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نامه رشفورد پس از تخریب تصویرش توسط هواداران افراطی 

انگلیس جام و اخالق را با هم از دست داد
نژادپرستی، زخم کهنه ای که دوباره سر باز کرد!

یادی از شهید مدافع حرم، ابوالفضل نیکزاد
اشتیاق نبرد

امروز پنجمین ســالگرد شــهادت شهید 
مدافع حرم، ابوالفضل نیکزاد است. وی دوم تیر 
سال 1363 در شهرستان نور در استان مازندران 
متولد شــد، هر چند در تهران به زندگی خود 
ادامه داد. از همان کودکی، شخصیت متفاوتی 
داشــت و نشــان می داد که زمینه زیادی برای 
تبدیل شدن به فردی متعالی و آسمانی داشت. 
برادر شــهید نیکزاد در مصاحبه با کیهان 

گفته بود: ما برادری به نام محمدعلی داشتیم که طلبه بود و در سن 18 سالگی 
از دنیا رفت. او در آخرین ســال زندگی خود سه وصیتنامه تنظیم کرده بود، 
در آخرین وصیتنامه نوشته بود: »من یقین دارم ابوالفضل در آینده شخصیت 
بزرگی خواهد شد.« آن زمان ابوالفضل 10 ساله بود، ابوالفضل شهیدی بود که 
برادرش 23 سال قبل شهادتش را پیش بینی کرده بود. همچنین همسر شهید 
در همان مصاحبه گفته بود: »همســرم عاشق رهبر معظم انقالب بود؛ آن قدر 
عشق و ارادتش به ایشان زیاد بود که حرف ایشان را حجت می دانست. در هر 
کاری نگاه می کرد ببیند نظر حضرت آقا بر چه موضوعی اســت.آقا ابوالفضل 
بسیار احساساتی بود، شاید در نگاه اول از چهره اش چنین برداشتی نمی شد. 
دوستانش می گفتند روز آخر از خوشحالی انگار که پرواز می کرد و با اشتیاقی 

وصف نشدنی به نبرد علیه باطل می رفت.«
 شــهید مدافع حرم ابوالفضل نیکزاد، 23 خرداد سال 95 به سوریه اعزام 
شد و دقیقا یک ماه بعد، یعنی 23 تیر همان سال در حلب سوریه، هدف گلوله 

تک تیرانداز داعشی قرار گرفت و به شهادت رسید.

حدیث دشت عشق

چوکای تالش به لیگ دسته دوم سقوط کرد

رقابت میلیمتری فجرسپاسی، بادران و هوادار 
برای رسیدن به لیگ برتر

رقابت های دسته اول فوتبال ایران به حساس ترین روزهای خود 
رســیده اســت و در فاصله یک هفته مانده به پایان این مسابقات، 
تکلیف ۳ تیم سقوط کننده مشخص شده و در باالی جدول هم تنها ۳ 
تیم فجر سپاسی، هوادار و بادران شانس صعود به لیگ برتر را دارند 

که در هفته آخر ۲ تیم از این ۳ تیم راهی لیگ برتر خواهند شد.
هشت مسابقه همزمان هفته ماقبل پایانی لیگ دسته اول فوتبال دوشنبه 
شب گذشته برگزار شد که طی آن سه تیم فجرشهید سپاسی، هوادار و بادران 
تهــران با پیروزی مقابل حریفان خود و با 57 امتیاز در رده های اول تا ســوم 
جدول قرار گرفتند تا همچنان برای رسیدن به لیگ برتر رقابت شانه به شانه ای 
با یکدیگر داشته باشند. از بین این سه تیم دو تیم به لیگ برتر صعود خواهد 
کرد. طبق برنامه فجرشهیدسپاسی شیراز روز دوشنبه هفته اینده در بازی هایی 
که به طور همزمان از ســاعت 20و 30 دقیقه برگزار خواهد شد با تیم سقوط 
کرده گل ریحان بازی دارد و کارش برای رســیدن به لیگ برتر آسان تر از دو 
تیم دیگر اســت. بادران در انزلی به مصاف ملوان خواهد رفت و هوادار هم در 

تهران میزبان شهرداری آستارا خواهد بود.
در انتهای جدول هم تیم  چوکای تالش با ســرمربیگری فرشاد پیوس با 
شکســت مقابل قشقایی شیراز سقوطش به لیگ دسته دوم قطعی شد. پیش 
از این دو تیم گل ریحان البرز و نود ارومیه هم به لیگ دســته دوم ســقوط 

کرده بودند.
نتایج کامل بازی های هفته ســی و ســوم مســابقات لیگ دسته اول به 
این شــرح اســت: *فجر شهید سپاسی شیراز 3- شــاهین شهرداری بوشهر 
صفر*مس کرمان یک- هوادار تهران3*بادران تهران3- رایکا بابل یک*خوشه 
طالیی ســاوه 2- خیبر خرم آباد 2*استقالل مال ثانی 3- آرمان گهر سیرجان 
3*چوکا تالش یک- قشقایی شیراز 2*پارس جنوبی جم 2- ملوان بندرانزلی 

یک*شهرداری آستارا 6- گل ریحان البرز صفر

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش گفت: انتخاب دادگر به عنوان سرپرست فدراسیون تیراندازی منع 
قانونی ندارد.

مهدی علی نژاد معاون قهرمانی وزارت ورزش در حاشــیه مجمع سالیانه فدراسیون هندبال در جمع خبرنگاران اظهار 
کرد: تمام تالش این است که مجامع اکثر فدراسیون ها تا پایان تیر برگزار شود. 

