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مدال طال برگردن گنجزاده
چهاردهمين مدال طالي کاروان کشورمان در بازي هاي آسيايي
را سجاد گنج زاده در کاراته به نام خود ثبت کرد .سجاد گنج زاده
که با دو پيروزي راهي ديدار نهايي شده بود ،در اين مرحله نگويان
از ويتنام را شکست داد و به نشان طال دست پيدا کرد.

ي تيام براي عجمان
گلزن 

»

ي دارد
مربي تراکتورسازي با بيان اينکه توشاک برخالف بسياري از مربيان تفکرات هجوم 
گفت :بازيکنان و کادرفني تيم ما به تازگي کنار يکديگر جمع شدهاند و طبيعي بود که
براي هماهنگي نياز به زمان داشتند .پيرواني درباره تساوي تيم تراکتورمقابل سپاهان اظهار
داشت :مردم فوتبالدوست و فوتبال فهيم ايران دراين مسابقه شاهد يک فوتبال خوب وزيبا
از سوي هر دو تيم بودند .معموالً بازيهايي که تاکتيکي است ودرآن گل رد و بدل ميشود،
تماشاگر پسند است واين انگيزهاي ميشود براي جوانترها که جذب فوتبال شوند.وي
افزود :تيم ما براي هماهنگي نيازبه زمان داشت .توشاک مربي بزرگ و کارنامهداري است و
تجربههاي زيادي در تيمهاي بزرگ داشته است .با اين حال طبيعي بود اين مربي نياز به
زمان دارد تا تفکرات خود را در تراکتورسازي پياده کند .مربي تراکتورگفت :قطعاً هرتيمي
که کارخود را شروع ميکند ،فلسفه وهدفي دارد .فلسفه باشگاه تراکتورسازي هم موفقيت

درادامه بازيهاي آسيايي مليپوشان بسکتبال مقابل سوريه به
ميدان رفتند .شاگردان شاهين طبع دراولين گام مقابل سوريه با
نتيجه  ۶۶بر  ۵۱پيروز ميدان شدند.

خطي ر:

قهرمان المپيک حذف شد
کيانوش رستمي وزنه بردار دسته  94کيلو ايران با سه حرکت خطا در حرکات
دو ضرب دسته  94کيلوگرم بازي هاي آسيايي ازدوررقابت ها حذف شد.
رستمي که در چند سال گذشته به صورت شخصي تمرينات خود را انجام
مي داد در زمان انتخاب وزنه خود اين کاررا انجام مي داد وهيچ يک ازاعضاي
کادرفني درکناراونبودند.قهرمان المپيک سال گذشته هم درمسابقات قهرماني
جهان با انتخاب وزنه هاي اشتباه ،درحرکت دو ضرب حذف شد.

پيروزي آسمانخراشها
درادامه بازيهاي آسيايي مليپوشان بسکتبال مقابل سوريه به
ميدان رفتند .شاگردان شاهين طبع دراولين گام مقابل سوريه با
نتيجه  ۶۶بر  ۵۱پيروز ميدان شدند.

بازگشت لژيونر فوتبال
مقدمات بازگشت احسان حاجصفي از المپياکو به تيم سپاهان انجام
شده است و ظرف روزهاي آينده اين بازيکن ايراني براي مدت يک
سال به صورت قرضي به تيم سپاهان خواهد پيوست.

تقدير از نمايش تيم بانوان
سازمان بسيج ورزشکاران با تبريک قهرماني با عزت تيم بانوان
کبدي ايران در بازي هاي آسيايي اعالم کرد :ادعاي باطل بدخواهان
نظام درباره محدوديت پوشش وعدم رعايت حقوق زنان در ورزش
کشورمان بيش از پيش نقش بر آب شده است.تيم ملي کبدي
بانوان ايران نيز به نمايندگي از تمام زنان ايراني نشان داد با حفظ
حيا و عفت ،ميتواند قلههاي موفقيت را در همه عرصهها از جمله
ورزش را فتح کند.

