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چهارشنبه  ۱۷بهمن ۱۳۹۷
 ۳۰جمادیاالول  - ۱۴۴۰شماره ۲۲۱۲۰

ورزشی
 26بازیکن به تیم فوتبال امید دعوت شدند

منشا پس از پیوستن به استقالل:
احساس غریبی ندارم و در خانه خودم هستم!
گادوین منشأ ،مهاجم نیمفصل اول پرسپولیس پس از تسویه حساب با این
تیم با عقد قراردادی یک سال و نیمه به عضویت استقالل در آمد.
منشا بعد از انعقاد قرارداد با استقالل به سایت رسمی باشگاه گفت :خیلی
خوشــحالم که در اینجا حضور دارم .انتقال به استقالل یک قدم بزرگ و یک
جهش بزرگ اســت .احساس غریبی ندارم و اینجا شبیه به خانه خودم است.
وی ادامه داد :تنها چیزی که برای من مانده ،نشــان دادن تواناییهای خودم
است تا به خیلی افراد ثابت کنم کهاشتباه نکردم به استقالل آمدم .مهاجم تیم
فوتبال اســتقالل در ادامه عنوان کرد :استقالل را میشناسم .استقالل باشگاه
بزرگی است و دو مرتبه قهرمان آسیا شده است .استقالل را همه میشناسند.
منشا درباره همکاری با شفر تصریح کرد :رابطه من با آقای شفر بسیار نزدیک
است .ایشان به من اعتقاد دارند و به همین خاطر بود که ایشان از من خواست
تا باشــگاه من را جذب کنند .حتی ایشان میدانست که این یک جا به جایی
بسیار بزرگ اســت .من از ایشان به خاطر اعتقاد و اعتمادی که به من دارند،
تشــکر میکنم .او در بخش بعدی صحبتهای خود بیان کرد :اســتقالل در
آســیا با تیمهای ســختی رقابت میکند .من با الهالل و الدحیل بازی کردم
و مهمترین چیز این اســت که برابر آنها موفق عمل کردم .امیدوارم استقالل
نتایج خوبی بگیرد و عملکرد خوب من در آســیا تداوم داشته باشد تا به تیم
کمک بیشــتری بکنم .وی در پایان اعالم کرد که در استقالل شماره  90را بر
تن میکند.
آزمون :فدراسیون فوتبال هر چه گفته دروغ است
ســردار آزمون ،مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمان به انتقاد از فدراسیون
فوتبال پرداخت و مدعی شد مسئوالن فدراسیون فقط وعده و وعید میدهند
و دروغ میگویند .ســردار آزمون درباره پیوستنش به تیم زنیت روسیه اظهار
داشت :زنیت در صدر جدول روسیه قرار دارد و یکی از پرافتخارترین تیمهای
این کشور اســت .بازیکنان و مربی بزرگی هم دارد و خیلی خوشحالم به این
تیم پیوســتم .در چند روز اخیر خیلی صحبت در مورد رفتن من به انگلیس
شــده بود ،اما در آخر تصمیم بر این شد که به زنیت بروم.وی در مورد اینکه
«آیا پیشــنهادات تیمهای انگلیسی به او واقعیت داشته است یا خیر؟» ،بیان
کرد :بله ،ولورهمپتون قرضی من را میخواســت ،اما همین موضوع باعث شد
پیوستن من به این تیم کنسل شود .وی درباره اینکه گفته میشود زینالدین
زیدان و ژوزه مورینیو گزینههای جانشینی کیروش در تیم ملی ایران هستند
و آیا او چنین چیزی شــنیده اســت یا خیر ،گفت :من اصــ ًا چیزی در این
خصوص نشــنیدهام ،اما این مربیان اگر نیایند بهتر اســت .با چه امکاناتی و
اص ًال با چه رویی زیدان و مورینیو را میخواهیم دعوت کنیم؟! درســت است
ایران کشور بزرگی است ،اما وقتی امکاناتمان در حد نام ایران نیست ،چطور
میخواهیم این مربیان را به ایران دعوت کنیم؟ ما زمین چمن تمرین نداشتیم
و تازه درست شده است .در زمین پژوهشگاه نفت تمرین میکردیم و هر لحظه
ممکن بود ،مصدوم شویم .این واقعاً زشت است اگر ما دوباره سراغ گزینههای
خارجی برویم و آنها بیایند و اتفاقات قبل تکرار شــود .اگر قرار است اتفاقات
گذشــته رخ دهد ،اگر نیایند بهتر است .اگر زیدان به ایران بیاید و بپرسد چه
امکاناتــی دارید ،چه جوابی میخواهند به او بدهند؟آزمون در پاســخ به این
پرســش که آیا با صحبتهای کارلوس کیروش مبنی بر اینکه هیچ امکاناتی
در اختیار تیم ملی نبوده موافق است ،گفت :بله ،مشکالت تیم ملی بسیار زیاد
بود فقط به ما وعده وعید دادند.وی در واکنش به این موضوع که فدراســیون
فوتبــال اعالم کرده که امکانات خوبی در اختیار تیم ملی قرار گرفته اســت،
گفت :فدراســیون فوتبال هر چه گفته دروغ است .امکانات را فدراسیون قطر
در اختیار ما قرار داد ،نه فدراسیون ایران .من نمیدانم چرا برای ما ارزش قائل
نمیشــوند! به ما احترامی نمیگذاشتند و فقط وعده و وعید میدادند .اعالم
کردند پاداش بازی با چین و عمان را به ما پرداخت کردهاند ،اما هیچ پولی به
ما ندادند .ما پــاداش نمیخواهیم ،فقط دروغ نگویند .من نمیفهمم چرا یک
مرد آنجا نیست که راستش را بگوید.
خداحافظی غیرمنتظره تارتار از پارس جنوبی جم
ســرمربی پارس جنوبی ضمن خداحافظی از هواداران این تیم اعالم کرد تا
