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پایان روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹

چراغ اول برای کشتی ایران روشن شد
یادبود شهید مدافع احمد اعطاییمدال برنز جهان روی سینه عبدولی نشست

تفرقه، شّر است
 شــهید مدافع حرم»احمد اعطایی« متولد
۷ شهریور ۱۳۶۴ و ساکن محله فالح تهران بود 
و مهندسی برق می خواند. او داوطلبانه برای دفاع 
از حرم عقیله بنی هاشــم و مردم مظلوم سوریه، 
راهی آن دیار شــد که در ۲۱ آبان ۹۴ و آخرین 
روز مــاه محرم الحرام، همراه با ســه تن دیگر از 
»مسعود  موســوی«،  مصطفی  دوستانش»سید 
عســگری« و »محمدرضــا دهقــان امیری« به 
شهادت رســید. یکی از ویژگی های این شهید، 

عشق و عالقه وافرش به والیت فقیه بود. آن طور که همسرش در مصاحبه ای بیان 
کرده، وی یک تابلو درست کرده و جلوی ورودی منزل نصب کرده بود که روی آن 
نوشته شده بود »هر که دارد بر والیت بدگمان، حق ندارد پا گذارد در این مکان« 
والیتمداری شــهید اعطایی در وصیت نامه وی نیز آشکار است. آنچنان که نوشته 
است: »گـوش به امر رهبر انـقالب و دنباله رو ایشان ، هر چه امر می کننـد بی چون 
و چرا بپذیـرید، کـــه واهلل سعادتتان در همین است... پشتیبان ولی امر مسلمین 
حضرت آیت اهلل امـــام خــامنه ای باشـید،که او نوری است از انوار رسـول اهلل )ص( 
که بر حـــق او ولی و صاحب ماســت.« وحدت بین نیروهای انقالبی نیز از دیگر 
دغدغه های این شهید بود که در وصیت نامه اش نوشت: »اگر کسی میـانتان با علت 
یا بدون علـت تفرقه انداخت آگاهـــانه یا نا آگاهانه صحبت هایـی کرد که باعـث 

دوری شما از هم می شود، با تدبیر و تفکر به جا دفع شر کنید.«

حدیث دشت عشق

صفحه 9
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳9۸ 
۱۶ محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲۸۳

کوالک قوچان نژاد در بازگشت به لیگ هلند
تیم فوتبال زوله موفق شــد با درخشش رضا قوچان نژاد با نتیجه ۶ بر ۲ 

حریف خود را شکست دهد.
رضا قوچان نژاد ملی پوش ســابق فوتبال ایران که دو هفته پیش به لیگ 
هلند برگشت و به تیم زوله پیوست در نخستین بازی خود برای این تیم برابر 
والویک درخشان ظاهر شد و توانست علیرغم نیمکت نشینی در نیمه اول، در 
این دیدار پوکر )به ثمر رساندن چهار گل در یک بازی( کند.مهاجم ایرانی زوله 
در حالــی که تیمش با نتیجه ۲ بر یک عقب بود، در دقیقه ۵۶ به بازی آمد و 
توانست در دقایق ۶۰، ۸۱، ۸۳ و ۸۸ گلزنی کند و عامل دومین برد تیمش در 
اردوی ویژه هلند شود. تیم زوله در پایان موفق شد با نتیجه ۶ بر ۲ به برتری 

برسد و در جایگاه دهم جدول قرار بگیرد.
کالدرون: باید مقابل صنعت نفت 
فوتبال مورد عالقه ام را بازی کنیم

سرمربی پرسپولیس گفت: از کیفیت تیم در دو بازی نخست راضی نبودم 
چرا که دوست دارم فوتبال قشنگ تری بازی کنیم.

گابریل کالدرون ظهر دیروز در نشست خبری پیش از دیدار با صنعت نفت 
آبــادان گفت: هر بازی برای ما حکم یک فینال را دارد. باید این بازی را ببریم. 
باخت مقابل تراکتور موجب افزایش مســئولیت ما در این بازی شده است. این 
هفته خوب کار کردیم و به نظرم تیم آماده اســت. از کیفیت تیم در دو بازی 
نخست راضی نبودم چرا که دوست دارم فوتبال قشنگ تر و بهتری انجام دهیم. 
مشخص اســت که بازیکنان نیاز به زمان بیش تری دارند.او ادامه داد: باید این 
بازی را ببریم و فوتبال مورد عالقه من را بازی کنیم. کالدرون درباره محرومیت 
بیرانوند و اظهارنظر این بازیکن مبنی بر خداحافظی از فوتبال ایران خاطرنشان 
کرد: همیشــه نظرات و تصمیمات کمیته انضباطی را قبول داشــتم و احترام 
می گذارم. اکنون احترام بیشــتری برای تصمیمی که درباره بیرانوند گرفتند، 
قائل هستم. بیرانوند یک بازیکن بین المللی در فوتبال ایران است. به عنوان یک 
خارجی انتظار دارم که حمایت بیش تری از او انجام شود. به خصوص در جمع 

