فوتبال

حمایت همهجانبه تاج از دروازهبان پرسپولیس:

عذرخواهی بیرانوند بهتر از تنبیه کردن است!

روزبه چشمی با استقالل تمدید کرد

هافب��ک و مداف��ع تی��م فوتبال اس��تقالل
ق��راردادش را ب��ا این تیم تمدی��د کرد .به
گزارش مهر ،روزبه چشمی که پیش از این
عنوان شده بود از تیمهای خارجی به ویژه
یک تیم قطری پیش��نهاد دارد ،با حضور در
باش��گاه اس��تقالل قراردادش را با این تیم
تمدید کرد .چش��می در حال��ی قراردادش
را با اس��تقالل تمدید کرد که گفته میشد
مذاکراتی را با مسئوالن تیم تراکتور داشته
اما در نهایت تصمیم گرفت قراردادش را با
آبی پوشان تمدید کند.

رئی��س فدراس��یون فوتبال با بی��ان اینکه
ش��ورای تامی��ن اعالم کرده اس��ت دربی
همزمان با والیبال نباش��د ،گفت :علیرضا
بیرانون��د بعد از بازی با تراکتور عذرخواهی
کرد و این عذرخواهی بهتر از تنبیه کردن

است! به گزارش مهر ،مهدی تاج در مورد
تاریخ دربی و برگزاری آن در روز یکش��نبه
گفت :این را از سازمان لیگ سئوال کنید.
آنچ��ه که م��ن می دان��م این اس��ت که
مس��ابقات والیبال هم در ورزشگاه آزادی
برگزار می شود و روز جمعه بازی دارند .در
شورای تامین اعالم شد حتم ًا دربی روزی
غیر از روزی باش��د که والیبال بازی دارد.
وی افزود :اینکه دربی باید یک روز تعطیل

اختالف برانکو با سعودیها باال گرفت

برانک��و ایوانکوویچ س��رمربی تی��م فوتبال
االهل��ی نتوانس��ته رضای��ت مدی��ران این
باشگاه عربس��تانی را جلب کند .به گزارش
باشگاه خبرنگاران جوان و به نقل از نشریه
الریاضیه ،ماج��د الطویرقی ،مدیر باش��گاه
االهل��ی در خص��وص عملک��رد برانکو و
کس��ب نتایج ضعی��ف این مرب��ی کروات
گفت :ما با برانکو اختالف داریم و نمیتوان
این موضوع را انکار ک��رد اما اختالفات در
حدی نیس��ت که به نزاع ختم شود .برانکو
ایوانکوویچ س��رمربی س��ابق پرس��پولیس
 ۳م��اه پی��ش هدایت االهلی عربس��تان را
برعهده گرفت اما نتوانست عملکرد مثبتی
از خود نش��ان دهد و همین موضوع موجب
نارضایتی سعودیها شده است.
مهر تأیید استراماچونی برای ماندن
در استقالل

سرمربی تیم فوتبال استقالل کاری کرد تا
ثابت کند قصد جدایی از جمع آبیپوش��ان
را ندارد .به گزارش آنا ،رسانههای ایتالیایی
نزدیک به آندرهآ اس��تراماچونی اعالم کرده
بودند این مربی قصد ماندن در استقالل را
ندارد و میخواهد از این باش��گاه جدا شود
ام��ا خانواده او اقدامی کردند که خالف این
موضوع ثابت ش��د .همسر استراماچونی که
دو هفته پیش از ای��ران رفته بود دوباره به
تهران بازگش��ت و سرمربی اس��تقالل نیز
فرزند بزرگش را در مدرسهای ثبتنام کرد
ت��ا وی آماده س��ال تحصیلی جدید ش��ود.
اقداماتی که از سوی سرمربی آبیپوشان و
خانواده وی صورت گرفته بیانگر آن اس��ت
که او قصد دارد در استقالل بماند و فکری
برای جدایی ندارد.
پرونده شکایت ما از پرسپولیس در
فیفاست

