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فوتسال ایران همچنان در صدر

امشبسپاهانازسد  استقاللعبورمیکند؟
هفته بیست و هفتم لیگ برتر ،امشب
با انجام پنج مسابقه به پایان می رسد
که در حساسترین رقابت ،استقالل میزبان
سپاهان است .
امشب کامال فوتبالی خواهد بود؛ روزی که
تیمهای محبوب پرسپولیس و استقالل به
مصافحریفانشانمیروند.البتهپرسپولیس
قهرمانیاشرامسجل کردهوا کنونفقطبرای
ثبت رکوردهای جدید بازی می کند .ضمن
ن که این مسابقات بهترین فرصت است تا
ای 
سرخپوشان خود را برای حضور درادامه لیگ
قهرمانان آسیا آماده کنند.
تشریفاتی
پرسپولیس که با پوکر قهرمانی وارد قائمشهر
شده،بهدنبالیکبرددیگراستتاهمچنان
رکورد شکستناپذیری خود را حفظ کند.
سرخپوشان15هفتهاستکهشکستنخوردهاند
.بنابرایننساجیبایدتالش کندتانواربردهای
متوالیقهرمانچهاردورهلیگبرترراقطع کند.
نساجیهفته گذشتهیکبردشیرینبهدست
آوردوتوانستبازیباختهراباپیروزیبهاتمام
برساند تا رتبه اش دررده نهم جدول تثبیت
شود.شا گردانفکریا کنونمیخواهندمقابل
پرسپولیس خودی نشان بدهند .نساجی را

می توان تیم غیررسمی استقالل دانست!
شماری ازاستقاللیهای قدیمی و خوشنام
ازمرفاوی گرفته تا دینمحمدی دراین تیم
حضور دارند .بنابراین پرسپولیس هم انگیزه
زیادیبرایشکستدادنآبیپوشانقدیمی
دارد .نتیجه این دیدار هیچ تأثیری درصدر
جدول ندارد و درواقع یک مسابقه تشریفاتی
اما حساس برای شا گردان گلمحمدی
محسوب می شود.
جنگ بقا
گل گهر با دو برد متوالی تا حدی خود را از قعر
جدول جدا کرد اما همچنان در خطر سقوط
قرار دارد .سیرجانیها ا گر بتوانند از فوالد
 3امتیاز بگیرند ،شانس صعود تا رده دهم
جدولرادارندامافوالددرکورسنایبقهرمانی
و کسبسهمیهآسیاییباسایرمدعیاناست
وشکستدادناینتیمراحتنیست.دراین
مسابقههردوتیمبرایبردبازیخواهند کردو
اینمیتواندباعثجذابیتدوچندانرقابت
ن که نتیجه مسابقه ،هم
شود .بهخصوص ای 
درصدر و هم درقعر جدول اهمیت دارد .بازی
رفت دو تیم به سود فوالد به پایان رسید.
ل گهر با  18گل زده ،ضعیف ترین خط حمله
گ 
لیگ را دراختیار دارد و شاید خط دفاع فوالد

بیرانوند:

آمدهام در فوتبال اروپا هم شماره یک باشم
دروازهبانایرانیآنتورپ گفت:ویلموتسسرمربی
سابق تیم ملی ایران من را با کورتوا دروازهبان
رئالمادریدمقایسه کردهواینبرایمنجذاب
است.علیرضا بیرانوند درگفتوگو با روزنامه
بلژیکیبیانداشت:زندگیبسیارسختیداشتمو
ب هعنواندروازهبانبایدبرموانعزیادیغلبهمیکردم.
منازیکخانوادهعشایریهستم کهبهچوپانی
مشغولبود.پدرماز منمیخواستتاجاپایاو
ی کردفوتبالبازی کردن،هدرکردن
بگذارموفکرم 
وقت است.وی افزود :اینقدربه فوتبال عالقه
داشتم کهدرسن۱۲سالگیازخانهفرارکردم.مسیر
 ۶۰۰کیلومتریرابا کمکخودروهایعبوریطی
کردمتابهتهرانبرسم،جایی کهمیتوانستمبه
باشگاهیدرسطحباال ملحقشوم.دورهآسانی
نبود،چونبهعنوانیکپسربچهبهیکبارهباید
خودم،زندگیامرامیچرخاندم.در کنار فوتبال
در شغلهایمختلفیهممشغولبه کار شدم.
بیرانوندادامهداد:پدرمبهتدریجنظرشدرباره
فوتبالتغییرکردودیدکهبهعنوانیکفوتبالیست