راه قهرماني
تراکتور
همواراست

ورزش 15

باقري:

استقالل با حمايت هواداران شانس زيادي دارد

عباسعلي به مدال رسيد
عضو تيم ملي کاراته کشورمان با شکست نماينده ويتنام به مدال برنز
بازيهاي آسيايي دست يافت.حميده عباسعلي با چهار طال ويک نقره
قهرماني آسيا برترين وپرافتخارترين بانوي کاراته قاره کهن است.

پيرواني:
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تيام مهاجم سابق جنجالي استقالل که درفصل جاري براي تيم
عجمان توپ ميزند موفق شد در دو بازي مقابل الجزيره و االمارات
دو بار براي تيم جديدش گلزني کند.

پيروزي آسمانخراش ها

وکسب بهترين نتيجه است .از طرفي هم بازيکنان جديدي داريم که نياز به هماهنگي دارند.
کاردرليگ برترسخت است وهمه تيمها براي موفقيت تالش ميکنند ،اما قطعا تراکتورسازي
با پتانسيلي که دارد ميتواند موفق شود .انصافاً مديريت و مالک باشگاه هم تمام نيازهاي
تيم را برآورده کرده و ما بدون هيچ دغدغهاي کارمان را انجام ميدهيم .وي درباره عملکرد
بازيکنان جديد تراکتورسازي يادآورشد :دژاگه و شجاعي کولهباري ازتجربهاند و جدا از
بحث فني که جزء بهترينها درزمين هستند ،هرتيمي آرزودارد آنها را داشته باشد .اين
دوبازيکن تأثيرگذاري زيادي در تيم دارند و خيلي خوب با جوانان ارتباط برقرارميکنند
و تجربه خود را به آنها انتقال ميدهند .ازطرف ديگر بازيکنان خارجي خوبي به فوتبال ما
آمدند و درکنار آن جوانان خوبي داريم .فکرميکنم با اين وضعيت تراکتورسازي ابزارهاي
خوبي براي موفقيت دارد.

معاون باشگاه استقالل گفت :استقالل شرايط مناسبي
دارد وآينده خوبي درانتظاراين تيم است .خطير در مورد
شرايط استقالل بعد از کسب نتايج ضعيف درليگ گفت:
استقالل بازيهاي خوبي انجام ميدهد ،اما متأسفانه
بازيکنان درزدن ضربات آخردقت نميکنند وهمين
مورد باعث نتيجه نگرفتن تيم ميشود .درمقابل فوالد
هم (بازيکنان) بازي خوبي به نمايش گذاشتند ولي
بيدقتي درضربات آخر باعث از دست رفتن موقعيتها

شد.وي دررابطه با بازي حساس استقالل والسد در
مرحله يک چهارمنهايي ليگ قهرمانان بيان کرد:
کادرفني وبازيکنان تمام تمرکز خودشان را براي
بازي با السد گذاشتند و همه براي پيروزي مقابل
اين تيم همقسم شدند .با حمايت هواداران وانگيزه
زيادي که بازيکنان دارند ،شانس زيادي براي پيروزي
مقابل السد داريم.خطيردر مورد برنامه باشگاه استقالل
براي پرداخت پاداش به بازيکنان در صورت پيروزي
مقابل السد افزود :پيروزي در مقابل السد و صعود به
مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان آسيا براي باشگاه
اهميت زيادي دارد و به همين دليل ،در صورت
پيروزي مقابل تيم قطري براي بازيکنان پاداش درنظر
گرفته خواهد شد.وي عنوان کرد :استقالل دراين فصل
بازيکنان باکيفيتي را به خدمت گرفت وبا مديريت
سرپرست جديد باشگاه ودرايت کادرفني آينده خوبي
درانتظاراستقالل خواهد بود.