مربی س��ابق پرسپولیس نسبت به اظهارات
مدیرعامل جدید این باش��گاه برای مذاکره
ب��ا مربیان ک��روات ،واکنش نش��ان داد .به
گزارش ایس��نا ،پس از حضور محمدحسن
انصاریفرد در پرسپولیس ،اولین موضوعی
که این مدیر پیگیری کرد ،بحث ش��کایت
مربیان کروات سابق از این تیم بود .برانکو
و دس��تیارانش در مجم��وع چی��زی حدود
ی��ک میلیون ی��ورو از پرس��پولیس طلبکار
هس��تند و درحال��ی ک��ه در دوره مدی��رت
ع��رب تالشهای��ی انجام ش��د ت��ا در این
خصوص توافق ش��ود اما مذاکرات طرفین
به نتیجه نرس��ید .انصاریفرد در نخس��تین
روز حض��ورش در پرس��پولیس در این باره
عنوان کرد قصد دارد با برانکو و دستیارانش
جلس��های برگزار کند تا درباره مطالباتشان
از پرسپولیس ،با آنها صحبت کند .پس از
گذشت چند روز هم باشگاه پرسپولیس طی
ایمیل رس��می از برانکو درخواس��ت کرد تا
امکان یک قرار مالقات حضوری را فراهم
کند .درباره ای��ن موضوع ،ایگور پانادیچ که
در کنار برانکو به عن��وان مربی دروازهبانان
فعالیت میک��رد ،به خبرنگار ایس��نا گفت:
مشکلی برای مذاکره نیست .پرونده ما االن
در فیفا درحال پیگیری اس��ت البته اگر این
موضوع با توافق حل شود که خوب است اما
اگر حل نش��ود ،پرونده ما در فیفا در جریان
اس��ت .او در پاسخ به این س��ؤال که آیا در
صورت مذاکره ،تخفیفی شامل حال باشگاه
پرس��پولیس خواهد ش��د ،گفت :هر چیزی
ممکن است .این موضوع به عملکرد باشگاه
بستگی دارد.
شکایت مهاجم اسبق پرسپولیس از
استقالل

مهاج��م نیجری��های س��ابق پرس��پولیس
تصمی��م گرفت��ه تا از اس��تقالل ش��کایت
کن��د .به گ��زارش آنا ،گادوین منش��ا که از
پرس��پولیس به استقالل پیوس��ت ،پس از
نیمفص��ل حضور در این تیم راهی عجمان
امارات ش��د .مهاجم نیجریهای مدعی شده
در نیم فصل حضورش در استقالل پولی از
این باشگاه نگرفته و پاسخی به درخواست
مالیاش داده نش��ده اس��ت ،ب��رای همین
تصمیم گرفته از آبی پوشان به فیفا شکایت
کند .این اتفاق در حالی رخ داده که مدیران
باشگاه استقالل واکنش��ی به ادعای منشا
نشان ندادهاند.

باش��د درست اس��ت ولی ما یک ورزشگاه
داریم و اس��تقالل و پرس��پولیس فقط در
آزادی ب��ازی م��ی کنند .فقط یک س��الن
 ۱۲هزار نفری داریم و آنهم در ورزش��گاه
آزادی است .باید اتفاقات بین المللی را هم
میزبانی کنیم .به عن��وان مثال یک بار در
مرحله انتخابی جام جهانی ش��ب عاشورا
برای ما بازی گذاش��تند ک��ه ما هم راضی
نبودیم بازی تیم ملی ش��ب عاشورا باشد.

رئیس فدراس��یون فوتبال درباره اینکه آیا
امکان دیرتر برگزار ش��دن دربی و موکول
کردن آن به انتهای هفته نبود؟ تاکید کرد:
بازهم توصیه می کنم این را از مس��ئوالن
س��ازمان لیگ و کمیته مسابقات بپرسید.
تاج در خصوص شکایت باشگاه تراکتور از
علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس بعد
از بازی هفته دوم لیگ برتر گفت :بیرانوند
مصاحب��ه ای کرد و باش��گاه پرس��پولیس
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هم اطالعی��ه ای داد و اعالم کرد منظور
او این نبوده اس��ت .اگر یک فردی بگوید
منظورم این نبود و عذرخواهی کند بهتر از
تنبیه کردن است! بیرانوند هفته اول لیگ
را محروم بوده اس��ت .پس برخوردها باید
منطقی باشد .هرگونه توهینی رخ بدهد من
عذرخواهی می کنم و نبای��د این اتفاقات
رخ بده��د .مردم دیگر طاقت این حرفها را
ندارند و می خواهند از فوتبال لذت ببرند.

