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خبر

سیدمحمد موسوی بدون تیم ماند! این خبر
باورنکردنی است؛ اما صحت دارد .بازیکن باتجربه
تیم ملی والیبال که در یک دهه اخیر یکی از
موثرترین بازیکنان والیبال ایران بوده و حضور ثابت
در بازی های ملی داشته ،ترجیح داده با شرایط
فعلی در هیچ تیم باشگاهی به میدان نرود.
به گزارش ورزش سه ،سرعتی زن  ۱۹۸سانتی
متری که به اعتقاد برخی ها نسبت به دوران
اوجش افت کرده ،همچنان یکی از ستاره های
والیبال ایران به حساب می آید و خیلی از تیم ها
آرزو دارند او را در ترکیب تیمشان داشته باشند.
این بازیکن باتجربه تیم ملی که پس از سه
فصل حضور در بانک سرمایه باتوجه به انحالل
این تیم تصمیم به بازی در تیم دیگری گرفت ،در
اولین روزهای نقل وانتقاالت به شهرداری ارومیه
پیوست؛ اما باتوجه مشکالت این تیم وتصمیم به
انحالل آن باشگاه قراردادش رابا آن تیم فسخ کرد.
او که سابقه  ۱۱قهرمانی در لیگ برتر دارد و از این
حیث رکورددار است ،ازسال  ۸۵تا  ۹۷به صورت
متوالی و فقط به جز سال  ۹۰درهرتیمی بوده ،آن
تیم به مقام قهرمانی رسیده است.
گرانی دالر و پایین آمدن سطح قراردادهای
تیمهای داخلی و البته طوالنی شدن لیگ نسبت
به سال های قبلی باعث شده تا محمد موسوی قید
حضور در بازی های باشگاهی را بزند! این تصمیم
که به اعتقاد خودش هم از نظر فنی و هم مالی به
ضررش به حساب می آید ،در شرایطی گرفته شده
که موسوی با چند پیشنهاد خارجی هم روبه رو
بود؛ اما به دالیل مختلف آنها را رد کرد.
آخرین پیشنهاد هم مربوط به تیم هالک بانک
ترکیه می شود که موسوی به خاطر پیشنهاد مالی
پایین حاضر نشده با این تیم قرارداد امضا کند.
پیرامون این تصمیم با سیدمحمد موسوی
همکالم شدیم .این بازیکن  ۳۱ساله با نارضایتی
درباره وضعیت لیگ ایران صحبت می کند .در
ادامه مشروح صحبت های این ملی پوش والیبال با
خبرنگار "ورزش سه" را می خوانید.
تصمیم گرفتم این فصل بازی نکنم!
با شرایطی که وجود دارد ،تصمیم گرفتم در این
فصل بازی نکنم .شاید هم از نظر مالی و هم از نظر
فنی این تصمیم به ضررم باشد؛ اما بعد از بررسی
هایی که روی پیشنهاداتم داشتم ،به این تصمیم
رسیدم .متاسفانه شرایط خیلی به هم ریخته
است و با این وضعیت ترجیح می دهم بیرون
باشم تا فصل بعد که ببینیم چه اتفاقی می افتد!
البته سعی می کنم از نظر بدنی با انجام تمرینات
شخصی بتوانم وضعیت خوبی داشته باشم و از
بقیه عقب نیفتم.

یکی از ستاره های یک دهه اخیر والیبال ایران تصمیم گرفته یک فصل خانه نشینی را به خاطر نداشتن پیشنهاد مالی مناسب و پایین آمدن کیفیت
لیگ به جان بخرد.