نكته »

کليد صعود پرسپوليس گل نخوردن است
مربي پيشين تيم پرسپوليس با اشاره به عملکرد
بيرانوند دربازي با نفت آبادان گفت :بيرانوند بايد
همچنان پيشرفت کند و ديگراشتباه فاحش نداشته
باشد.نادرباقري اظهارداشت :هردروازهباني دچاراشتباهات
فردي ميشود ،بيرانوند هم با وجود اينکه درجام جهاني
عملکرد درخشاني داشت ،با اين اتفاق روبه روشد .با
اين حال بيرانوند بايد همچنان خودش را درمسير
پيشرفت قراردهد .وي تصريح کرد :پرسپوليس بايد
َقد ِرموقعيتهاي خود را بيشتر بداند  .البته واقعاً
نبايد فراموش کنيم که مربي پرسپوليس با توجه به
محروميت اين تيم ،خيلي نميتواند تاکتيکهايش
را تغيير دهد.مربي سابق دروازهبانهاي پرسپوليس
درخصوص ديداررفت پرسپوليس مقابل الدحيل در
يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا گفت :بدونشک
پرسپوليس با يکي از بهترين تيمهاي آسيا بايد رقابت
کند .آنها مهاجمان بسيار خطرناکي دارند که قطعاً

قهرمان مدعي مي ماند؟

شب سختي را براي مدافعان پرسپوليس رقم خواهند
زد اما من معتقدم با وجود بازيکنان گرانقيمتي که
الدحيل دارد ،پرسپوليس اسمي بزرگترازآنها درآسيا
دارد؛ همين موضوع ميتواند براي سرخپوشان نقطه
قوت باشد.وي افزود :کليد صعود پرسپوليس به مرحله
بعدي ،گل نخوردن در قطراست تا بتواند در بازي
برگشت که در آزادي برگزار ميشود ،ازسد حريف
خود عبورکند.

در بازيهاي آسيايي

سهراب مرادي وزنه بردار دسته  94کيلوگرم ايران
با مجموع  410کيلوگرم مدال طالي اين دسته در
بازي هاي آسيايي را به گردن آويخت .رقابت هاي
دسته  94کيلوگرم با حضور  10وزنه بردار از
کشورهاي ايران دو نماينده ،افغانستان ،تايلند ،کره
جنوبي ،چين تايپه ،قطر ،قرقيزستان ،عربستان
و هند در جاکارتا برگزار شد.سهراب مرادي پس
از رکوردشکني اي که در حرکات يک ضرب و با
بلند کردن وزنه  189کيلوگرمي ازخود بر جاي
گذاشت در حرکات دو ضرب با بلند کردن وزنه
 221کيلوگرمي طالي خودش را مسجل کرد.
وي سپس براي شکست رکورد حرکت دو ضرب
و مجموع جهان که متعلق به خود است به وزنه
 234کيلوگرمي حمله کرد که متاسفانه دو مرتبه
نتوانست آن را باالي سر ببرد تا در مجموع با رکورد
 410کيلوگرم نخستين مدال طالي وزنه برداري
ايران در بازي هاي آسيايي و سيزدهمين طالي
کاروان ايران را به گردن آويزد.سهراب مرادي
طالي بازي هاي المپيک طالي پيکارهاي قهرماني
جهان وطالي آسيا را در کارنامه دارد و طالي

مرادي با شكستن ركورد جهان طاليي شد

بازي هاي آسيايي را نيز به کلکسيون افتخارات
خود اضافه کرد.به اين ترتيب با رکوردشکني که
مرادي وزنه بردار لنجاني تيم ملي درحرکت يک
ضرب انجام داد ،او اکنون رکورددارحرکت يک
ضرب  189کيلو ،دوضرب  233کيلوومجموع417
کيلو دسته  94کيلوگرم درجهان است.
به بارنشست
قهرمان وزنهبرداري بازيهاي آسيايي  ۲۰۱۸گفت:

برايم مهم شکستن رکورد يک ضرب جهان بود
و توانستم به خواستهام برسم .سهراب مرادي در
مورد رکورد شکني که در بازيهاي آسيايي جاکارتا
داشت گفت :هفت ماه تمرينات شبانه روزي ام به
بار نشست  .من بارها در تمرينات ،رکورد جهان
را زده بودم و اگر با اعتماد به نفس وزنه زدم به
اين دليل بود که بارها اين رکورد را درتمرينات
تکرارکرده بودم .رکوردهاي دو ضرب و مجموع