نیزامکانشهست کهآیند هخوبیداشتهباشمو
ی کند.بیرانوند گفت:
حاال بهمنخیلیافتخارم 
من زیاد فرصت کار با ویلموتس را پیدا نکردم،
اما درهمان مدت کوتاه با او ارتباط برقرارکردم.
ویلموتسمرابرایبازیدرخارجازایرانتشویق
کرد .حقیقت این است که پس از جام جهانی
میخواستمبازیدراروپاراتجربه کنم،اماباشگاه
پرسپولیس اجازه جدایی را به من نداد.وی
درپاسخبهاینسؤال کهآیااینشروعیبرایدوران
قالعادهاتدراروپاست،گفت:خواهیم
حرفهایفو 
دید کهدرآیندهچهاتفاقیخواهدافتاد.

روز سختی را سپری نکند اما فوتبال قابل
پیش بینی نیست.
دربی  6امتیازی
دربیاستانبوشهریکمسابقه6امتیازیدرقعر
جدولمحسوبمیشود.دوتیمبرایبقاتالش
می کنند.پارسجنوبیبرخالفمیلباطنیاش

مجبور شد مقابل استقالل بازی کند و بازنده
شود.ا کنونشا گردانپورموسویخستهتراز
همیشهبایدبهمصافآخرینتیمجدوللیگ
بروند.شاهینباپاشازادهبهدنبالبقادر لیگ
برتراستاما کاردشواریپیشرودارد.شاهین
درصورتشکستدراینمسابقهامیدهایش

کارخانه :

صعود به جامجهانی نیازمند همدلی است

برایهدایتنیمکتتیمملیپایینبیاید.کارشناس
والیبال عنوان کرد :در حال حاضر تیم ملی به قله
رسیدهاستاماقطعاحفظاینجایگاهسختترازبه
دست آوردن آن است .بنابراین فدراسیون باید
همه جوانب را بسنجد .االن وقت آن نیست که
برایوالیبالتصمیماتیبگیریم کهدچار پسرفت
شود .کارخانه اظهار کرد :من بسکتبالی نیستم
امااخالقومنشآنهارابسیار میپسندمبهاین
خاطر که دراین سالها تا کنون یک مورد ندیدم
کهاهالیبسکتبالیکدیگرراموردهجمهقراردهند
یا رزومه کاری یک نفر را زیر سؤال ببرند.

مهاجمایرانیتیمریوآوهبابیاناینکهقصدداشته
درقراردادشبااینتیمآپشنپنالتیبگذارد ،گفت:
برایفصلبعدصحبتهاییازچهارتیمپرتغالی،دو
تیماسپانیاییویکتیمانگلیسیشدهاست.مهدی
طارمیمهاجمایرانیتیمریوآوهموفقشددراولین
فصلحضورشدرفوتبالاروپاباتیمریوآوهبا ۱۸گلبه
عنوانآقای گلمشترکاینلیگدستیابد.طارمی
دراینتیمپنالتیهایزیادی گرفتوآنهاراتبدیلبه
گل کرد.اینمهاجمایرانی گفت:اینیکهنراست.
هربازیکنییکاستعدادیدارد .گاهیاوقاتپنالتی
راازدفاعحریفمی گیرم.چرانگیرم؟بیشتروقتها
پنالتی را از دفاع می گیرم .یکسری ازمدافعان بی
احتیاطهستندوبیپروامیآیندتافقطتوپرابزنند.
آنجا نیازی به فکر کردن ندارید .یک لحظه به توپ
نوکپابزنید،بازیکنبهشمابرخوردمی کند.مدلبه
زمینافتادنهرکسیهمبهیکشکلاست.طارمی
گفت :یک فصل خیلی خوب را پشت سر گذاشتم.
یکتنهاین کاررانکردمبلکهبا کمکهمتیمیهاو
مربیامبود.اینکهبگویمتنهابودماینطورنیست.

