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پرسپولیسگناوهامسال
متفاوت وارد می شود
مرتضی خضری :لیگ دسته
خبـــــر
دوم فوتبال کشور به نقطه آغاز
رسید .لیگی که امسال برای
فوتبالیهای گناوه جذاب است .در گناوه اهالی
فوتبال به پرسپولیسی عادت داشتند که در یک روز
مانده به آغاز مسابقات به دنبال ثبت قرارداد بود .این
تیم تا هفتهها ناآماده و بهم ریخته وارد زمین میشد.
سرخها تنها با فریادهای ممتد نادر جعفری به پیش
میرفتند .آن پرسپولیس با هزار آیه و ترفند در لیگ
ماندگارمیشد.پرسپولیسباتمامتجربهایکهداشت
و اجرای تمام ترفندها در فصل گذشته ناکام بود .با
سقوط پرسپولیس تشکیالت جدیدی در این تیم پا
گرفت؛یکبرنامهریزیصحیحوتشکیلاتاقفکری
مقتدر باعث شد تا پرسپولیس با خرید امتیاز در لیگ
دسته دوم دیده شود.
امسالباپرسپولیسمتفاوتیدرگناوهروبروهستیم.
از حضور نماینده گناوه در لیگهای دسته دوم و
سوم بیش از دو دهه گذشته است .پرسپولیس طی
این مدت روندی ناموزون داشت ولی امسال ناگهان
متحول شد .دو اردوی تدارکاتی ،تمرینات مداوم و
جذب بازیکنان باکیفیت از پرسپولیس یک مدعی و
تیمیدگرگونشدهساخت.بااینشرایطپرسپولیس
امید زیادی به صعود دارد .پرسپولیس در این فصل
مانند گذشته در دست نادر جعفری منفرد است و با
تفکرات این مربی به زمین میرود .جعفری منفرد با
ترکیبی از بازیکنان لیگ ۱و ۲کشور در تعقیب لیگ
دسته اول کشور است .این تیم بهترین فرصت را دارد
تا با گناوه برای اولین بار راهی لیگ دسته اول فوتبال
کشورشود.
نماینده گناوه در درون دروازه رسول باجوند را از
پاالیش نفت آبادان گرفته است .در کنار باجلوند نام
جمشید جانفزا هم دیده میشود .پرسپولیس در خط
دفاعی یکی از بهترینهای لیگ دسته اول کشور را
دارد .امیر تهمورثی با کولهبار گرانی از تجربه حاال
در خط دفاعی پرسپولیس است .این بازیکن نقطه
اتکای پرسپولیس در خط دفاعیست .در این خط
حسین موجی بازیکن فصل پیش ایرانجوان بوشهر،
محمد سیاه بازیکن کارون اروند خرمشهر ،حبیب
حبیبپور بازیکن فصل پیش نفت و گاز گچساران،
رضاهاشمیبازیکنشهرداریتبریز،محمدپورشاکر
بازیکنشاهینبوشهر،عارفنصاریبازیکنپاالیش
آبادان و رضا خدری هم حضور دارند.
در خط دفاعی امیرحسین موسایی بازیکن جوان
گناوهای هم حضور دارد .موسایی فصل گذشته
در رده سنی جوانان با شاهین بوشهر در لیگ برتر
جوانان کشور خوش درخشید .رضا بلیوند هم در
خط دفاعی پرسپولیس است .این بازیکن نیم فصل
دوم با استقالل خوزستان قرارداد بست.
پرسپولیس در خط هافبک و حمله هم یازده بازیکن
آماده در اختیار دارد .جواد کنار دنگی ،رضا احمد
شاهی و محمود داریزاده سه بازیکنی هستند که
از لیگ یک به پرسپولیس پیوستهاند .عباس مقدم
کیا و رشید دریس هم سابقه بازی در پرسپولیس
گناوه را دارند .این دو فصل گذشته را با تیمهای
اروند خرمشهر و پاالیش پخش آبادان سپری کردند.
افشین محمدی ،محمد دهقان و محمد حسن برفی
هم از چهرههای شناخته شده در فوتبال استانبوشهر
هستندکهباپرسپولیسقراردادبستهاند.ستارخدری
و فرشید خضری از باسابقههای این تیم هستند.
فرشید خضری کاپیتان سالهای گذشته این تیم
است که سال گذشته به دلیل حضور در شورای
شهر گناوه و مصدومیت کمتر در میادین دیده شد.
علی خرمآبادی و موسایی جوانهای پرسپولیس در
این رقابتها هستند .خرمآبادی هم سابقه حضور در
شاهین بوشهر را دارد.
پرسپولیس با این اندوخته توقعات زیادی ایجاد کرده
است.
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آگهيمزايده

