فوتبال
پوالدگر :منتظر بازگشت
کیمیا علیزاده نیستیم

ریی��س فدراسیون تکوان��دو گفت:در 19
سال اخیر تیم م��ردان ایران عناوین اول
تا سوم جهان را کسب کرده و هیچ وقت
از این سکو پایی��ن نیامدهایم .به گزارش
ایس��نا ،سی��د محم��د پوالدگ��ر ،رییس
فدراسیون تکواندو با اشاره به این که 19
س��ال است که تی ممل��ی تکواندو مردان
روی سک��وی جهانی ق��رار دارند ،خاطر
نش��ان کرد :ما در طی این مدت همواره
در بخ��ش م��ردان عناوی��ن اول تا سوم
جهان را کس��ب کردهایم و هیچ وقت از
این سکو پایین نیامده ایم .وی با اش��اره
ب��ه این که در بخش زنان علیرغم تمام
محدودیتهایی که وجود داشت در حا ل
حاضر توانس��ته ایم در بازیهای المپیک
خ��ود را مطرح کنیم ،گف��ت :یکی دیگر
از افتخ��ارات ما حضور بان��وان با حجاب
اسالم��ی در عرصههای جهانی ،آسیایی
و المپیک است .از سال 2005که مشکل
حضور زنان با حجاب اسالمی در عرصه
های بینالمللی مرتفع شد ،نزدیک به 13
سال است که مانعی برای حضور دختران
مسلمان در عرصه های بینالمللی وجود
ندارد و نسبت به سایر فدراسیونها در این
زمینه پیش��تاز بوده ایم ،به طوری که در
تمامی صحنه ها زنان ما توانسته اند حضور
فعالی داشته باشند و افتخار آفرینی کنند.
پوالدگ��ر درباره آخری��ن وضعیت کیمیا
علی��زاده و زمان بازگش��ت دوباره وی به
تکواندو ،خاطر نشان کرد :وی یک عمل
جراحی داشت که با موفقیت انجام شد و
در حا ل حاضر نیز مش��کل خاصی ندارد.
البته در آخرین مالقاتی که با او داش��تم
از وی درباره بازگش��ت دوباره به تکواندو
ت هنوز مشخص
پرسش کردم که وی گف 
نیست ولی قصد ندارد عرصه قهرمانی را
ترک کند .امیدوارم که دوباره شاهد حضور
کیمیا علی��زاده در عرصه های جهانی و
المپیک تکواندو باش��یم .هر چند که باید
در این زمینه خودش تصمیم گیری کند.
رییس فدراسیون تکواندو در پایان ،اضافه
کرد :در حا ل حاضر در بخش دختران ما
پر ستاره هستیم و شاهد موفقیت دختران
خود در رقابتهای المپیک جوانان بودیم
بنابراین این طور نیست ما منتظر بازگشت
دوباره کیمیا علیزاده باشیم .او باید خودش
در این باره تصمیم بگیرد که آیا میخواهد
در تکواندو حضور دوباره داش��ته باشد یا
خیر ،اما ب ه هر حال امی��دوارم که دوباره
شاهد حضور وی در تکواندو باشیم.
تراکتورسازی در انتظار
تصمیم نهایی قوچاننژاد

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران هنوز
تصمیم نهایی خ��ود را برای پیوستن به
تراکتورس��ازی تبری��ز نگرفت��ه است .به
گزارش مه��ر ،تیم فوتبال تراکتورسازی
تبریز قصد دارد در نقل و انتقاالت زمستانی
خود چندبازیکن دیگر جذب کند تا مشکل
خود در دفاع و خط حمله را برطرف کند.
از این رو باش��گاه تراکتورسازی با وجود
حضور مسعود ش��جاعی ،اشکان دژاگه و
احسان حاج صفی که کاپیتان های اول تا
سوم فعلی تیم ملی نیز هستند قصد دارد
رضا قوچان نژاد را نیز جذب کند .مهاجم
سابق تیم ملی فوتبال ایران که در آپوئل
قبرس حضور دارد با پیشنهاد قابل توجه
باش��گاه تراکتورسازی روبرو شده است.
گفته می ش��ود وی از استق�لال تهران
نیز پیشنهاد دریافت کرده است اما حضور
ش��جاعی و دژاگه در تراکتورسازی سبب
ش��ده تا از تراکتورسازی به عنوان مقصد
احتمالی قوچان نژاد نام برده شود.