قراییمقدم :گاوچران و کارخانهدار نمیتواند باشگاهداری کند

مدیریت و مالکیت ورزش تخصص میخواهد

گ�روه ورزش�ی :کارشناس اجتماعی ورزش
گف��ت :فردی ک��ه مالک کارخان��ه بوده یا
گاوچران��ی میک��رده یا مدرک پزش��کی
دارد ،نمیتوان��د در مدیری��ت ورزش موفق
باش��د چ��ون ای��ن کار نیاز ب��ه تخصص
دارد .محمدرض��ا زن��وزی مالک باش��گاه
تراکتورس��ازی در اظهارات��ی که بیان کرد،
باشگاههای اس��تقالل و پرسپولیس را زیر
س��ؤال برد و اعالم کرد تراکتورس��ازی ۳۰
میلیون هوادار دارد .پیش از این نیز مدیران
و مالکان��ی بودهاند که ب��ا اظهاراتی از این
دست ،نسبت به باش��گاههای دیگر باعث
شدهاند تا ج ّو فوتبال ایران دچار حاشیههای
مختل��ف ش��ود .ام��اناهلل قراییمق��دم در
خص��وص صحبتهای��ی که بس��یاری از
مال��کان و مدیران ورزش ای��ران میکنند
که باعث ایجاد تنش میان هواداران تیمها
میشود ،گفت :متأسفانه مدیران نمیدانند و
نمیفهمند چه میگویند چون از جایگاهی
که در آن قرار دارند اطالع ندارند .انتخابها
غیرعقالنی و ش��خصی است .برای همین
بس��یاری مش��کالت ایج��اد میش��ود که
نش��ئتگرفته از صحبته��ای اف��رادی
غیرمتخصص است .وی ادامه داد :بنیامین
هیگینز صاحبنظر هاروارد گفته« ،بدبختانه
هیچ سازمان و مقرراتی نمیتواند در زمینه

رشد توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
مؤثر باشد ،مگر مردانی که مسئولیت اداره
را بر عه��ده دارند ،بدانند چ��هکاری انجام
میدهن��د ».باید بپذیریم ه��ر چه مقررات
بگذارن��د ،ت��ا زمان��ی ک��ه مدی��ران بدون
تخصص حرف میزنند ،باعث اغتشاشات،

تالطم و درگیریها در ورزشگاهها میشود.
کارشناس اجتماعی ورزش خاطرنشان کرد:
نادانی مدیران در مطرح کردن صحبتهایی
که نمیدانند چیس��ت ،باعث ناراحتیهای
اجتماعی ،ورزش��ی ،فرهنگ��ی و اقتصادی
میش��ود .متأس��فانه این مدیران به مرحله

ادراک��ی نرس��یدهاند .مدیریت س��ه مرحله
دارد .فنی ،انس��انی و ادراکی .پس مدیران
باید بدانند حرفهایی که زده میش��ود چه
اثراتی میتواند داش��ته باشد .وی ادامه داد:
من معتقدم بیشتر مدیران ورزشی ما هنوز
در مرحله مدیریت انس��انی هم نیستند چه