زمانی که مشکالت مالی حل نشود ،دیگر به جم برنمیگردد .مهدی تارتار درباره
مشکالت مالی باشگاه پارس جنوبی و خداحافظیاش از بازیکنان این تیم تاکید
کرد :من واقعا دیگر خســت ه شــدهام .از اول فصل مدام دارم به بازیکنانم دروغ
میگویم .مگر من چقدر صبر دارم؟ واقعا نمیتوانم هم تمرکزم روی مسائل فنی
تیم باشد و هم بابت مسائل مالی به بازیکنان پاسخ بدهم .بازیکن من ذهنش بهم
ریخته و درســت نیست بیشتر از این آنها را اذیت کنم .دیگر کارد به استخوانم
رســیده است؛ تا کی به بازیکنان بگویم به خاطر من چیزی نگویید و مسائل را
نادیده بگیرید .وی درباره اتفاقی که دیروز در شهرستان جم افتاد ،بیان کرد :ما
روز دوشنبه یک بازی خوب مقابل فوالد انجام دادیم و قرار بود که صبح روز سه
شــنبه با پرواز به تهران برگردیم اما گفتند پرواز جا ندارد و ساعت  16به تهران
برمیگردیم .وقتی جلوی در خوابگاه جمع شــدیم تا به فرودگاه برویم ،متوجه
شدیم که به دلیل مسائل مالی پروازی گرفته نشده و تیم بالتکلیف مانده است.
از این دســت مسائل در تیممان کم نداریم .به همین خاطر من دیگر نمیتوانم
طاقت بیاورم .با بازیکنان خداحافظی کردم و شخصا به تهران برمیگردم.
توقف سپاهان در آبادان
و دیدار پرگل سایپا و سپیدرود در رشت
در ادامه دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال عصر دیروز دو دیدار
در شهرهای رشت و آبادان برگزار شد که هر دو بازی با تساوی به پایان رسید.
در نخســتین دیدار تیمهای سپیدرود رشــت و سایپا در ورزشگاه سردار
جنگل رشت به مصاف هم رفتند که تالش دو تیم با تساوی دو بر دو به پایان
رسید .این بازی با گل زود هنگام دقیقه  ۹تیم سپیدرود رشت همراه بود .جایی
که حســین شنانی روی پاس گل مهرداد بایرامی ،توانست در محوطه جریمه
و با ضربه پای راســت دروازه تیم سایپا را باز کند .دوازده دقیقه بعد ،یعنی در
دقیقه  ،۲۱این تیم سایپا بود که کار را به تساوی کشاند و رضا اسدی از روی
نقطه کرنر و با ضربه ســر نتیجه این بازی را یک بر یک کرد .باز هم شاگردان
علی کریمی سه دقیقه بعد و در دقیقه  ۲۴گلزنی کردند .حسین شنانی دومین
گل خود و دومین گل تیمش را پشــت محوطه جریمه و با ضربه محکم پای
راســت به ثمر رســاند و یک بار دیگر نتیجه بازی به نفع سپیدرود کشاند .اما
در دقیقه  ۲۹سایپا دوباره از روی نقطه کرنر و با ضربه سر رضا علیاری نتیجه
بازی را به تســاوی کشــاند تا نیمه اول این بازی با تساوی دو بر دو به پایان
برسد .در نیمه دوم تالش دو تیم برای زدن گل سوم نتیجه نداشت تا دو تیم
با نتیجه دو بر دو بازی را به پایان ببرند و با کسب یک امتیاز ورزشگاه سردار
جنگل رشت را ترک کنند.در دیگر دیدار دیروز تیمهای سپاهان و صنعت نفت
در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این دیدار با تساوی بدون گل
خاتمه یافت .با این نتیجه سپاهان  ۳۲امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند
و صنعت نفت  ۱۷امتیازی شــد و موقتا به رده دهم جدول صعود کرد .به این
ترتیب تیم برنده در دیدار امروز پرسپولیس و پدیده جای سپاهان را در صدر
جدول خواهد گرفت .نتیجه دیدار دیشب ذوب آهن با نساجی به چاپ روزنامه
نرسید .در ادامه دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر عصر امروز تراکتورسازی
در تبریز به مصاف نفت مسجد سلیمان میرود و پرسپولیس از ساعت  ۱۷در
ورزشگاه آزادی میزبان تیم پدیده مشهد خواهد بود.
کارت دانشــجویی اینجانب رضا ترابی دهدزی دانشجوی رشته مهندسی
اجرایی عمران به شماره دانشجویی  95138321از موسسه آموزش عالی
جهاد دانشگاهی خوزستان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
شناســنامه مالکیت خودرو ســواری هوندا آکورد به شماره پالک 26554
 اروند به رنگ ســفید مدل  2013و شــماره موتور J35Y11049005و شماره شاســی  IHGCR3FS0DA047631مفقود شده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.
دو عــدد پــاک انتظامــی و کارت ســوخت و بیمهنامه شــخص ثالث
(بیمــه معلــم) و کارت مشــخصات و کارت فعالیــت نــاوگان عمومی
(هوشــمند) به شــماره  2018283متعلق به کامیون کشنده دانگ فنگ
) EQ4251(6*4به شــماره انتظامــی  688ع  85ایران  63مدل 2007
میالدی به رنگ آبی الجوردی-معمولی شماره موتور  69907832شماره
شاســی  LGAGLMYM973017034به نام اسمعیل رحیمی مفقود
گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
آگهی احضار متهم و ابالغ وقت دادرسی