سال قبل از
ترکیه  ۳۰۰هزار
یوروپیشنهاد
داشتم؛ اما
امسال چون می
دانندبازیکنان
ایرانیمجبور
هستندبا
رقمهایپایین
قراردادببندند،
پیشنهادشانرا
پایین آوردند
با هالک بانک ترکیه به توافق نرسیدم
تیم های داخلی که نه وضعیت جالبی دارند و نه
از نظر مالی پیشنهادهای خوبی می دهند .اخیرا
از تیم هالک بانک ترکیه هم پیشنهاد داشتم؛ اما
شرایط مناسبی برای من نبود و به همین خاطر
نپذیرفتم .البته من قبل از شروع بازی های ملی
پیشنهادهای خوبی از اروپا داشتم؛ اما فکر نمی
کردم که شرایط اینطور پیش برود؛ وگرنه آنها را
قبول می کردم.
شاید در نیم فصل پیشنهاد جدیدی رسید
فعال نمی دانم که آینده چه اتفاقی می افتد .شاید
در نیم فصل پیشنهاد خوبی از تیم های خارجی
رسید و توانستم در نیم فصل دوم بازی کنم .به هر
حال پیش بینی این را کرده ام که تا آخر فصل به
میدان نروم؛ اما از نظر بدنی بتوانم خودم را حفظ
کنم.
در این لیگ  ۱۰تیم هم باقی نمی مانند
واقعا وضعیت لیگ ایران خوب نیست .هم از
نظر مالی و هم سطح کیفی و زمانبندی رقابت
ها تصمیمات عجیبی گرفته شده است .چرا
می خواهند بی جهت یک لیگ بی کیفیت را تا
اردیبهشت ماه سال آینده ادامه بدهند؟ مطمئن

آگهیدوم
نوبت
فراخوان عمومی مناقصه شماره97-14

اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر درنظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای طبق تاریخهای اعالم شده در جدول زیر
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید.
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ایران به رده سوم جدول بازیهای
پاراآسیایی صعود کرد

تصمیم عجیب سید؛ ستاره والیبال خانه نشین شد!

طبق نظر کاربران سایت  AFCعلی کریمی
به عنوان بهترین هافبک تاریخ جام ملت های
آسیا انتخاب شد.
به گزارش وب سایت نود ،در آستانه جام
ملتهای آسیا  ۲۰۱۹که در کشور امارات برگزار
میشود ،سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
نامزدهای بهترین هافبک تاریخ جام ملتهای
آسیا را اعالم کرد و از کاربران خود خواست تا
برترین هافبک تاریخ این رقابت را از بین علی
کریمی از ایران ،کیم جو سونگ از کره جنوبی،
فهد الهریفی از عربستان ،شونسوکه ناکامورا
از ژاپن ،شائو جیایی از چین ،نشات اکرم از
عراق ،هری کیول از استرالیا ،سرور جپاروف از
ازبکستان ،کیسوکه هوندا از ژاپن و کو جاچئول
از کره جنوبی انتخاب کنند .در نهایت علی
کریمی هافبک اسبق باشگاه بایرن مونیخ و تیم
ملی ایران با قاطعیت و با کسب  ۹۱درصد آرا
به عنوان بهترین هافبک تاریخ جام ملتهای
آسیا انتخاب شد.
حاال که کریمی به عنوان بهترین هافبک
تاریخ جام ملتهای آسیا انتخاب شده شاید
بتوان بهترین دوران فوتبالی علی کریمی را جام
ملتهای آسیا  ۲۰۰۴چین دانست .کریمی در
آن رقابتها پنج گل برای تیم ملی به ثمر رساند
و کمک زیادی کرد تا تیم ملی به مقام سومی
جام ملتهای آسیا برسد .از گلهای او در آن
دوره از رقابتها ،هتتریک فراموشنشدنی
مقابل کره جنوبی در مرحله یکچهارم نهایی
را میتوان نام برد .علی کریمی در همان سال
عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را از آن خود
کرد و در نهایت هم راهی باشگاه بایرن مونیخ
آلمان شد.
قبل از انتخاب کریمی ،هفت ه گذشته علی
دایی آقای گل جهان هم به عنوان بهترین
مهاجم تاریخ جام ملتهای آسیا با رای کاربران
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا انتخاب شده
بود.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد .و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،کلیه مراحل
ثبت نام در سایت مذکور را جهت دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام کرده و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند.
محل دریافت اسناد مناقصه :مناقصه گران جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس  www.setadiran.irمراجعه نمایند.
مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد

از ساعت  12ظهر مورخ  97/07 /21تا ساعت  12ظهرمورخ 97/07/26

آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد

تا ساعت  14مورخ 97/08/06

آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه ساختمان
شماره دو

تا ساعت  14مورخ 97/08/06

تاریخ گشایش پاکات مناقصه

ساعت 9صبح مورخ 97/08/07

مدت اعتبار پیشنهاد

 3ماه

ضمنا مناقصه گران جهت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه به اداره پیمان و رسیدگی و همچنین جهت ارائه پاکت الف (تضمین شرکت
در مناقصه) و پاکت ب (اسناد مناقصه و مدارک مورد نیاز و  )...در موعد مقرر به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی به آدرس بوشهر ابتدای بلوار
سپهد قرنی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ساختمان شماره  2مراجعه نمایند.
* براي کسب اطالعات بیشتر به تارنماي http://iets.mporg.irمراجعه نمایید .در ضمن هزینه کارمزد سامانه ستاد و درج آگهي برعهده
برنده مناقصه خواهد بود.
* اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  021-41934می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول97/7/19 :
97/7/21
تاریخ انتشار نوبت دوم :
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان بوشهر
8237

باشید تا آخر مسابقات  ۱۰تیم هم در لیگ برتر
باقی نمی مانند و یکی ،یکی تیم هایی که بدون
برنامه وارد شدند ،کنار می کشند .هر تیمی که
 ۱۰۰میلیون ورودی می دهد ،نباید به همین راحتی
وارد لیگ شود.
لیگ برتر شبیه جام رمضان شده است!
کمیته انضباطی وقتش از تعداد زیاد شکایت
بازیکنان پر شده و هیچ کاری هم نمی تواند برای
وصول طلب بازیکنان انجام دهد .وقتی هم انتقاد
می کنیم ،چرا این اتفاقات می افتد ،آقایان مسئول
جواب هایی می دهند که برای خودشان قانع کننده
است! من فکر می کنم این مسابقات بیشتر شبیه
جام رمضان است تا لیگ برتر! کال شاید  ۵۴،تیم
درست و حسابی پول بازیکنان را بدهند وگرنه در
بقیه تیم ها بازیکنان باید مجانی بازی کنند!
خارجیها هم از وضعیت ما خبر دارند
متاسفانه بازیکنان ملی پوش هم با قراردادهای
پایین به تیم های مختلف رفتند .این اخبار و
وضعیت اقتصادی کشورمان به گوش خارجی ها
هم می رسد .تیم های خارجی هم پیشنهاداتشان
را به بازیکنان ایرانی پایین می آورند .من سال قبل
از ترکیه  ۳۰۰هزار یورو پیشنهاد داشتم؛ اما امسال

چون می دانند بازیکنان ایرانی مجبور هستند با
رقمهای پایین قرارداد ببندند ،پیشنهادشان را پایین
آوردند .من هم مجبور نیستم و به همین خاطر
نرفتم.
تیم ها کمبود بازیکن دارند
نمی دانم برخی تیم ها بازیکنانشان را از کجا
آورده اند .در روزهای اخیر وقتی وضعیت تیم ها را
جویا شدم ،اسامی بازیکنانی را شنیدم که اصال آنها
را نمی شناسم .نمی دانم این نفرات قبال کجا بودند.
به خاطر افزایش تعداد تیم ها باشگاه ها مجبور
شدند از هر جا که شده ،بازیکن جذب کنند .خیلی
از باشگاه ها هم کمبود بازیکن دارند.
به فکر خط خوردن یا نخوردن از تیم ملی نیستم
تیم ملی برای من اهمیت دارد و همیشه هم با
تمام وجود برای تیم ملی بازی کردم .با این حال
وقتی تصمیم گرفتم که در لیگ برتر بازی نکنم،
به این فکر نکردم که تیم ملی را از دست بدهم یا
خیر .اگر به من نیاز داشتند که سال آینده دعوت
می شوم و سعی می کنم مثل همیشه آماده باشم.
اگر هم نه که مشکلی ندارم و به لیگ سال آینده
فکر می کنم .تصمیم با خودشان است که مرا در
تیم ملی بخواهند یا خیر.