در اجراي پرونده شماره 970281دادگاه عمومي
برازجان به جهت فروش ملك مشاعي متعلق به
آقاي شكراله خسروي فرزند حسن و خانم
خاتون آذرخزين فرزند احمد مورد فروش و
مزايده يكباب منزل مسكوني واقع در خ هفت
تير كوچه شهيد جمالي كوچه  21پالك  5با
متراژ  229/51متر عرصه و  180متر مربع اعياني
در اجراي تبصره ماده  34قانون اجراي احكام از
طرف آقاي احدي از مالكين در اختيار اجراي
احكام قرار گرفته است و از ناحيه كارشناس
رسمي دادگستري به مبلغ  950000000ريال
ارزيابي گرديده است در تاريخ  1396/7/19از
ساعت  9الي  12در محل اجراي احكام حقوقي
دادگستري برازجان به مزايده گذاشته ميشود.
طالبين مي توانند در مزايده شركت نموده در
صورتيكه برنده مزايده شوند  %10از قيمت
فروش از وي اخذ و پس از انجام تشريفات
قانوني ملك پس از تائيد صحت مزايده و
دستور دادگاه به خريدار تحويل خواهد شد/.
مدير اجراي احكام حقوقي دادگستري
شهرستاندشتستانعاملي
شماره م الف696/

سال چهاردهم شماره  1012چهارشنبه  21شهریور 1397

ورزش

فرشید پاداش مهاجم پارس جنوبی جم:

دوست دارم در لیگ برتر هم آقای گلی را تجربه کنم!
فرشید پاداش در گفت و گو با
خبرنگاراراندربارهشرایطتیمش
در آستانه دیدار با پیکان در جام
حذفی بیان کرد :شرایط نسبتا
خوبی داریم .تمرینات خود را به
صورت منظم زیر نظر کادرفنی
انجاممیدهیم.دوبازیتدارکاتی
مناسب هم داشتیم که بسیار به ما
کمک خواهد کرد تا بتوانیم آماده
مسابقهباپیکانشویم.
او که سال گذشته عنوان آقای
گلی لیگ دسته اول را به دست
آورد ،درباره حضور کم تعداد
خود در ترکیب پارس جنوبی

بیان کرد :این موضوع با نظر
سرمربی تیم صورت گرفته و
من احترام می گذارم .قطعا هر
بازیکنی دوست دارد در ترکیب
تیمش بازی کند و من نیز از این
قاعده استثنا نیستم اما می دانم
که برای این منظور باید تالشم
در تمرینات را بیشتر کنم تا نظر
کادرفنی جلب شود .مطمئن
باشید هر کاری انجام می دهم تا
در اینده بتوانم در ترکیب پارس
جنوبیبازیکنم.
مهاجم پارس جنوبی جم ادامه
داد :آمار گلزنی من در لیگ

دسته اول خداراشکر خوب بود
و توانستم سال گذشته هم آقای
گل لیگ یک شوم.
اما شرایط در لیگ برتر و لیگ
یک متفاوت است .من خیلی
انگیزه دارم تا بتوانم برای پارس
جنوبی هم گل بزنم .در بازی
های تدارکاتی گل های زیادی
برای پارس زده ام اما شرایط
برای بازی های رسمی فرق
دارد .امیدوارم همه چیز خوب
پیش برود و مهره موثری برای
تیممباشم.
پاداش درباره دیدار با پیکان

خاطرنشانکرد:پیکانتیمخوبی
است و مربیان و بازیکنان خوبی
دارد .بد شانسی ما این بوده که
در دور اول جام حذفی با یک
تیم لیگ برتری روبه رو شویم
اما برای برد به زمین می رویم
و امیدوارم به اهدافی که داریم
دست پیدا کنیم و جواز حضور
در مرحله بعدی را به دست
آوریم .همه مجموعه پارس
جنوبی دست به دست همه
داده اند تا در بازی با پیکان پیروز
شویم و در جام حذفی همینطور
تامراحلپایانیپیشبرویم.

