
نیرو؛ تیمی  سازنده در شمال خوزستان 

نیرو اندیمش��ک از جمله باش��گاه هایی اس��ت که در رقابت ه��ای نونهاالن 
باشگاه های خوزستان فعالیت می کند و در طول چندسال اخیر توانسته شاگردان 

زیادی را تربیت کرده وتحویل تیم های مطرح خوزستان و کشور بدهد. 
میالد ایمانی، احمدرضا خوانس��اری و صید بزرگ پاپی مربیان این باش��گاه 
سازنده و باسابقه هستند؛ وظیفه تربیت و آموزش عالقه مندان را بر عهده دارند 
و معتقدند درصورت حمایت می توانند تحول عظیمی در این عرصه خلق کنند.
الزم به ذکراست باشگاه نیرو از تیم های باتجربه شهر اندیمشک است که مهد 

استعدادهای ناب فوتبال پایه در خوزستان بشمار می آید.

شرایط ایده آل استقالل 
س��رمربی اس��تقالل خوزستان با اشاره به بهتر شدن ش��رایط روحی تیمش، 
گفت:  امیدوارم ش��رایط باز هم مهیا ش��ود و بتوانیم ش��روع خوبی در نیم فصل 
دوم داش��ته باشیم. سیدسیروس پورموسوی درباره بازی با تراکتورسازی نیز 
عن��وان ک��رد: در نیم فصل اول ب��ا وجود این که می گفتند قرعه س��ختی به ما 
خورده اس��ت، خدا را ش��کر از دو بازی اول مان نتیجه گرفتیم و امیدوارم این 
شرایط باز هم مهیا شود و بتوانیم شروع خوبی داشته باشیم، چرا که این شروع 

می تواند تاثیر بسیاری در روند کاری مان داشته باشد.

2 وزنه بردار خط خوردند
پس از رکوردگیری اخیر با نظر سرمربی تیم ملی، سه وزنه بردار که دو نفر آن ها 
از خوزس��تان بودند، نتوانس��تند به کار خود در این اردو ادامه دهند.بر این اس��اس 
وحید خدادادی و علی مکوندی دو وزنه بردار خوزس��تانی دس��ته 85 کیلوگرم 
خوزستان پس از رکوردگیری نتوانستند رضایت کادرفنی را جلب کنند و از جمع 
اردونشینان جدا شدند. رضا روحی وزنه بردار اردبیلی نیز به دلیل آسیب دیدگی، با 
نظر کادرفنی و تایید کمیته پزشکی، اردوی تیم ملی را ترک کرد.تمرینات دیگر 

وزنه برداران حاضر در اردو نیز تا 29 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.

منتظر لغزش صدرنشین هستیم
بازیکن تیم بانوان پاالیش نفت آبادان گفت:  امسال بازیکنان ملی پوش بین تیم ها 
پخش شده اند و لیگ پویاتر شده است. سهیال ملمولی در خصوص شرایط تیمش، 
اظه��ار ک��رد:  تیم م��ان وضعیت خوبی دارد و تمرینات خوبی را هم پش��ت س��ر 
می گذاری��م. فقط باختی که در هفته اول دور برگش��ت برابر ملی حفاری متحمل 
ش��دیم، کمی ما را اذیت کرد. ان ش��اءا... در سایر بازی ها بتوانیم جبران کنیم.  وی با 
بیان این که به دنبال رسیدن به جایگاه دوم جدول رده بندی هستیم، گفت: البته منتظر 

لغزش ملی حفاری هم هستیم تا برای رسیدن به صدر جدول از آن استفاده کنیم. 

اخراج داودی از استقالل
بعد از استعفای محمد رضا داودی نژاد از سرمربیگری تیم فوتسال استقالل نوین 
بندرماهش��هر، طی حکمی از س��وی احمدثابت مدیرعامل این باشگاه سیدقاسم 
میرفیضی مربی کاردان و باتجربه ماهشهری به مدت نیم فصل به عنوان سرمربی 

این تیم در ادامه مسابقات لیگ دسته اول فوتسال کشور منصوب شد.
میرفیضی س��ابقه حضور در تیم های پایه جاوید بندرامام،اس��تقالل ماهشهر و 

بزرگساالن شهرداری ماهشهر در لیگ های مختلف کشوری را در کارنامه دارد.

دعوت فتحی به اردوی زیر 2۰سال
علی صانعی س��رمربی تیم ملی فوتس��ال زیر2۰سال کشوراسامی ۱8 بازیکن 
دعوت شده به اردوی انتخابی را اعالم کرد که در این بین نام سجاد فتحی بازیکن 
جوان و ماهشهری تیم فوتسال استقالل نوین ماهشهر دیده می شود.با اعالم کادر 

فنی نفرات فوق باید امروز خود را در کمپ تیم های ملی  معرفی کنند.