تمرین آبیها درحالی برگزار شد که محمد دانشگر پس از عذرخواهی از
مجموعه تیم به جمع استقاللیها اضافه شد.شا گردان مجیدی که
ی کنند ،دیروز در زمین
خود را برای دیدار حساس برابر سپاهان مهیا م 
شماره  ۲آزادی تمرین خود را برگزار کردند.

مربیگری ستاره سابق فوتبال

مس رفسنجان به فینال رسید
در فوتبال اینگونه سخن کردن درست نیست.
رکوردبیشترینامتیاز در کلتاریخباشگاهریوآوهرا
هم زدیم .مهدی طارمی درباره وضعیت تیم ملی
ایران هم تصریح کرد :مهم نیست مربی تیم ملی
چه کسی میشود ،مهم این است که همه دست
به دست هم بدهیم تا تیم ملی راهی جام جهانی
شود.همهبایداز اسکوچیچحمایت کنیم.اینکه
میگویند اسکوچیچ رزومه ندارد یا مربی تیمهای
بزرگینبوده،درستنیست.فدراسیون،بازیکنان
و مردم همگی باید از وی حمایت کنیم تا تیم ملی
بهجامجهانیبرود.

تیممسرفسنجاندر دیدارمرحلهنیمهنهاییپلیآفلیگبرترفوتسال
زنان با برتری مقابل تیم هیئت خراسان رضوی ،به فینال این رقابتها
راه پیدا کرد.در دیگردیدار مرحله نیمهنهایی ،تیم فوتسال شرکت ملی
حفاری وسایپا نیز به مصاف هم میروند.

رضایی به شارلوا پیوست
مهاجمایرانیتیمفوتبال کلوببروژ باقراردادیقرضیبهباشگاهشارلوا
پیوست.کاوه رضایی پس از پایان دوره قرضی قراردادش برای شارلوا
به کلوببروژباز گشت.ا کنوناینباشگاهاعالم کرده رضایی را براییک
فصل دیگر به شارلوا انتقال داده است.

رستوران
ـتكگلپا

خت99/5/4-118

دانش آموز پایه اول ابتدایی در سال تحصیلی
99-1398استانتهران-منطقهچهاردانگهمدرسه
 96013911امامرضا(ع)شا گردممتاز شناختهشد
با تشکر از اولیاء محترم دبستان بخصوص معلم
خانم قوام آبادی.

خت99/5/7-142

خت99/4/2-8

چلوكبابها :كوبیده ،كوبیده كمچربی ،برگ مخصوص
فیله ،چنجه ،بختیاری ،جوجه ،بال
غذاهای دیگر :زرش كپلو با مرغ ،چلوماهی قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزی ،خورش قیمه
سفارشات جهت جشنها و میهمانیها پذیرفته میشود
فردوسی  -چهارراه كوشك  -خیابان صادق  -پالك 14

گوشت تازه
گوسفندی
در حضور مشتریان
چرخ و طبخ میگردد.