فوتبال باید از او بیش تر حمایت شود.
فغانی از ایران رفت

داور بین المللی فوتبال کشورمان برای ادامه زندگی راهی استرالیا شد.
علیرضا فغانی داور بین المللی فوتبال کشورمان که چندی پیش اعالم کرد 
برای ادامه زندگی ایران را ترک خواهد کرد بامداد امروز همراه با خانواده اش راهی 
استرالیا شد. فغانی چندی پیش اعالم کرد که برای زندگی در استرالیا، اقامت این 
کشور را گرفته اما همچنان در میادین بین المللی به نام ایران در مسابقات قضاوت 
خواهد کرد. به احتمال فراوان، فغانی در لیگ کشور استرالیا قضاوت خواهد کرد و 

در صورت دعوت به ایران برای قضاوت، راهی کشورمان خواهد شد.
پرسپولیس- صنعت نفت؛ پایان بازی های هفته سوم 

بعد از ۴ روز
آخرین دیدار هفته ســوم لیگ برتر عصر امروز در ورزشگاه آزادی بین دو 
تیم پرسپولیس تهران و صنعت نفت آبادان برگزار می شود تا باالخره بازی های 
این هفته بعد از ۴ روز به پایان برســد. این مســابقه برای سرخپوشان بسیار 
ویژه اســت. آخرین بازی لیگ قبل از دربی می تواند روی عملکرد پرسپولیس 
تاثیرگذار باشد. سرخپوشــان در هفته دوم مقابل تراکتور سازی تبریز شکست 
خوردند تا اکنون با ۳ امتیاز در رده هشــتم جدول قرار بگیرند اما نفت آبادان 

بدون باخت و ۴ امتیاز سه پله باالتر از سرخپوشان تهرانی است.
پرسپولیس در این مسابقه به دنبال ۶ امتیازی شدن قبل از دربی است. برد 
خانگی در آستانه دربی می تواند برای کالدرون و شاگردانش بسیار روحیه بخش 
باشد.دراگان اسکوچیچ سرمربی کروات صنعت نفت هم فوتبال ایران و هم تیم 
پرســپولیس را به خوبی می شناسد. او با جو ورزشگاه آزادی هم آشنایی کامل 
دارد. بنابراین گرفتن سه امتیاز برای پرسپولیس راحت نخواهد بود. صنعت نفت 
دو گل زده و یک گل خورده دارد اما پرسپولیس در دو بازی یک گل زده و یک 
گل خورده است. باید دید پرسپولیس قبل از دربی به امتیاز ۶ خواهد رسید یا 

اسکوچیچ سرخپوشان را در ورزشگاه آزادی متوقف می کند.

آغاز اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر 
برای مسابقات جام جهانی

تیم ملی شمشــیربازی اسلحه سابر با ۶ شمشیرباز و برای حضور در 
مسابقات جام جهانی مصر و انتخابی المپیک وارد اردوی آماده  سازی شد.

مجتبــی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبــری، محمد فتوحی، فرزاد باهر 
ارسباران، نیما زاهدی و جواد میرحسینی ترکیب اردونشینان تیم ملی شمشیربازی 
اســلحه سابر هستند که از روز گذشته دور جدید تمرینات خود را زیر نظر پیمان 
فخری و در محل آکادمی ملی المپیک آغاز کردند. شمشیربازی اسلحه سابر ایران 
که در مســیر رقابت های گزینشی المپیک قرار دارد، حضور در جام جهانی مصر را 
پیش رو دارد. این رقابت ها جایگزین یک دوره جام جهانی شــده که قرار بود اواخر 
آبان ماه به میزبانی الجزایر برگزار شود. جام جهانی مصر ششمین مرحله رقابت های 
انتخابی المپیک در رشته شمشیربازی اسلحه سابر به حساب می آید که هفته اول 
آبان ماه برگزار خواهد شــد. تیم ایران با چهار شمشــیرباز در این رویداد شرکت 
می کند.  کسب رنکینگ دهم انفرادی توسط مجتبی عابدینی و در اختیار گرفتن 
جایگاه ششم جهان در بخش تیمی، نتیجه حضور شمشیربازان ایران در پنج رویداد 

ابتدایی برای کسب امتیاز المپیک بود.