بزودی؛ انتخاب رئیس دوومیدانی
26دی ماه سالجاري به عنوان موعد انتخابات مجمع دوومیدانی خوزستان جهت 

مشخص شدن رئیس هیات این استان است.
 این مجمع با حضور اعضاي آن و رییس فدراسیون و اداره کل ورزش خوزستان 
در سالن اجتماعات این اداره کل تشکیل جلسه  مي دهد تا از بین کاندیداهاي موجود 

یک نفر را به عنوان رئیس دوره 4ساله دوومیدانی استان انتخاب کند.

شطرنج نیازمند توجه آموزش و پرورش
رئیس هیات ش��طرنج خوزس��تان گفت: آموزش و پرورش برخي از رشته هاي 
ورزش��ي را به منظور آموزش در بین مدارس ابتدایي گنجانده اس��ت که مي طلبد 

رشته شطرنج نیز جزو رشته هاي ورزشي پایه مدارس قرار گیرد.
خطیب زاده تاکید کرد: بدون شک توسعه همه جانبه این رشته بدون همکاري 
و تعامل آموزش و پرورش امکان پذیر نیست، چرا که آموزش و پرورش باید 
انجام مس��ابقات خود را با تقویم ورزشي هیات و سراسر شهرستان هاي استان 
هماهنگ کند تا بتوان به صورت منسجم و یکپارچه براي توسعه این رشته در 
اس��تان تالش کرد.وي ادامه داد: در صورت موافقت آموزش و پرورش رشته 

شطرنج مي تواند جزو ورزش هاي پایه در دبستان ها لحاظ شود.

از تمام توانمان استفاده مي كنیم
رییس هیات ش��ناي خوزس��تان گفت: س��اماندهي امور پایه و اجرایي هیات در 
دس��تور کار ما قرار دارد و تالش مان این اس��ت تا در محیطي آرام و بدون تنش، 

برنامه هاي اجرایي خود را به مرحله عمل برسانیم.
عیسي زاده افزود: از همان ابتداي مسوولیت خود در هیات شنا عنوان کرده بودم 
که از تمامي توان و پتانسیل جامعه شنا استان استفاده خواهم کرد و در این راه نیاز 
مبرمي به حمایت و پشتیباني پیشکسوتان، مدیران و... داریم که با اتحاد و همدلي 

بتوانیم شنا استان را به روزهاي طالیي گذشته برسانیم.

مجوز مهاجم کامرونی صادر شد
با اقدامات صورت گرفته از س��وی باش��گاه فوالد خوزس��تان 
مجوز بازی )کارت ای تی س��ی( ارنس��ت انفور، مهام 3۰ س��اله 
کامرونی این تیم از سوی فیفا صادر شد و در اختیار باشگاه فوالد 

خوزستان قرار گرفت.
ب��ه این ترتی��ب این بازیکن می تواند با نظر نعیم س��عداوی از 
دیدار روز جمعه فوالد مقابل تیم ماش��ین س��ازی تبریز تا پایان 
مس��ابقات لی��گ برتر برای ای��ن تیم ب میدان برود.ارنس��ت 
ان فور، متولد 28 اپریل ۱986 میالدی در ش��هر بیتوا کش��ور 
کام��رون ب��وده که پس از انتقال به فوتبال بلژیک گذرنامه این 

کشور اروپایی را هم دریافت کرده است.
آندو همچنان به دنبال استقاللی شدن 

آندرانیک تیموریان همچنان مش��غول مذاکره با مدیران باشگاه 
ماشین س��ازی است تا بتواند رضایت نامه اش را برای جدایی از این 

تیم و حضور در استقالل بگیرد. 
تیموریان به باش��گاه ماشین سازی اعالم کرده تمایل دارد که در 
س��ال های پایانی  بازی اش در اس��تقالل بازی کند و مسئوالن این 
باشگاه هم اعالم کردند به تیموریان نیاز دارند. با این حال آندرانیک 
از طریق برادرش همچنان در حال مذاکره با ماشین س��ازی اس��ت. 
ق��رار اس��ت تکلیف حضور ای��ن بازیکن در اس��تقالل و جدایی از 

ماشین سازی حداکثر تا امروز مشخص شود. 
تمرین اولین برهانی با  شومن

یکی از رس��انه های بلغارستانی به حضور مائده برهانی به عنوان 
اولین لژیونر تاریخ والیبال بانوان ایران در تیم ش��ومن بلغارس��تان 

