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وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد

انتخابات فدراسیون فوتبال باید 11 اردیبهشت برگزار شود 
سرویس ورزشی- 

وزیر ورزش و جوانان گفت: امیدوارم که اساســنامه 
فوتبال به تصویب هیئت دولت برسد زیرا ما باید انتخابات 
فدراســیون فوتبال را در تاریخ ۱۱ اردیبهشت با حضور 

همین چهار کاندیدا برگزار کنیم. 
محمــود گــودرزی در تازه تریــن صحبت هــای خــود به 
تشــریح آخرین وضعیت ورزش پرداخــت. وزیر ورزش در خالل 
صحبت هایش اشاره ای نیز به وضعیت انتخابات فدراسیون فوتبال 
داشــت و در آن تاکید کرد که این انتخابات باید 11 اردیبهشت 
ماه برگزار شود. گزیده ای از صحبت های محمود گودرزی در ادامه 

می آید:
* بایــد تا تیرماه حدود ۴۵ تا ۵۰ ســهمیه المپیک بگیریم. 

امیدواریم تا تیرماه به عدد قابل قبولی در این بخش برسیم. 
* ما بــا افزایــش ۴۰ درصــدی بودجه مواجــه بودیم که 
باید بخــش عمده آن صرف المپیک شــود. بــرای همین آقای 
رئیس جمهور دســتور محکمی برای حمایت از تیم های المپیکی 
دادند و امیدواریم خزانه و ســازمان برنامه ریزی به ما کمک کنند 
تا این ۴۰ درصد را این ســمت ســال بخصوص در سه ماهه اول 

بگیریم. 
* من با رئیس فدراسیون والیبال صحبت کردم و وی تاکید 
کرد که امیدوار اســت تیم والیبال به المپیک برسد. هدفگذاری 
آنها برای ورود به المپیک نیســت بلکه آنها به فکر کسب سکو در 

المپیک هستند. ما به المپیکی شدن والیبال امیدواریم. 
* دوره ریاســت جمهوری هم دو دوره چهار ساله است. در 

اساسنامه ای که ادعا می شــود به تصویب دولت رسیده، فقط دو 
دوره ریاست ذکر شده است. کفاشیان هم استحضار دارد که این 
دو دوره را به اتمام رســانده است. به نظرم یک مدیر در دو دوره 
چهار ساله می تواند برنامه هایش را اجرایی کند. شرایط باید برای 
دیگران که افکار نوتر دارند فراهم شــود و یا این بچرخد تا جریان 
تازه ای وارد شــود. دو دوره، سه دوره یا چهار دوره ریاست در یک 
فدراسیون زیبنده کشوری نیست که ریاست جمهوری در آن دو 

دوره است! 
* ما باید انتخابات فدراسیون فوتبال را در تاریخ 11 اردیبهشت 
با حضور همین چهار کاندیدا برگزار کنیم. امیدواریم راس آن تاریخ 
انتخابات برگزار شود. من خوشبین هستم. انتظار می رود که فضای 
المپیکی ما قربانی این اتفاق و انتخابات نشود و فضا، فضای آرامی 
باشــد برای المپیک. بنده هیچ دغدغه خاطری برای این انتخابات 

ندارم و مثل سایر فدراسیون ها، انتخابات برگزار خواهد شد.
* آقای کــی روش دانش خوبی دارد و امیــدوارم این دانش 

تشییع پیکرهای مطهر 3 شهید مدافع حرم
در شهرهای آباده، استهبان و فسا

پیکرهای مطهر 3 شهید مدافع حرم در شهرهای آباده، استهبان 
و فسای استان فارس تشییع و به خاک سپرده شدند.

به گزارش خبرگزاری ها، پیکر دانشجوی بسیجی »حمیدرضا قاسم پور« 
با حضور اقشــار مختلف مردم آباده از محل بنیاد شهید و امور ایثارگران تا 
میدان ولیعصر)عج( این شهر تشییع و در گلزار شهدای آباده به خاک سپرده 
شد. این شهید 23 ساله دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد آباده بود که در 

نبرد با تروریست های تکفیری در سوریه به شهادت رسید. 
شــهروندان استهبانی هم پنجشنبه پیکر شــهید سرتیپ دوم پاسدار 
محســن الهی را تشییع و در گلزار شهدای استهبان به خاک سپردند. این 
شــهید 2۵ سال از ۴۵ ســال سن خود را در سپاه خدمت کرده بود. شهید 
محسن الهی در نبرد با گروه های تروریستی سوریه به شهادت رسید. شهید 
ابوذر غواصی چهارمین شهید مدافع حرم از شهرستان فسا هم که به صورت 
داوطلبانه برای نبرد با گروه های تروریســتی تکفیری به سوریه رفته بود به 
شهادت رسید. پیکر این شهید پس از تشییع در فسا در گلزار شهدای این 

شهر به خاک سپرده شد.
معاون وزیر تعاون:

بیماران خاص باید تنها یک بیمه درمانی را 
انتخاب کنند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 70 هزار بیمار 
خاص در کشــور، گفت: پنج تا ۱0 درصد بیماران خاص دو دفترچه 
دارند که این افراد تا آخــر فروردین فرصت دارند فقط یک بیمه 

درمانی را انتخاب کنند.
بــه گزارش ایرنا، »احمد میدری« در فرمانــداری ویژه آبادان در جمع 
خبرنگاران رسانه ها گفت: برخی بیماران خاص از دفترچه های درمانی سازمان 
بیمه سالمت و سازمان تأمین اجتماعی استفاده می کنند و به طور متوسط 

ماهیانه بین 1۵ تا 3۰ میلیون ریال یارانه دارو می گیرند.
وی اظهار داشــت: بیماران خاص که دو دفترچه درمانی دارند تا پایان 
مهلت اعالم شده باید تنها یکی از این دو دفترچه را انتخاب کنند و در غیر 
این صورت، وزارت تعاون به عنوان مسئول و متولی شورای عالی بیمه درمان، 

یکی از این دفترچه ها را انتخاب کرده و دیگر دفترچه را حذف می کند.
میدری در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص قطع یارانه افرادی 
که کارت ملی ندارند نیز گفت: پس از گذشت تقریباً دو ماه، از مجموع یک 
میلیون و 7۰۰ هزار نفر شناسایی شده فاقد کارت ملی، یارانه 7۰۰ هزار نفر 

در اسفندماه سال 139۴ قطع شد.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هر کدام از افرادی که یارانه 
آنها به دلیل نداشتن کارت ملی قطع شده بود، در صورتی که فروردین ماه 

مراجعه کنند به طور مجدد یارانه آنها برقرار می شود.
وی دربــاره قطع یارانه پردرآمدها گفت: منتظر تصمیم مجلس در این 

زمینه هستیم.
میدری در پایان تغییر در نحوه پرداخت یارانه را منوط به تصمیم مجلس 

شورای اسالمی دانست.