پرتاب بطری و اخراج برانکو از تیم عربستانی!
برانکو ایوانکوویچ ســرمربی تیم فوتبال االهلی عربستان سرنوشت 
تلخی در این تیم داشت و بعد از باخت به تیم الوحده در هفته سوم لیگ 

عربستان از سمتش برکنار شد.
تیم فوتبال االهلی عربستان شب گذشته در هفته سوم لیگ عربستان برابر تیم 
الوحده قرار گرفت و با نتیجه یک به ۲ شکست خورد. در جریان این مسابقه و زمانی 
که االهلی از حریفش عقب بود، تماشاگران این تیم به سمت برانکو بطری و اشیای 

زیادی پرتاب کردند تا عصبانیت خود را از عملکرد این مربی ُکروات نشان بدهند.
این باخت کافی بود تا مدیران تیم االهلی دست به کار شوند و باالخره تصمیم 
خود را برای برکناری برانکو ایوانکوویچ ســرمربی تیمشان عملی کنند. منصور بن 
مشعل مدیر باشگاه االهلی بعد از این مسابقه اعالم کرد که برانکو از سمتش برکنار 
شده است. به این ترتیب عمر کاری برانکو در تیم عربستانی به هفته چهارم هم نرسید. 
این مربی ابتدا در لیگ قهرمانان آسیا یک باخت و یک برد مقابل الهالل به دست آورد 
ولی نتوانست راهی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا شود. برانکو سپس 
کارش را در لیگ عربســتان با نتیجه تساوی آغاز کرد و در هفته دوم پیروز شد. در 
واقع وی با یک برد، یک باخت و یک تساوی در لیگ عربستان از سمتش برکنار شده 
است! برانکو در مدت حضورش در االهلی مشکالتی را با عمر السوما مهاجم محبوب 
االهلی داشت و شاید این موضوع هم در شکراب شدن ارتباط وی با هواداران بی تاثیر 
نبوده باشــد.در حال حاضر کریستین گروس مربی سوییسی که سابقه کار در تیم 
االهلی را دارد، گزینه نخست جانشینی برانکو ایوانکوویچ است. ضمن اینکه محمد 
النمری روزنامه نگار سرشناس عربستانی در اظهارنظری دست به افشاگری عجیبی 
دربــاره برانکو زد و تاکید کرد که این مربی کروات قبل از دیدار برابر الوحده با یک 

باشگاه چینی به توافق رسید و راهی لیگ این کشور خواهد شد.

تکواندوکار وزن ۶8- کیلوگرم ایران گفت: امیدوارم ادامه مسیر برای کسب سهمیه المپیک را به بهترین شکل 
ادامه بدهم و بتوانم بهترین مدال را در این رویداد بزرگ کسب کنم.

 میرهاشم حسینی درباره کسب مدال طالی رقابت های گرندپری ژاپن و برداشتن گامی دیگر در راه کسب سهمیه المپیک 
۲۰۲۰ اظهار کرد: پنج مبارزه در این رقابت ها داشــتم که خدا را شــکر توانســتم در هر پنج بازی مقتدرانه ظاهر شوم و بهترین 
عملکرد را داشته باشم. تکواندوکار وزن منهای ۶۸ کیلوگرم با اشاره به اهمیت کسب این مدال در راه کسب سهمیه المپیک گفت: 
خدا را شکر با این مدال طال ۴۰ امتیاز شیرین در مسیر کسب سهمیه گرفتم. ان شاءاهلل به همین شکل جلو بروم و باقی مسیر را 
نیز به خوبی طی کنم و در نهایت سهمیه المپیک را کسب کنم. آرزوی هر ورزشکاری است که در المپیک به میدان برود و من 
هم از این قاعده مستثنی نیستم. ان شاءاهلل در المپیک با برنامه ریزی که فدراسیون و کادر فنی دارند بتوانم خوش رنگ ترین مدال 

را کسب کنم و باعث شادی دل مردم شوم. هدفم کسب بهترین مدال در المپیک است و امیدوارم به این هدف بزرگ برسم.
وی در پایان با قدردانی از حمایت های مردم و خانواده تکواندو گفت: در این مدت حمایت های بســیار خوبی از ســوی مردم 
داشتم. از مجموعه خانواده تکواندو و فدراسیون و همین طور مردم عزیزمان که سر من منت گذاشتند و حمایتم کردند قدردانی 

می کنم. امیدوارم بتوانم در نهایت با مدالی خوش رنگ در المپیک دلشان را شاد کنم.