پرداخت.
س��ایت bgvolleyball نوش��ت: تی��م والیبال بانوان ش��ومن 
بلغارس��تان خود را برای نیم فصل دوم لیگ برتر بلغارس��تان آماده 
می کند که مائده برهانی والیبالیس��ت ایرانی به عنوان اولین دختر 
لژیونر والیبال زنان این کش��ور اولین تمرین خود را با تیم ش��ومن 

انجام داد.برهانی 29 ساله در پست بلند زن فعالیت می کند.
رحمتی روی نیمکت

با تصمیم علیرضا منصوریان، سید حسین 
حس��ینی در بازی نفت تهران به عنوان 
درون  در  در  اس��تقالل  دروازه ب��ان 
دروازه ق��رار خواه��د گرفت و س��ید 
مه��دی رحمت��ی ب��ازی را از روی 
نیمکت تماشا می کند. این در حالی است 
که منصوریان در مراسم افتتاح رستورانش 
با رحمتی آش��تی کرده بود ولی ظاهرا او 
تصمیم نهایی خود را گرفته است و قصد 
دارد از حس��ینی در درون دروازه تی��م 
خود استفاده کند.بازی این دو تیم در جام 
حذفی که با پیروزی نفت به پایان رسید سرآغاز جنجال هایی بود 
که منجر به اختالف شدید منصوریان و رحمتی شد. اختالفاتی که 
تا آس��تانه جدایی کاپیتان استقالل پیش رفت اما فعال پرچم سفید 

صلح باالست و خبری از جدایی رحمتی نیست.
صبا غیرقابل پیش بینی است

سرمربی نفت آبادان می گوید با توجه به نخستین حضورش روی 
نیمکت تیم نفت بازی سختی مقابل صبای قم در پیش دارد.

فی��روز کریمی پیش از بازی با صب��ای قم اظهار کرد: به هر حال 
بازی اول ما قرار است برگزار شود و طبیعتا بازی سخت و غیر قابل 
پیش بینی داریم اما با تالشی که کرده ایم و اطالعاتی که از حریف به 
دست آورده ایم تمرین هایی را پشت سر گذاشته ایم که بتوانیم بازی 
خوب��ی را انجام دهی��م.وی در مورد عملکرد تیمش در فصل نقل و 
انتقاالت اظهار کرد: تا االن تنها رضا نورمحمدی را جذب کردیم و 
دو جای خالی داش��تیم اما بعد از اطمینان از مصدومیت دو بازیکن 
دیگرمان دو جای خالی دیگر هم اضافه شد. بنابراین در مجموع از 4 

سهمیه ای که داشته ایم 3 سهمیه دیگر باقی مانده است. 
محرومان هفته شانزدهم

کمیته مسابقات سازمان لیگ اسامی محرومان هفته شانزدهم 
لیگ برتر را اعالم کرد.

نفت تهران: محمد دانشگر،صبای قم: هاشم بیک زاده، ساکت 
الهامی )مربی(،ذوب آهن: مرتضی تبریز،س��یاه جامگان: محسن 
آقایی، موسوی ترائوره،پیکان: ماهان رحمانی،سپاهان اصفهان: 
ش��جاع خلیل زاده،ماشین سازی تبریز: سعید مهری،صنعت نفت 

آبادان: غالمحسین امین فر ) مدیر تیم(
طالب لودر فوالد می ماند

وحید طالب لو گمانه زنی های اخیری که در برخی رسانه ها مبنی بر 
جدایی وی از جمع قرمزپوشان اهوازی منتشر شده است را تکذیب 
کرد.س��نگربان فوالد خوزس��تان در یک اظهار نظر رسمی اولویت 
نخس��ت خود را حراس��ت از چارچوب دروازه تیم فوالد خوزستان 
عنوان کرد.وی همچنین تالش برای کسب موفقیت و سربلندی تیمش 

در ادامه رقابت های لیگ برتر را از دیگر اولویت های خود خواند.
پیشکسوت والیبال درگذشت

حسن محمدنبی مربی و بازیکن اسبق والیبال ایران که برادر بزرگتر 
مهدی محمدنبی دبیر پیشین فدراسیون فوتبال هم هست، دار فانی را 
وداع گفت. او به دلیل بیماری ریوی بستری بود و برای پیوند ریه به 
شیراز منتقل شده بود که متاسفانه عمل وی جواب نداد و درگذشت.
روزنامه کارون این مصیبت را به خانواده حسن محمدنبی و برادر وی 

که از چهره های مطرح فوتبال ایران است تسلیت عرض می کند.
 پیشنهاد عجیب هافبک  استقالل 

سرمربی استقالل قصد دارد پیش از پایان لیگ شانزدهم قرارداد 
مجید حس��ینی و امی��د نورافکن، 2 بازیکن ج��وان تیمش را برای 
طوالنی مدت تمدید کند و در این بین یکی از هافبک های با تجربه 
این تیم که در این روزها نقش پررنگی در تصمیم گیری های باشگاه 
استقالل دارد از این 2 بازیکن درخواست کرده است که توسط یک 