چطور حاضر می شوند چنین داوری را برای قضاوت انتخاب کنند؟

وطنخواه :وزارت ورزش پشتسر استقالل است

جواد وطنخواهمدیرعامل باشگاه پدیده با اشاره به
تساوی تیم پدیده مقابل ماشین سازی اظهار کرد:
بای��د به کادر فنی و بازیکنان تیمم تبریک بگویم
که تا اینجای لیگ نتایج خوبی را کسب کردند و
حاال انتظارات را از خود تا به این حد باال بردهاند.
وی ادام��ه داد :متاسفم بگوی��م که با نتایجی که
کسب کرده ایم به برخی افراد و تیم های میلیاردر
حاال فش��ار آمده و درد داشته است که چطور تیم
هایی که هزینه های میلیاردی برایش��ان ش��ده
نتوانس��تند در باالی جدول باشند و تیمی با یک
دهم هزین��ه آنها حاال در صدر مس��ابقات است.
مدیرعامل باش��گاه پدیده خراسان تصریح کرد :از
زمانی تیم در صدر جدول قرار گرفت یک عده چه
در فدراسی��ون و چه در خ��ارج از فدراسیون دعا و
تالش می کردند که تی��م ما در بازی بعدی اش
نتیج��ه نگیرد و برای رسیدن ب��ه این مقاصد هر
کاری از دستش��ان ب��ر می آید انج��ام می دهند.
وطنخ��واه گفت :ه��ر چقد صبوری م��ی کنیم و
حرف��ی نمی زنیم اما می بینی��م که از این خوش
خلق��ی ما سوء استفاده می کنن��د .گویا هر تیمی
داد و قال بیش��تری داشته باش��د کارش راحتتر
وسریعتر راه می افتد و هر کس سکوت کند باید
سرش بریده شود .نتایج تیم پدیده به عنوان یک
تیم شهرستانی با امکانات محدود خاری در چشم
برخی از افراد ش��ده است .وی اظهار کرد :از هفته
ه��ا قبل به دنبال این بودند و هس��تند تا سر تیم
ما را ببرند .ش��ما ببینید چه طور وزارت ورزش به
عنوان یک نهاد دولتی با فشار خود باعث می شود
تا بازی ما با استقالل برگزار نشود .بعد از آن برای
بازی با سپاهان طوری برنامه ریزی می کنند که
تیم ما تنها  5روز فرصت استراحت داش��ته باشد
و تی��م میزبان نزدیک به هش��ت روز! وی افزود:

همه اینها را تازه اگر چشم پوشی کنیم نمی دانیم
درب��اره برخی داوری ها چ��ه بگوییم .بهتر است
آقایان مسئول کاله خود را باالتر بگذارند .شما در
همین بازی با ماشین سازی ببینید داور چه بالیی
سر تیم ما آورد! اصال سوال ما اینجاست چه طور
داوری که در طول یک نیم فصل در  3مسابقه ای
که سوت زده است و کارش به جنجال کش��یده و
بعد با محرومیت هم روبرو شده است را دوباره بعد
از مدت کوتاهی برای قض��اوت بازی ها انتخاب
می کنند .باید مش��خص شود که چه کسی پشت
این موضوعات است که یک داور را با اش��تباهات
مک��رر داوری به سرعت می بخش��ند ت��ا دوباره
قضاوت کن��د! وی ادامه داد :اص�لا مگر ممکن
است داوری که تمرکز ندارد را برای بازی به این
مهمی انتخاب کنند .آقای بنیادیفر به تنهایی تیم
ما را بهم ریخت .نمیدانیم واقعا پیش از بازی چه
اتفاقی افتاده بود که ایشان این طوری سوت می