در اختیار کلیه مربیان کشــورمان قرار گرفته شود. از او خواهش 
می کنــم در جهت افزایش دانش مربیــان داخلی حرکت کند. از 
طرف دیگــر امیدوارم دوباره کی روش حضــور در جام جهانی را 
نصیب فوتبال و از حواشی که به فوتبال لطمه می زند، پرهیز کند. 
او طبق قراردادش عمل کند و ما هم تالش می کنیم مشکالت تیم 
ملی را حتی المقدور حل کنیم. اگر فدراســیون توانست مشکل را 
حل کند که چه بهتر وگرنه آن را به ما منعکس کنند تا برای رفع 

آن مشکل اقدام کنیم. 
* کی روش باید بماند و به قراردادش عمل کند. البته او باید 
به ارکان فدراســیون احترام بگذارد. احترام متقابل باعث می شود 
فضا، آرامتر شــود. اگــر بپذیرند که ما وســاطت می کنیم تا این 

مناقشات برطرف شود. 
* از ابتــدا که این مســئولیت را قبول کــردم، نقطه نظرات 
کارشناســی و فرهنگی داشتم که به فدراسیون منتقل می کردم. 
بخش عمده ای از مشــکالت هم مرتفع می شــد. قصد ما دخالت 
نبود. فدراسیون فوتبال نهاد عمومی غیر دولتی است ولی این نهاد 
در کشور جمهوری اسالمی اســت و باید تابع قوانین داخلی هم 
باشد. بدیهی است وزیری که مقابل دولت و مجلس پاسخگو است 
باید این مسئولیت را به خوبی انجام بدهد. مسئولیت بدون اختیار 

باعث فساد می شود. 
* نمایندگان در مجلس شورای اسالمی هر موقع مشکلی در 
ورزش پیــش می آید، بالفاصله وزیر را دعوت می کنند و وزیر باید 
بتواند نسبت به مسئولیت خود، پاسخگو باشد. البته دوستان هم 
در فدراسیون ها توجه دارند و کمک می کنند. در فدراسیون فوتبال 

هم همکاری کردند تا مشکل برطرف شود.

نفت آبادان با کسب چهارمین پیروزی برابر شیمیدر به فینال لیگ برتر بسکتبال رسید.
آخرین دیدار از رقابت های مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بســکتبال، عصر روز پنج شنبه هفته گذشته در سالن آزادی تهران 

برگزار شد که طی آن  نفت آبادان ، شیمیدر را شکست داد و با پیروزی در این مسابقه حریف پتروشیمی در دیدار نهایی شد.
دو تیم پیش از این 6 بار برابر هم به میدان رفته بودند که ســهم هر کدام ســه پیروزی بود و نفت آبادان در دیدار هفتم با 
نتیجه 77 بر 7۴ برنده شد و در دومین حضورش در لیگ برتر بسکتبال به فینال مسابقه ها رسید. نکته جالب توجه اینکه پس 
از چیزی حدود 1۵ سال تهران نماینده ای در فینال لیگ برتر ندارد و دو تیم شهرستانی مرحله نهایی را برگزار می کنند. آخرین 
بار دو تیم شهرســتانی فینال را برگزار کرده بودند مربوط به ســال 79 بود که تیم های ذوب آهن و فوالد مبارکه به مقام های 
قهرمانی و نایب قهرمانی رســیدند. از سال 7۰ که لیگ بسکتبال ایران رسمیت پیدا کرده است این سومین بار است که دو تیم 
شهرستانی به فینال می رسند. در سال 7۰ تیم های اصفهان و گرگان راهی فینال شده بودند. مرحله فینال لیگ برتر بسکتبال 
از فردا آغاز می شــود. در دو بازی اول پتروشــیمی یکشنبه و دوشنبه میزبان خواهد بود و آبادانی ها هم پنج شنبه و جمعه هفته 
آینده از پتروشــیمی پذیرایی می کنند. فینال به صورت ۴ برد از 7 مســابقه برگزار می شود. تیم های شیمیدر و شهرداری اراک 

هم رده بندی را برگزار می کنند.

فینال جنوبی ها در لیگ برتر بسکتبال

سکوت جاللی در مورد کم کاری بازیکنان و مدیریت سایپا
مجید جاللی پس از شکســت ۴ بر صفر سایپا مقابل صبا گفت: فکر نمی کنم تا 
به حال در لیگ برتر اینگونه باخته باشم. هفته ای که گذشت تلخ ترین هفته ورزشی ام 
است. تیمی که می توانست مدعی باشد این شرایط برایش به وجود آمده و همه دنبال 
مقصر هستند.وی ادامه داد: تاکنون تیمی به این بی روحیه ای ندیده بودم. مشکالت 
فوتبال ادامه دارد و از این شکست  هم واقعا ناراحتم. می دانم که کارگران سایپا واقعا 
زحمت می کشــند و به دنبال نتیجه گرفتن تیم هســتند. از همه آن ها عذرخواهی 
می کنم.سرمربی سایپا در مورد علت بی انگیزه بودن بازیکنانش یادآور شد: نمی خواهم 
در این باره صحبت کنم. چند ســال پیش که من در فوالد بودم ۵ بر یک از همین 
ســایپا عقب افتادیم اما من بــه دنبال راه حل بودم که بخواهم بــه بازی برگردیم و 
توانستیم ۵ بر ۵مساوی کنیم اما امشــب هر چه نگاه کردم راه حلی پیدا نکردم.وی 
ادامه داد: ســعی کردم که جابه جایی انجام بشود اما وقتی تیم با این گونه مشکالت 