66712269-09121445155-66724097-66710276

خت99/5/4-122

خت99/4/26-103



تمام نقاط
لولهبازكنی با دستگاه ژنراتور
ن كش رفع هر گونه نم و بو و غیره
تخلیه چاه با پمپ لج 

22217939-88452000
خت99/4/12-51

خت99/4/31-113

آ گهی افراز پال ک ثبتی  1448/37اصلی واقع در بخش یک دامغان
نظر به اینکه آقایان جالل و محمد و جعفررضا همگی محمودیان مالکین مشاعی پال ک
ثبتی  1448/37اصلی واقع در بخش یک طی درخواست وارده به شماره 1399 -5148
مورخه  1399/4/24تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون افراز وفروش امال ک
مشاع مصوب سال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم
داشته که آدرس سایر خواندگان را در اختیار ندارند و به موجب آن مراتب فوق در این
روزنامه آ گهی و از سایر مالکین مشاعی دعوت بعمل می آید که در ساعت  9/30صبح
روز  1399/5/26در این اداره و یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و
نظارتشماعملیاتافراز صورتپذیرد.عدمحضور خواندگانمانعاز انجامتشریفات
افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 99/5/11
مهدی جدیدی
د ش 99/5/11

خت99/5/4-124



زیر نرخ اتحادیه

شبانهروز

خت99/5/6-134

برابر رای شماره  99/3/26 -139960310004003794هیئت موضوع قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل
تصرفاتمالکانهبالمعارضروحالهیدالهزادهعالمیفرزندابراهیمبهشمارهشناسنامه
 1215صادره از بابل با کدملی  2061238262متقاضی کالسه  0679در ششدانگ یک
قطعه زمین بابنای احداثی در آن که 5/5دانگ مشاع از ششدانگ عرصه آن وقف
می باشد به مساحت  178/90مترمربع قسمتی از پال ک  2820 -2976اصلی واقع در
بخش یکشرق حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  15روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آ گهی
می گردد در صورتیکه اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ
انتشار اولین آ گهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت اسناد و امال ک تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر و خواهد شد صدور سند مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول 99/5/11
تاریخ انتشار نوبت دوم 99/5/26
خ ش 99/5/11
شهرام خسروی -رئیس ثبت اسناد و امالک بابل

خت99/5/4-119

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دامغان

خت99/4/4-17

خت99/5/4-123

خت99/5/5-130

آ گهی افراز پال ک ثبتی  1448/43اصلی واقع در بخش یک دامغان
نظر به اینکه آقایان جالل و محمد و جعفررضا همگی محمودیان مالکین مشاعی پال ک
ثبتی  1448/43اصلی واقع در بخش یک طی درخواست وارده به شماره 1399 -5268
مورخه  1399/4/29تقاضای افراز سهمی خود را باستناد قانون افراز وفروش امال ک
مشاع مصوب سال  1357/8/22را از این اداره نموده و در ذیل تقاضای خود اعالم
داشته که آدرس سایر خواندگان را در اختیار ندارند و به موجب آن مراتب فوق در این
روزنامه آ گهی و از سایر مالکین مشاعی دعوت بعمل می آید که در ساعت  12صبح
روز  1399/5/26در این اداره و یا محل وقوع ملک حضور بهم رسانیده تا با حضور و
نظارتشماعملیاتافراز صورتپذیرد.عدمحضور خواندگانمانعاز انجامتشریفات
افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار 99/5/11
مهدی جدیدی
د ش 99/5/11
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان دامغان