زد و هم��ه را عصبی کرده بود .تماش��اگر ما مگر
چه گناه��ی کرده است که بای��د این طور مقابل
چش��مش  ،سر تیمش را ببرند .مدیرعامل باشگاه
پدیده خراسان گفت :حیف فوتبال ایران است که
برخ��ی داوران این طور باعث می ش��وند که جو
نس��بت به داوران زحمتکش دیگر ملتهب ش��ود.
آق��ای بنیادی فر اگر حوصله سوت زدن و رعایت
عدالت را ندارد بهتر است خیلی با دیس��یپلین کار
داوری را بگ��ذارد کنار  ،ن��ه اینکه با ترس سوت
بزن��د! وی تصریح کرد :ما هر زمانی که از داوری
ضرر می کردیم ،آن را مطرح نمی کردیم به این
امید که هفته بعد ش��رایط بهتر ش��ود اما برخی از
اتفاقات دیگر ش��ورش را در می آورد .آنهایی که
دوست ندارند تیم ما در باالی جدول باشد مردانه
کار را پیش ببرند تا در زمین مسابقه برنده باشند،
نه اینکه ب��ا درست کردن برخ��ی اتفاقات باعث
ش��وند تا تیم های دیگر شرایطشان بهتر شود و

ما در فش��ار قرار بگیریم .از فدراسیون فوتبال می
خواهیم که این مس��ایل را بیشتر بررسی کنند تا
ش��اید کمتر ش��اهد این اتفاقات باشیم .کمترین
حق م��ا محرومیت بنیادی ف��ر است هر چند که
دردی از ما دوا نمی کند اما ش��اید باعث ش��ود تا
تی��م های دیگر ضرر نکنند .وطنخواه افزود :ما تا
همی��ن جا هم به خاطر نتایج خ��وب و عالی تیم
از کادر فنی و بازیکنانمان ممنون هستیم .یحیی
گلمحم��دی واقعا با دست خال��ی تا اینجای کار
که هنوز یک بازی از نیم فصل باقی مانده است.
 30امتی��از برای تیم به دس��ت آورده است و این
در ش��رایطی است که ما در فص��ل های قبل در
پایان بازی ه��ا به این  30امتیاز میرسیدیم .وی
ادامه داد :من از هوادارانمان واقعا تشکر می کنم.
آنها در همه ش��رایط از تیم حمای��ت کردند و در
ادام��ه نیز از آنها می خواهیم که این روند را ادامه
دهند تا به تیم انگیزه بیش��تری تزریق شود .شما
در این چند سال اخیر ببینید چه زمانی در مش��هد
استادیوم مملو از تماشاگر می شده است ؟ آن هم
به حدی که در بیرون از ورزش��گاه نیز مردم باقی
مانده بودند .امیدوارم آنهایی که تصمیم گیرنده در
فوتبال هستند کاری نکنند که روزی بخواهند به
این تماشاگران پاسخ بدهند که چه طور عدالت را
برای تیمش��ان رعایت نکردند .مدیرعامل باشگاه
پدیده خراسان گفت :ب��ازی بعدی ما با استقالل
اس��ت .کاری به اینکه چطور گذاش��تند ش��رایط
استق�لال از آن وضعیت نه چندان خوب به اینجا
برسد که حاال از شرایط بحرانی چند هفته قبلش
دور باشد نداریم ،چرا که واقعا کاری از دستمان بر
نم��ی آید به ویژه اینکه وزارت ورزش پش��ت سر
ای��ن تیم است ،اما امی��دوارم در این بازی حداقل
عدالت رعایت شود.