برس��د به اینکه بخواهند مه��ارت ادراکی
داشته باشند .مدیران باید بدانند حرفهایی
ک��ه میزنن��د ب��ه ک��دام قس��مت جامعه
برمیخورد ولی چون فاقد چنین ش��ناختی
هس��تند ،حرفهای بیه��وده زیادی مطرح
میکنن��د .آنها دیمی و رابطهای آمدهاند و
ناخواس��ته ایجاد مکانیسم دفاعی میکنند.
بای��د انتخابها تخصصی و غیرش��خصی
و بر اس��اس قوانی��ن و مقررات باش��د؛ اما
دیمی است و پس از مدتی وراثتی میشود.
قراییمقدم با اشاره به اینکه مالکان ورزشی
نی��ز در حرفهایی ک��ه میزنند ،تخصص
ندارند ،میگوید :مالک هر باش��گاهی باید
متخصص باش��د .کس��ی که زمینداری و
گاوچرانی میکرده یا آن فردی که کارخانه
پارچ��ه یا لبنیات داش��ته ،نباید باش��گاهدار
شود .کسی که پزش��کی خوانده یا مدرک
مهندسی عمران یا مکانیک دارد نمیتواند
مالک باش��گاه شود ،چون باشگاهداری باید
برای افرادی باش��د که تخصص ورزش��ی
دارن��د .امثال عل��ی دایی ،عل��ی پروین و
علی جباری میتوانند مالک باشگاه باشند
چون خاک این کار را خوردهاند و تخصص
کافی را دارند .یک مدیر باید در مرحله اول
جامعهشناس خوبی نیز باشد و اگر نیست در
این زمینه برای خود مشاور استخدام کند.

رقابت آسمانخراشهای ایران و فیلیپین؛

تیمهای ملی بس��کتبال ای��ران و فیلیپین در چارچوب
رقابتهای ج��ام جهانی  ۲۰۱۹ام��روز به مصاف هم
میروند .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،تیمهای
ملی بس��کتبال ای��ران و فیلیپی��ن ام��روز در دومین
دیدارشان در گروه بازندهها به مصاف یکدیگر میروند.
این نخس��تین باری است که آسمانخراشهای ایران
در ج��ام جهان��ی با تیمی آس��یایی روبهرو میش��وند.
ش��اگردان مهران ش��اهین طبع باید در این دیدار هر
چه دارند رو و به پیروزی مقتدرانهای دست پیدا کنند،
زیرا برای حضور در المپیک و کس��ب سهمیه آن باید
حتما برنده این بازی باشند .البته ملی پوشان کشورمان
باید منتظر شکس��ت چین میزبان مسابقات هم باشند.
چینیها در دیدار برابر کره جنوبی با اختالف کم موفق

آخرین جدال برای رسیدن به المپیک

به پیروزی ش��دند تا تنها به یک برد برای رس��یدن به
المپیک نیاز داشته باشند .با این حال آنها کار سختی
دارن��د ،زیرا باید با نیجریهای ب��ازی کنند که دقیقا به
دنب��ال برد با اختالف ریاد و کس��ب س��همیه المپیک
برای قاره آفریقا اس��ت .تیم ملی بسکتبال کشورمان
در انتخاب��ی رقابتهای ج��ام جهانی با تیم فیلیپین ۲
مرتبه روبهرو ش��د که حاصل آن  ۲برد ارزش��مند بود.
ش��اگردان شاهین طبع در نخستین مصاف با این تیم
در مانیل توانس��تند پیروزی ارزشمندی کسب کنند و
در ادامه کار هم این تیم را در تهران شکس��ت دادند.
فیلیپی��ن یکی از قدرتهای قدیمی بس��کتبال آس��یا
محس��وب میش��ود که در اولین دوره همه رقابتها
حضور درخشانی داش��ته است .آنها در مجموع  ۷بار

به المپیک رسیدند و  ۲عنوان پنجمی در این رقابتها
کس��ب کردند .البته آخرین حضور آنها در المپیک به
س��ال  ۱۹۷۲باز میگردد .فیلیپینیه��ا در رقابتهای
قهرمانی آس��یا ،کاپ آس��یا و بازیهای آس��یایی هم
مدالهای زیادی کسب کردهاند ۵ .طال ۴ ،نقره و یک
برنز س��هم آنها از رقابتهای کاپ آسیا ۴ ،طال ،یک
نقره و  ۲برنز از بازیهای آس��یایی و  ۵حضور در جام
جهانی به همراه کس��ب مدال ارزش��مند برنز در سال
 ۱۹۵۴از جمله افتخارات کش��ور اس��ت .آنها اگر چه
تاریخچه باش��کوهی دارند ،اما از دهه  ۸۰میالدی به
بعد افتخارات چندانی کس��ب نکرده اند .آنها از سال
 ۱۹۷۲ب��ه المپیک نرفته اند ،از س��ال  ۱۹۸۴تا ۲۰۱۴
هم نتوانس��ته بودند به جام جهانی برسند .فیلیپین در