نقش طارمی در روزهای بدون سردار
مهدی طارمی در رقابت های جام جهانی
 2018روسیه هم یکی از بازیکنان اصلی و
یکی از بهترین های ایران بود .اگر آن فرصتی
که در آخرین دقایق بازی با پرتغال نصیبش
شد را تبدیل به گل می کرد آن وقت شاید
همه چیز برای او و فوتبال ایران رویایی تر
هم می شد اما ضربه او در وقت های تلف
شده بازی تبدیل به گل نشد .با اینحال بعد از
رقابت های جام جهانی او به تیم باشگاهی
اش الغرافه بازگشت و با این تیم در چهار
مسابقه فصل  1باخت  2برد و  1مساوی به
دست آورد و دو گل نیز به ثمر رساند.
طارمی اما با وجود اینکه یک مهاجم نوک و
گلزن در فوتبال باشگاهی است در تیم ملی
به دلیل حضور مهاجم اول تیم سردار آزمون
معموال نقش های دیگری چون وینگر یا
مهاجم سایه را به عهده می گرفت .حاال اما
در آخرین اردوی تیم ملی ایران برای بازی
برابر ازبکستان طارمی دوست صمیمی و یار
همیشگی اش در خط حمله را در کنارش نمی
بیند .در حالی که عالوه بر سردار آزمون  ،دیگر
مهاجم تیم ملی ایران رضا قوچان نژاد نیز از
تیم ملی خداحافظی کرده ،کاوه رضایی خط

محسن بنگر:

پارس جنوبی را دوست
و اینجا راحتم

خورده و کریم انصاریفرد بیشتر در ماه های
اخیر در پست هافبک بازی کرده به نظر می
رسد شاید این بار طارمی بتواند در تیم ملی
در همان پست مورد عالقه اش یعنی مهاجم
نوک بازی کند .مهدی طارمی از همان اولین
ماه هایی که به عنوان مهاجم اول و اصلی
پرسپولیس در لیگ برتر درخشید مورد توجه
کی روش قرار گرفت و از آن پس همیشه
یکی از بازیکنان ثابت اردوهای او بوده و 30
بار لباس تیم ملی را به تن کرده و  11گل هم
زده است .او همچنین  5پاس گل به همتیمی
هایش و به خصوص سردار آزمون داده است.
طارمی هم مثل سعید عزت اللهی اولین بازی
اش در تیم ملی را برابر تیم ملی ازبکستان
حریف امروز ایران انجام داد ،مسابقه ای که
با تک گل مهدی ترابی به سود ایران به پایان
رسید .او در سومین بازی ملی اش برابر گوام
برای اولین بار با لباس تیم ملی گلزنی کرد و در
این مسابقه دو گل زد .حاال فرصت مناسبی
برای طارمی پیش آمده تا گل های ملی اش
را افزایش بدهد چرا که شاید در این بازی
تدارکاتی باردیگر بتواند در پست اصلی اش و
نزدیک به دروازه حریف بازی کند.

دارم

محسن بنگر را می توان یک الگوی مناسب برای بازیکنان جوان فوتبال
ایران دانست؛ بازیکنی که بعد از طی کردن دوران فوق العاده در تیم
های بزرگی مثل پرسپولیس و سپاهان حاال در  ۳۹سالگی همچنان از
نظر بدنی شرایط خوبی دارد و در لیگ برتر توپ می زند .بنگر بعد از
روند خوبی که سال قبل در نفت تهران داشت ،حاال در لیگ هجدهم پیراهن
پارس جنوبی جم را برتن می کند و امیدوار است بتواند روزهای خوبی را در این تیم سپری کند.
بنگر در گفت و گو با خبرنگاران درباره حضورش در پارس جنوبی ،شرایط بدنی خودش ،انتقادهایی
که به سن او می شود و برخی موضوعات دیگر صحبت هایی را انجام داد که ماحصل آن را در
ادامه می خوانید:
پارس جنوبی را دوست دارم و اینجا
راحتم
من قبل از اینکه به پارس جنوبی بروم،
چند ماه با تیم تمرین نداشتم و کمی بدنم
عقب بود .با این حال روز به روز بهتر
شدم و االن تقریبا آماده ام .البته ۲۰ ،۱۰
درصد دیگر جا دارد که بدنم بهتر شود
که به این سطح می رسم .پارس جنوبی
را هم دوست دارم؛ در این تیم رفاقت ها
زیاد است و کادرفنی خوبی باالی سر تیم
است .مدیریت باشگاه آقای رضاییان هم
آدم خوبی است و اینجا راحت هستم.
کاری به کار کسی ندارم و کسی هم کاری
به من ندارد .از شرایطم راضی هستم و
دوست دارم در اینجا بهترین بازی هایم
را انجام بدهم.
پرسپولیس دوم؟ مگر پارسال فروزان
استقاللیاینجانبود؟
این حرف ها درست نیست؛ رحمان
احمدی از پیکان به پارس جنوبی آمد،
محمد نوری از تراکتورسازی آمد و روح
اهلل سیف اللهی از سیاه جامگان .خود من
هم از نفت تهران به پارس جنوبی پیوستم.
این مساله درست نیست که بگویند ما
پرسپولیس دوم شده ایم و من اصال نمی
دانم یعنی چه! مگر پارسال که محسن