ایجنت خاص قرارداد خود را تمدید کنند.
ایران پوریان بازی می کند

محم��د ایران پوریان که در جری��ان اردوی تیم ملی در امارات از 
ناحیه زانو دچار آس��یب دیدگی جزیی ش��ده بود در بازگش��ت به 
تمرینات تراکتورس��ازی تحت فیزیوتراپ��ی قرار گرفت و زیرنظر 

پزشکان تمرینات ویژه ای را انجام داد. 
بر این اساس ایران پوریان مشکلی برای همراهی تیمش در هفته 

شانزدهم مقابل استقالل خوزستان نخواهد داشت.

گروه ورزش�ی: پرونده رقابتهای هفته شانزدهم لیگ 
برتر فوتبال باش�گاه های اس�تان خوزستان با شکست 
س�پاهان ای�ذه در حمیدی�ه و پی�روزی ب�ی دردس�ر 
رامش�یری ها به پایان رسید و استقالل رامشیر قرار بود 
مقاب�ل تیم ج�م اروند آبادان به میدان ب�رود اما به دلیل 
عدم حضور حریف به 3 امتیاز آس�ان رس�ید و صدر را از 
س�پاهان ای�ذه ک�ه با ی�ک گل از آبی پوش�ان حمیدیه 

شکست خورده بود، پس گرفت. 
اس��تقالل ویس 3 بر صفر پاکدالن آبادان را شکس��ت داد . 
آب��ی پوش��ان درحال حاضر 2۱ امتی��از ی و در رده نهم قرار 
دارند و پاکدالن با ۱6 امتیاز رده دوازدهم را در اختیار دارد. 
دیدار دو تیم همسایه جدول پارسیان بندر امام و پرسپولیس 
ویس پس از 9۰ دقیقه تالش به تساوی یک بر یک رسیدند. 
پارسیان بندر امام با تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس با 
۱9 متیاز در جایگاه دهم است. در همین چارچوب آنزان ایذه 
دریک بازی زیبا و تماشایی با شکست 2 بر یک تیم مدعی 
و باالی جدولی جنوب سوس��نگرد دس��ت به کار بزرگی زد. 

ش��هباز ش��ادگان با درخشش 
عب��اس مقدم یک مهاجم گلزن 
خ��ود تیم قع��ر نش��ین جاوید 
کارون را در خانه با نتیجه 4 بر 
صفر گلباران کرد. در این دیدار 
مقدم کیا زننده هر 4 گل تیمش 
بود. اما حس��اس تری��ن دیدار 
هفته، بین تیم های ش��اهین شد 

ام��ام و جنوب باغملک 
برگزار ش��د ک��ه در این 
دی��دار نف��س گی��ر و 
تماشایی شاهینی ها 3 بر 
2 حری��ف خ��ود را ب��ا 
شکس��ت بدرقه کردند . 
شاهینی ها با این پیروزی ارزشمند خانگی با 27 امتیاز 
ب��ه رده چهارم جدول رده بندی رس��ید.با پایان یافتن 
مسابقات هفته شانزدهم، استقالل رامشیر با 34 امتیاز 
درصدر قرار دارد و تیم های سپاهان ایذه و آبی پوشان 
 ب��ا 3۱ امتی��از به ترتی��ب رده های دوم و س��وم را در

 اختیار دارند.
نتایج هفته شانزدهم لیگ برتر:

استقالل ویس3.......................... پاکدالن آبادان صفر
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لی�گ برت�ر نوجوان�ان فوتبال باش�گاه های اس�تان 
خوزس�تان، ازهفته چهارم خود گذشت و تیم های صدر 
نش�ین گ�رو ه های چهار گانه به درخش�ش خ�ود ادامه 

دادند.
در گروه اول؛ خلیج فارس آبادان با 3 پیروزی مقابل تیم های 
ی��اران اه��واز، آزادگان هویزه و ماهان شوش��تر ب��ا 9 امتیاز 

مقتدران��ه در صدر جدول قرار دارد. یاران اهواز با 5 امتیازی 
که از دیدارهای وحدت نوین اندیمش��ک، آزادگان هویزه و 
ماهان شوشتربدس��ت آورده در تعقیب آبادانی هاست. ماهان 
شوش��تر با یک پی��روزی یک بر صفر مقاب��ل وحدت نوین 
اندیمشک  بدست آورد، در رده سوم تکیه زده است. این تیم 
دو شکست نیز در دیدارهای یاران اهواز و خلیج فارس آبادان 
در کارنام��ه خ��ود به ثبت رس��انید. تیم های وح��دت نوین 
اندیمش��ک و آزادگان هویزه مش��ترکًا با ۱2 امتیاز به ترتیب 
رده ه��ای چهارم و پنجم را در اختی��ار دارند. اما د رگروه دوم 
ای��ن رقابت ه��ا ، کیان رامهرمز با 9 امتیاز ص��در جدول را دو 
دس��تی چسبیده اس��ت. تیمی که ابتدا فوالد نوین ایذه را شش 
تایی کرد و س��پس تیم های فجربند رام��ام و نفت امیدیه را با 