مجموع تیم خوبی اس��ت که چند س��الی است دوباره
مطرح ش��ده و بس��یاری اعتقاد دارند این تیم در حال
بازگشت به قدرت سالها دور خود است .آنها با توجه
به  ۳شکست برابر تیمهای ملی بسکتبال صربستان،
ایتالیا و آنگوال در دور گروهی این مسابقات و شکست
برابر تونس در نخس��تین بازی در گروه بازندهها دیگر
شانسی برای المپیکی شدن ندارند تا حسرتشان بیش
از یک قرن شوند .تیم ملی بسکتبال فیلیپین بازیکنان
خوب��ی دارد ،اما ی��ازده بازیکن آن در لیگ خودش��ان
حض��ور دارند و تنها یکی از ملی پوش��ان این کش��ور
لژیونر اس��ت که آن ه��م در تیم تیانجین چین حضور
دارد .تیم ملی بسکتبال کشورمان امروز از ساعت :۱۶
 ۳۰در شهر پکن به مصاف تیم ملی فیلیپین میرود.

اقدام غیراخالقی مردان در لیگ فوتسال بانوان!

تماشاگران مردی که برای تماشای یکی از دیدارهای لیگ برتر فوتسال بانوان
در سالن حضور داشتند ،به دروازهبان تیم مهمان توهین کردند .به گزارش مهر،
در چارچوب رقابت های هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان دو تیم شهروند
ساری و دریژنو فرخشهر در حالی رو درروی هم قرار گرفتند که تا پایان هفته
س��وم هیچ امتیازی کسب نکرده بودند .پس از پایان این دیدار شهروند ساری
موفق ش��د با نتیجه  ۵بر  ۳دریژنو فرخشهر را شکست دهد و به نخستین برد
فصل جاری دست یابد .سرمربی تیم دریژنو فرخشهر درباره شکست روز جمعه
مقابل تیم شهروند ساری گفت :ابتدا باید نارضایتی خود را از فدراسیون فوتبال
بیان کنم چرا که اگر قانونی وجود دارد باید برای تمام تیمها یکس��ان باشد نه
اینکه با مماش��ات در مورد برخی از تیمها از این قانونها کوتاه بیایند .استفاده
از آمبوالنس ،زمین اس��تاندارد ،حضور تماشاگران مرد و سایر نکات باید برای
تمام تیمها به صورت یکسان انجام شود .از این نظر بسیار به تیم ما فشار وارد

میش��ود .زهره صابری در ادامه تاکید کرد :زمین تیم شهروند ساری استاندارد
نبود و ما در حالی در این س��الن بازی کردیم که هفته گذشته به سالن تیم ما
ایراد وارد شد و ما مجبور شدیم در مکانی دیگر مسابقات مان را برگزار کنیم،
این قبیل تبعیضها خوب نیست .وی افزود :روز جمعه تماشاگران مرد در سالن
حضور داش��تند و در حالی که تیم ما س��ه بر دو از حریف پیش بود تماشاگران
مردی که پشت دروازه ما حضور داشتند شروع به فحاشی کردند همین باعث
ش��د که گلر درگیر حواشی شود و تمرکزش را از دست بدهد .حتی در دقایقی
از بازی تماش��اگران مرد با یکدیگر درگیر شدند و در حالی که از داور خواستار
توقف بازی شدند تا درگیریها خاتمه یابد او قبول نکرد و بازی در حالی ادامه
پیدا کرد که تیم ما تحت فش��ار بود .غالمی نیز به عنوان ناظر بازی در س��الن
حضور داشت .شرایط بدی بود حتی نکته جالبتر اینکه در حالی که در میزبانی
های ما خواستار حضور نیروی انتظامی در سالن هستند اما در این بازی نیروی