تمرین دانشگر با آبیپوشان

خت99/5/7-141

به اطالع اعضای محترم شركت تعاونی میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت
دوم) ،این شركت راس ساعت  11روز چهارشنبه مورخ  99/5/29در محل هشتگرد –
خیابان امام -جنب داروخانه دکتر یاسری -تعاونی سهام عدالت تشکیل می گردد
حضور بهم رسانید.
یادآوری می شود:
 )1در صورتی كه حضور عضوی در مجمع یادشده میسر نباشد میتواند حق حضور و
اعمال رای از سوی خود را به نماینده تاماالختیار وا گذار نماید .در این صورت هیچ كس
نمیتواند نمایندگی بیش از سه ( )3عضو را بپذیرد و هر شخص غیرعضو تنها یك ( )1رای
خواهد داشت .اضافه میشود برگههای نمایندگی مزبور با امضای یک نفراز اعضای
هیئتمدیره و یک نفر از بازرسان اصلی ( به نمایندگی) تعاونی معتبر خواهد بود بدین
منظور عضومتقاضیاعطاینمایندگیبایدحدا كثراز تاریخ99/5/12لغایت99/5/23
از ساعت9/30صبحلغایت(13بهمدت12روز)بههمراهنمایندهخودبادر دستداشتن
مدارك موید عضویت در تعاونی (رسید پرداخت حق عضویت ،ورقه سهام و گواهینامه
موقت سهم – كارت عضویت و یا دفترچه عضویت) و كارت شناسایی معتبر در محل
دفترتعاونیواقعدر هشتگردخیابانامام–جنبداروخانهدکتریاسری–تعاونیسهام
عدالت حاضر و پس از احراز هویت طرفین ،عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ،برگه
نمایندگی مربوطه توسط یک نفر از اعضای هیئتمدیره و یک نفر از بازرسان اصلی
تعاونی ( به نمایندگی)  ،تایید و متعاقب آن برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده
توسط هیئت مدیره صادر گردد.
 )2این مجمع با حضور هر تعداد اعضاء تعاونی ( حداقل  7نفر) رسمیت یافته و مصوبات
آن در صورت عدم مغایرت با ضوابط و مقررات بخش تعاون  ،برای کلیه اعضاء اعم از
حاضر و غایب ،نافذ و معتبر خواهد بود.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش کتبی هیاتمدیره و بازرسان
-2طرحوتصویبصورتهایمالیسالهایسنوات 90و 91و 92و 93و 94و 95و 96و97
 -3طرح و تصویب بودجه سال 1399
 -4انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیاتمدیره و بازرسان
تاریخ انتشار 99/5/11
رئیس هیئتمدیره
خ ش 99/5/11

هشدار گل محمدی به سرخپوشان
سرمربیتیمپرسپولیسبابتعملکردبازیکناناینتیمدرادامهرقابتهای
لیگ برترهشدار داد.گل محمدی از بازیکنان خود خواست بدون توجه
بهتثبیتقهرمانیاینتیمدرلیگبرتر،درهربازیبرایپیروزیبهمیدان
بروند و افکار خود را تا پایان رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا معطوف به
مسابقات پیش رونگه دارند.

کمیتهاخالقفدراسیونفوتبالحکمدستورموقتیبرایبازیکنتیمسپاهان
صادر کرد.برایناساسشایانمصلح،بازیکنتیمسپاهانجهتادایپارهای
از توضیحات به کمیته اخالق فدراسیون احضار شد.

ت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت
هیئ 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
(نوبت دوم) شركت تعاونی سهام عدالت
شهرستان ساوجبالغ

نایبرئیسباشگاهالسیلیهقطرازحفظ کریمانصاریفردبرایفصلآینده
خبرداد.المریافزود:سهبازیکنخارجیالسیلیهشاملانصاریفرد،بلحاج
و کارا برای فصل بعد نیز ما را همراهی خواهند کرد.انصاریفرد در فصل
جاری لیگ ستارگان قطر  6گل برای السیلیه به ثمر رسانده است.

بازیکن سپاهان احضار شد

محمد فرهان باغی
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آییننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

لژیونر ایرانی در السیلیه ماند

ستاره سابق باشگاه یوونتوس به عنوان سرمربی جدید تیم زیر  ۲۳سال
این باشگاه انتخاب شد و به دنیای مربیگری پا گذاشت.پیرلو با پیراهن
تیم ملی ایتالیا در  ۱۱۶بازی ۱۳ ،گل به ثمر رسانده است .او در سال ۲۰۱۶
در جام جهانی آلمان فاتح این جام شد.