روبه رو می شود فقط دعا می کردم که هرچه زودتر بازی تمام شود.
جاللی در واکنش به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه بازیکنانش بی انگیزه 
ظاهر شــدند و این شائبه ایجاد می کنند ســکوت کرد و مدیر رسانه ای سایپا اظهار 
داشــت که فقط سواالت فنی پرسیده شــود. وقتی مجید جاللی با سوالی در مورد 
مدیریت هم روبرو شــد سکوت کرد که بار دیگر مدیر رسانه ای سایپا تاکید کرد که 
ســواالت فنی پرســیده شود. همین مسائل باعث شــده بود که در جر و بحثی بین 
خبرنگاران و مدیر رســانه ای ســایپا به وجود آید که در این بین مجید جاللی تنها 

نظاره گر این مسائل بود.
قرارداد ایوانکوویچ به مدت دو سال تمدید شد

در جلسه سرپرست باشگاه، عضو هیئت مدیره و سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، 
قرار برانکو ایوانکوویچ به مدت دو سال تمدید شد.علی اکبر طاهری سرپرست باشگاه 
پرسپولیس روز پنج شنبه هفته گذشته در جلسه ای با حمیدرضا گرشاسبی و برانکو 

ایوانکوویچ، قرارداد سرمربی سرخپوشان را به مدت دو سال تمدید کرد.
کاظمی: سیاه جامگان 1۰۰ درصد در لیگ می ماند

ســرمربی سیاه جامگان خراســان گفت: یک نفر در این تیم جور یک استان را 
می کشــد و بازیکنانم در نیم فصل دوم شارژ مالی نشــده اند.فرهاد کاظمی در پایان 
دیدار برابر فوالد خوزســتان و شکست مقابل این تیم اظهار داشت: بازیکنانم در این 
دیدار تالش زیادی کردند اما خب شــاهد بودید که توپ های ما وارد دروازه نشــد.

سرمربی سیاه جامگان بیان کرد: در طول 9۰ دقیقه کاری را که الزم بود انجام دادیم 
اما با وجود تالش بازیکنان به گل نرســیدیم و من این را ناشی از بدشانسی می دانم، 
مقصر شکســت خودم هستم و هیچ کدام از بازیکنان کم نگذاشت.وی افزود: ما برای 
بقا در لیگ برتر دو رقیب اصلی یعنی فوالد و ملوان داشتیم اما با این وجود معتقدم 

سیاه جامگان 1۰۰ درصد در لیگ برتر باقی می ماند.
ویسی: تکلیف قهرمانی در هفته  آخر مشخص می شود

سرمربی تیم فوتبال استقالل خوزستان گفت: در نیمه اول دیدار مقابل استقالل 
اهواز خوب بازی نکردیم، اما در نیمه دوم بازی هجومی ارائه کرده و متحول شــدیم. 
عبداهلل ویسی در نشست خبری بعد از بازی تیمش مقابل استقالل اهواز اظهار داشت: 
ما در نیمه اول بازی خوبی ارائه نکردیم، ولی در نیمه دوم هجومی و متحول شــده 
و توانســتیم این بازی سخت را با پیروزی پشت سر بگذاریم.وی افزود: خوشحالم که 
این بازی را بردیم و همچنان در جمع مدعیان باقی ماندیم. امیدوارم بتوانیم تا پایان 
فصل این راه را ادامه دهیم تا در نهایت مردم خوب خوزســتان را خوشــحال کنیم.
وی خاطرنشان کرد: پنج هفته پایانی لیگ بسیار حیاتی است و به عقیده من تکلیف 
قهرمانی در هفته  آخر مشخص خواهد شد. ما باید در این هفته های نهایی تالش خود 
را انجام دهیم و ان شــاءاهلل بازی های خود را با پیروزی پشت سر بگذاریم  تا به آنچه 

می خواهیم برسیم.
بختیاری زاده: قهرمانی در لیگ  حق فوتبال خوزستان است

ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل اهواز گفت: در بازی مقابل استقالل خوزستان 
خیلی حرص خوردم و نزدیک بود سکته کنم.سیاوش بختیاری زاده در نشست خبری 
بعد از بازی تیمش مقابل اســتقالل خوزســتان اظهار داشت: بازیکنان ما نسبت به 
بازیکنان استقالل خوزستان کم تجربه و کم بضاعت هستند، اما فوتبالی فراتر از تیمی 
انجام دادند که قرار اســت قهرمان لیگ برتر شود.ضمن اینکه من از کمیته داوران و 
سازمان لیگ گالیه دارم، چون برای بازی های حساس ما بهترین داورها را نگذاشتند 
و البته داور امروز مشکلی نداشت، اما کمک  داور در یک صحنه گل سالم ما را مردود 
اعالم کرد. وی در خصوص عملکرد تیم اســتقالل خوزستان گفت:من به غیراز بازی 
مستقیم چیزی از تیم استقالل خوزستان نبودم و همانطور که گفتم تیم برتر میدان 
ما بودیم. به هر حال بابت این برد به ویسی تبریک می گویم. امیدوارم تیمش قهرمان 
لیگ پانزدهم شود چون قهرمانی در لیگ برتر حق فوتبال خوزستان است. متأسفانه 
در برخی از برنامه ها تلویزیونی شــاهدیم که می گویند که فوتبال خوزستان نباید 3 

تیم در لیگ برتر داشته باشد اما من معتقدم باید ۵ تیم در لیگ برتر داشته باشد.

کشف 2 ژن ناشناخته 
توسط پژوهشگر ایرانی

پژوهشــگر ملکانی توانست برای نخســتین بار 2 ژن از انگل 
سارکوسیست کشف و در بانک ژن آمریکا ثبت کند.