نامه تعلیق فوتبال ایران بزودی میرسد

درحالی ک��ه مس��ئوالن وزارت ورزش و فدراسیون
فوتبال درحال گروکش��ی برای تعیین تکلیف ادامه
کار بازنشستهها هستند ،خبرنگار مهر کسب اطالع
کرد بزودی نامه تعلی��ق فوتبال ایران خواهد رسید.
به گ��زارش مهر ،اختالف نظری ک��ه بین دو نهاد
تصمیمگیر در مورد فدراسیون فوتبال از ماهها قبل
به وجود آمده ،شرایط این رشته پرطرفدار را حساس
و پیچیده کرده است .درحالی که اکثر بازنشسته های
ش��اغل در ورزش مس��ئولیت خود را ترک کردهاند،
هنوز تکلیف نهایی بازنشستههای فوتبال مشخص
نیس��ت .مهدی تاج رئیس فدراسی��ون فوتبال پس
از نشس��تهایی که با وزی��ر ورزش و رئیس کمیته
مل��ی المپیک داش��ت با استفاده از م��اده  ۶۰قانون

پرسپولیس در خطر حذف از لیگ قهرمانان آسیا

جامع ایثارگران در مس��ئولیت خود باقی ماند و پس
از توافق شفاهی در این مورد قرار شد مراحل اداری
مان��دن او انجام ش��ود .با این ح��ال اعضای هیات
رئیسه فدراسیون که پنج نفر از آنها بازنشسته هستند
حاضر به کنارهگیری نش��دند .آنها پس از نشس��ت
های پرتعدادی که برگ��زار کردند در نهایت توپ را
به زمی��ن وزارت ورزش انداختن��د و خواستار تعیین
تکلیف وضعیت خودش��ان از س��وی وزارت ورزش
شدند .درحالی که هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در
سه نام��ه از وزارت ورزش خواسته بود تکلیف ادامه
فعالیتش��ان را مشخص کند ،مس��عود سلطانیفر
هیچ واکنش��ی به درخواست آنها نداشته تا ابهامات
افزای��ش پیدا کند .این در حالی است که مهدی تاج

در نشست هایی که با جیانی اینفانتینو و شیخ سلمان
داش��ته ،وضعیت فدراسیون فوتبال و اتفاقات اخیر را
ب��رای رئیس فیفا و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا
تشریح و آنها را در جریان قانونی که برای بازنشسته
ها وضع ش��ده قرار داده اس��ت .وزارت ورزش سعی
کرد با وساطت سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته
ملی المپیک مشکل فدراسیون فوتبال را به گونهای
ح��ل کند که ش��ائبه دخالت دول��ت در امور فوتبال
برای مسئوالن فیفا و کنفدراسیون آسیا ایجاد نشود
ام��ا تالشها تا امروز به نتیجه مثبتی نرسیده است.
ای��ن اتفاقات در حالی رخ داده که برخی مس��ئوالن
فوتبال در ارتباط هایی که با کنفدراسیون فوتبال آسیا
داش��ته اند موضوع دخالت دولت در امور این رشته

را به اطالع آنها رساندهاند .مهر کس��ب اطالع کرد
به دنبال ای��ن اتفاقات نامه تعلیق فوتبال ایران طی
چن��د روز آینده به مس��ئوالن ورزش خواهد رسید.
براین اساس ابتدا تی��م ملی فوتبال ایران از حضور
در جام ملت های آسیا تعلیق خواهد ش��د و پس از
آن نمایندگان ای��ران حق حضور در لیگ قهرمانان
آسیا را نخواهند داشت .درحالی که سوژه اصلی این
روزها فدراسیون فوتبال است ،اما باشگاه پرسپولیس
نیز به خاطر همین مش��کل در خطر حذف از لیگ
قهرمانان آسیا قرار دارد و به احتمال زیاد در نامه ای
که برای مسئوالن ایران ارسال خواهد شد تاکید می
شود فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس به خاطر
دخالت دولت در امورشان تعلیق خواهند شد.