وی در پاسخ به این سؤال که واریزی وزارت به فدراسیون ها چقدر است گفت: طرف امروز یا فردا ان شاءاهلل پرداختی 
قابل توجهی را به فدراسیون ها خواهیم داشت. متوسط باالتر از ۴0 درصد است اما زیر ۴0 درصد نخواهیم داشت. برخی 

فدراسیون ها اعداد باالتر از اینها )باالی 50 درصد( خواهد گرفت. 
وی در پاســخ به این ســؤال که طبق عرف مجامع انتخابات فدراســیون های ورزشی رؤســایی که کاندیدا می شوند 
نمی توانند سرپرســت باشند اما دادگر سرپرست تیراندازی شده است و آیا منع قانونی ندارد؟ گفت: نه! منع قانونی ندارد. 
ما هم این حرف را نزده ایم. نه به هیچ وجه نباید از کاندیداتوری هم اســتعفا دهند. در اساســنامه و آیین نامه هیچ منع 
قانونی وجود ندارد. با توجه به شرایط المپیک و اینکه تیراندازی 6 سهمیه المپیک دارد کار عاقالنه نیست که ما چند روز 
به المپیک تزلزلی در حوزه مدیریتی یک فدراسیون ایجاد کنیم. از شما هم خواهشم این است از این اقدام حمایت کنید 

چون در جهت منافع ورزش ایران است. 
وی درخصوص انتخابات ژیمناستیک گفت: بعد از المپیک باید ببینیم شرایط چگونه خواهد شد. اساسا انتخابات سه 
فدراسیون اسکیت، ژیمناستیک و تیراندازی بعد از المپیک انجام خواهد شد. البته به احتمال قوی اساسنامه جدید توسط 
وزیر ابالغ می شود و به احتمال زیاد این سه فدراسیون براساس آن اساسنامه انتخابات شان برگزار شود. شرایط آن اساسنامه 

با این اساسنامه متفاوت است و در نتیجه پیش بینی این است که نیاز به تجدید ثبت نام برای این فدراسیون ها باشد.

سرپرستی دادگر در فدراسیون تیراندازی منع قانونی ندارد
رئیس کمیته بین المللی المپیک گفت: مردم ژاپن می توانند به اقداماتی که برای پیشــگیری از شــیوع 

ویروس کرونا در المپیک در نظر گرفته شده است، اطمینان کامل کنند.
در فاصله 10 روز تا آغاز بازی های المپیک، دهکده ورزشکاران افتتاح شد. توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک 
نیز پس از قرنطینه سه روزه، جلسه ای را به صورت حضوری با کمیته برگزاری بازی ها داشت.باخ در این جلسه بیان کرد: 
کمیته بین المللی المپیک در کنار کمیته برگزاری بازی ها ایســتاده اســت و همه ما در یک قایق هستیم بنابراین در یک 
جهت حرکت می کنیم. هدف همه ما برگزاری بازی های المپیک ایمن برای ورزشــکاران، دیگر شــرکت کنندگان و مردم 
ژاپن است. مردم ژاپن می توانند به اقداماتی که برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در نظر گرفته شده است، اطمینان 

کامل داشته باشند.
او ادامه داد: 10 روز تا افتتاحیه المپیک باقی مانده اســت و هنوز کارهای زیادی برای انجام اســت و وظیفه ما پس از 

اینکه تمام ورزشکاران، توکیو را ترک کنند به پایان می رسد.
باخ در شرایطی این صحبت ها را مطرح کرد که بخش عمده ای از مردم ژاپن مخالفت خود را با برگزاری توکیو 2020 
اعالم کردند. دولت هم مجبور به اعالم شرایط اضطراری شده است و بازی ها هم بدون تماشاگر شد. از طرفی زمان ورود 
بــاخ به توکیو، عده ای از معترضان با نشــان دادن پالکاردهای »باخ به خانه ات بــرو« مخالفت خود را با برگزاری المپیک 

اعالم کردند.
کمیته برگزاری بازی ها هم شرایط سختی را در نظر گرفته است که شامل ممنوع کردن بازدید همه شرکت کنندگان 
از مناطق گردشگری و رفتن به رستوران ها است. هم چنین ورزشکاران تنها پنج روز قبل از مسابقه، می توانند وارد دهکده 

شوند و حداکثر دو روز بعد از پایان مسابقه هم باید آن جا را ترک کنند.

واکنش رئیس کمیته بین المللی المپیک به اعتراضات اخیر در توکیو

سرویس ورزشی-
رنگین پوست  بازیکن  علیه ســه  نژادپرستان  اقدام 
تیم ملی انگلیس بار دیگر نشان داد که نژادپرستی در اروپا 

زخم کهنه ای است که دوباره سر باز کرده است.
حمالت هواداران افراطی و نژادپرست تیم ملی فوتبال انگلیس 
به مارکوس رشــفورد به دلیل از دست دادن پنالتی اش در فینال 
یورو 2020 همچنان ادامه دارد. بعد از توهین  های نژادپرســتانه 
بسیار به مهاجم سیاه پوست منچستریونایتد در فضای مجازی و 
شــبکه های اجتماعی، نوبت به آن رسید که تصویر هنری نقاشی 
شــده از او روی یکی از دیوار های منطقه ویتینگتون هم تخریب 

شود. 
طبق اعالم پلیس شهر منچســتر این اتفاق پیش از ساعت 
2:50 بامداد روز دوشــنبه رخ داده و عده ای خرابکار با نوشــتن 
شعارهای نژادپرستانه روی عکس آن را تخریب کرده اند. در واکنش 
به این حرکت هواداران افراطی و نژادپرست انگلیس، برچسب های 
مشکی رنگ بزرگی روی تصویر رشفورد چسبانده شده و گروهی از 
هواداران منچستریونایتد نیز برای حمایت از بازیکن تیم شان روی 
آن برچسب هایی به شکل قلب و نامه  های محبت آمیز قرار داده اند.