»شــمس الدین اطهاری«، پژوهشگر 31 ساله ملکانی به ایرنا گفت: این 
طرح با همکاری دانشــگاه  هاروارد آمریکا و دانشــگاه علوم پزشکی شهید 

صدوقی یزد انجام شده است.
وی با اشاره به عوارض بیماری ناشی از انگل سارکوسیست اظهار داشت: 
این بیماری موجب ســقط جنین در خانم های حامله، بیماری های اعصاب، 

اسهال و تهوع شدید و همچنین زخم دستگاه گوارش می شود.
اطهاری گفت: کشــف این دو ژن در پیشگیری و درمان بهتر و آسان تر 

بیماری سارکوسیست موثر خواهد بود.
کشف دکتر شــمس الدین اطهاری در  ncbj بانک ژن آمریکا ثبت شده 
است. در کارنامه علمی این پژوهشگر، مخترع و محقق 31 ساله ملکانی 19 

اختراع ثبت شده است.
از وی 19 کتاب علمی و ۵۴ مقاله علمی در مجالت معتبر خارجی منتشر 
شده است. انگل سارکوسیست با مصرف گوشت قرمز به انسان منتقل می شود.
مطالعه برای کشف ژن های ناشناخته انگل سارکوسیست در چند روستای 
شهرستان مرند انجام شده است. شهرستان ملکان با 11۰ هزار نفر جمعیت 

در فاصله 1۵۵ کیلومتری تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی واقع است.

65۰ هزار بیمار سرطانی 
در کشور وجود دارد

عضو انجمن سرطان شناســی ایران گفت: طبق آمار، 650 هزار 
بیمار سرطانی در کشور وجود دارد.

به گزارش ایرنا، پروفســور »ناصر پارســا« در نشست خبری با اصحاب 
رسانه در یک مؤسسه خیریه در بروجرد افزود: ساالنه 9۰ هزار تن از مردم 

ایران به سرطان مبتال و به آمار یاد شده اضافه می شوند.
وی با بیان اینکه سرطان شکست پذیر است، اظهار کرد: بیماران مبتال 
به سرطان باید آگاهی های الزم در خصوص این بیماری را داشته باشند تا 

بتوانند سرطان را شکست دهند.
عضو انجمن سرطان شناسی ایران افزود: تفاهم نامه هایی با مراکز مجهز، 

بیمارستان ها و پزشکان مطرح کشور در بخش سرطان امضا شده است.
وی در پایــان از احداث مرکز توریســت درمانی طی ماه های آینده در 

بروجرد خبر داد.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »حمید حمزی«
تنها راه سعادت انسان ايمان به خداست

شهید »حمید حمزی« در13۵۰/11/1۵ در تهران 
به دنیا آمد. او با اینکه سن کمی داشت اما از عقل، ایمان، 
تقوی و شجاعت باالیی برخوردار بود. سال اول نظری بود 
که به ندای رهبرش لبیک گفت و راهی جبهه های نبرد 
شــد. در آن روزها او بیش از 1۵ ســال  نداشت و برای 
اینکه او را به جبهــه اعزام کنند تاریخ تولدش را بزرگ 
کرده بود. به هر شــکلی بود روانه جبهه های حق علیه 

باطل شد و در عملیات های مختلفی شرکت کرد و هر موقع به مرخصی می آمد دوباره 
مشــغول خواندن درس می شــد. بعد از امتحانات به پادگان می رفت تا آموزش های 
الزم را جهت امدادگری ببیند که به علت نیامدن دانشــجویان آنها را به دسته زرهی 
فرســتادند. بعد از دیدن آموزش های الزم، برای مدت 3 ماه راهی جبهه شد و بعد از 
اتمام 3 ماه به خانه آمد و بعد از چند ماهی دوباره به جبهه رفت. ســرانجام در تاریخ 
67/3/26 در منطقه مائوت عراق به مقام رفیع شهادت نائل آمد. فرازی از وصیت نامه 

شهید: چیزی پر ارزش تر و گرانبهاتر و سعادتی بهتر از شهادت در راه خدا نیست.
ای جوانان عزیز! به جبهه روی آورید، که جبهه ها انتظار شما را می کشند. بدانید 
ای امت قهرمان که تنها راه سعادت انسان، ایمان به خدا، جهاد در راه خدا و شهادت 

در راه اوست.
پدر و مادر گرامي ام! اگر شــهادت نصیب من بی لیاقت شد، خدا را هزاران مرتبه 
شکر گویید که شهادت باالترین ارزش هاست و بدانید امانتی را که خدا به شما داده 

بود پس گرفت.
خواهــرم حجابت را حفظ کن و نمازت را به موقع بخوان. برادرم حاللم کن و از 

دست من راضی باش و نماز شب را فراموش مکن.

اخبار کوتاه از فوتبال

آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابــر رأی شــماره 139۴6۰3۰9۰۰1۰13۴۴3 مورخــه 139۴/12/1 کالســه 
139۴11۴۴۰9۰۰1۰۰۰۰37 هیئــت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اله یاری کشمرزی فرزند 
محمدعلی بشــماره شناسنامه ۵۰7 کد ملی ۵۵99۴61718 صادره از تاکستان در 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 18/79 مترمربع پالک شماره ۵ اصلی واقع 
در بخش ۵ خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین عباسعلیان گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و 
پس از اخذ رســید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۵/1/21                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 139۵/2/6

حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

کالســه   139۴/11/1 مورخــه   139۴6۰3۰9۰۰1۰12866 شــماره  رای  برابــر 
139۴11۴۴۰9۰۰1۰۰۰۰19 هیئــت اول موضــوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی 
و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملــک قزوین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم ســکینه میرمال فرزند حجت بشــماره شناســنامه 368 کدملی 
۴3219۵33۵9 صادره از قزوین در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 73/۵9 متر مربع پالک 
شــماره 23 اصلی واقع در بخش ۴ قزوین انتقالی برابر سند شماره ۵8816 مورخه 1368/12/13 
دفتر اسناد رسمی شــماره 2 قزوین و دادنامه شماره 92۰99728239۰۰۵38 شعبه 29 شورای 
حل اختالف شهرســتان قزوین تایید گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 139۵/1/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 39۵/2/6 1

به موجب آگهی انحالل ش 6۰۴۵2 مورخ 138۵/1۰/12 و باستناد ماده 22۵ و 227 
ق تجارت، بدینوسیله به اطالع عموم می رساند چون مقرر گردیده، ختم تصفیه اعالم 
گردد، چنانچه شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی مطالباتی با شرکت دارد، با در دست 
داشــتن مدارک در محل تصفیه خ باباطاهر کوچه جراحان جنب دفترخانه 3 و یا در 
شــرکت توزیع برق همدان )ســعید فریدونی( واقع در خ مهدیه حضور یابند، پس از 
انقضاء شــش ماه از تاریخ چاپ اولین نوبت، بدیهی اســت هیچگونه ادعایی پذیرفته 

سعید فریدونی- مدیر هیئت تصفیهنخواهد شد.