جهان دست خودم بود اما ميخواستم آنها را
دوباره ارتقاء دهم که نشد .البته براي من مهم
شکستن رکورد يک ضرب بود که فکر ميکنم
حدود  ۲۰سال پيش اين رکورد ثبت شده بود
وخدا را شکر توانستم آن را هم به نام خود ثبت
کنم .فکرمي کنم پس از شکستن رکورد يک ضرب
جهان تمرکزم را از دست دادم و کمي راضي
شده بودم .ان شاءاهلل در مسابقات جهاني جبران
مي کنم.وي در مورد اوت شدن کيانوش رستمي
نيز بيان کرد :من حواسم روي وزنههاي خودم
بود و اصال متوجه نشدم که کيانوش چه کارکرد.
به هر حال او وزنهبرداربزرگي است و بايد به او
احترام گذاشت .انشاءاهلل در مسابقههاي بعدي
بهتر کار ميکند.قهرمان بازيهاي آسيايي در
پاسخ به اين پرسش که دروزن جديد هم به فکر
ثبت رکوردهاي جهاني هست يا خير تاکيد کرد:
پرونده  ۹۴کيلو بسته شد و حاال بايد ببينيم
در وزن  ۹۶کيلو رکوردها به چه صورت است.
دو ماه ديگر مسابقههاي جهاني را داريم و آنجا
مشخص خواهد شد.

قهرمان دودوره رقابتهاي ليگ برتر فصل هجدهم را درحالي آغاز کرده که از
صالبت گذشته اين تيم اثري نيست و شاگردان برانکو نتوانستهاند چهره يک
مدعي را داشته باشند .با گذشت  ۵هفته ازآغاز فصل جديد ليگ پرسپوليس با
هدايت برانکوبرخالف  ۳فصل گذشته نشاني از تيم پرنشاط و هجومي هميشه
مدعي را به جزدريک نيمه مسابقه مقابل فوالد ازخودش نشان نداده است ،اما
دليل اين تغييردرتفکرات برانکو چيست؟ابتدا نبايد شرايط خاص سرخپوشان
دراين فصل پس ازدو پنجره محروميت نقل و انتقاالتي و کمبود بازيکن در
تمامي خطوط را فراموش کرد .به طورمثال اگردرترکيب پرسپوليس بازيکناني
مثل ترابي  ،رفيعي و شريفي يا حتي شيري حضور داشتند قطعا مربي کروات
درپايان هفته پنجم اندوخته اي بيش از ۹امتياز داشت!فراموش نکنيم که برانکو
شايستگي خودش درپرسپوليس را با کسب دو قهرماني و يک نايب قهرماني به
خوبي اثبات کرده و با همه مشکالتش دراين فصل هم مي تواند براي ساير مدعيان
خطرساز باشد اما شايد وفاداري بيش از حد او به صالبت خط دفاعي و تاکيد
برحفظ احتياط درفاز دفاعي  ،خصوصا با توجه به محروميت و کمبود بازيکن
موجب پايين آمدن توان هجومي تيمش شده باشد .با اين وجود پرسپوليس
محروم برانکو هم مي تواند زيباتر و هجومي تر از اين بازي کند تا در نيم فصل
اول همچنان درپله هاي بااليي جدول باقي بماند و بتواند در نيم فصل دوم با
اضافه شدن بازيکنان جديد ازعنوان قهرماني خودش دفاع کند.