این اتفاقات واکنش مارکوس رشفورد را در پی داشت و او در 
صفحه شخصی خود نوشت: »نمی دانم از کجا آغاز کنم و نمی دانم 
چطور احساســی که االن دارم را بروز دهم. من فصل ســختی را 
پشت سر گذاشته ام و فکر می کنم که این موضوع برای همه کاماًل 
آشکار بود و دیدند که شاید من با اعتماد به نفسی پایین به فینال 
رفتم. من همیشه به خودم برای زدن پنالتی جرأت داده ام اما این 
بار انگار یک چیزی درست نبود. در حین دورخیز طوالنی ام قبل 
از زدن ضربه، داشتم برای خودم کمی زمان می خریدم و متأسفانه 
نتیجه اش چیزی نشد که من می  خواستم. احساس می کردم که 
هم تیمی هایم را ســرافکنده کرده ام، احســاس کردم که همه را 
سرافکنده کردم. از زمانی که به آن توپ ضربه زدم، بارها و بارها آن 
صحنه را در ذهنم مرور کردم. تنها چیزی که می توانم بگویم این 

است که متأسفم. ای  کاش که همه چیز طور دیگری رخ می داد.
رشــفورد درباره تخریب تصویرش هم گفت: من در رشته ای 

پرورش یافته ام که در آن آموخته ام انتظار خواندن و دیدن بعضی 
چیزها را درباره خودم داشــته باشد، حاال می خواهد درباره رنگ 
پوســتم باشد، درباره جایی که بزرگ شــده ام و اخیراً هم درباره 
اینکه چطور می خواهم اوقات فراغتم دور از زمین فوتبال را سپری 
کنم. من در تمام طول روز آماده ام هر انتقادی را درباره عملکردم 
بپذیرم، بله پنالتی ام هم به اندازه کافی خوب نبود و باید آن را گل 
می کردم اما هرگز به خاطر کســی که هســتم و رگ و ریشه ام از 

کسی عذر نمی خواهم.«
اقدام نژادپرستان علیه سه بازیکن انگلیس

در پایان فینال مسابقات فوتبال یورو که با قهرمانی ایتالیا 
همراه بود، نژادپرستان انگلیسی مطالبی علیه مارکوس رشفورد، 
جیدون سانچو و بوکایو ساکا بازیکنان رنگین پوست این تیم 
در فضای مجازی منتشــر کردند. این اقدام زننده نژادپرستان 

انگلیســی واکنش فدراسیون فوتبال این کشــور را به دنبال 
داشت تا جایی که با ارسال بیانیه ای یادآور شد: »دیگر واضح تر 
از این نمی توانیم بگوییم از هرکس که پشــت این رفتارهای 
مشــمئزکننده است به هیچ عنوان استقبال نمی شود. هر چه 
در توانمان اســت انجام می دهیم تا از بازیکنانی که مورد این 
حمالت قرار گرفته اند حمایت کنیم و برای افرادی مســئول 
این اتفاق نیز ســخت تر تنبیهات را در نظر خواهیم گرفت. به 
تالشــمان برای بیرون انداختن این رفتارها از این ورزش ادامه 
می دهیم اما از حاکمیت می خواهیم به ســرعت دست به کار 
شــود و قانونی بگذارد تا این رفتارهــا در زندگی واقعی افراد 
تبعاتی داشته باشد. شــبکه های مجازی باید مسئولیت پذیر 
باشــند و این افراد را در برنامه های خود مسدود و برنامه های 

خود را خالی از چنین رفتارهایی کنند.«

نشان دادن اعتراض با زانو زدن وسط زمین
نژادپرســتی در فوتبال انگلیس زخم کهنه ای است که این 
روزها دوباره ســرباز زده کــرده؛ چند ماه قبل بازیکنان لیگ برتر 
انگلیس با زانو زدن روی زمین پیش از شــروع مســابقه اعتراض 
خود را به نژادپرســتی نشــان دادند. در آن ماجرا ورزشــکاران و 
فوتبالیســت ها در پی مرگ جورج فلوید در پی خشونت پلیس با 
سیاهپوستان، قبل از هر بازی در پیامی متحد و سرسختانه علیه 

نژادپرستی در همه اشکال آن پیش از شروع بازی ها زانو زدند. 
عجیب آنکه با بازگشــت تماشــاگران به ورزشگاه ها این پیام 
انسانی با مخالفت بسیاری از هواداران حاضر روی سکوها مواجه شد 
و هزاران نفر ستاره های انگلیس از جمله هری کین، جود بلینگام و 
تایرون مینگز را که به همراه دیگر اعضای تیم ملی انگلیس پیش از 