برق  خدماتی  شده  منحل  شرکت  بستانکاران  از  دعوت 
استان همدان 2428 )نوبت سوم( 

ابالغ وقت دادرسی
آقای امیرهوشــنگ عطارد شکایتی علیه آقای اردشیر محمودیان درویشانی دایر بر خیانت 
در امانت تقدیم نموده که شکوائیه ایشان به شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب 
بویین زهرا ارجاع و به کالسه 9۴۰۵66 در این شعبه به ثبت رسیده است. با توجه به معلوم 
نبــودن محل اقامت و عدم دسترســی به متهم به تجویز ماده 17۴ قانون آیین دادرســی 
کیفری، متهم به مدت یک ماه پس از انتشار این آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی مهلت خواهد داشــت تا با حضور در این شعبه از خود دفاع نماید، در غیر این صورت 
پرونده ایشان مطابق قانون در شعبه اول دادیاری رسیدگی و قرار غیابی صادر خواهد شد. 

ابراهیم احسانی راد- مدیر دفتر شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب بویین زهرا

آگهی حق تقدم شرکت ساروج آب سازه طبرستان 
سهامی خاص

ثبت شده به شماره 2۰15 و شناسه ملی 1۰86۰2۷6614
باطالع کلیه سهامداران شرکت ســاروج آب سازه طبرستان سهامی خاص ثبت شده 
به شــماره 2۰1۵ می رســاند که با عنایت به مصوبه مجمــع عمومی فوق العاده مورخ 
139۴/11/8 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش ســرمایه به هیئت مدیره نظر به 
اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ 1/۰۰۰/۰۰۰ریال به مبلغ 1/۰1۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال منقســم به 1۰1۵۰۰ ســهم 1۰/۰۰۰ ریالی با نام از طریق آورده نقدی افزایش 
یابد. از کلیه ســهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به 
مدت 6۰ روز حق تقدم خود نســبت به افزایش ســهام استفاده نمایند و مبلغ رسمی 
خرید ســهام را به حساب جاری شــماره ۰11۰1۴9663۰۰۰ شرکت نزد بانک ملی 
شــعبه زاغمرز واریز فیش مربوطه را به دفتر شرکت واقع در مازندران بهشهر باالتر از 
بیمارســتان امیدی کوچه شهید جعفری پالک 81 کد پستی ۴8۵1639۴76 تفهیم 
نماید. ضمنا هر ســهامدار به نسبت ســهم حق تقدم در افزایش سرمایه دارد. بدیهی 
اســت پس از انقضاء مهلت ده روزه هیئت مدیره می تواند ســهام باقیمانده را به سایر 

متقاضیان واگذار نماید.
شرکت ساروج آب سازه طبرستان

رای شورا 
در خصوص دادخواست خانم فریده علییاری فرزند حسین با وکالت آقای فضل اله 
فرزانه بطرفیت آقای ابراهیم بهلمی فرزند منصور بخواســته الزام خوانده به تادیه 
11۴ سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه شورا از توجه به دادخواست تقدیمی 
و ضمائم و مالحظه تصویر مصدق ســند نکاحیه به شــماره ترتیب 3312 مورخ 
139۰/9/29 صادره از دفتر ثبت رســمی ازدواج شــماره 37 حوزه ثبتی زرندیه 
و اقاریر طرفین علقه زوجیت بین طرفین و اینکه مهریه تعیین شــده 11۴ عدد 
سکه تمام بهار آزادی می باشد را محرز و مسلم دانسته و با توجه به اینکه خوانده 
علی رغم انتشــار آگهی حضور در وقت رسیدگی اقدام ننمود و دعوی خواهان را 
مصون از تصرف باقی گذاشــته است و اســتناد به مواد 1۰82 و 11۰2 و 1287 
قانــون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرســی مدنی خوانــده را به تادیه 11۴ 
ســکه تمام بهار آزادی به عنوان اصل خواســته و پرداخــت یکصد و پنجاه هزار 
ریال هزینه دادرســی و بــه پرداخت حق الوکاله وکیل مطابــق تعرفه قانونی در 
حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت بیســت روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در همین شــعبه و پس از آن ظرف مهلت بیســت روز قابل 

تجدیدنظرخواهی در شعبه 3 شورا زرندیه خواهد بود.
محمدرضا قویدل- قاضی شورای حل اختالف شعبه مامونیه

کارت دانشــجویی اینجانــب رضا تمســکنی فرزند 
رمضانعلی شماره ملی 22698۴6۴9۴ شماره کارت 
دانشــجویی 9۴۰۰2۴۵ صادره از دانشــگاه صنعتی 
شاهرود رشته مهندســی برق - کنترل مقطع دکترا 

مفقود گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

* تیم فوتسال دانش آموزی ایران با شکست 3 بر صفر برابر اسلواکی توانست به مرحله 
 A نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان صعود کند و در این مرحله به مصاف کرواسی
می رود. تیم های هلند، کرواسی، برزیل و ایران چهار تیم مرحله نیمه نهایی رقابت های 
فوتســال دانش آموزی جهان هستند.تیم ایران در مرحله گروهی این رقابت ها هم با 
چهار پیروزی برابر تیم های فرانســه، بلژیک، کرواسی ب و کوزوو و یک شکست برابر 

قبرس به عنوان تیم اول گروه به مرحله حذفی رسیده بود.
* یکی از بازیکنان نونهال باشگاه بســکتبال مهرام به دلیل سکته مغزی 
درگذشت. در روزهای نخستین سال، علیرضا بصیری بازیکن تیم نونهاالن 
مهرام زیتون به دلیل ســکته مغزی به کما رفت که عصر روز  پنجشــنبه 
دارفانی را وداع گفت. این بازیکن نونهــال نزدیک به ۱5 روز در کما بود و 
ســپس درگذشت.پیش از این نیز یکی از بازیکنان جوان این باشگاه هم به 

دلیل سکته قلبی درگذشته بود.
سرویس ورزشی روزنامه کیهان  این ضایعه را به خانواده وی و جامعه ورزش 