آگه��ی مزایده م الف  908ش��ماره مزای��ده 139804326033000133 :تاری��خ ثبت/ 6 /13 :
 1398آگهي مزايده اموال غير منقول (اس��ناد رهني) کالس��ه  9500209و غير مکانيزه قروه
 63به موجب پرونده اجرائي کالس��ه فوق شش دانگ يک باب خانه پالک باقيمانده  1404که
در راس��تاي استاندارد سازي به پالک  1406/7بخش دو همدان تبديل شده است به مساحت
 157 / 36مت��ر مربع بخش دو همدان با حق عبور از خانه پالک يک فرعي از  1404اصلي که
سند مالكيت أن ذيل ثبت صفحه  337دفتر  71امالک بخش مربوطه ,بنام عليرضا سعيد سرو
اكبري صادر ش��ده اس��ت به نشاني همدان خ ش��هدا کوچه جانباز  2انتهاي بن بست جنوبي
پ 3به حدود و مش��خصات اربعه  :ش��ماال :به طول  13 / 10متر ديوار اشتراکي با پالک يک
فرعي از  1406اصلي شرقا :به طول  12/15متر به ديوار پالک 3فرعي از پالک اصلي مرقوم.
جنوبا :اول به طول  6 / 20متر ديواري است به خانه پالک  1405دوم به طول  6/80متر ديوار
اش��تراکي با خانه پالک مرقوم ،که طبق سند رهني ش��ماره  86/ 7 /28 -97074دفتر خانه 5
قروه در رهن بانک صادرات قرار گرفته و طبق نظر مورخه 97 / 12 /8کارش��ناس رس��مي
به مبلغ  2 / 620 / 000 / 000ريال ارزيابي ش��ده و پالک فوق يک س��اختمان مس��کوني سه
طبقه آجري و طاق ضربي ،با مساحت عرصه  157 / 36متر مربع و مساحت هر طبقه حدود
 125متر مربع در انتهاي بن بس��ت که تنها دو متر از انتهاي بن بس��ت داراي بر مي باشد و
اط��راف ملک در بقيه حدود  ،پالکهاي مجاور مي باش��ند .ورودي بنا از کوچه حدود يک متر
باالتر و طبقه همکف آن س��ه پله پايين تر از تراز ورودي و ملک فاقد پارکينگ اس��ت .طبقه
همکف ش��امل موتور خانه و اتاق و طبقات اول و دوم مس��کوني است که در حال حاضر در
آن سکونت دارند ،ملک قديمي و قدمتي حدود  25سال دارد و از شرايط مطلوب و نورگيري
مناس��ب برخوردار نمي باش��د ،و به علت عدم انجام تعهد پالک فوق از ساعت  9الى  12روز

انتظامی حضور نداشت و بعد از ایجاد درگیری تماس گرفتند تا پلیس بیاید و به
ماجرا رس��یدگی کند .ابری ادامه داد :بازی در حالی شروع شد که خط تعویض
بازیکنان زده نش��ده بود .دروازه های تیمها حرکت می کردند و مدام باید آنها
را در ج��ای خ��ود قرار میدادیم و این اتفاق در حال��ی رخ می دهد که از ما در
شهرمان میخواهند تا دروازه ها را با کیسههای شن به صورت ثابت نگه داریم.
ما تیمی هستیم که با کمترین امکانات بسته شدهایم و تمام تالش خود را برای
بقا خواهیم کرد .اما چنین برخوردهایی باعث دلسردی تیم می شود .خوب است
نگاهها به همه تیمها یکسان باشد نه اینکه بخواهیم تیمهای ضعیف را تحت
فشار قرار دهیم .س��رمربی تیم دریژنو در پایان گفت :بازی مقابل پارس آرای
ش��یراز و شهروند س��اری را به دلیل داوری ضعیف باختیم ،نمی دانم مشکل
داوری با ما چیست ،زمانی که با داور صحبت میکردم با داد و فریاد صحبت می
کرد در حالی که با حریف با لبخند گفتگو میکرد .داوری بسیار به ضرر ما بود.