طارمی:

دیگر زمان آزمون و خطا در والیبال نیست
کارشناس والیبال گفت :هرتصمیمی که برای
ی گیریم ،باید منطقی پشت آن باشد و
والیبال م 
همه جوانب کار را بسنجیم؛ چرا که دیگر زمان
آزمونوخطانیست،بنابراینبهاعتقادمنمربیان
بلوکشرقمناسبنیستند .کارخانهعنوان کرد:
تیمملی بهمربیبزرگیمانندوالسکونیاز دارد که
والیبالرامتحول کند.البتهمناعتقاددارممربیان
ایرانیهم گزینههایمناسبیهستندوا گرقرارباشد
یک مربی متوسط خارجی به ایران بیاید و با این
شرایط اقتصادی هزینه زیادی برای او پرداخت
شود،بهتراست گزینهایرانیرامدنظرقرار دهیم.
ویتأ کید کرد:البتهمناعتقاددارمازنظرفنیباید
بهسراغمربیانترازاولدنیابرویماماا گراینشرایط
فراهمنشد،بهمربیانایرانیاعتماد کنیمولیدر
صورتی که حضور مربیان ایرانی دررأس کادر فنی
با حاشیه همراه نباشد .متأسفانه االن شرایط به
گونهایپیشمیرود کهخودمربیان نیزیکدیگررا
قبول ندارند و به سراغ تخریب هم میروند .قطعا
اینوضعیتباعثمیشود کهشانسمربیایرانی

برای بقا بسیارکمرنگ می شود.
فینال دیدنی
این مسابقه یک فینال برای نایب قهرمانی
لیگاست.استقاللبا 46گلزده،زهردارترین
خط حمله لیگ برتررا دراختیار دارد و ا کنون
باید مقابل سپاهان مدعی قرار بگیرد.

زردپوشان بعد از چند هفته که برد نداشتند،
مقابلنفتآبادانبهپیروزیرسیدندتاهمچنان
درکورس نایب قهرمانی قرار داشته باشند اما
قلعهنوییبعدازاینبازیبهدلیلحملهعصبی
چندروزیدربیمارستانبستریشدوحضور
او در این مسابقه درهاله ای از ابهام قرار دارد.
استقالل هم بعد از برد مقابل پارسجنوبی،
با روحیهای بهتر و منسجم تراز قبل مقابل
سپاهان پرمهره قرارمی گیرد .تقابل مجیدی
و قلعه نویی ،شا گرد و استاد قدیمی جذاب
است ؛ بهخصوص این که وضعیت جدول
حساسیت و جذابیت مسابقه را دو چندان
میکند .استقالل دراین هفته ها درآزادی
خوب نتیجه نمی گیرد؛ از توقف مقابل سایپا
گرفته تا مساوی با نساجی ولی این مرتبه
مساوی برای آبی پوشان ازهمیشه دردنا ک
تر خواهد بود زیرا ممکن است به قیمت
از دست رفتن نایب قهرمانی تمام شود.
سپاهانهمازمساویدراینفینال6امتیازی
ضررمی کند .بنابراین هر دو تیم برای برد به
میدان خواهند رفت .آنچه این مسابقه را
نسبت به سایردیدارهای دو تیم متفاوت
ی کند ،غیبت غم انگیز تماشا گران بهخاطر
م 
ویروس کروناست.

تیمملیفوتسالایراندرجدیدترینرنکینگجهانیبا کسب۱۶۰۳امتیاز
همچنان در رده ششم جهان و اول آسیا قرار دارد و فاصله  ۱۰پلهای خود
با تیم دوم قاره آسیا یعنی ژاپن و  ۱۱پلهای با تایلند ،تیم سوم قاره را حفظ
کرده است.دراین ردهبندی برزیل همچنان دررده نخست رنکینگ
جهانی ایستاده است .تیمهای اسپانیا و آرژانتین نیز مانند ردهبندی
قبل در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.