شکست به خانه بدرقه نمود. 
آریان اهواز به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به نفت امیدیه 
با 6 امتیاز در رده دوم جای گرفته و از مدعیان کسب سهمیه 
صعود به مرحله بعدی محس��وب می ش��ود. فجر بندر امام و 
فوالد نوین ایذه دو تیم بدون امتیاز هس��تند که درقعر جدول 

دست و پا می زنند. 
اما تیم های اهوازی )ملی حفاری و مقاومت( با 7 امتیاز به 
پیشتازی خود ادامه می دهند. البته حفاری با ۱5 گل  زده و 3  
گل خورده آمار خوبی نسبت به همشهری خود مقاومت دارد 
و ای��ن عامل باعث ش��ده ت��ا حفاری در صدر جدول باش��د. 
پیروزی هویزه با دو پیروزی برابر نوید آبادان و سپاهان ایذه 
و 2 باخت در دیدارهای حفاری و مقاومت با 6 امتیاز در خانه 

سوم جدول گروه سوم جا خوش کرده است. 
سپاهان ایذه با 3 امتیاز دیدار نوید آبادان  روزهای خوشی 
را س��پری نمی کند. آخرین جایگاه ج��دول نیز متعلق به تیم 
آبادان��ی دارد که در 3 دیدار گذش��ته خ��ود ۱۱ گل دریافت 
ک��رده و ضعی��ف ترین خط دفاعی را دارد. اما صدر نش��ینی 
گروه چهارم را هما گس��تر آبادان با 6 امتیاز از 2 پیروزی و 
یک شکست به نام خود ثبت کرده است.پوالد اکسین ایذه و 
مهرگان رامهرمز با 4 امتیاز به ترتیب دوم و س��وم هس��تند و 

گسترش اهواز با 3 امتیاز قعر نشینی راتجربه می کند.

شکست سپاهان ایذه د رحمیدیه

استقالل رامشیر به صدر بازگشت

مروری بر رقابت های لیگ نوجوانان باشگاه های خوزستان

اینجا جوالنگاه استعدادهای ناب است

www.karoondai ly. i r
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 شماره  3868

11 ورزشی

دیار کارون

خبر

درحال�ی که بکارگیری بازنشس�ته ها در باش�گاه های دولت�ی از جمله تیم های 
ورزش�ی تحت پوشش وزارتخانه نفت ممنوع اعالم ش�ده است اما ورزش شرکت 
مل�ی حف�اری با ب�ی توجهی به این موض�وع اقدام به جذب بازنشس�ته ای از یک 

وزارتخانه ای دیگر )آموزش وپرورش(کرده است!!
آیا جذب بازیکن بازنشسته برای تیم گلف این باشگاه قانونی بوده یا خیر؟!سوالی که 
مهندس بهمنی مدیر عامل ورزش دوست شرکت ملی حفاری می بایست در شرایطی به 
آن پاسخ دهد که عالوه براینکه بخشنامه ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته در وزارت 
نفت تحت هر عنوانی به دستگاه های دولتی ابالغ شده، بازیکنان جوان و مستعد بیرون از 
گود قرار دارند؟چگونه با بکارگیری افراد بازنشسته در تیم های فوتبال، فوتسال و...این 
شرکت ممنوع است و در سالهای گذشته افراد زیادی  با این مشکل مواجه شده بودند اما 
در رشته هایی همچون گلف به این موضوع توجهی نشد!در هرصورت گلف باشگاه ملی 

حف��اری اهواز نیاز به خون��ی تازه دارد.به 
راستی بعد از س��ال ها فعالیت می بایست 
دس��ت خودرا به س��وی افراد بازنشسته 
وزارتخانه ه��ای دیگ��ر دراز کند!آیا در 
ط��ول س��ال هایی که ب��ا نادی��ده گرفتن 
بخشنامه های وزارت نفت، این بازیکنان 

مورد بحث چه عملکردی داشته اند!آقایان چه پاسخی برای حیف ومیل شدن بودجه های 
بیت المال برای بقاء رفاقت ها خواهند یافت.انتظار از مدیران باشگاه ملی حفاری این است 
هرچه سریعتربا افرادی که قانون را نادیده گرفته و برای بکارگیری دوستان قدیمی شان 
که هیچ گونه کاربردی هم ندارند، برخورد قانونی کنند؟!البته از استاندار جوان خوزستان 

نیز انتظارمی رود که ایشان هم به این مقوله بسیار مهم نیز ورود کند.