شنبه مورخ  98 / 7 /6در اداره ثبت اسناد و امالک همدان واقع در خ سعيد به باال نبش بلوار
غني زاديان از طريق مزايده به فروش مي رس��د .مزايده از مبلغ  2 / 620 / 000 / 000ريال
شروع و به باالترين قيمت پيشنهادي نقدأ فروخته مي شود .الزم به ذکر است پرداخت بدهی
های مربوط به آب ،برق ،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز
در صورت وجود مازاد ،وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده
مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزايده
تعطیل رس��می گردد .مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار
خواهد شد .تاریخ انتشار 1398/6/17
جالل حدادی رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان
مفقودی بدینوس��یله اعالم می دارد برگ س��بز خودرو س��واری پژو  206مش��کی متالیک
مدل  1383به ش��ماره شاس��ی  83603276و ش��ماره موتور 10 FSM84574926و شماره
پ�لاک 19ای��ران  796ب 11متعلق به خانم ویدا جوش��نی فرزند اس��معیل به ش��ماره ملی
3251767666صادره از کرمانشاه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .
آگهی رونوشت حصر وراثت
اس��ماعیل صادقی دارای ش��ماره شناس��نامه  709فرزند اروجعلی متولد 1350صادره از
تهران بشرح دادخواست وبه کالسه  501 / 2 /98ازاین شورا درخواست حصروراثت نموده
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اخبار
 ۳مدال طال در انتظار کاراته ایران

کاراتهکاه��ای ای��ران ام��روز در آخرین روز
از رقابته��ای لیگ جهان��ی در توکیو برای
کس��ب  ۶مدال طال و برنز مب��ارزه خواهند
ک��رد .به گزارش «عصر ایرانیان» به نقل از
فدراسیون کاراته ،مرحله مقدماتی رقابتهای
لیگ جهان��ی کاراته در توکیو ژاپن به پایان
رس��ید و تیم اعزامی کشورمان با حضور سه
نماینده در دیدارهای پایانی و س��ه کاراتهکا
در دیدارهای ردهبندی ،ش��انس کس��ب ۶
م��دال را در روز پایان��ی خواهد داش��ت .در
وزن  -۵۰کیلوگرم سارا بهمنیار برای کسب
مدال طال روز یکشنبه رودرروی «الکساندر
رچیا» از فرانسه قرار خواهد گرفت .در وزن
 -۸۴کیلوگرم ذبیحاهلل پورش��یب در مبارزه
پایانی به دیدار «آراگا» از ژاپن خواهد رفت
و در وزن  +۸۴کیلوگرم نیز صالح اباذری در
مبارزه نهایی به دی��دار «جاناتان هورنه» از
آلم��ان میرود .در وزن  -۶۰کیلوگرم مجید
حس��ن نیا در دیدار ردهبندی و برای کسب
مدال برن��ز با «الخاندرو اورتیز» از اس��پانیا
مب��ارزه خواهد ک��رد .بهمن عس��گری هم
برای کس��ب مدال برنز وزن  -۷۵کیلوگرم
به مصاف «نو بیتس» از آلمان خواهد رفت.
در وزن  +۸۴کیلوگرم سجاد گنجزاده شانس
کس��ب مدال برن��ز را دارد .در این رقابتها
فاطمه صادقی ،طراوت خاکس��ار ،شیما آل
س��عدی ،رزیتا علیپ��ور ،حمیده عباس��علی،
ابوالفض��ل ش��هرجردی ،امیرمه��دیزاده،
امیررضا میرزایی ،سید علی کریمی ،مهدی
ق��راریزاده ،علیاصغر آس��یابری و مهدی
خدابخشی هم حضور داشتند که توفیقی در
کسب مدال نداشته و از دور مسابقات خارج
ش��دند .پنجمین مرحله لیگ جهانی کاراته
از روز جمعه با حض��ور  ۶۴۹کاراتهکا از ۷۹
کش��ور ب��ه میزبانی ژاپن در س��الن «نیپون
بودوکان» ش��هر توکیو آغازش��ده و امروز با
برگ��زاری دیدارهای ردهبن��دی و فینال به
پایان میرسد.
احسان حدادی در فینال دایموند لیگ
ششم شد