متن آگهی
خواهان رونوشت حصروراثت راضیه صفری سروک فرزند داراب به شرح دادخواست
تقدیمی ثبت شده به کالسه  9709987430300591از این دادگاه درخواست گواهی
حصر وراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان بهرام مومن نسب در اقامتگاه
دائمی خود مورخ 1397/6/12بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر
است به:
-1پرهام مومن نسب فرزند بهرام به ش ش (4221568011فرزند)
-2راضیه صفری سروک فرزند داراب به ش ش (4220060121همسر)
-3گل صنم دوهنده فرزند نوذر به ش ش (420مادر)
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد
تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از
تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به این دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر
خواهد شد.
مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهر یاسوج-راضیه خرام

آگهــی تغییــرات شــرکت هیئــت ورزشــهای همگانــی اســتان البــرز موسســه
غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت  3930و شناســه ملــی  14007606140بــه اســتناد
صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ  01/04/1397تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد :
تأســیس شــعبه در شهرســتان ســاوجبالغ  ،بــه آدرس شــهر هشــتگرد خیابــان
بلــوار امــام خمینــی روبــر وی فرمانــداری کدپســتی بــه شــماره  3361637339بــا
مدیــر شــعبه آقــای داوود کمالــی بــه شــماره ملــی  0321488067افتتــاح گردید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز()266958
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
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آگهی مزایده اموال منقول

حســب پرونــده کالســه  930206اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ماســال بــه موجــب نیابــت قضایــی اعطایی از
شــعبه چهــارم اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری رشــت دعــوی بانــک ملــت گیــالن علیــه شــرکت آرشــام پویش
پلیمــر محکومیــت بــه پرداخــت مبلــغ  1/500/000یورو بابــت اصل خواســته و مبلــغ  599/064/000ریــال هزینه
دادرســی و حــق الوکالــه در حــق محکــوم لــه و مبلــغ  1/197/075/000ریــال نیــم عشــر اجرایــی در حــق صندوق
دولــت کــه امــوال منقولــی از محکــوم علیــه توســط محکــوم لــه تعرفــه و بــه حیطــه توقیــف درآمــده و توســط
کارشناســان رســمی دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توصیــف اجمالــی گردیــده اســت :دو خــط ماشــین
آالت اکســترود مــدل  MCM/92V-36d-350r.p.mجهــت تولیــد کامپانــد پلیمــری بــرای روکــش کابــل و
لولــه بــه ظرفیــت  700الــی  1000کیلوپــرم در ســاعت ســال ســاخت  2008میــالدی شــرکت ســازنده
 ICMA SAN GIORGIOکشــور ایتالیــا متعلــق بــه شــرکت آرشــام پویــش کــه بــا توجــه بــه جمیــع
جهــات قیمــت آن  71/055/461/000ریــال بــرآورد گردیــده اســت .بنابرایــن مقــرر شــده ملــک مذکــور از طریــق
مزایــده حضــوری در روز شــنبه مــورخ  97/8/5از ســاعت  10الــی  11در دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری
ماســال بفــروش برســد مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع بــه کســی کــه باالترین قیمــت را پیشــنهاد کند
فروختــه مــی گــردد شــخص خریــدار ده درصــد بهــای مزایــده را بایــد فــی المجلــس پرداخــت و مابقــی را تــا یک
مــاه از تاریــخ مزایــده پرداخــت نمایــد در غیــر ایــن صــورت ده درصــد اولیــه پــس از کســر هزینــه هــای اجرایــی
بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد و کســانی هــم کــه مایلنــد در مزایــده شــرکت کنند تــا  5روز
قبــل از برگــزاری مزایــده در دفتــر اجــرا حاضــر تــا مقدمــات بازدیــد فراهــم آیــد و همچنیــن کلیــه هزینــه هــای
نقــل و انتقــال نیــز بــر عهــده خریــدار مــی باشــد.
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کاروان ورزشی ایران در سومین دوره
بازیهای پاراآسیایی  2018اندونزی تاکنون با
کسب مجموع  80مدال ( 30طال 23 ،نقره و
 27برنز) به جایگاه سوم جدول رده بندی توزیع
مدالها صعود کرد.
به گزارش ایرنا؛ این دوره از بازی ها از  14مهر
ماه امسال و با حضور  2هزار  880ورزشکار از
 41کشور در  18رشته ورزشی به میزبانی جاکارتا
آغاز شده است که ایران با  209ورزشکار در 13
رشته تاکنون  80نشان کسب کرد.
بیشترین نشان کاروان ایران به رشته
دوومیدانی اختصاص دارد.
بر اساس جدول توزیع مدال ها ،چین با
کسب  104طال 52 ،نقره و  39برنز در صدر
جدول و کره جنوبی با  39طال 31 ،نقره و 26
برنز در سکوی دوم قرار دارند.