فروزان که استقاللی است ،اینجا بازی
نمی کرد؟ چرا االن شده ایم پرسپولیس
دوم؟ این مسائل را قبول ندارم.
بازیکنان جوان پارس احترام نگه می دارند
سعی می کنم که تجربیاتم را به بازیکنان
جوان تر انتقال بدهم .روی نیمکت ،داخل
هتل و هر جایی که باشیم ،سعی می کنم
به جوان تر ها کمک کنم .بازیکنان ما همه
بچه های خوبی هستند که احترام نگه می
دارند .من هم برایم فرقی نمی کند ،اگر
بازی کنم یا نکنم هدفم موفقیت تیم است
که انشااهلل با همت جمعی به آن می رسیم.
نتوانستند جای من و سیدجالل و پژمان را
بگیرند ،زورشان آمده
سن در فوتبال یک عدد است؛ شما اگر به
تمرینات ما بیایید می بینید که من زودتر
از همه می آیم و دیرتر از همه می روم.
فوتبالیست باید بدنش سالم باشد و خوب
زندگی کند .بازیکنی که خوب تمرین
کند ،می تواند خوب بازی کند .انتقادها از
سن من را کسانی انجام می دهند که می
خواستند افراد دیگری را جای امثال من،
سیدجالل ،پژمان منتظری و … به فوتبال
بیاورند اما حاال که به هدفشان نرسیدند،
زورشان آمده و می گویند سن بنگر و بقیه
باال است.

امیدوارم در بازی های رسمی گل بزنم
خداراشکر می کنم که در دو بازی
تدارکاتی قبلی پارس جنوبی توانستم
برای تیمم گلزنی کنم .امیدوارم در بازی
های رسمی نیز بتوانم گل بزنم و جواب
اعتماد تارتار و رضاییان را به خوبی
بدهم.
میخواهیمسهمیهآسیاییبگیریم
دوست داریم با پارس جنوبی جم در
باالی جدول باشیم و انشااهلل سهمیه
آسیایی بگیریم .البته این تیم مهره های
زیادی را در ابتدای فصل از دست داده اما
تیم خوبی است و با تالش زیاد امیدوارم
سهمیه آسیایی بگیریم و دل مردم جم را
خوشحالکنیم.
همه به لیگ دویی ها خوردند ،ما به پیکان
همه تیم های لیگ برتری در جام حذفی
به تیم های لیگ یکی و دویی خورده اند،
اما ما باید با پیکان بازی کنیم .عیب ندارد.
این بازی هم خوبی های خودش را دارد.
انشااهلل جام حذفی را قوی شروع کنیم.
ما هیچ تیمی را دست کم نمی گیریم.
حریف مان پیکان است که کادرفنی و
بازیکنان خوبی دارد .امیدوارم خدا به ما
نگاه کند و بتوانیم تا آخرین روز در جام
حذفیبمانیم.

امیدوارم پرسپولیس و استقالل صعود
کنند
پرسپولیس و استقالل هردو بازی رفت
خود مقابل تیم های قطری را واگذار
کردند .به هر حال هردوی آنها سهمیه
ایران هستند و ما به عنوان هوادار فوتبال
دعا می کنیم که در بازی برگشت جبران
کنند و هردوی آنها به نیمه نهایی برسند
تا در جمع  ۴تیم برتر آسیا دو نماینده
باشیم.
گوش به حرف های بعضی نمی دهم
تا زمانی که بدنم خوب باشد ،بازی می
کنم .به حرف های بعضی هم گوش نمی
دهم .تا زمانی که بتوانم در لیگ برتر بازی
کنم ،جلو می روم و اگر هم نشد ،دیگر
نیستم .شاید امروز ،شاید فردا ،شاید یکماه
یا یکسال دیگر .معلوم نیست .تا هر زمانی
که بدنم خوب باشم ،جلو می روم و بازی
می کنم.
از مردم جم تشکر می کنم
از مردم شهرستان جم بابت محبتی که به
من داشتند ،تشکر می کنم .آنها واقعا به
من لطف داشتند و با اینکه گلزنی وظیفه
من نیست اما امیدوارم در بازی های
رسمی بتوانم گل بزنم و لطف شان را
جبران کنم.