در اجرای ماده  174آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری با انتشار این آگهی
برای یک نوبت در یکی از جرائد کثیراالنتشــار متهم به نام آقای علی کالنزاده فرزند حسینعلی
که به لحاظ مجهولالمکان بودن ،احضار وی ممکن نگردیده است احضار میگردد تا ظرف مدت
یک ماه پس از نشــر این آگهی در این دادیاری حاضر شــده و از اتهام منتسبه در پرونده کالسه
 960844موضــوع  -1ضرب و جــرح عمدی  -2توهین  -3تخریب از خود دفاع نماید .و اال در
صورت عدم حضور متهم یا عدم اعالم عذر موجه دادیاری تصمیم مناسب اتخاذ خواهد نمود.
دادیار شعبه ششم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اندیمشک
مهدی امیرخانی

رویه غلط استعدادیابی در فوتبال ایران
نگاه مربیان امید فقط به تیم های لیگ برتری است

سرویس ورزشی-
 26بازیکن شاغل در لیگ برتر و لیگ دسته اول به
تیم فوتبال امید دعوت شدند ،دعوت از این بازیکنان
در شرایطی اســت که هیچ گاه استعدادیابی مناسبی
برای تیم صورت نگرفته است.
 26بازیکن از سوی کرانچار برای حضور در اردوی جدید
تیم امید دعوت شــده اند .این  26بازیکــن از  13تیم لیگ
برتری و تنها یک تیم دسته اولی (مس کرمان) هستند.
تیم امید در حال آماده ســازی خود برای بازی های دور
نخست مقدماتی المپیک  2020توکیو در تهران با حضور تیم
های عراق ،یمن و ترکمنســتان است .اسامی بازیکنان دعوت
شده به اردوی تیم امید به تفکیک باشگاه ها از این قرار است.
-1اســتقالل :مهدی قایدی ،الهیــار صیادمنش ،مهدی
نورالهی ،رضا آذری و امید نورافکن -2 ،پیکان :امیر روستایی،
ابوالفضل رزاق پور و محمد خدابنده لو -3 ،ســپیدرود رشت:
حمیدرضا طاهرخانی-4 ،پرســپولیس :محمد امین اســدی،
-5ســپاهان :شــهاب عادلی و محمد مســلمی پور-6 ،ذوب
آهن :معراج اسماعیلی و نیما طاهری-7 ،پدیده :محمدمهدی
مهدیخانی ،محمد آقاجانپور و سینا زامهران-8 ،مس کرمان:
علیرضا آرتا -9 ،صنعت نفت :حســین ســاکی و رضا جبیره،
-10استقالل خوزستان وحید نامداری و مهرداد پور ابوالقاسم،
-11فوالد :عارف آغاسی -12 ،تراکتورسازی :محمدرضا آزادی،
-13ماشین سازی محمد خرم الحسینی و -14نساجی :علی
شجاعی.
حواس مربیان فقط به تیم های لیگ برتری است
در اینکه نفرات دعوت شــده به اردوی تیم امید نام های
شــناخته شــده ای در فوتبال هســتند تردیدی نیست ولی
پرســش ما از حمید استیلی به عنوان مدیرفنی و کرانچار به
عنوان ســرمربی آن است که برای استعدادیابی تیم امید چه
اقداماتــی صورت گرفته؟ کی و چه زمانــی «در» اردوی تیم
امید باز بوده و از سراســر ایران برای استعدادها فراخوان داده
شده است؟!
به عنوان نمونه امســال تیم امید اســتقالل تهران بعد از

دو دهه عنوان قهرمانی رده ســنی امیدهــای تهران را از آن
خود کرد .مســئوالن تیم امید بگویند از این تیم چند بازیکن
در تمرینــات کرانچار حضور دارند ،کســی زکریــا مرادی را
دیــد؟ معراج پورتقی را چطور؟ مربیان تیم امید حتی اســم
امیرحسین پورمحمد یا محمد محمدیان را شنیده اند؟!
واقعیت آن اســت که کادرفنی تیم امید هیچ توجهی به
ردههای پایه و بازیکنان شاغل در رده سنی امیدها ندارد .حواس
آنها شــش دانگ معطوف به تیم بزرگساالن و سهمیههای زیر
 23سال تیم های لیگ برتری و لیگ یکی است.
رویه غلط استعدادیابی
در چند ســال اخیر رویه اســتعدادیابی در تیمهای پایه
ایران اشــتباه و از حالت اســتاندارد خارج بوده اســت .وقتی
بحث اســتعدادیابی مطرح میشــود ،انتظار اهالی فوتبال آن
اســت که شــرایطی فراهم آید که بازیکنان بی نام و نشان و
فوتبالیســتهایی که در دورترین نقاط ایران هستند ،شانس
دیده شدن داشته باشند؛ ولی این گونه نیست.

بازتاب بازگشت حدادی و نیکخواه بهرامی به تیم ملی بسکتبال در سایت فیبا

ی اعالم رسمی کسب سهمیه
بازگشت دو بازیکن کهنهکار و قدرتمند به تیم ملی بسکتبال ایران ،این تیم را برا 
جام جهانی  ۲۰۱۹چین آماده خواهد کرد.
تیم ملی ایران با بازگشت حامد حدادی و صمد نیکخواه بهرامی تیم دست و پا بستهای در پنجره ششم مسابقات انتخابی جام
جهانی بسکتبال  2019نخواهد بود.این دو بازیکن در پنجره پیشین انتخابی جام جهانی جایی که تیم ملی ایران مغلوب استرالیا
شــد و یک پیروزی ارزشمند مقابل فیلیپین به دست آورد غایب بودند .آخرین حضور حامد حدادی و صمد نیکخواه به سپتامبر
سال  2018برمیگردد که تیم ملی ایران پیروزی مهمی در تهران مقابل فیلیپین با نتیجه  81بر  73به دست آورد .بازگشت دو
ی اعالم رسمی کسب سهمیه جام جهانی  2019چین آماده خواهد
بازیکن کهنهکار و قدرتمند به تیم ملی ایران ،این تیم را برا 
کرد .تیم ایران در حال حاضر با  7پیروزی و  3شکست در رده دوم گروه  Fقرار گرفته و تنها یک پیروزی دیگر تا رسیدن به بلیط
جام جهانی چین فاصله دارد .حضور بهنام یخچالی ،محمد جمشیدی ،میثم میرزایی و سجاد مشایخی نیز اهمیت زیادی برای تیم
ملی ایران خواهد داشت .یخچالی امتیازآورترین بازیکن تیم ملی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی است.