خبر »

تالش تاريخي براي المپيک

وزير ورزش گفت :تاکنون به  80درصد اهدافي که در بازيهاي آسيايي
داشتيم دست يافتهايم و اميدوارم با تثبيت جايگاه مستحکم ايران برنامهريزي
براي کسب نتايج تاريخي درالمپيک را آغاز کنيم .سلطانيفرگفت:
امسال سال پر رويدادي براي ورزش بود و دراکثررويدادها ورزشکاران
ما موفقيتهاي چشمگيري داشتند.وي ادامه داد :درجام جهاني نتيجه
تاريخي رقم خورد ودرمسابقات مختلف جهاني وآسيايي رشتههاي کشتي،
ووشو ،شطرنج ،کاراته و وزنهبرداري اتفاقهاي بسيار خوبي رقم خورد.
دراين چند روز بازيهاي آسيايي نيز در رشتههاي مختلف ،ورزشکاران
ما درخشيدند و اميدواريم در روزهاي آينده ورشتههاي باقي مانده نيز
ورزشکاران ما بتوانند ازجايگاه ورزش ايران دفاع کنند.

صعود بسکتبال  3نفره
تيم ملي بسکتبال  3نفره کشورمان با کسب  ۲پيروزي مقتدرانه
ازگروهش در بازيهاي آسيايي صعود کرد .تيم ايران با تيمهاي عراق،
ترکمنستان ،قزاقستان ،مالزي و افغانستان همگروه بود.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
( مرحله دوم  -نوبت سوم )

زميني به مساحت  1780متر واقع در تهران  -سعادتآباد  -ميدان
فرهنگ  -كوچه پيوند يكم انتهاي كوچه جنب باشگاه ورزشي كوش
به شماره ملك  2036از اصلي  72به شماره ثبت ( )44707به نام
آقاي محمدعلي نژادمحمودي در جهت صدور سند اقدام گرديده،
چنانچه شخص يا اشخاصي نسبت به اين قطعه زمين ادعايي دارند
به اداره ثبت منطقه مراجعه نمايند.

شرکت تعاوني عدالت شهرستان گنبد کاووس
به شماره ثبت 4191

جلسه مجمع عمومي فوق العاده ( مرحله دوم  -نوبت سوم ) شرکت تعاوني
عدالت شهرستان گنبدکاووس در ساعت  9صبح روز پنجشنبه 97/6/22
در محل سالن اجتماعات جمعيت هالل احمر شهرستان گنبد کاووس
به آدرس خيابان امام خميني( ره ) جنوبي نرسيده به فلکه  17شهريور
برگزار خواهد شد  .لذا از کليه نمايندگان منتخب مجمع عمومي مرحله
اول دعوت مي شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوع ذيل با در دست
داشتن کارت شناسايي معتبر حضور بهم رسانند .ضمن ًا اين مجمع با حضور
هر چند تعداد نمايندگان منتخب رسميت مي يابد .
دستور جلسه :
-1تغيير آدرس شرکت تعاوني
تاريخ انتشار 97/6/4 :
هيئت مديره شرکت تعاوني
خ ش97/6/4 :
عدالت شهرستان گنبد کاووس

تاريخ انتشار97/6/4 :
خ ش97/6/4 :

خت 97/5/28-12
خت 97/5/21-2
خت 97/5/30-15

خ ت97/1/14-3

ـتكگلپا

665 665 54

خت 97/5/6-340

موسسه حقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه يك دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ م 
يگردد.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

66712269-09121445155-66724097-66710276

آگهي موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئيننامه قانون تعيين تكليف وضعيت
ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي صادره هيئت موضوع تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي آبادان تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي
محرز گرديده است .لذا مشخصات متقاضي امالك مورد تقاضا به شرح زير به منظور
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهي ميشود درصورتي كه اشخاص نسبت
به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراض داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار اولين
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسليم و
پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضائي تقديم نماييد.
«عبدالقادر بغالني فرزند كاظم ششدانگ يكباب ساختمان به صورت انبار واقع در
سليج غربي بعد از خوابگاه پتروشيمي پشت صنايع چوب خوزستان خريداري شده
از مالك رسمي كيخسرو پارسي به مساحت  568/63مترمربع طبق راي شماره
 139660317003001329قسمتي از پالك  5/27بخش  10آبادان»
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول1397/5/20 :
ايزدمهر
تاريخ انتشار نوبت دوم1397/6/4 :
رئيس ثبت اسناد و امالك آبادان
خ ش 1397/5/20