آغاز بازی تدارکاتی برابر اتریش زانو زده بودند را کردند.
این اقدام تماشاگران واکنش ساوت گیت سرمربی انگلیس را 
به همراه داشت و او گفت: بازیکنان تیم از برخورد هواداران آن هم 
در اولین بازی تیم ملی پس از نوامبر سال 2019 به شدت ناامید 
و ناراحت شــده اند. او همچنین از هواداران خواســت تا به موضع 

بازیکنان در مبارزه با نژادپرستی احترام بگذارند.
ســاوت گیــت همچنین پیش از شــروع بــازی گفت: »ما 
نمی توانیم واکنش مردم را کنترل کنیم اما موضع مان بسیار روشن 
و صریح اســت، ما همگی با بازیکنان هســتیم و از آنها حمایت 
می کنیم. ما با کارکنان و بازیکنان متحد هستیم و امیدواریم که 

مردم را نیز از این طریق متحد کنیم.« 
ساوت گیت همچنین تاکید کرده بود که این یک موضع گیری 
سیاسی نیست و حرکتی کامال انسانی در اعتراض به نژادپرستی 

است.
نگاهی به اتفاقات رخ داده نشــان می دهد که انگلیسی ها در 
یورو هم جام را از دست دادند، هم اخالق را. آنها که امید داشتند 
پــس از قهرمانی در جام جهانی 1966 ، قهرمانی دیگری را تجربه 
نکنند نه تنها دستشــان به جام نرسید بلکه هواداران افراطی این 
کشــور نیز به گونه ای رفتار کردند که تاسف جامعه جهانی را به 

دنبال داشت. 

سرویس ورزشی-
حدود دوهفته پیش رســول خطیبی چهره شناخته شده فوتبال ملی 
ما که از دیار آذربایجان برخاســته است در مصاحبه ای سخت به جریانات 
فرصت طلبــی تاخت که در تیم تبریزی و قدیمــی تراکتور رخنه کرده و 
سمت و ســوی تصمیم گیری ها را طوری تنظیم کرده اند که بیش از هر 

چیز منافع نامشروع آنها را تامین کند. 
بدون اینکه به سرنوشــت این تیم و انتظارات طرفداران پرشــمار آن 
کوچکترین توجهی داشته باشند. آقا رسول که به عنوان سرمربی این تیم 
حرف مــی زد در آن مصاحبه طوالنی قول داد که با عناصر فرصت طلب و 
شــارالتان مسلکی که به تراکتور و احساسات طرفداران آن ضربه می زنند 
مبارزه ای بی امان را آغاز کند و... در آینده نه چندان دور، تیمی که در حد 

نام تراکتور و در شأن عالقه مندان آن باشد ساخته و پرداخته کند... 
امــا در کمال تعجب دیدیم که دو یا ســه روز بعــد ، حکم برکناری 
خطیبی صادر شــد و مدیریت باشگاه حکم سرمربیگری این تیم را به نام 
فیروز کریمی صادر کرد! ظاهراًشکست تیم تراکتور مقابل پدیده خراسان 
که برخالف نیم فصل اول، حاال بازی های قابل قبولی ارائه می دهد و نتایج 
خوبی هم کســب می کند، بهانه را دست کسانی که حضور رسول را برای 
ادامه بقای خود خطرناک می دیدند ، داد و... خالصه  کار خودشان را کردند. 
از قدیم گفته اند صالح کار خویش خســروان دانند و... صالح تیم تراکتور 
را هم قاعدتاً مالک و مدیران این تیم باید بهتر بدانند ، اما ســابقه موجود 
در بــاره عاقبت این تصمیم گیری ها و بردن و آوردن مکرر مربیان و تغییر 
وتحوالت پیاپی و... نشــان می دهد که تاکنون کمتر صالح و مصلحت این 

تیم از سوی کسانی که باید ، رعایت شده است... 
بهتر اســت قصاص قبــل از جنایت نکنیم و منتظــر نتیجه تغییر و 
تحوالت اخیر تیم تبریزی باشــیم، آن وقت بهتر می شــود قضاوت کرد. 
البته این بحث و ســؤال ســر جای خودش هســت که چرا وقتی کسی، 
بــر ضد جریانات مخرب در ورزش و رخنــه و نفوذ عناصر فرصت طلب و 
منفعت جــو ، حرفی می زند و بدتــر از آن اعالم جنگ می دهد ، خیلی زود 
ومعنی دار بساطش را جمع و از کار برکنارش می کنند ، یا به وسیله برخی 
از رسانه ها بایکوت می شود و در لیست سیاه قرار می گیرد؟ نمونه جدیدش 
همین آقای خطیبی که چند روز بعد از آن مصاحبه آتشــین و افشاگرانه ، 
پرونــده اش را دادند زیر بغلش و... البتــه از این نمونه ها و مثال ها در این 

ورزش و خاصه فوتبال فراوان است!
یک مثال و نمونه دیگر داســتان آکادمی اســتقالل بود. چندی قبل 
مسئول وقت آکادمی اســتقالل)آقای ناصر فریاد شیران( دریک مصاحبه 
تقریبا مفصل با مجله کیهان ورزشــی به خیلی از مسائل اشاره کرده بود 
که حرف های ما راهم تایید می کرد. حرف ایشــان به طور خالصه این بود 
که چون سالم کار و دست آلوده عناصر سودجو وبعضا مفسد را از آکادمی 
قطع کرده واز نظر فنی و اخالقی موفق بوده است، از نظر بعضی از عناصر 
انگل و آویزان » جرم« مرتکب شده و لذا با فشارهای پنهان و آشکاری که 