وداع حمیدرضا قلیپور از دنیای قهرمانی ووشو

شــاید اســتیلی و کرانچار بگویند این کار باید توســط
باشــگاه ها صورت پذیرد و چکیده و عصاره بازیکنان به تیم
امید بیایند .حرف آنها در ظاهر درست است ولی وقتی چنین
کاری در باشگاه انجام نمی شود ،کادرفنی تیم امید هم نباید
انجام دهد؟!
کرانچار نزدیک به یک سال است که هدایت تیم امید را
برعهده گرفته ،او در این یک ســال گذشته می توانست چند
مرحله برنامه استعدادیابی واقعی بگذارد و به شناسایی ستاره
های بی نام و نشان که تعدادشان کم هم نیست ،بپردازد وگرنه
هنر نیست که در هر مرحله اردوی تیم امید 20 ،تا  25بازیکن
از یک لیست  50نفره معرفی شود!
شــرایط زمانی نگران کننده تر می شــود که بدانیم در
تیم جوانان هم در بر روی همین پاشــنه می چرخد .آنجا هم
استعدادیابی معنایی ندارد .یک لیست  50 ،40نفره به دست
پورموسوی داده شــده و از او می خواهند که از بین آنها 20
بازیکن را برای تیم جوانان انتخاب کند!

کسانی که فوتبال پایه را دنبال می کنند یادشان هست
که چند سال قبل و در زمانی که اکبر محمدی ،هرمز آذرپور
و داود فنایی کادرفنی تیم جوانان ایران را تشکیل داده بودند،
اتفاق مهم و تکرار نشــدنی در زمینه اســتعدادیابی رخ داد.
مربیــان تیم جوانان با حمایت رئیس وقت فدراســیون (علی
کفاشیان)  6ماه تمام دنبال شناسایی بازیکنان بودند.
آنها از شــهری به شــهر دیگر می رفتند؛ تقریبا به تمام
نقاط ایران سر زدند ،به آبادان رفتند و بهنام برزای را شناسایی
کردند .در گنبد چشمشان به سردار آزمون افتاد .در ورزشگاه
کارگــران و در بــازی تیم جوانــان داماش تهــران ،علیرضا
جهانبخش را پسندیدند .در شیراز فرشید اسماعیلی و سروش
رفیعی را انتخاب کردند .همین کنعانی زادگان که دفاع وسط
فیکس تیم ملی اســت ،نامش از همان پروســه استعدادیابی
بیرون آمد.
درست است که آن تیم جوانان نتوانست جواز حضور در
جام جهانی را کســب کند و انتقادات زیادی را به جان خرید
ولی نمی توان منکر شــد که نسل طالیی امروز فوتبال ثمره
همان برنامه استعدادیابی است.
االن شاید برخی از چهره ها و مربیان لیگ برتری کشف
هر کدام از ســتاره های فوتبال ایران از جمله سردار آزمون و
علیرضا جهانبخش را به خود نســبت بدهند ولی آنهایی که
دستی بر آتش دارند می دانند این دو بازیکن خروجی همان
تیم جوانان است.
حرف آخر اینکه در هر نقطه از سرزمین ما صدها استعداد
وجود دارد ولی اراده ای نیســت آنها را شناســایی و به سطح
اول فوتبــال ایران معرفی کند .اگر همین مشــکل را برطرف
کنیم ،چندین و چند بازیکن دیگر مثل آزمون و جهانبخش به
فوتبال ایران معرفی می شوند.
الزمه این کار هم آن اســت که در درجــه اول کار را به
دست کاردان سپرد ،از نیروهای فنی و متخصص استفاده کرد،
نه اینکه صفر تا صد امور را به استعدادیابهای معتمدی سپرد
که در  10سال گذشته حتی یک بازیکن به سطح اول فوتبال
ایران معرفی نکردهاند!

اعزام  ۱۱فرنگیکار ایران به تورنمنت سیستم رنکینگ مجارستان

تیم ملی کشــتی فرنگی ایران بــا ترکیبی از
نفرات جوان و بــا تجربه عازم تورنمنت بینالمللی
مجارستان خواهد شد.
رقابتهــای بینالمللی کشــتی فرنگی مجارســتان
که جزو سیســتم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی است،
روزهای  ۳و  ۴اسفند ماه سال جاری در این کشور برگزار
میشود.
تیــم ملی کشــتی فرنگی ایران با  ۱۱کشــتیگیر و
بــا هدایت محمد بنا در این رقابتها حاضر خواهد شــد.
ترکیب تیم ملی در تورنمنت مجارستان به این شرح است:

*وزن  ۵۵کیلوگرم ...................................................رضا خدری
* وزن  ۶۰کیلوگرم ..................................شیرزاد بهشتی طال
* وزن  ۶۳کیلوگرم ...............محمد نوربخش -میثم دلخانی
* وزن  ۶۷کیلوگرم .............................................محمد الیاسی
* وزن  ۷۲کیلوگرم .........................................محمدرضا آقانیا
* وزن  ۷۷کیلوگرم ..................................................پیام بویری
* وزن  ۸۲کیلوگرم ........................................جمال اسماعیلی
* وزن  ۸۷کیلوگرم ............................................یوسف قادریان
* وزن  ۹۷کیلوگرم ............................................حسن آریانژاد
* وزن  ۱۳۰کیلوگرم ....................................شهاب قورهجیلی

