به گوش می رســید که در صورت شکســت احتمالی این تیم در 
جام حذفی، امکان اخراج گابریل کالدرون وجود دارد. با این حال برتری سرخپوشان 

مقابل صنعت نفت و حذف یکی از تیم های نفتی، کالدرون را نجات داد.
در آخرین دیدار دیروز تیم سپاهان با پیروزی مقابل پیکان به مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی فوتبال صعود کرد تا چهره تمام تیم های صعود کننده مشــخص 
شــود. در این بازی که در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان برگزار شد تیم سپاهان با 
نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رســید.محمد محبی)13( و ســجاد شهباززاده )45+۲( 
برای سپاهان گلزنی کردند و تک گل پیکان توسط شهریار مغانلو )63( به ثمر رسید.

سپاهان با این برد به جمع دیگر تیم های صعود کننده به مرحله یک چهارم یعنی 
پرسپولیس، استقالل، تراکتور، نفت مسجدسلیمان، مس کرمان، شاهین شهرداری 
بوشهر و شهرداری ماهشهر پیوست. تیم های حاضر در مرحله یک چهارم نهایی جام 
حذفی همچون مراحل قبل با قرعه کشی حریفان خود را خواهند شناخت به همین 

دلیل احتمال دارد که پرسپولیس در این مرحله مقابل استقالل قرار بگیرد.