به مدیریت باشگاه آورده اند ، وی را وادار به کناره گیری کرده اند. 
جالب اینکه تا به امروز که اتفاقا فریاد شیران مجددا به عنوان معاون 
اجرایی در باشــگاه استقالل مشغول به کار شده است، هنوز هیچ کس در 
اعتراض به گفته های ایشــان یا تکذیب حرف های او اقدامی نکرده و... این 
البته خیلی معنی دار اســت. خالصه اینکه اینجا هــم یک نفر دیگر که 
در این فوتبال ســالم کار کرده وقصد اصالح و ســالم  سازی داشته حذف 

می شود و...! 
البته خبر آمد  که آقای محمدرضا مهرانپور به ســمت مدیریت جدید 
آکادمی استقالل منصوب شــده است. مهرانپور از بازیکنان خوش اخالق 
و ســختکوش فوتبال ما بود که ســابقه بازی در تیم های شاهین و سایپا 
وهمین استقالل را دارد و در رده پایه دارای سوابق مثبت و روشنی است... 
امیدواریم روند اصالحی در فوتبال پایه نه فقط در تیم اســتقالل که 
در کلیت فوتبال ما جدی تر از پیش دنبال شــود ، چراکه آنها که امروز در 
دنیای فوتبال صاحب جایگاه و رتبه باال هستند ، بدون شک کار را در رده 
ســنی پایه ازحیث فن و اخالق جدی و سخت گرفته اند. این هم یکی از 
اصول ساده وبدیهی ای است که باالتر به آن اشاره شد. اصول ساده واثبات 
شده ای که متاسفانه در این ورزش و فوتبال جدی گرفته نمی شود و... آن 

وقت انتظار پیشرفت و بزرگی کردن هم داریم!

برکناری، تاوان مبارزه با 
جریانات مخرب ورزش!

نکته  ورزشی

ماجرای شستا، جهانگیری، تاج و سلطانی فر؛ مقصرانی که آزاد هستند!

چرا پرونده مقصران قرارداد ویلموتس هنوز باز است؟

آگهی رای هیئت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت تعیین تکلیف مســتقر در ثبت اســناد و امالک شهرستان سنندج تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وســیله مشخصات امالک در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع عموم در روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آگهی می گردد. در صورتی که اشــخاص نسبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نمایند و پس از اخذ رســید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی 

اخذ و تحویل اداره ثبت نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض ســند مالکیت طبق مقررات صادر 

خواهد شد. صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ نوبت اول: 1400/4/8                              تاریخ نوبت دوم: 1400/4/23

بخش 3:
ششــدانگ یک خانه به نام طیبه شاویســی فرزند محمدصدیق شماره شناســنامه 658 صادره دیواندره 
کدملــی 3859545973 و حبیب اله میرانی فرزند ابراهیم شناســنامه 657 کــد ملی 3859545965 هر 
کدام به نســبت سه دانگ مشاع از ششــدانگ تحت پالک 2074 فرعی از 2748 اصلی بخش 3 سنندج 
به مســاحت 59/66 متر مربع خریداری شــده از نســق احمد قادری زارع صاحب به آدرس سنندج نایسر 

شهرک فرهنگیان کوچه نسیم 7
بهنام قباد - رئیس ثبت منطقه یک سنندج

آگهی مزایده تلفن همراه پرونده کالسه 99۰۱۲9۰
به موجب پرونده اجرایی فوق له زهره عقیقی و علیه آگرین فرهانچی و مینو قدیمی )ورثه ماکان 

فراهانچی( یک فقره تلفن همراه به شرح زیر مزایده می گردد: 
خط تلفن به شماره 09121782560 که به مبلغ 240/000/000 ریال )دویست و چهل میلیون 
ریال( توسط کارشناس رسمی در مورخ 1400/3/16 ارزیابی شده و به علت عدم انجام تعهد از 
ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1400/5/6 واقع در همدان سعیدیه باال نبش غنی زادیان 
ساختمان ثبت اسناد و امالک طبقه اول واحد اجرای اسناد رسمی همدان از طریق مزایده به 
فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه کارشناسی 240/000/000 ریال )دویست و چهل میلیون 
ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر، مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبود و به حساب خزانه 
واریز خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده می باشد و نیم عشر و حق مزایده 
نقدا وصول خواهد شد؛ ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری 

بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1400/4/23

رئیس اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی

در شــرایطی که فدراســیون فوتبال همچنان در پرونده مارک 
ویلموتس از داخل و خارج تحت فشــار قــرار دارد، اما هنوز وعده 

برخورد با مقصران عملی نشده است.
یک بار دیگر زخم فدراســیون فوتبال در ماجرای مارک ویلموتس سر باز 
کرده است. در حالی که فدراسیون فوتبال امیدوار است رأی دادگاه حکمیت 
ورزش )CAS( به سود ایران باشد، اما هر روز ماجرای داخلی این پرونده زخمی 

جدید به پیکره فوتبال می زند.
چند روز پیش تســنیم در گزارشــی با اســتناد به یک ســند قضایی و 
اظهارنامه ای که شستا برای فدراسیون فوتبال ارسال کرده، از این مسئله پرده 
برداشت که فدراســیون فوتبال باید بابت حضور در ساختمانش اجاره بدهد. 
ساختمان فدراسیونی که دو دهه پیش خریداری شد و شاید تنها دارایی ملکی 