حضور در تورنمنتها به هماهنگی در مسیر جام جهانی به تیم ملی کمک کند

وحید شمسایی  ،درباره شرایط تیم ملی فوتسال
گفت :تیم ملی ما سه ه��دف کوتاه مدت ،میان
مدت و بلند مدت برایش تعریف ش��ده است که
ب��ر اساس  4سال منتهی به ج��ام جهانی برنامه
توگو با فارس ،ادامه
ریزی میش��ود .وی در گف 
داد :در این بین برنامههای فدراسیون و بازیهای
تدارکات��ی سرمربی تیم ملی انجام میش��ود که
متاسفانه در این مس��یر دو تورنمنت خیلی خوب
را از دس��ت داده ایم؛ یک ب��ازی با برزیل بدلیل
عدم تهیه بلیط و همچنین تورنمنت قزاقس��تان
با توجه به مش��کالت مالی لغو شد ،اما حضور در
تورنمنت اسلواکی محک خوبی بود .اگر تیم ملی
ما در هر  2مسابقه برنده و یا بازنده میشد فرقی
نداشت چون هدف اصلی رسیدن به برنامه اصلی
و موفقی��ت در جامجهانی است .ملیپوش سابق
فوتسال گفت :بازیکنان جدیدی که به تیم ملی

شمسایی:تنهانامیازفوتسالباقیماندهاست

اضافه شدهاند نیازمند هماهنگی هستند که حضور
در چنین تورنمنتهایی میتواند در این مسیر به
تی��م ملی کمک کند .پی��روزی مقابل روسیه که
همواره یکی از حریف��ان اصلی ما بوده است نیز
قابل توجه بود .شمسایی خاطر نشان کرد :حضور
در ای��ن تورنمنت در آینده میتواند کمک زیادی
در روند آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام
جهانی کن��د .امیدواریم نتیجه این تورنمنتها را
در ج��ام جهانی  ۲۰۲۰با کس��ب عنوانی در خور
توجه و در کالس جهانی بگیریم .ملیپوش سابق
تیم ملی فوتبال با اشاره به عدم همراهی یکی از
مسئولین فدراسیون فوتبال که همواره در سفرها
تیم ملی را مش��ایعت میکند گفت :خوشبختانه
این دوست عزیزم��ان در این رقابتها موفق به
همراهی تیم نش��د .متاسفانه این فرد با کارهایی
که انجام میدهد همیش��ه بی��ن بازیکنان تفرقه

و اخت�لاف میاندازد که متاسفانه فضای دوستی
و رفاق��ت را در تی��م ملی از بین میب��رد ،اما در
این تورنمنت حضور نداش��ت که نتیجه اش هم
مش��خص ش��د .وی ادامه داد :امیدوارم این فرد
دیگر کنار فوتسال نباشد تا همدلیها و دوستیها
در فوتسال بیشتر شود .چندین و چند سال که در
تیم ملی حضور داشت ،به عینه این تفرقه افکنی
را دی��دم .متاسفانه در آن زم��ان به خصوص در
مس��ابقات سال  ۲۰۰۰در تایلند فضا آنقدر بد بود
که حتی یک نفر از بازیکنان تیم ملی هم با این
فرد صحبت نمیک��رد ،اما متاسفانه طوری رفتار
میکرد که باعث تفرقه میش��د .امیدوارم روزی
عدم حضور این فرد باعث پیشرفت فوتسال شود.
شمسایی در پاسخ به این سوال که این فرد شامل
قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان میشود ،اما
تمایلی به رفتن ن��دارد و بارها عنوان کرده است