رضایی :فدراسیون کشتی برنامهای برای تغییر دبیر ندارد

ووشــوکار پرافتخار ایران کــه مدالهای متعدد
جهانی و آسیایی را در کارنامه دارد از دنیای قهرمانی
خداحافظی کرد.
حمیدرضا قلی پور که از چندی پیش وارد رشــته MMA
شده ،امروز در جریان دیدار تیم های دانشگاه آزاد و پاس که
از هفته نهم رقابت های لیگ برتر باشــگاه های مردان ایران
در آکادمی ووشو پیگیری می شــود با بوسیدن چهار گوشه
ســکو از دنیای قهرمانی وداع کرد .وی به شدت مورد تشویق
تماشاگران و جامعه ووشو که در سالن حضور داشتند قرار گرفت.از سوی مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو ،هدایایی
به کاپیتان اســبق تیم ملی کشورمان اهداء شــد .قلی پور  4طالی قهرمانی بزرگساالن جهان 2 ،نقره بزرگساالن جهان،
یک طالی جوانان جهان ،طالی بازی های آسیایی  2010گوانگژو ،سه طالی جام جهانی 2 ،نقره جام جهانی و  2طالی
قهرمانی آسیا را در ویترین افتخارات خود دارد .او متولد  5تیرماه سال  1367است و در  17سالگی توانست طالی مسابقات
قهرمانی جهان را برای نخســتین بار از آن خود کند .قلی پور اخیرا زیر نظر امیر علی اکبری وارد رشــته  MMAشده و به
همین دلیل رسما از دنیای قهرمانی در رشته ووشو خداحافظی کرد.

سرپرست و نایبرئیس فدراسیون کشتی گفت :این فدراسیون برنامهای برای تغییر دبیر ندارد.
علیرضــا رضایی در تازهترین صحبتهای خود درباره افزایش برخی شــایعات درخصــوص اختالف میان الیق دبیر
فدراسیون کشتی و بنیتمیم سرپرست این فدراسیون و احتمال انتصاب حبیباهلل اخالقی به عنوان دبیر فدراسیون کشتی
اظهار داشــت :این موضوع واقعیت ندارد و این موضوع در دســتور کار فدراسیون نیست .الیق در حال انجام مسئولیتها
و وظایف خود اســت و اخالقی نیز در انســتیتو کشــتی به وظایف خود عمل میکند .هیچگونه اختالفی نیز میان دبیر و
سرپرست فدراسیون وجود ندارد .رضایی درباره برگزاری رقابتهای کشتی آزاد جام تختی در کرمانشاه و پیشبینی خود
از ســطح کیفی این رقابتها اظهار کرد :این رقابتها با حضور  ۱۰کشور خارجی از صبح روز پنجشنبه در کرمانشاه آغاز
میشود و با توجه به حضور خوب کشورهای خارجی و کشتیگیران طراز اول داخلی در این رقابتها ،پیشبینی میشود
شاهد رقابتهایی جذاب و دیدنی در میان استقبال خوب کشتی دوستان کرمانشاهی باشیم .مردم عزیز کرمانشاه همواره
حمایت بسیار خوبی از رقابتهای کشتی داشتهاند که نمونه بارز آن رقابتهای جام جهانی بود و قطعاً این بار نیز سالن را
مملو از جمعیت خواهند کرد .سرپرست نایبرئیسی فدراسیون کشتی در ادامه گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این سؤال
که چرا فرنگیکاران بزرگسال ایران در جام وهبی امره ترکیه که جزو سیستم رنکینگ نیست حاضر شدند و از سوی دیگر
تیم جوانان قرار است در تورنمنت کرواسی که جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی است کشتی بگیرند ،خاطرنشان کرد:
این موضوع از اختیارات کادرهای فنی تیم ملی کشتی فرنگی است و آنها در این خصوص تصمیمگیری کردهاند.

خواندنی از ورزش ایران

خواندنی از ورزش ایران

* مجمع انتخابات هیأت کشتی استان کردستان ظهر دیروز با حضور حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون کشتی و جوالیی
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان برگزار شد.بر این اساس در پایان مجمع انتخابات ،جمشید خیرآبادی با کسب  ۱۲رأی
از  ۱۴رأی مأخوذه به مدت چهار ســال به عنوان رئیس هیأت کشــتی استان کردستان انتخاب شد.جمشید خیرآبادی سر
مربیگری تیم کشتی فرنگی امید کشورمان را نیز بر عهده دارد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)