این فدراسیون بود، اما شرکت شستا آن را به سود خود مصادره کرد.
شــاید در این ماجرا نتوان ایرادی به شســتا گرفت کــه با اقدام قضایی 

ساختمان فدراســیون فوتبال و سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس را به 
جای طلب دو میلیون یورویی خود مصادره کرده، اما این پرســش را می توان 
مطرح کرد که چرا هنوز پرونده مقصران این ماجرا مفتوح اســت و به نتیجه 
نمی رسد؟ در ماجرای قرارداد مارک ویلموتس از سوی سازمان بازرسی 8 نفر 

به عنوان مقصر معرفی شدند و قرار شد پرونده آنها به دادسرا ارسال شود.
مهدی تاج به عنوان رئیس وقت و حیدر بهاروند، لیال صوفی زاده، محمود 
اسالمیان، کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و فریدون اصفهانیان 
به عنوان اعضای وقت هیئت رئیســه که پای قرارداد ویلموتس را امضا کرده 
بودنــد، این 8 نفر هســتند، اما آزادانه فعالیت می کننــد و بهاروند نیز هنوز 

رئیس سازمان لیگ است و خبری هم از برخورد نیست.
بد نیست در ماجرای شستا نگاهی به ماجرا بیندازیم. جایی که مهدی تاج 
با طرح چندین باره این مسئله که دوستی دیرینه با اسحاق جهانگیری دارد، 
از دولت برای پرداخت دستمزد ویلموتس کمک خواست. با پیگیری مسعود 

سلطانی فر و اســحاق جهانگیری در نهایت این پول از شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی )شستا( و از حساب بازنشستگان پرداخت شد تا هزینه سوء 
مدیریت تاج و دوســتانش از جیب مردم برود. پس از ناتوانی فدراســیون در 
بازپرداخت این پول، شســتا اقدام به مصادره قانونی ســاختمان فدراسیون 

فوتبال کرد و حاال نیز خواستار پرداخت اجاره بها شده است.
جالب است اگر دستگاه قضا پرونده مقصران ماجرای ویلموتس را پیگیری 
نمی کند یا هنوز به نتیجه نرسانده، چرا مسعود سلطانی فر و اسحاق جهانگیری 
سکوت کرده اند و خانه به دوشــی فدراسیون فوتبال را تماشا می کنند؟ چرا 
وزیر ورزش و جوانان و معاون اول رئیس جمهور که این دســته گل را به آب 
داده انــد، هیچ صحبتی درباره اتفاقی که با مهدی تاج رقم زده اند، نمی کنند؟ 
انــگار نه مهدی تاج و نه دوســتانش که جهانگیری و اعضای هیئت رئیســه 
هســتند، پاســخی ندارند. چرا هیچ کس به این فاجعه بزرگ مدیریتی ورود 

جدی نمی کند؟

کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در استان کردستان به موجب نظریه مندرج در جدول ذیل بایر )ب-ا-ی-ر( 
اعالم نموده است، لذا با توجه به عدم دسترسی به مالکین و به استناد مصوبه مورخ 70/11/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مراتب 
در دو نوبت و به فاصله ده روز به اطالع مالکین و صاحبان حقوق قانونی می رساند. در صورت اعتراض به نظریه صادره اعتراض خود 
را حداکثر ظرف مدت ســه ماه از تاریخ انتشــار آخرین آگهی به مراجع صالحه قضایی تقدیم دارند در صورت عدم اعتراض در فرجه 

زمانی یادشده نظریه صادره قطعی است.
مساحت)متر مربع(محل وقوعتاریخنوعیتشماره رأی

پالک ثبتی
YXنقاط

110/74مریوان1400/04/06بایر1634

3931555/23607438/571
3931552/40607428/032

واقع در قسمتی از پالک 
ثبتی 1 اصلی بخش 24

3931543/47607427/323
3931542/68607437/584

آگهی اعالن نظریه کمیسیون تشخیص ماده ۱۲ قانون زمین شهری

هیمن محمدی بهرام- سرپرست معاونت امالک و حقوقی

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت کندر 
)سهامی خاص( ثبت شده به شماره 8۲88۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷5۰8۷

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شرکت کندر)سهامی خاص( در ساعت 9:00 روز دوشنبه 
مورخ 1400/05/04 در محل شرکت واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، 
نبش سپند، پالک 1، طبقه 7 تشکیل خواهد شد. از کلیه صاحبان سهام دعوت می شود که با رعایت 
مقررات قانون تجارت و نیز مفاد اساســنامه شــرکت در روز و ساعت مقرر در مجمع مزبور حضور 
بهم رسانند. دســتور جلسه: 1- اصالح ماده 39 اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت 

2- تصمیم گیری در مورد سایر مسائلی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
هیئت مدیره و مدیرعامل

آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده
شرکت گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس )سهامی خاص(

ثبت  شده به شماره ۱۷98۶9 و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۰898
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام شرکت گروه صنعتی بین المللی محصوالت پارس )سهامی خاص( 
در ساعت 11 روز دوشــنبه مورخ 1400/5/4 در محل شرکت واقع در تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان 
ایرانشهر شمالی، نبش سپند، پالک 1، طبقه 7 تشکیل خواهد شد. از کلیه صاحبان سهام دعوت می شود که 
با رعایت مقررات قانون تجارت و نیز مفاد اساسنامه شرکت در روز و ساعت مقرر در مجمع مزبور حضور بهم 
رسانند. دستور جلسه: 1- اصالح ماده 41 اختیارات هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت 2- تصمیم گیری در 