نماین��ده پرت��اب دیس��ک ای��ران در فینال
دوومیدان��ی دایموند لیگ در جایگاه شش��م
قرار گرفت .به گزارش ایسنا ،فینال مسابقات
دوومیدانی دایموند لیگ امش��ب در بروکسل
برگزار شد و احس��ان حدادی ،نماینده پرتاب
دیسک ایران با پرتابی به طول  64.75ششم
ش��د .اولین پرتاب حدادی در این مسابقه به
طول  63.59بود .او در پرتاب های بعدی خود
به ترتیب رکوردهای با طول ،64.75 ،64.07
 62.02 ،60.95و  61.30ثب��ت ک��رد .در این
مس��ابقه  9ورزشکار از کش��ورهای مختلف
حضور داش��تند که در پایان دانیل اس��تاهل
از س��وئد با پرتابی به ط��ول  68.68به مقام
قهرمانی رس��ید .لوکاس ویس ش��ایدینگر از
اتریش ب��ا پرتابی به طول  66.03دوم ش��د
و فدریک داک��رس از جامائیکا با ثبت رکورد
 65.27در جایگاه س��وم ق��رار گرفت .در این
مس��ابقه آندریوس گوژیوس با پرتاب 65.19
جای��گاه چهارم��ی را از آن خود ک��رد .پیوتر
ماالچوفسکی ،نایب قهرمان المپیک 2016
و اوال اس��تونس به ترتیب با پرتاب هایی به
طول  64.78و  64.07پنجم و هفتم ش��دند.
کریس��تف هارتینگ آلمانی ،قهرمان المپیک
 2016و فیلیپ میالنوف نیز به ترتیب با ثبت
 64.03و  60.84در جایگاه هشتم و نهم قرار
گرفتند .حدادی پیش از این در بهترین رکورد
فصل خ��ود پرتابی به ط��ول  67.19را ثبت
کرده بود اما در این مس��ابقه نتوانست رکورد
خود را تکرار کند.

وچنین توضیح داده که ش��ادروان اروجعلی صادقی فرزند حمداله به ش��ماره شناسنامه 5
درتاری��خ  98/4/11دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم
نام پدر  :اروجعلی شماره شناسنامه  18769 :نسبت
منحصراست به -1مهدی صادقی
با متوفی  :پسرمتوفی  -2اسماعیل صادقی نام پدر  :اروجعلی شماره شناسنامه 709 :
نس��بت با متوفی  :پس��رمتوفی  -3مجید صادقی نام پدر  :اروجعلی شماره شناسنامه
 11147 :نس��بت با متوفی  :پس��رمتوفی  -4زهرا صادقی نام پدر  :اروجعلی ش��ماره
شناسنامه  2070 :نسبت با متوفی  :دخترمتوفی  -5معصومه صادقی نام پدر  :اروجعلی
ش��ماره شناسنامه  18768 :نس��بت با متوفی  :دخترمتوفی  -6سهیال صادقی نام پدر :
اروجعلی ش��ماره شناس��نامه  5385 :نسبت با متوفی  :دخترمتوفی  -7سودابه صادقی
نام پدر  :اروجعلی ش��ماره شناس��نامه  22461 :نسبت با متوفی  :دخترمتوفی  -8سمیرا
صادقی نام پدر  :اروجعلی ش��ماره شناس��نامه  37133 :نس��بت با متوفی  :دخترمتوفی
 -9س��میه صادقی نام پدر  :اروجعلی ش��ماره شناس��نامه  7526 :نس��بت با متوفی :
دخترمتوفی  -10خدیجه پرورش نام پدر  :صفرعلی ش��ماره شناس��نامه  2069 :نسبت
با متوفی  :همس��رمتوفی  -11نازآفرین خمسه نام پدر :غالمحسین شماره شناسنامه 6:
نس��بت با متوفی  :همسرمتوفی  /اینک به انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رادریک
نوبت آگهی مینماید تاهرکس��ی اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد او باش��د ازتاریخ
نشرآگهی ظرف مدت یکماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی حصر وراثت صادرخواهدشد.
تاریخ چاپ 98/6/17 :
شعبه  2شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم