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت آقای سید رضا موسوی ازاندهی فرزند سید
تقی به ش��رح دادخواستی که به شماره  1/448/97این شورا ثبت گردیده درخواست
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داش��ته که ش��ادروان گالبی جعفری
ازاندهی فرزند شکراله به شماره شناسنامه  48صادره از سوادکوه در تاریخ 96/4/8
در اقامتگاه دائمی خود شهرس��تان س��وادکوه فوت نموده و وراث حین الفوت وی
عبارتند از :1 :س��ید جلیل موس��وی ازاندهی فرزند س��ید تقی به ش ش  723فرزند
متوفیه  :2س��ید اعال موسوی ازاندهی فرزند سید تقی به ش ش  316فرزند متوفیه
 :3س��ید رضا موسوی ازاندهی فرزند سید تقی به ش ش  93فرزند متوفیه  :4سید
رمضان موسوی ازاندهی فرزند سید تقی به ش ش  2259772080فرزند متوفیه :5
س��یده رقیه موسوی ازاندهی فرزند س��ید تقی به ش ش 92فرزند متوفیه و ال غیر،
اینک شورا پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی
می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از
تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر
خواهد شد .م الف  97/284احمد محمدی تازه آبادی  -قاضی شعبه اول شورای حل
اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت خانم شیدا اصغری ملردی فرزند علی اکبر به
شرح دادخواستی که به ش��مار ه 1/45/97این شورا ثبت گردیده درخواست صدور
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داش��ته که شادروان علی اکبر اصغری ملردی
فرزند رمضان به شمار هشناسنامه  393صادره از سوادکوه در تاریخ  97/8/24در
اقامتگاه دائمی خود شهرستان سوادکوه فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند
از :1 :مریم ذبیحی فرزند محمد به ش ش  156همسر متوفی  :2شیدا اصغری ملردی
فرزند علی اکبر به ش ش  2250074291فرزند متوفی  :3ش��هریار اصغری ملردی
فرزند علی اکبر به ش ش  2250109273فرزند متوفی و ال غیر ،اینک ش��ورا پس از
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف  97/285احمد محمدی تازه آبادی  -قاضی شعبه اول شورای حل
اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.

آگهی درخواست گواهی حصر وراثت خانم سیده رقیه حسینی ازاندی فرزند سید علی
اکبر به شرح دادخواستی که به شماره  1/453/97این شورا ثبت گردیده درخواست
صدور گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادروان حسن طیبی فرزند
عبدالحس��ین به شماره شناسنامه  227صادره از س��وادکوه در تاریخ  97/6/18در
اقامتگاه دائمی خود شهرستان سوادکوه فوت نموده و وراث حین الفوت وی عبارتند
از :1 :محمد طیبی فرزند حسن به ش ش  12فرزند متوفی  :2معصومه طیبی فرزند
حسن به ش ش  103فرزند متوفی  :3مریم طیبی فرزند حسن ب هش ش  214فرزند
متوفی  :4مس��عود طیبی فرزند حس��ن به ش ش  214فرزند متوفی  :5س��یده رقیه
حسینی ازاندهی فرزند سید علی اکبر به ش ش  119مسر متوفی و ال غیر ،اینک شورا
پس از انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا
هر کس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد.
م الف 97/ 286
احمد محمدی تازه آبادی  -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سوادکوه

آگهی درخواس��ت گواهی حصر وراثت آقای نیرومند گوران فرزند محمدعلی به شرح
دادخواس��تی که به شماره  1/351/97این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهی
انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که شادراون محمدعلی گوران شورکچالی فرزند
عمایت اله به ش��مار هشناسنامه  22968صادر هاز س��وادکوه در تاریخ  97/4/10در
اقامتگاه دائمی خود شهرستان ساری فوت نموده وو راث حین الفوت وی عبارتند از:1 :
نیرومند گوران فرزند محمدعلی به ش ش  2فرزند متوفی  :2فاطمه گوران شورکچالی
فرزند محمدعلی به ش ش  180فرزند متوفی  :3ناهید گوران شورکچالی فرزند محمدعلی
به ش ش  5فرزند متوفی  :4پروین گوران شورکچالی فرزند محمدعلی به ش ش 202
فرزند متوفی  :5فرخ گوران شورکچالی فرزند محمدعلی به ش ش  3فرزند متوفی :6
فریبا گوران شورکچالی فرزند محمدعلی به ش ش  594فرزند متوفی  :7هوشنگ گوران
ش��ورکچالی فرزند محمدعلی به ش ش  9فرزند متوفی  :8حبیبه گوران ش��ورکچالی
فرزند محمدعلی به ش ش  2فرزند متوفی و ال غیر ،اینک شورا پس از انجام تشریفات
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراضی دارد و
یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک ماه به این

رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.