اکبرفرید:

بهقهرمانینزدیکیم

گفتگو  :عبدالرضا کللی
اکبر فرید پس از پیروزی تیمش در برابر تیم شهریار ساری
در گفتگویی اظهار داشت  :خوشبختانه با حمایتهای مدیر
عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی
و مدیر عامل باشگاه ،درایت کادر فنی و تالش بازیکنان
تیم روند بسیار خوب و بی حاشیه ای طی می کند و با
پیروزی  ۵بر  ۲که امروز در تیم شهریار ساری بدست
آوردیم گامی دیگر برای رسیدن به قهرمانی برداشتیم که
این مهم را به مردم خوب استان بوشهر که همواره حامی
تیم بوده اند تبریک عرض می کنم.
مدیر تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی افزود  :رقابتهای
این فصل لیگ برتر پارس جنوبی نسبت به فصول قبل
از کیفیت باالتری برخوردار است و در این بین تمام
تیمها در برابر پارس جنوبی با انگیزه بیشتری ظاهر می
شوند که همین امر رقابتها را سخت و فشرده کرده اما
ارائه بازیهای حساب شده که با اتحاد و همدلی هم
همراه بوده باعث بدست آمدن نتایج دلخواه و صدر
نشینی شده است.
فرید در خاتمه در خصوص میزبانی مناسب باشگاه
شهریار ساری گفت  :شرایط برگزاری بازی امروز
بسیار مساعد بود و مسئوالن سازمان لیگ  ،باشگاه
شهریار ساری  ،آقای بهروان رئیس هیات فوتبال استان
مازندران  ،نیروی انتظامی ساری و مردم خوب ساری
که در ورزشگاه حضور داشتند ،زحمات زیادی برای
انجام یک رقابت زیبا و جوانمردانه متحمل شدند که
جای تقدیر دارد.

موضوع  :الصاق آگهي مزايده (دستور به ضابط)
به :اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي دشتستان
بسمهتعالي
در اجراي نيابت شماره  970512مورخ 1397/06/18
صادره از شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري
شهرستان دشتستان (برازجان) پالك ثبتي شماره
 894فرعي از  2825شش دانگ يك باب خانه
به مساحت  557/02متر مربع واقع در واقع
در روستاي درودگاه كه طبق نظر كارشناس
رسمي دادگستري  704/479/000ريال
قيمت گذاري گرديده است جهت وصول
مطالبات محكوم له خانم مرضيه نعيمي كه
از ناحيه اين اجراي احكام توقيف گرديده
است در تاريخ  1397/07/16روز دوشنبه ساعت  12الي 13
در محل شعبه اجراي احكام دادگاه عمومي سعدآباد به مزايده
گذاشته ميشود طالبين ميتوانند يك هفته قبل از تاريخ مزايده به
اجراي احكام دادگاه سعدآباد مراجعه و از مال توقيفي ديدن و
بازديد نموده در جلسه مزايده شركت نمايند مبلغ ده درصد
به عنوان وديعه از متقاضيان اخذ ميشود و در جلسه مزايده
شركت داده حواهند شد كسي كه باالترين رقم پيشنهادي را
ارائه دهد برنده مزايده خواهد بود مال توقيفي پس از پرداخت
بهاي كامل آن و تصويب دادگاه در مورد صحت مزايده به
برنده مزايده تحويل خواهد شد.
قاضي اجراي احكام دادگاه عمومي سعدآباد -علي بهي نيا
1397/06/18
شماره م الف697/

آگهيمزايده
به استناد پرونده اجرائي به كالسه  961660صادره
از شعبه  11دادگاه حقوقي يزد كه جهت وصول
مطالبات آقاي امير حسين مازيار زاده از حسين هنر
دوست فرزند محمد كه در اجراي تبصره ماده 34
قانون اجراي احكام از طرف آقاي امير حسين مازيار
زاده محكوم له در اختيار اجراي احكام قرار گرفته
است و از ناحيه كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ
 981/000/000ريال ارزيابي گرديده است در تاريخ
 97/7/17از ساعت  9الي  12در محل اجراي احكام
حقوقي دادگستري برازجان به مزايده گذاشته ميشود.
طالبين مي توانند در مزايده شركت نموده در صورتيكه
برنده مزايده شوند  %10از قيمت فروش از وي اخذ
و پس از انجام تشريفات قانوني ملك پس از تائيد
صحت مزايده و دستور دادگاه به خريدار تحويل
خواهد شد/.
دفتر اجراي احكام حقوقي دادگستري شهرستان
دشتستان–عاملي
شماره م الف695/