آگهی مزایده اموال غیرمنقول به شماره کالسه 9701879
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی
قطعــه اول تفکیکی واقع در طبقه همکف به شــماره پالک  8462فرعی 161
اصلی مفروز و مجزی شــده از پالک  1152فرعی از اصلی مذکور به مساحت
 78/75مترمربع بانضمام یک باب انباری قطعه اول به مســاحت  2/45مترمربع
واقــع در طبقه همکف که ذیل صفحه  270دفتر  1979و ثبت  812461به نام
فرح روز مباشــر مقدم ثبت و سند مالکیت به شــماره  016551صادر و تسلیم
گردید ســپس تمامی مورد ثبت برابر سند شماره  24763مورخ  95/11/3دفتر
 886تهران معالواسطه به آقای مهدی غالمی منتقل که تاکنون منجر به صدور
ســند تکبرگ نگردیده است ضمنا مورد ثبت برابر ســند رهنی  24765مورخ
 95/11/13دفتر  886تهران در رهن بانک ســامان قرار گرفته به حدود شماال
در سه قســمت که دوم غربی است دیوار و پنجره است به حیاط مشاعی شرقا
اول دیوار به دیوار پالک  791فرعی از  161اصلی دوم در ســه قسمت که اول
جنوبی اســت و سوم شمالی است دیوار و پنجره است به هواکش مشاعی سوم
دیوار به دیوار پالک مزبور جنوبا اول در تحتانی دیوار مشــترک است با انباری
شماره سه و چهار و راهرو مشاعی آن و در فوقانی دیواریست به نورگیر مشاعی
دوم درب و دیواریست به راه پله مشاعی غربا دیوار به دیوار قطعه اول تفکیکی
سابق کف روی قسمت عرصه و سقف با کف واحد شماره سه مشترک است.
حدود انباری :شــماال دیوار مشترک با انباری شماره  2شرقا درب و دیواریست
به راهرو مشــاعی جنوبا دیواریســت به ســرویس مشــاعی و غربا دیواریست
به راهپله مشــاعی به نشــانی کرج خ عظیمیه میدان اســبی خ ماندانا پ 67
ســاختمان مریم واحد  1که به علت عدم ایفای تعهــد منجر به صدور اجرائیه
تحت شــماره  9701879شده اســت و برابر نظریه مورخ  97/10/8کارشناس
رســمی دادگســتری به مبلغ  3/200/000/000ریال ارزیابــی گردید توصیف
اجمالی مورد وثیقه عبارت است از :ملک مذکور یک مجتمع آپارتمانی  7واحدی
(مجتمع شــامل طبقه همکف به صورت پارکینگ و یک واحد مسکونی و سه
طبقه مســکونی میباشد) با قدمت تقریبی  14سال ســاخت میباشد و دارای
مشــخصات زیر میباشــد کف آپارتمان در پذیرایی پارکت و در اتاق خوابها
ســرامیک درب ورودی ضدسرقت نقاشی شده کابینت MDFسرمایش کولر
آبــی گرمایش پکیچ و رادیاتور دو خواب دارای انشــعابات بــرق مجزا و گاز و
آب مشــاع فاقد آسانســور فاقد پارکینگ دارای انباری میباشد .آپارتمان مورد
ارزیابی در زمان بازدید در اختیار آقای مهدی غالمی (مالک) قرار داشــت و به
مبلغ  3/200/000/000ریال (ســه میلیارد و دویست میلیون ریال) ارزیابی شده
اســت پالک فوق از ساعت  9الی  12روز شنبه مورخ  97/12/4در اداره اجرای
ثبــت کرج واقع در میدان آزادگان ابتدای خ مطهری از طریق مزایده به فروش
میرســد .مزایده از مبلغ  3/200/000/000ریال شــروع و به باالترین قیمت
پیشــنهادی نقدا فروخته میشود .الزم به ذکر است پرداخت بدهیهای مربوط
به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشــتراک و مصرف در صورتی
که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد
به عهده برنده مزایده اســت و نیز در صــورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت
هزینههای فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و
حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رســمی گردد،
مزایــده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و مکان مقرر برگزار خواهد
شد« .خریداران جهت شرکت در مزایده با ارائه چک تضمینی بانک ملی در وجه
حامل به مبلغ پایه مزایده الزامی میباشد».
تاریخ انتشار97/11/17 :
مالف 42586

معاون اجرای اسناد رسمی کرج
قاسمی

* با پیشنهاد مدیر تیمهای ملی و طی ابالغی از طرف مهرداد علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز،
امیر بخشی مربی سازنده استان البرز به عنوان مربی تیمهای نوجوانان و جوانان پسر منصوب شد .این مربی
پیش از این و در اردوهای مختلف ،به عنوان کمک مربی همکاری نزدیکی را باسر مربیان تیمهای نوجوانان و
جوانان داشته است.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده شرکت سرشار
بشماره ثبت  25598و شناسه ملی 10100710609
بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت سرشار ســهامی خاص بشماره ثبت  25598و شناسه
ملی  10100710609دعوت بعمل میآید جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور
فوقالعاده شــرکت که در ساعت  10صبح روز چهارشنبه مورخ  97/12/8در سازمان اموال و
امالک بنیاد مســتضعفان واقع در میدان آرژانتین ســاختمان مرکزی بنیاد طبقه اول تشکیل
میگردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخاب اعضای هیئت مدیره  -2انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای
سال مالی  -3 ،97انتخاب روزنامه کثیراالنتشار.
هیئت مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
شرکت گروه اقتصادی مهرگان (سهامی خاص)
ثبت شده به شماره  236036و شناسه ملی 10102769594

شماره آگهی9710466195600007 :
شماره پروندهها 9709986195600378 ،9709986195600376 ،9709986195600375 ،9709986195600379

رونوشت آگهی حصر وراثت

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

خواهــان آقای محمد و احمدعلی هر دو کالهدوز فرزندان عیســی دادخواســتی به
طرفیت خوانده آقای /خانم حاجیچمنی فرزند عبداله به خواسته اعالم بطالن صلح
فی مابین و بطالن ســند مجعول صلح و بطالن معامله و ســایر خســارات قانونی
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه  970423و 970421
و  970420و  970424و  970419شــعبه  10دادگاه عمومــی حقوقی شهرســتان
اهواز( 18حقوقی ســابق) ثبت و وقت رســیدگی مورخ  1398/2/23ساعت 12:00
تعیین که حسب دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرسی مدنی به
علــت مجهولالمکان بودن خوانده و درخواســت خواهان مراتب یک نوبت در یکی
از جراید کثیراالنتشــار آگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشــار
آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود ،نسخه ثانی دادخواست
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.

دفتر دادگاه حقوقی شعبه  18دادگاه عمومی حقوقی
شهرستان اهواز -سیاوش حاجیوند

استان خوزستان -شهرستان اهواز -انتهای عامری -اول نیوساید -مجتمع قضایی شهید تندگویان(انرژی)

بدینوســیله از کلیه ســهامداران شــرکت دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور
فوقالعاده که راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  1397/11/29در محل تهران ،خیابان آفریقا ،خیابان
تابان غربی ،پالک  ،13طبقه پنجم ،برگزار میگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
 -1انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلی و علیالبدل شرکت.
 -2سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده باشد.
هیئت مدیره شرکت گروه اقتصادی مهرگان (سهامی خاص)

آقای علی احســن اســدی دارای شناسنامه شــماره  63-3839343453به شرح
دادخواســت به کالســه  8/971388از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت
نموده و چنین توضیح داده که شادروان ارکان اسدی به شناسنامه 3830153430
در تاریخ  1390/7/5در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حینالفوت آن
مرحوم منحصر است به افراد مشروحه ذیل:
 -1علی احسن اسدی شش  63تت  1329/2/1کد ملی  3839343453پدر متوفی
 -2سعادت اسدی شش  3تت  1333/2/1کد ملی  3839739187مادر متوفی
به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پیدرپی ماهی
یــک مرتبه آگهی مینماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد.