ک��ه ریالی از تی��م ملی دریاف��ت نمیکند گفت:
درست میگوید ریالی نمیگیرد؛ دالری میگیرد؛
نقدی و پول درش��ت میگی��رد .درست میگوید
یک ریال نمیگیرد ،اما آنقدر فضا برای ایش��ان
باز است که رقمهای بیشتری جا به جا میشود.
ملیپوش سابق فوتسال گفت :معتقدم هر کسی،
در ه��ر جایی چه حاال و چه در آینده که میتواند
به جذب اسپانسرها و اقتصاد فوتسال کمک کند
نه تنها باید حمایت ش��ود بلکه باید حقوق هم به
او پرداخت ش��ود .متاسفانه تنها نامی از فوتسال
باقی مانده است و هیچ کس راضی نیست .بیشتر
مربیان بزرگ رفتهاند و تنها یک نام از فوتس��ال
باقی مانده است .کسی که میآید باید دلسوز باشد
آن هم دلسوز برای هدف؛ مهمترین نیاز فوتسال
در حال حاضر بحث اقتصادی و جذب اسپانس��ر
است که باید به درستی انجام شود.
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اخبار
درخشان:برانکو راه بردن
قلعهنویی را بلد است

سرمربی پیش��ین پرسپولیس ضمن دشوار
دانستن دیدار پرسپولیس با سپاهان اصفهان
گفت :قطعا برانکو راههای شکس��ت دادن
سپاهان با مربی موفقی مثل آقای قلعه نویی
را یاد گرفته است .حمید درخشان در گفتگو
ب��ا مهر ،در خصوص ش��رایط پرسپولیس
در آستانه ب��ازی با سپاهان اصفهان گفت:
پرسپولیس شرایط خیلی خوبی دارد .آنها با
توجه به داشته های خود توانسته اند تاکنون
نتایج بسیار خوبی را کسب کنند که نشان از
تمرک��ز باالی بازیکنان این تیم برای ادامه
روند موفقیت و پیش��رفت است .سرمربی
پیش��ین پرسپولیس افزود :ش��اید یکی از
عوامل��ی که بتوان ب��ه وضوح در تیم فعلی
پرسپولیس دید ،اتحاد تیمی است .بازیکنان
تمام قد در اختیار تیم هس��تند و دستورات
کادرفنی را در زمین اجرا می کنند .حلقه های
موفقیت تیمی در پرسپولیس کامال شکل
گرفته و هر کدام از بازیکنان جایگاه واقعی
خود را پیدا کرده اند .اعتماد بنفس بازیکنان
جوان پرسپولیس بیهوده کسب نشده است
و بازیکنان نشان داده اند هروقت وارد زمین
می شوند ،این حرف کامال نمود پیدا کرده
اس��ت .این تی��م با وجود تم��ام سختی ها
توانسته است در باالی جدول باشد .وی در
خصوص دیدار با سپاهان اصفهان تصریح
کرد :پرسپولیس توان بازی با سپاهان را دارد
و می تواند مقتدرانه پیروز میدان شود .البته
باید به جرات گفت در طول ادوار گذش��ته
لیگ برتر و همچنین فصل جاری ،سپاهان
همیش��ه یکی از بهترین ه��ای لیگ بوده
است و می تواند برای پرسپولیس دردسرساز
شود .درخش��ان در پاسخ به این سئوال که
آی��ا مدافعان پرسپولیس م��ی توانند مقابل
تاکتیک فنی تی��م های تحت هدایت امیر
قلعه نویی دفاع کنند؟ اظهار داشت :برانکو
ایوانکوویچ بهتر از هر شخص دیگری می
تواند در حال حاض��ر سپاهان را آنالیز کند.
قطعا ای��ن مربی راه های شکس��ت دادن
سپاهان با مربی موفقی مثل آقای قلعه نویی
را یاد گرفته است.
مهدی تاج برای جانشینی
علی کفاشیان نام نویسی کرد!