غیبت دژاگه و نظارت دقیق
کیروش بر عملکرد دروازهبانها
تمرین تیم ملی فوتبال دیروز با غیبت یکی از
کاپیتانهای تیم ملی برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،چهارمین جلسه از تمرین
تیم ملی فوتبال ایران در پژوهشگاه صنعت
نفت برگزار شد .این تمرین با حضور  ۲۷بازیکن
و با غیبت اشکان دژاگه و مرتضی پورعلی
گنجی زیر نظر کیروش آغاز شد.
به گفته مدیر رسانه تیم ملی اشکان دژاگه به
علت خستگی در عضالت ناحیه پا تمرین خود
را در کمپ تیمهای ملی انجام داد و مرتضی
پورعلی گنجی نیز زیر نظر فیزیوتراپهای تیم
ملی به مداوای پای مصدوم خود میپردازد.
تمرین روز گذشته همانند روزهای قبل با
تقسیم بازیکنان به چند گروه و گرم کردن
بدنها آغاز شد که سردار آزمون و مهدی طارمی
به دفعات بر سر تصاحب توپ به شوخی کردن
با هم پرداختند .در این تمرین دروازهبانها در
قسمت مجزایی زیر نظر الکساندرو لوپز تمرین
کردند که کیروش از وسط زمین عملکرد آنها را
به دقت زیر نظر داشت.
سرمربی پرتغالی در روزهای گذشته نیز
مرتبا نکاتی را به چهار دروازهبان تیم ملی
گوشزد کرده است و به آمادگی و انتخاب
بهترین دروازهبان تیمش اهمیت باالیی
میدهد.
تنها  ۱۵دقیقه ابتدایی این تمرین با
حضور خبرنگاران آغاز شد و با آغاز تمرینات
تاکتیکی اهالی رسانه تمرین تیم ملی را ترک
کردند.

شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گچساران
دادنامه
پرونده کالسه  9709987450200656شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان
گچساران تصمیم نهایی شماره 9709977450200699
خواهان  :آقای سعید شاکری فرزند قدرت اله با وکالت خانم فاطمه ملکی فرزند
فریبرز به نشانی استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان گچساران – شهر دوگنبدان
– خ بشارت پاساژ خیام طبقه دوم
خوانده  :آقای مصطفی مرادی سونجی به نشانی مجهول المکان
خواسته ها  -1 :مطالبه وجه بابت -2...تامین خواسته
به تاریخ  1397.07.15در وقت فوق العاده جلسه شعبه دوم شورای حل اختالف
گچساران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل شده است خواهان به شرح باال به
طرفیت خوانده دادخواستی به خواسته فوق اقامه و درخواست رسیدگی و صدور
قرار تامیین خواسته به استناد مدارک موجود پرونده نموده است که پس از قبول
دادخواست و ثبت آن به کالسه فوق پرونده تحت نظر قرار دارد با مالحظه جمیع
محتویات پرونده و با اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ختم رسیدگی را اعالم
نموه و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
(قرار تامیین خواسته)
نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامیین خواسته نموده
چون ارکان و شرایط درخواست قرار تامین خواسته فراهم میباشد لذا به استناد ماده
 292قانون تجارت و مواد  116 ، 108و  117قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامیین
خواسته معادل مبلغ  140.000.000ریال از اموال بالمعارض خوانده تا پایان رسیدگی
صادر و اعالم میدارد .این قرارداد پس از ابالغ قابل اجراء و ظرف  10روز پس از ابالغ
قابل اعتراض در این شعبه می باشد.
سید عنایت اله کشاورزی
قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان گچساران
م الف 498 /

گواهینامه صالحت پیمانکاری شرکت فنی مهندسی عمران برج شهر ساز در رشته
راه وترابری و ساختمان در پایه  ۵به شماره ثبت  ۷۳۱۶به نام سید حسن حسینی
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