تسلیت می گوید.
* حدود یک هفته پیش مســئوالن برگزاری ماراتن ســوئد به طور رسمی از محمد 
جعفر مرادی دونده ماراتن ایران که ســهمیه المپیک را کسب کرده دعوت کردند تا 
در این رقابت ها حاضر باشــد. اما به دلیــل اینکه تمرکز اصلی مرادی روی بازی های 
المپیک است او از شرکت در این رقابت ها انصراف داد. یک دونده ماراتن نمی تواند در 
سال بیش از دو مسابقه رسمی شرکت کند چرا که از نظر توان بدنی امکان پذیر نیست 
بنابراین این دونده ماراتن ایران برای جلوگیری از اینکه حضور در این رقابت ها تاثیر 

منفی روی نتیجه اش در المپیک داشته باشد در سوئد شرکت نمی کند. 
* اردوی مشــترک تیم های ملی کشتی آزاد جوانان و بزرگساالن از دیروز 
آغاز شد.  این اردو که تا 27 فروردین ماه در خانه کشتی شماره یک ادامه 

خواهد داشت زیر نظر رسول خادم پیگیری می شود.
*احسان حدادی که پیش از این قرار بود 18 فروردین به اردوی روسیه برود، با تغییر 
برنامه امروز به این کشــور اعزام می شود. حدادی همراه با ساخاروف ماساژور خود به 
روسیه می رود. کیم بوخونسف مربی او نیز در حال حاضر در این کشور به سر می برد. 
بعد از بازگشت از این اردو او در رقابت های قهرمانی کشور شرکت می کند و بعد از آن 
در اولین مرحله لیگ الماس در دوحه حضور می یابد. آلمان و کالیفرنیای آمریکا مقصد 

بعدی اردوهای حدادی برای کسب آمادگی بیشتر جهت حضور در المپیک است.

خواندنی از ورزش ایران

باالخره حمید ســوریان به عنــوان نماینده وزن 59 
کیلوگرم کشتی فرنگی ایران، برای کسب سهمیه المپیک 

در مغولستان به مصاف حریفان خواهد رفت.
با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشــتی فرنگی، حمید سوریان 
نماینده وزن ۵9 کیلوگرم کشــتی فرنگی در مسابقات گزینشی 
مغولستان شد. محمد بنا در این باره اظهار کرد: با توجه به زیر نظر 
داشتن تمرینات سوریان پس از بازگشت از قزاقستان، وی از نظر 
آمادگی و شــرایط وزنی در موقعیت بهتری نسبت به سایر نفرات 
مد نظر در این وزن قرار داشــت. وی خاطر نشــان کرد: امیدوارم 
ســوریان و بابا جان زاده در رقابت های گزینشــی مغولستان که 
به صورت جهانی برگزار می شــود، با قرار گرفتن در بین سه نفر 
برتر در روز ســوم اردیبهشت ماه ســهمیه المپیک 2۰16 برزیل 
را کســب نمایند تا کار به مرحله آخر در ترکیه کشــیده نشود. 
سوریان و باباجان زاده پیش از این در مسابقات گزینشی المپیک 

در قزاقستان موفق به کسب سهمیه المپیک نشدند.

مصدومیت شدید رضا یزدانی 
خبر دیگر از کشتی اینکه رضا یزدانی  کاپیتان و آزادکار وزن 
97 کیلوگرم ایران در حالیکه در شهر جویبار تمرینات خود را برای 
حضور در مرحله نهایی انتخابی تیم ملی پشت سر می گذاشت، از 
ناحیه آشیل پا دچار پارگی شد تا حضورش در مسابقات انتخابی 
تیم ملی که قرار اســت جمعه هفته آینده برگزار شود در هاله ای 
از ابهام قرار گیرد. موج مصدومان چهره های شاخص کشتی ایران 
در آستانه رقابت های بسیار مهم و حساس انتخابی تیم ملی برای 
حضور در المپیک ریو در حالی به راه افتاده که هفته گذشته نیز 
قاســم رضایی فرنگی کار وزن 98 کیلوگــرم ایران و دارنده مدال 
طالی المپیک لندن که قرار بود با مهدی علیاری برای پوشــیدن 
دوبنده تیم ملی در المپیک سرشاخ شود از مصدومیت خود خبر 
داد .پیش از این ســید احمد محمدی هم درخواست معاف شدن 
از مسابقات انتخابی به دلیل مصدومیت را داشت که مدیر تیمهای 

ملی با درخواست این کشتی گیر مخالفت کرد.

سوريان نماينده ايران در مسابقات گزينشی مغولستان شد

پرسپولیس در انزلی به دنبال سه امتیاز است

وزیر آموزش و پــرورش گفت: 500 میلیاردریال 
اعتبار امسال برای نخستین بار در ردیف بودجه سال 

95 برای پیش دبستانی ها پیش بینی شد.
بــه گزارش ایرنا؛ علی اصغر فانی در نشســت شــورای 
آموزش و پرورش سیســتان و بلوچســتان اظهار داشت: با 
بررسی های صورت گرفته سال های گذشته مهمترین دلیل 
افت تحصیلی دوره ابتدایــی، 2 زبانه بودن کودکان برخی 

مناطق کشور مشخص شد.
وی با بیان اینکه 2 زبانه بودن، افت تحصیلی دانش آموزان 
به ویژه پایه اول ابتدایی را به دنبال دارد، افزود: وزارت آموزش 

و پرورش با هدف حل این مشکل امسال برای نخستین بار 
اعتبــاری را در این زمینه پیش بینــی کرد که امیدواریم با 
اقدامات صورت گرفته بتوانیم پیش دبســتانی ها را در این 

مناطق گسترش دهیم.
وزیر آموزش و پرورش مشــکل اساســی سیســتان و 
بلوچستان را نیروی انسانی ذکر کرد و گفت: این وزارتخانه 
در کنار سایر اقدامات سال گذشته هزار و 9 ردیف استخدامی 
را برای این استان در نظر گرفت که این اقدام در کل کشور 

بی نظیر بود.
فانی ادامه داد: مهمترین سیاســت این وزارتخانه برای 

جذب نیرو پذیرش نیرو از افراد بومی است تا بتواند ماندگاری 
نیروی انسانی را در مناطق افزایش دهد.

وی افزود: در دو سال اخیر71 هزار بازمانده از تحصیل 
شناسایی و بر سر کالس های درس آورده شدند که این اقدام 
جمهوری اســالمی ایران با مطرح شدن در مجامع جهانی، 

مورد تحسین بسیار قرار گرفت.
فانی با تاکید بر حذف مدارس خشتی و گلی در سیستان 
و بلوچستان گفت: در سال جاری به میزان اعتبارات استانی 
در نظر گرفته در این زمینه این وزارتخانه آمادگی دارد ردیف 

ملی تخصیص دهد.

وی گفت: با بررســی های صورت گرفته ســه اســتان 
سیســتان و بلوچســتان، هرمــزگان و آذربایجان غربی در 
شــاخص های آموزش و پرورش جــزو محروم ترین مناطق 

کشور شناخته شدند.
وزیــر آموزش و پرورش به منظور تجلیل از مقام معلم 
فداکار سیســتان و بلوچســتان وارد زاهدان شد و بر مزار 
حمیدرضا گنگوزهی حاضر و ادای احترام کرد. معلم فداکار 
مدرسه شهید رحیمی روستای نوکجو شهرستان خاش 1۵ 
فروردین امســال با نثار جان خود 3 دانش آموز مدرسه را از 

ماندن در زیر آوار و مرگ حتمی نجات داد.

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

پیش بینی 500 میلیارد ريال اعتبار برای پیش دبستانی ها

رئیس مجلس شــورای اسالمی در دیدار با 
مراجع تقلید در قم از بررسی دوباره نظام بانکی 

در مجلس خبر داد.
علی الریجانی در دیدار با آیت اهلل موسوی اردبیلی 
گفت: کمیته ای در مجلس مأمور بررسی دوباره نظام 
بانکی شــده و طرحی در این بــاره در مجلس آماده 
شــده است تا بتواند مشــکل ربوی بودن نظام بانکی 

را حل کند.
وی همچنین در دیدار با آیت اهلل نوری همدانی از 
بررســی بودجه سال 9۵ از فردا در مجلس خبر داد و 
گفت: تالش شده تا اعتبارات بخش فرهنگی و دینی 
تقویت شده و همچنین از بخش های بهداشت و درمان، 
تولید و رونق صادرات و صادرکنندگان حمایت شود.

الریجانی افزود: برای تقویت بنیه دفاعی کشور نیز 

بودجه نسبتاً قابل توجهی اختصاص داده شده است. 
وی گفت: در برنامه ششــم توسعه مواد تکراری جدا 
شــده و امیدوارم تا پایان این دوره مجلس مشکالت 

برنامه ششم توسعه کشور برطرف شود.
رئیس مجلس شــورای اسالمی اظهار داشت: در 
مسائل مربوط به سوریه پیشرفت های خوبی به وجود 
آمده و تروریســت ها تا حدی کنار زده شــدند و در 
منطقه حلب نیز پیشــروی های خوبی از سوی ارتش 

سوریه انجام شده است.
وی با اشاره به نقش مهم روسیه در مذاکرات صلح 
سوریه برای حل بحران های موجود در این کشور، گفت: 
تصوری که من دارم مباحث سیاسی برای حل و فصل 
مسائل منطقه ای در کشورهای سوریه، بحرین و یمن 
جدی تر خواهد شــد، لذا باید از  یک دیپلماسی قوی 

برخوردار باشیم تا مشکالت منطقه حل شود.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اســالمی 
همچنین تصریح کرد: هم اکنون فروش نفت از پیشرفت 
خوبی برخوردار شــده و به یک میلیون و 7۰۰ هزار 

بشکه افزایش پیدا کرده است.
الریجانی با اشاره به فروش 6۰۰ هزار میلیون بشکه 
میعانات گازی در روز، خاطرنشان کرد: درحال حاضر 
در مجموع دو میلیون و 3۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات 
گازی به فروش می رســد و باتوجه به برطرف شــدن 
مشــکالتی که در چاه های نفت وجود دارد، وضعیت 
فروش نفت کشور در چند ماه آینده بهتر نیز خواهد 
شد. وی همچنین با تأکید بر ایجاد فضای امیدوارکننده 
برای ســرمایه گذاران در کشــور، اذعان داشت: هنوز 
فضای رکود اقتصادی بر کشور حاکم است و این فضا 

باید به فضای پایدار و باثباتی تبدیل شود.
رئیس مجلس شــورای اسالمی در حاشیه دیدار 
با آیت اهلل نوری همدانــی در گفت وگو با خبرنگاران، 
بــا تأکید بر جدیت در اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: 
اقتصاد مقاومتی نقش مهمی در رونق اقتصادی کشور 
ایفــا می کند و ایجــاد امیدواری در ســرمایه گذاران 
و تولیدکننــدگان ضــروری اســت. الریجانی گفت: 
اگر بخواهیم مشــکل اشــتغال را حــل کنیم بدون 
سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و بخش های اقتصادی 
نیز باید حمایت خود را در این باره داشته باشند. رئیس 
مجلس شــورای اسالمی در سفر به قم با آیات وحید 
خراسانی، موسوی اردبیلی، سبحانی و نوری همدانی 
دیدار و گفت وگو کرد و مراجع تقلید نیز توصیه های 

الزم را به الریجانی ارائه دادند.