جذب بازنشسته های وزارتخانه دیگر در ورزش ملی حفاری؛ قانونی یا غیر قانونی

حیفومیلشدنبیتالمالبرایبقاءرفاقتها

آگهي ابالغيه 
خواهان /شـاكى مريم خدرى دادخواسـتى به طرفيت خوانده/ متهم روح اله عالف دربندى به خواسـته 
مطالبه خسـارت تاخير تاديه و مطالبه خسـارات دادرسى و مطالبه وجه بابت...  تقديم دادگاه هاى عمومى 
شهرسـتان شهرسـتان كرج نموده كه جهت رسيدگى به شبعه 39 شوراى حل اختالف كرج (51سابق) 
مجتمـع شـماره 2 (شـهيد ملـك زاده) واقع در ميدان نبـوت- روبروى پارك نبوت- شـوراى حل اختالف 
مجتمع شهيد ملك زاده كرج ارجاع و به كالسه 9509982678800203 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى 
آن 1395/11/25 و سـاعت 15:15 تعيين شـده اسـت. به علت مجهول المكان بودن خوانده /متهم و به 
درخواست خواهان/شاكى  و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده/متهم پس 
از نشر آگهى و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. م/الف 49690
شعبه شوراى حل اختالف  39 شوراى حل اختالف 

آگهى احضارمتهم 
شـماره درخواسـت: 9510462627100005 شـماره پرونده: 9509982627100248 شماره 
بايگانى شـعبه: 950484 در پرونده كالسـه 950484 شـعبه اول بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب 
اشتهارد آقاى آرمين ارجمند به اتهام سرقت تحت تعقيب مى باشد. لذا با تجويز ماده 174 قانون آئين 
دادرسـى كيفـرى جديد براى يـك نوبت دريكى از جرايد كثيراالنتشـار درج تا متهم موصوف به محض 
اطالع به مدت يك ماه در اين شعبه حاضر شود. در غير اينصورت دادسرا غيابا به اتهام ايشان رسيدگى 

و برابر مقررات اتخاذ تصميم خواهد نمود.  
شعبه اول بازپرسى دادسراى شهرستان اشتهارد-  سعيدقربان پور

آگهى حصر وراثت
آقـاى كاظـم حاتمـى فرزند جمعه بشـماره ملـى 2-915596-481 صادره از باغملك درخواسـتى 
بخواسته صدور گواهى حصر وراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم جمعه حاتمى فرزند شاهين بشماره 
ملـى 0-915194-481 صـادره از باغملك در تاريخ 1395/6/17 در هفتكل اقامتگاه دائمى خود فوت 
نمـوده و ورثـه اش عبارتنـد از: 1- محمـد حاتمى فرزند جمعه ش ملـي 0-051017-1902  2- حميد 
حاتمى فرزند جمعه ش ملي 8-975518-481 3- مسعود حاتمى فرزند جمعه ش ملي 915517-2-
481 4- كاظم حاتمى فرزند جمعه ش ملي 2-915596-481  5- محمود حاتمى فرزند جمعه  ش ملي 
8-975938-481 6- غالمعبـاس حاتمـى فرزند جمعه ش ملي 6-915630-481  7- فرزاد حاتمى 
فرزنـد جمعـه ش ملـي 1-892654-481  8- بهـزاد حاتمـى فرزنـد جمعـه ش ملـي 892253-6-

481(پسـران متوفـى)  9- مهنـوش حاتمى فرزند جمعه ش ملـي 1-142158-191  10- بيتا حاتمى 
فرزنـد جمعـه ش ملي 4-125038-184  11- ميترا حاتمى فرزنـد جمعه ش ملي 481-915574-1  
12- زهرا حاتمى فرزند جمعه ش ملي 4-062562-183 (دختران متوفى) 13- سـيده زينب موسـوى 
فرزند سيد پنجعلى ش ملي 3-071801-184(همسر متوفى)وال غير اينك با انجام تشريفات قانونى 
مراتب مزبور را در يك نوبت آگهى مينمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفى نزد او باشد 
از تاريخ نشـر آگهى ظرف يك ماه به شـوراى حل اختالف تقديم دارد و اال گواهى صادر و هر وصيت نامه 

بجز سرى و رسمى كه بعد از اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است. 
سيد على موسوى – قاضى شوراى حل اختالف شهرستان هفتكل