رئیس شعبه هشتم شورای حل اختالف سنندج

«آگهی مزایده عمومی تعیین برنده برای فروش سهمیه
سوخت ساکنین روستاهای واقع در شعاع بیست کیلومتری
مرزهای استان کرمانشاه» (شماره مزایده مرجع)971115 :
در اجرای ماده  2تصویبنامه شماره /1166989ت45059هـ
هیئت وزیران و دستورالعمل اجرای آن ،اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان کرمانشاه در نظر دارد به نیابت از کارگروه سوخت
استان کرمانشاه با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهرهگیری
از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( )setadiran.irبا شماره
مزایده  100973221000002از طریق مزایده عمومی نسبت به
تعیین برنده برای فروش سهمیه سوخت ساکنین روستاهای واقع
در شعاع بیست کیلومتری مرزهای استان کرمانشاه و واریز وجوه
حاصل از سود به مرزنشینان ذینفع اقدام نماید.
زمان انتشار در سایت 97/11/17 :ساعت  8صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده 97/11/24 :ساعت 14
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد 97/12/7 :ساعت 14
زمان بازگشایی97/12/8 :
همچنین متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مزایده عمومی

حدیث دشت عشق

به یاد معلم شهید «حسن امجدی»

معلم قهرمان شهید

شــهید حسن امجدی سال  1333در شهر
مقدس قم به دنیا آمد .پس از طی مقاطع مختلف
تحصیلی موفق به اخذ دیپلم متوســطه شد .در
سال  1359موفق به دریافت مدرک فوق دیپلم
در رشته تربیت بدنی گردید .اوپس از استخدام
به عنوان معلــم ورزش در مدارس راهنمایی قم
مشــغول خدمت شــد و آخرین سمتش قبل از
شهادت ،معاونت مدرســه راهنمایی شبانه 17
بهمن بــود .از خانواده کارگری بود .اکثر اوقات خود را در کنار آن همه مبارزه
و تعلیم و تربیت ،به کار میپرداخت و این برای دوســتانش باعث عبرت بود.
قهرمــان ورزش بود وآن را وظیفه میدانســت نه هــدف .تمامی اوقات خود و
قسمتی از حقوقش را صرف جنگ و مسائل آن مینمود .او سرانجام روح بلندش
در دهم اردیبهشــت ماه ســال  1361در عملیات بیــت المقدس و در جریان
آزادسازی خرمشهر به افالک پر کشید و جسم مطهرش را در گلزار شهدای قم
برگرفته از کتاب جلوههای نور
به خاک سپردند.

مردم شمشک مانع بازگشایی جاده مرگ شدند

شعار «ژن خوب» برای مدیرعامل
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی!

درحالیکه روز دوشــنبه برخی عوامل بهرهبردار پیست اسکی
دیزین قصد بازگشایی جاده شمشــک به دیزین را داشتند تعداد
زیادی از مردم و خانواده قربانی این جاده ،مانع از بازگشایی مجدد
آن شدند.
به گزارش مهر ،جاده حاشــیه ساز شمشــک به دیزین همچنان بعد از
حادثه تلخ بهمن و جان ســپردن یک کارگر بسته باقی مانده و تالش های
بهره بردار این پیست برای بازگشایی همچنان بی نتیجه است.
روز دوشــنبه در حالی که برخی عوامل قصد بازگشایی جاده بدون هیچ
مجوز رسمی را داشتند تعداد قابل توجهی از مردم بومی که خانواده متوفی و
قربانی این جاده نیز در بین آنها دیده می شد مانع بازگشایی مجدد آن شدند.
بومیان حاضر با شعارهایی خواهان توجه بیشتر مدیرعامل شرکت توسعه
و نگهداری اماکن ورزشی به پیست شمشک شدند و از وی خواستند تنها به
دیزین توجه نکند .آنها در یکی از شعارهای خود عنوان کردند« :کریمی ،ژن
خوب رو رها کن  -شمشک رو افتتاح کن»!
شنیده می شــود حوزه قضایی رودبار و قصران ،راهداری و شورای شهر
شمشک دربندسر از جمله مهمترین نهادهایی هستند که با بازگشایی مجدد
و بدون مجوز این جاده مخالف هستند.

درخواست برای ممنوع کردن حجاب
در المپیک ۲۰۲۴

یک گروه فرانسه وابسته به ( )ILWRاز مسئوالن برگزاری المپیک
و پارالمپیک  ۲۰۲۴پاریس خواست تا مانع حضور ورزشکاران محجبه
در این رقابتها شود.
به گزارش  ،insidethegamesبر مبنای مطلبی که در سایت انجمن جهانی
حقوق زنان  ILWRمنتشــر شده« ،آنی ســوگیر» حذف حجاب ورزشکاران
محجبه در رقابت با ورزشکاران دیگر در المپیک  ۲۰۲۴را خواستار شده و این
امر را خالف منشور المپیک دانسته است .او ادعا کرده که تاکنون کشورهای
مسلمان اجازه داشتهاند ،ورزشکاران زن خود را از حضور در رشتههای میکس
المپیک منع کنند و تنها به این ورزشــکاران اجازه دادهاند که در ورزشهای
انفرادی حاضر باشند .انجمن حقوق جهانی زنان در این باره گفته که «زمان
زیادی تا المپیک  ۲۰۲۴مانده و فرصت هست تا میزبان و کمیته بینالمللی
المپیک به این مســاله ورود کنند و تمام اصول منشــور المپیک را در این
رقابتها اجرایی کنند» .این انجمن میگوید« :منشــور المپیک حضور تمام
ورزشــکاران در رقابتها آن هم بدون مالحظات مذهبی را خواســتار است.
چگونه کمیته بین المللی المپیک چنین نقض آشکار منشور المپیک را قبول
کرده است ،درحالی که آفریقای جنوبی را در زمان آپارتاید از حضور در این
رقابتها منع کرد .مسئوالن بازیهای المپیک  ۲۰۲۴باید نشان دهند که در
اجرای اصول منشور المپیک پافشاری دارند»  .
در المپیک ریو ،ابتهاج محمد به اولین ورزشــکار زن محجبه آمریکایی
تبدیل شد که در شمشیربازی به مدال دست یافت.

حضور ماموران نادو
در اردوی تیم ملی وزنهبرداری

ماموران نادو با حضور در اردوی تیم ملی وزنهبرداری از تعدادی
از ملی پوشان تست دوپینگ گرفتند.
مأموران نادو ایران با حضــور در کمپ تمرینی تیم ملی وزنه برداری از
تعدادی از وزنهبرداران تســت دوپینگ گرفتند .مأموران بر اساس لیستی که
داشــتند از وزنه برداران تســت گرفتند و اکثر نفراتی که قرار است در جام
فجر وزنه بزنند ،در این لیست قرار داشتند .البته ظاهرا ً نام سهراب مرادی و
کیانوش رستمی در لیست مأموران نادو نبوده است.
علی هاشــمی ،علیرضا ســلیمانی ،علی داودی ،رضا بیرالوند ،مصطفی
جوادی ،محمد نیری ،محســن دادرس و علی میری ،مسعود چترایی و امیر
حقوقی نفراتی بودند که تســت دوپینگ دادند .اردوی تیم ملی وزنه برداری
از  ۲۸دی در کمپ تمرینی آزادی آغاز شده که محمد حسین برخواه لیست
نهایی اعضای تیم ملی وزنه برداری کشورمان به منظور حضور در چهارمین
دوره مســابقات بین المللی جام فجر و گزینشــی المپیک  ۲۰۲۰توکیو را
اعالم کرده اســت .بر این اساس ،میرمصطفی جوادی در دسته  ۸۱کیلوگرم،
سهراب مرادی و کیانوش رستمی در دسته  ۹۶کیلوگرم ،علی هاشمی و رضا
بیرانوند در دســته  ۱۰۹کیلوگرم ،علیرضا سلیمانی و علی داودی در دسته
 +۱۰۹کیلوگرم به عنوان اعضای تیم ملی و همچنین محمد نیری در دسته
 ۸۱کیلوگرم و کیا قدمی در دســته  +۱۰۹کیلوگرم به عنوان دو وزنه بردار
رزرو معرفی شدند.
چهارمین دوره مسابقات بین المللی جام فجر و گزینشی المپیک ۲۰۲۰
توکیو  ۱۰تا  ۱۴اســفندماه در  ۷وزن المپیکی (۱۰۹ ،۹۶ ،۸۱ ،۷۳ ،۶۷ ،۶۱
و  +۱۰۹کیلوگرم) به میزبانی تهران برگزار می شود.
برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

چهارشنبه  17بهمن
هفته  16لیگ برتر ایران
*تراکتورسازی تبریز............نفت مسجد سلیمان(ساعت - 15:30شبکه ورزش)
*پرسپولیس.................................................................پدیده(ساعت -17شبکه سه)
جام حذفی آلمان
*هرتابرلین...........................................بایرن مونیخ(ساعت  - 23:15شبکه ورزش)
جام حذفی اسپانیا
*بارسلونا.....................................................رئال مادرید(ساعت  - 23:30شبکه سه)

آگهی مزایده(مرحله اول)

جمهوری اسالمی ایران
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

و اطالع از شرایط آن در ساعات اداری از تاریخ  97/11/17لغایت
 97/11/24به حراست این اداره کل واقع در کرمانشاه خیابان شهید
اشرفی ،باالتر از میدان آیتاهلل کاشانی مراجعه و اسناد دریافتی
را پس از تکمیل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری
نمایند.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات دولت میباشد و کلیه
مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ،ارسال پیشنهاد
قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعالم به برنده ،و ...در بستر سامانه از این
طریق امکانپذیر میباشد( .ارسال کلیه مدارک ثبت شده در سامانه
به این اداره کل پس از ثبت در سامانه الزامی است).
 -2عالقهمندان به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبتنام و
دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شمارههای ذیل تماس حاصل
نمایند021-41934 :

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه

هتل پارسیان خزر وابسته به شرکت هتلهای بینالمللی پارسیان در
نظر دارد جهت موارد به شرح ذیل ،اقدام به برگزاری جلسه مزایده عمومی
نماید.
 )1فروش یخچال  6فوت مستعمل به تعداد  30دستگاه
 )2فروش ضایعات مسی با ظرفیت تقریبی  900کیلو
 )3فروش آلومینیوم ضایعاتی با ظرفیت تقریبی  200کیلو
 )4فروش ضایعات و آهنآالت اسقاطی به مقدار تقریبی یک تن
 )5ضایعات پالستیکی و اسباب و اثاثیه هتلی مستعمل
متقاضیــان محترم میتوانند به منظور بازدید و دریافت فرمهای شــرایط
مزایده و تحویل تقاضای خود حداکثر تا ســاعت  15روز دوشــنبه مورخ
 97/11/29به آدرس چالوس -روبروی شــهرک توریســتی نمک آبرود-
هتل پارســیان خزر(امور مالی) مراجعه نمایند .همچنین زمان بازگشــایی
پاکتهای مزایده متقاضیان و قرائت پیشــنهادها ساعت  10روز چهارشنبه
مورخ  97/12/1در محل هتل پارسیان خزر(امور مالی) میباشد.
شماره تلفن011-52188816 :
آدرس سایتWWW.PARSIANKHAZAR.PIH.IR :