رئیس مجلس در دیدار با مراجع تقلید اعالم کرد

بررسی دوباره نظام بانکی در مجلس

گفت:  تهران  استان  تعزیرات حکومتی  مدیرکل 
قیمت هایی که کارخانه هــا روی اجناس خود درج 

می کنند، غیرواقعی و باالست.
محمد محمدی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما 
گفت: اگر یک فروشگاه کاالی خود را با ۵۰ درصد تخفیف 
هم عرضه کند باز هم سود می برد! امسال در نظر داریم درباره 

نحوه درج قیمت روی برخی اجناس ورود کنیم.
وی افزود: برای مثال یک دستمال کاغذی که می تواند 

به قیمت یک هزار و 2۰۰ تومان به دست مصرف کننده برسد 
حدود ســه هزار تومان روی آن قیمت درج می شود که این 

قیمت واقعی نیست.
محمدی به نمونه ای دیگــر از این اجحاف در رابطه با 
گوشت قرمز اشــاره کرد و گفت: برای مثال گوشت میش 
)گوسفند ماده( و بز حدود 1۰ هزار تومان به ازای هر کیلو 
ارزان تر از گوشت گوسفند است اما در هیچ جایی نمی بینیم 
که گوشت میش را واقعاً به عنوان گوشت میش عرضه کنند 

و در فروشگاه ها تفکیکی میان گوشت میش و گوسفند نیست 
و هر گوشتی به عنوان گوشت گوسفند فروخته می شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: در این 
بخش باید کشتارگاه ها قیمت گوشت میش را پایین بیاورند 
تا مردم مجبور نباشند بهای گوشت گوسفند را بپردازند اما 
گوشت میش دریافت کنند. وی در ادامه از عملکرد هیئت 
مدیره کنونی میدان مرکزی میوه و تره بار تهران هم انتقاد 
کرد و تاکید کرد: با این هیئت مدیره نمی توان شاهد حذف 

یــا کاهش قابل توجه تخلفات این میدان بود و اعضای این 
هیئت مدیــره تاکنون کار مثبتــی نکرده اند و باید هیئت 

مدیره ای دیگر با اعضای جدید انتخاب شوند .
محمدی از عملکــرد برخی اتحادیه ها نیز انتقاد کرد و 
گفــت: مردم از عملکرد برخی اصناف و مراکز عرضه کاالها 
رضایت ندارند و این معضل فقط با صدور اطالعیه از ناحیه 
اتحادیه ها برطرف نمی شود و باید مسئوالن اتحادیه ها اقدام 

عملی کنند.

مدیر کل تعزیرات تهران:

 قیمت های درج شده روی كاالها  غیرواقعی است

صدرنشینی استقالل خوزستان و شکست سنگین 
ســایپا ؛ مهمترین اتفاقات روز نخست هفته بیست و 

پنجم رقابت های لیگ برتر بود.
هفته بیســت و پنجم رقابت هــای لیگ برتــر از دیروز 
با برگزاری چهار دیدار آغاز شــد. در خوزســتان، اســتقالل 
خوزستان با برتری یک بر صفر برابر هم نام اهوازی خود موفق 
شــد موقتا بر صدر جدول رده بندی لیگ تکیه بزند. این تیم 
حداقل تا یک شــنبه و قبل از دیدار تیم های اســتقالل تهران 
و ســپاهان در صدر باقی خواهد ماند. تــک گل این بازی را 
حسن بیت سعید، بهترین گلزن خوزستانی ها به ثمر رساند. در 
دیگر دیدار دیروز، سیاه جامگان و فوالد در مشهد به مصاف هم 
رفتند که این دیدار با برتری یک بر صفر فوالد تمام شد. فوالد 
هم با این برد 28 امتیازی شد ولی در رده دوازدهم باقی ماند. 
ســیاه جامگان هم 2۰ امتیازی و در رده چهاردهم باقی ماند. 
دیروز همچنین تیم های گسترش فوالد و راه آهن در تبریز به 
دیدار هم رفتنــد که این دیدار پرگل با برتری 3 بر 2 میزبان 
به پایان رسید. مهدی سیدصالحی )9( و محمد ابراهیمی )68 
و 9۰( برای گســترش فوالد گل زدند و مجید حسینی )۴7( 
و مهران موسوی )76( برای راه آهن گلزنی کردند. در قم صبا 
دســت به کار بزرگی زد و موفق شد سایپا را با نتیجه چهار بر 
صفر شکســت دهد. گل های صبا را در این بازی، اکبر صادقی 

)1 و 73( و فرید بهزادی )1۴ و 3۵( به ثمر رساندند.
نبرد حساس پرسپولیس در انزلی

امــا در ادامه دیدارهای هفته بیســت و پنجم لیگ برتر، 
امروز دو بازی برگزار می شــود که در حساس ترین بازی تیم 
پرســپولیس در انزلــی با تیم ملوان دیــدار می کند. بازی در 
انزلی همیشه برای تیم های بزرگ سخت بوده. پرسپولیس از 
2۵ شــهریور سال 9۴ تا امروز شکســت نخورده و در تمامی 
بازی هایــش در لیگ برتر هــم گلزنی کرده اســت. بنابراین 

صدرنشینی استقالل خوزستان، شکست سنگین سایپا
شــاگردان برانکو هم برای حفظ رکورد شکست ناپذیری خود 
و هم گرفتن ســه امتیاز به مصاف ملوان می روند. ملوانی که 
با حضور محمد احمدزاده شــرایطش بهتر از قبل شــده و دو 
مســاوی در دو هفته اخیر لیگ گرفتــه با این حال ملوانان از 
هفته یازدهم تاکنون بردی نداشــته اند و در انتهای جدول در 
خطر ســقوط قرار دارند. بنابراین شــاگردان احمدزاده مقابل 
پرسپولیس انتحاری بازی خواهند کرد زیرا مساوی برای تیم 
رده سیزدهمی ملوان نمی تواند نتیجه ای مطلوب باشد. برنامه 

دیدارهای باقیمانده هفته بیست و پنجم به شرح زیر است:
شنبه - 2۱ فروردین ماه 95

* ملوان بندرانزلی ............................ پرسپولیس )ساعت17:3۰(  
* نفت تهران ................................. پدیده خراسان )ساعت17:3۰(

یکشنبه - 22 فروردین ماه 95
* ذوب آهن ............................... تراکتورسازی تبریز )ساعت 17( 
*استقالل ........................................ سپاهان اصفهان )ساعت 19(

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

1251210327131446. استقالل خوزستان

2241111233191444. استقالل 

324119436261042. پرسپولیس 

424911431191238. ذوب آهن 

52491142719838. تراکتورسازی 

62410862418638. نفت تهران 

72510783123837. گسترش فوالد 

82581162520535. صبای قم 

35-9251051022242. سایپا 

33-102489724273. پدیده 

112461262525030. سپاهان 

28-1225771120299. فوالد 

23-1324411916237. ملوان 

20-14255515172811. سیاه جامگان

18-15253913172912. راه آهن 

12-16252617124533. استقالل اهواز 
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