آگهى ابالغ وقت دادرسى
كالسـه پرونده: 365/1/95 وقت رسـيدگى: 95/12/4  ساعت: 10:30صبح آقاى حجت اله ممبينى 
فرزنـد ابـول دادخواسـتى بطرفيت آقاى منصور عبـدى زاده فرزند لفته بخواسـته مطالبه طلب به ميزان 

11/668/000 ريـال بابـت قبـوض معوقـه آب وبرق و گاز دو ماه كرايه معوقه منزل و خسـارت وارده به 
يكدستگاه منزل مسكونى واقع در منازل شركت سيمان، خ دوم، پ 19 با احتساب هزينه دادرسى فعال   
مقوم به 3/100/000 ريال به دادگاههاى عمومى شهرسـتان هفتكل تقديم كه دادخواسـت مذكور به 
مجتمع شـوراى حل اختالف شـعبه يك ارجاع و حسـب دستور شورا وقت رسيدگى به شرح فوق تعيين 
گرديد. عليهذا بلحاظ مجهول المكان بودن خوانده (منصور عبدى زاده فرزند لفته) حسـب درخواسـت 
خواهان و دسـتور شـورا و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسـى دادگاههاى عمومى و انقالب در امور 
مدنى مصوب 1379 مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثير االنتشـار آگهى مي شـود تا خوانده مذكور( 
منصـور عبـدى  زاده فرزنـد لفته) از تاريخ نشـر آگهى ظرف يك ماه به دفتر شـورا مراجعه و ضمن اعالم 
نشـانى كامل خود نسـخه ثانى دادخواسـت و ضمايم را دريافت و در وقت رسـيدگى تعيين شـده حاضر 

شود و اال شورا تصميم مقتضى خواهد نمود. 
موسوى – قاضى شوراى حل اختالف شهرستان هفتكل

مزايده مرحله  دوم
پرونده كالسـه: 950015/10 محكوم له: الهام طاهرى محكوم عليه:سـلطان ظاهرى و ايليا و آيناز 
شـهرتين صادقى به موجب پرونده صدرالذكر كه حسـب دادنامه صادره از 95099761721400138 
تشـكيل گرديده اسـت محكوم  عليه سـلطان ظاهرى و ايليا و آيناز شهرتين صادقى محكوم ميباشد به 
پرداخـت مبلـغ 500 عـدد سـكه طالى تمام بهـار آزادى در حق محكـوم له و همچنيـن پرداخت مبلغ 
280000000 ريـال بابـت نيـم عشـر دولتى در حق صندوق دولت كه اين اجراء حسـب درخواسـت و 
معرفـى خواهـان و بـا نظر ارزياب منتخب اقدام به توقيف اموال محكوم عليه به شـرح ذيل نموده كه در 
تاريخ 95/11/10 و از سـاعت 10 الى 11 صبح در دايره اجراى احكام مدنى اين دادگسـترى و از طريق 
مزايـده بـه فروش مي رسـاند. مزايـده از قيمت ارزيابى شـروع و به باالترين قيمت پيشـنهادى واگذار 

مي گردد برنده مزايده مي تواند 10 درصد قيمت موردمزايده را فى المجلس و الباقى را آن را ظرف يكماه 
پـس از آن توديـع نمايـد درغير اين صورت مبلغ توديعى پس از كسـر هزينه هـاى مزايده به نفع دولت 
ضبط و مزايده تجديد خواهد شـد. ضمنا مي تواند 5 روز قبل از موعد مقرر در اين اجراء حاضر تا ترتيب 
بازديد آنان از اموال موردمزايده داده شود. 1- يك سهم از 9 سهم ملك به ش پالك ثبتى شماره 6375 
فرعى از 1 اصلى بخش يك به آدرس جنب ايستگاه برق ملك داراى 12 متر مربع تجارى نيز مي باشد. 
مساحت عرصه 200 متر مربع فى 3/000/000 ريال هر متر مربع جمعاً به مبلغ 600/000/000 ريال  
مسـاحت اعيان 150 متر مربع فى 1/400/000 ريال جمعا به مبلغ 210/000/000 ريال ارزش شـش 

دانگ پالك 6375 مبلغ 830/000/000 ريال مي باشد.
اجراى احكام مدنى دادگسترى مسجد سليمان – سيده مريم صالحى 

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى جمشيد كيانى بموجب دو برگ استشهاديه گواهى شده در دفتر اسناد رسمى شماره 131 مسجد 
سليمان مدعى است سند مالكيت شماره چاپى 965394 سرى – سال – مربوط به ششدانگ پالك شماره 
9390 فرعى از 1 اصلى مفروزه از پالك – واقع در بخش يك مسجد سليمان ثبت شده ذيل شماره 3585 
صفحه 133 دفتر جلد 18 كه بموجب سـند شـماره – مورخ – دفتر خانه شـماره – به وى منتقل شـده و طبق 
سند شماره – مورخ – در رهن – مي باشد و بعلت جابجايى مفقود شده ودرخواست سند مالكيت نموده لذا در 
اجراى تبصره 1 اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هر كس كه مدعى انجام معامله و يا 
و جود سند مالكيت مذكور در نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز اعتراض خود را كتبا 
و ضمن ارائه اصل سند مالكيت و يا سند خريدارى به اين اداره اعالم نمايد و در غير اين صورت سند مالكيت 