هیئت مدیره و مدیرعاملمورد سایر مسائلی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

آگهی فقدان سند مالکیت
متقاضی: خانم معصومه عابدی به شماره ملی 0070405700 فرزند صفی اله

آدرس: تهران خانی آباد 20 متری کوچه 31 پالک 42
با تســلیم دو برگ استشهادیه مصدق به شــماره ترتیب 125351 مورخ 1400/4/15 دفترخانه 6 شهرری 
بشرح وارده بشــماره 4012720 مورخ 1400/4/15 سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی 
واقع در طبقه اول به شماره 14210 فرعی از 114 اصلی مفروز و مجزا شده از 3096 فرعی از اصلی مذکور 
قطعه 2 تفکیکی واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شــهرری اســتان تهران به مساحت 72/40 
مترمربع و بانضمام پارکینگ قطعه 20 تفکیکی واقع در طبقه زیرزمین ذیل ثبت566142 صفحه 271 دفتر 
2244 به چاپی 456636 به نام سعید عابدی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است و سپس برابر 
ســند قطعی 34117 مورخ 88/1/10 دفترخانه 22 شــهرری مقدار 3 دانگ از 6 دانگ به معصومه عابدی 
انتقال نموده اســت که در اجرای بند 50 بخشــنامه  های ثبتی طبق نامه شماره 140085651238000040 
مورخ 1400/03/12 دفترخانه 22 شــهرری اصل سند مالکیت تحویل خانم معصومه عابدی گردیده است، 
به علت جابجایی اصل ســند مالکیت مفقود گردیده اســت که خانم معصومه عابدی نسبت به سهمی خود 

درخواست سند مالکیت المثنی نموده است.
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می شــود تا هرکس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرســد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی 

سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
سید مهدی المعی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری
م الف ۳55

ســایپا هاچ بــک  ســواری  ســبز  بــرگ 
QUIK-MT مدل 1399 به رنگ ســفید-روغنی 
به شــماره موتور  M15/8943743 و شماره شاسی 
NAS841100L1059786 به شــماره پالک ایران 
20-666 ه  19 به نام حمیدرضا صفری مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.

کارت شناسایی اسلحه فروشی عباس شعبان زاده 
فرزند مهدی به شماره ملی 2063226385 و 
شماره 8743/28 به تاریخ 1395/3/26 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند - بیمه - برگ سبز-کارت ســوخت - وکالت نامه 
بــه  انتقــال خــودرو و کارت خــودرو ســواری 206 
و شــماره شاســی   182A0044067 موتــور شــماره 
پــالک شــماره  و   NAAP03EE9JJ569857
48-593 س 61 به نام مهسا ربیحات مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی دعوت صاحبان سهام شرکت تولیتو )سهامی خاص(
در حال تصفیه به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/5/۱۰

شماره ثبت ۲۱995 شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷55۲۶ کدپستی ۱9۳۱۷8۶۱5۳
بدینوســیله از کلیه صاحبان ســهام و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلســه مجمع 
عمومی فوق العاده که در ســاعت 14 روز یکشــنبه 1400/5/10 در محل شرکت به آدرس تهران- خیابان 
شــریعتی- باالتر از پل صدر- خیابان شهید میرزاپور- خیابان شهید قلندری شمالی- کوچه رهبر- پالک 1 

طبقه اول غربی تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند. دستور جلسه: تمدید مدت ماموریت مدیر تصفیه
مدیرتصفیه شرکت تولیتو )سهامی خاص( در حال تصفیه- علی مرتضوی

جدول رده بندی لیگ دسته اول فوتبال- جام آزادگان
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1331512638211757- فجر سپاسی

233169841261557- هوادار تهران

3331761040281257- بادران تهران
4- شاهین 

33131462718953شهرداری بوشهر

5331313731191252- استقالل خوزستان

633157113123852- مس کرمان

733121383425949- خوشه طالیی ساوه

833138123834447- پارس جنوبی جم

9331113942261646- خیبر خرم آباد

10331210113029146- ملوان انزلی 

1133137134444046- آرمان گهر

641-12331011122935- قشقایی شیراز

741-1333125163542- شهرداری آستارا

740-14331010133138- رایکا بابل 

639-1533912123743- استقالل مالثانی

1234-1633713132941- چوکا تالش

1927-173369181433- نود ارومیه

4618-183346232571- گل ریحان البرز

مبلغ تضمین شرکت شرح خدماتردیف
در مناقصه )به ریال(

زمان گشایش 
پیشنهادها

1
انجام امور نظافتی - بهداشتی - خدماتی و

 انجام امور باغبانی - نگهداری فضای سبز 
و خدمات اطالعات پرواز و حراست فیزیکی

1/878/170/4201400/05/13

335/490/7681400/05/13خدمات و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی2
1- شرکت ها باید دارای گواهینامه صالحیت از مراجع ذی ربط باشند.

2- مدت قرارداد یک سال شمسی می باشد.
3- پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، صرفا ضمانت نامه معتبر بانکی در وجه 
شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران که برای مدت سه ماه معتبر ، بدون قید و شرط بوده را به حساب 
بانکی شرکت به شماره 4001068406371896 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده کل ارائه نمایند.