رئیس فعل��ی فدراسی��ون فوتب��ال برای
پست نایب رئیس��ی کنفدراسیون فوتبال
آسیا و جانش��ینی علی کفاش��یان در این
سمت نامزد ش��ده است .به گزارش مهر،
انتخابات دوره بعدی کنفدراسیون فوتبال
آسی��ا ( )۲۰۲۳-۲۰۱۹فروردی��ن ماه سال
 ۹۸در مالزی برگزار خواهد ش��دAFC .
امروز نامزدهای ای��ن انتخابات در بخش
های مختلف را منتش��ر کرد .مهدی تاج
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در دو بخش
کاندیدا ش��ده است .اولی��ن بخش ،نایب
رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا در آسیای
مرکزی است .در آسیای مرکزی ،عالوه بر
مهدی تاج ،سلطان��وف از قرقیزستان هم
کاندیدا ش��ده است .در ح��ال حاضر علی
کفاش��یان نایب رئیس فدراسیون فوتبال
ایران یکی از نایب رئیسان  AFCاست.ژ
تاج همچنین در بخش اعضای شورای فیفا
هم نام نویسی کرده است .در این قسمت
 ۹نفر کاندیدا ش��ده اند که در نهایت  ۶نفر
انتخاب خواهند شد.

شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد .م الف97/282
احمد محمدی تازه آبادی  -قاضی شعبه اول شورای حل اختالف سوادکوه
رونوشت برابر اصل و اداریست و جهت ابالغ به طرفین تهیه شده است.
آگهی در خواس��ت گواهی حصر وراثت آقای علی ابراهیمی کیاسری فرزند ابراهیم
به شرح درخواستی که به شماره  97-239این شورا ثبت گردیده درخواست صدور
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داشته که ابراهیم ابراهیمی کیاسری فرزند مال
علی به شماره شناسنامه  886صادره از چهاردانگه در تاریخ 1332/9/15در اقامتگاه
دائمی خود شهرستان کیاسر فوت نموده و ورثه  /وارث حین الفوت وی عبارتند از
عبارتس��ت از  -1 :علی ابراهیمی کیاسری فرزند ابراهیم ش ش  -2 1700عمه خانم
نصیری کیاس��ری فرزند مشهدی محمد ش ش 168و الغیر اینک شورا پس از انجام
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس اعتراضی
دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار آگهی ظرف یک
ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف کیاسر
آگهی در خواس��ت گواهی حصر وراثت آقای علی ابراهیمی کیاسری فرزند ابراهیم
به شرح درخواستی که به شماره  97-240این شورا ثبت گردیده درخواست صدور
گواهی انحصار وراثت نموده و اعالم داش��ته که عمه خانم نصیری کیاسری فرزند
مشهدی محمد به شماره شناسنامه  168صادره از چهاردانگه در تاریخ  ...در اقامتگاه
دائمی خود شهرستان کیاسر فوت نموده و ورثه  /وارث حین الفوت وی عبارتند از
عبارتست از  -1 :علی ابراهیمی کیاسری ف ابراهیم ش ش  1700و الغیر اینک شورا
پس از انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ انتشار
آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید واال گواهی صادر خواهد شد
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف کیاسر
مفقودی -برگ س��بز و س��ند کمپانی خودرو س��واری پژو  405ج��ی ال ایکس با
مشخصات مدل  1383به رنگ مشکی متالیک به شماره شاسی  83034006به شماره
موتور  12483074464به ش��ماره پالک ای��ران  457 -62ص  14به نام آقای محمد
صادقی الندانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