المثنى بنام مالك صادر و سند مالكيت مفقود شده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.  
شاهينى فر – رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان مسجدسليمان

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

استقالل رامشیر           
  سپاهان ایذه                      
آبی پوشان حمیدیه           

شاهین شهر امام          

جنوب سوسنگرد               

شهباز شادگان               

جنوب باغملک 

آنزان ایذه                    
استقالل ویس

 پارسیان بندر امام

 پرسپولیس ویس                                    

پاکدالن آبادان              
جاوید کارون              

        
جم آبادان          

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

10
9
9
7
6
6
6
6
6
4
4
3
3
-

4
4
4
6
5
5
4
4
3
7
7
7
1
3

2
3
3
3
5
5
6
5
6
5
5
6
12
13

20
32
23
25
24
24
25
20
27
26
20
19
17
10

14
16
15
19
16
16
22
18
28
28
25
28
24
35

34
31
31
27
23
23
22
22
21
19
19
16
10
3

جدول رده بندی لیگ  برتر فوتبال
بازی امتیازخوردهزدهباختتساویبردنام تیم

1

2
3
4
5

خلیج فارس آبادان

یاران اهواز

ماهان شوشتر

وحدت اندیمشک

آزادگان هویزه

3
4
3
3
3

3
1
1
-
-

-
2
-
2
2

-
1
2
1
1

5
4
1
2
2

-
4
4
3
4

9
5
3
2
2

جدول رده بندی لیگ  برتر نوجوانان خوزستان -گروه اول
بازی امتیازخوردهزدهباختتساویبردنام تیم

1
2
3
4
5

کیان رامهرمز

آریان اهواز

نفت امیدیه

فجر بندر امام
فوالد نوین ایذه

3
3
3
2
3

3
2
2
-
-

-
-
-
-
-

-
1
1
2
3

11
8
6
3
-

2
6
5
6
9

9
6
6
-
-

گروه  دوم
بازی امتیازخوردهزدهباختتساویبردنام تیم

1
2
3
4
5

ملی حفاری اهواز

مقاومت اهواز
پیروزی هویزه

سپاهان ایذه
نوید آبادان

3
3
4
3
3

2
2
2
2
-

1
1
-
-
-

-
-
2
2
3

15
7
6
3
3

3
4
10
3
11

7
7
6
3
-

گروه  سوم
بازی امتیازخوردهزدهباختتساویبردنام تیم

1
2
3
4

هما گستر آبادان
مهرگان رامهرمز

پوالد اکسین ایذه
گسترش اهواز

3
3
3
3

2
1
1
1

-
1
1
-

1
1
1
2

7
6
5
7

4
4
5
12

6
4
4
2

گروه  چهارم
بازی امتیازخوردهزدهباختتساویبردنام تیم

لیگ برتر جوانان باشگاه های خوزستان
13گل در گام نخست

هفته اول مسابقات فوتبال لیگ برتر جوانان باشگاههای استان خوزستان  با انجام 
شش دیدار در شهرهای دزفول ، اهواز ، ایذه و هویزه آغاز شد.

نتایج کامل بازی های هفته اول بدین ترتیب آمده است:
گروه اول: فوالد کنار دز دزفول2 - وحدت صفی آباد ۱، ش��هباز اهواز 3- گس��ترش 

اهواز ۱، جنوب اهواز۱ - اروند خرمشهر ۱، )فوالد اکسین ایذه استراحت داشت(

گروه دوم : نفت مسجدسلیمان صفر-  استقالل خوزستان صفر، سپاهان ایذه 3 - پاکدالن 
آبادان صفر، آزادگان هویزه صفر- والیت بندرامام۱ )اتحاد خرمشهر استراحت داشت(

آغاز رقابت  کورس اسب های بومی
هفته اول رقابت های کورس اسب های بومی کشور از فردا به میزبانی اهواز آغاز می شود.

در هفته اول این رقابت ها 2۰ راس اس��ب از شهرس��تان های آبادان، شادگان، شوش، دزفول، 
اهواز و سوسنگرد طی دو کورس با یکدیگر رقابت خواهند کرد. هفته سوم مسابقات کورس 

اسب های خالص نیز جمعه )24 دی ماه( برگزار خواهد شد.
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ت