4- محل و مهلت توزیع اسناد مناقصه به پیمانکاران و دریافت پاکت های پیشنهاد قیمت از پیمانکاران: 
شرح در پیوست اسناد ارائه شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

)کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد 
شــد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند(. به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، 
مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. اداره کل 
فرودگاه استان گیالن در رد یا قبول پیشنهادها مجاز و مختار است. اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار 
جهت دریافت اطالعات بیشــتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس رشت- فرودگاه 

سردار جنگل رشت - اداره امور عمومی. تلفن: 34888400-013 و 013-33729729

شرکت فرودگاه ها و
 ناوبری هوایی ایران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
R.A/۳۴۰5/۱۴۰۰/۴۰۳-۴۰۴ شماره های

نوبت اول
اداره کل فرودگاه اســتان گیالن در نظر دارد انجام امور ذیل را بر اســاس مشخصات و شرایط 
 کلی مندرج در جدول و از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شــرکت های واجد شرایط

واگذار نماید.

واکنش جدی ماجدی به حضور مهدوی کیا
رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال گفت:اگر رئیس فدراسیون عالقمند است که کار را در تیم های پایه به مهدوی کیا بسپارد در 

آن صورت من کلید این کمیته را در اختیار روسا قرار می دهم. 
میرشاد ماجدی با بیان اینکه همان طور که می دانید کمیته جوانان یک وظیفه ذاتی دارد که تیم های پایه را هماهنگی کند،گفت: 
من به عنوان مســئول کمیته با قدرت و به کارم ادامه می دهم مگر آنکه عزیزی خادم تصمیم داشــته باشد از فرد دیگری به جای من 
استفاده کند. ماجدی تأکید کرد: واقعیت این است که دو حاکم در یک اقلیم نمی توانند کار کنند که در آن صورت آش یا شور می شود 
یا بی نمک. اگر آقای عزیزی خادم، عالقمند است که کار را به مهدی مهدوی کیا بسپارد، طبیعتا سند کمیته جوانان به اسم من نخورده 
و این کمیته ارث پدری من هم نیست. در آن صورت من کلید این کمیته را در اختیار روسا قرار می دهم و به عنوان عضو هیئت رئیسه 

تمام تالش خود را انجام می دهم که به فوتبال این مملکت خدمت کنم.
 وی در پاسخ به این سؤال که با این اتفاق به نظر می رسد اختالف نظرهایی بین او و رئیس فدراسیون وجود دارد، گفت: اختالف 

نظری وجود ندارد، در صحبت هایی که در نشست های مختلف داشتیم تمامی اختیارات در حوزه تیم های پایه در اختیار کمیته جوانان 
اســت و ما مســئله پشــت پرده ای نداریم. اگر تمایلی وجود دارد می توانند کار را در اختیار دیگران قرار دهند وگرنه که ما با قدرت به 

کارمان ادامه می دهیم.
حق فسخ باورنکردنی نیازمند در پرتغال!

قرارداد پیام نیازمند با باشگاه پورتیموننزه پرتغال رسمی شد و این باشگاه خبر آن را اعالم کرد.
در شرایطی که لیگ برتر فوتبال ایران هنوز در حال برگزاری است و سه هفته از آن باقیمانده و مسابقات جام حذفی نیز در راه است، 
باشگاه پورتیموننزه به خرید ایرانی خود برای خط دروازه صحه گذاشت و این گلر 26 ساله را به عنوان دروازه بان این فصل خود معرفی 
کرد.در مطلبی که در سایت باشگاه پورتیموننزه منتشر شده، مدت قرارداد پیام نیازمند تا سال 202۴ عنوان شده و هم چنین 10 میلیون 
یورو حق فسخ برای آن در نظر گرفته شده که عدد عجیب و غریبی است.به نوشته وبسایت پورتیموننزه، در پرتغال باشگاه های مختلفی 

برای جذب این بازیکن با یکدیگر در رقابت بودند و در نهایت نیازمند این تیم منطقه آلگراوه پرتغال را انتخاب کرد.

اخبار کوتاه از فوتبال اخبار کوتاه از فوتبال

*دهمیــن مرحلــه اردوی آمادگی تیم ملی دوومیدانــی اعزامی به 
مسابقات پارالمپیک توکیو از یکم تا بیست و هشتم مردادماه در کمپ 
تیم های ملی فدراســیون برگزار می شود.سجاد محمدیان )لرستان(، 
سعید افروز )کرمان(، امان اله پاپی، هاشمیه متقیان، صادق بیت سیاح 
)خوزســتان(، علی اصغر جوانمردی )فارس(، سیامک صالح فرج زاده 
)آذربایجان شرقی(، الناز دارابیان )البرز(، علیرضا مختاری )اصفهان( ۹ 
ملی پوشی هستند که در این اردو زیر نظر کادر فنی تیم ملی به تمرین 
می پردازند.مهدی شاهرخی )کرمان(، مصطفی بهرامی )لرستان(، زهرا 
کرم زاده )خوزستان(، بهمن رضایی )آذربایجان شرقی( مربیان تیم ملی 
در این اردو هستند.احمد شکری به عنوان سرپرست و مهدی قائمی به 

عنوان مربی فرهنگی در این اردو حضور دارد.
*با تصمیم شهرام هروی سرمربی تیم ملی، حامد زیکساری و سعید فرخی به 
عنوان کمک مربیان تیم ملی کاراته انتخاب شدند. قرار است زیگساری و فرخی 

از مرحله جدید اردوی های تیم ملی، به کادرفنی اضافه شوند.

خواندنی از ورزش ایران