میرهاشم حسینی: هدفم بهترین مدال المپیک است
  معاون توســعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش برای حضور در مجمع انتخابات ریاســت فدراســیون والیبال

ثبت نام کرد.
ظهر دیروز یکشــنبه در آخرین روز از زمان ثبت نام نامزدهای انتخابات فدراسیون والیبال، محمدرضا داورزنی معاون توسعه 

ورزش قهرمانی وزارت ورزش نیز برای حضور در این مجمع نام نویسی کرد.
محمدرضا داورزنی از ســال ۱۳۸۵ تا اوائل سال ۱۳۹۶ رئیس فدراسیون والیبال بود و در ۹ بهمن ۱۳۹۵ از سوی سلطانی فر 

به عنوان معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.
اخیرا زمزمه هایی مبنی بر تغییر معاون قهرمانی وزارت ورزش مطرح شــده و به نظر می رســد ثبت نام داورزنی در انتخابات 
والیبال مقدمه ای برای خروج رســمی او از وزارت ورزش و جوانان باشــد. داورزنی بدون استعفای رسمی از معاونت وزارت ورزش 
برای انتخابات والیبال ثبت نام کرده است.معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان چندی پیش در مصاحبه ای اعالم کرده بود 
که »برای حضور در انتخابات فدراسیون والیبال برنامه ای ندارم اما اگر شرکت کنم ابتدا از سمتم در وزارت ورزش استعفا می دهم.«

پیش از داورزنی چهره هایی همچون افشــین داوری، امیرحســین منظمی، محمود افشاردوست، احمد سعادتمند، علیرضا 
دریابیگی، بهنام محمودی و... هم در انتخابات فدراسیون والیبال ثبت نام کرده بودند.

داورزنی برای انتخابات فدراسیون والیبال ثبت نام کرد

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
نوبت دوم

شهرداری خورموج در نظر دارد طبق مجوز شماره ۶۰ 
مورخه ۱۳۹۸/۳/۲۸ شورای اسالمی شهر خورموج نسبت 
به ارزیابی کیفی پیمانکاران تخصصی برای واگذاری امتیاز 
بهره برداری، تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک و تر 

در سطح شهر خورموج و سایت پسماند اقدام نماید.
 ۱۳۹۸/۶/۲۳ تاریخ  از  می توانند  متقاضی  حقوقی  افراد 
آدرس:  به  اسناد  دریافت  جهت   ۱۳۹۸/۶/۳۱ تاریخ  تا 
خورموج- خیابان حامد شهرداری خورموج واحد دبیرخانه 

مراجعه نمایند.
تاریخ  اداری  وقت  پایان  تا  اسناد  تحویل  مهلت  ضمنا 
۱۳۹۸/۷/۱۳ می باشد و تاریخ بازگشایی پاکات ساعت ۱۰ 

صبح روز شنبه مورخه ۱۳۹۸/۷/۱۴ می باشد.
هزینه درج آگهی و کارشناسی تعیین قیمت پایه مزایده 

به عهده برنده مزایده می باشد.
تاریخ درج نوبت اول: ۱۳۹۸/۶/۲۰
تاریخ درج نوبت دوم: ۱۳۹۸/۶/۲۵

روابط عمومی شهرداری خورموج

پرونــده اجرایی به کالســه 9600461 به اســتناد ســند رهنی 
107405-92/12/24 دفتر اســناد رسمی شماره 9 اراک له بانک 
کشاورزی شعبه خیابان شهید بهشتی اراک و علیه محرم نامداری 
فرزند ولی اله شماره ملی 0620557117 )وام گیرنده(- و محمدتقی 
کریمی فرزند رضا کد ملی 0530632012 )راهن( هر دو ســاکن 
 C اراک خیابــان جهانگیری مجتمع فرهنگیــان کمیجان بلوک
طبقه اول واحد شــمال شرقی کدپســتی 3851768646 در قبال 
مبلغ 2/103/636/743 )ریال( اعم از اصل طلب بانک و خسارت 
دیرکرد و ســایر هزینه ها تا مــورخ 98/7/15 )روز مزایده( و مبلغ 
104/921/137 ریال نیم عشر اجرائی تشکیل و اجرائیه در مورخه 
96/12/20 ابــالغ و رعایت مــاده 111 آئین نامه اجرا نیز گردیده 
است مورد وثیقه ســند رهنی فوق الذکر عبارت است از همگی و 
تمامت ششدانگ پالک 249 فرعی از 4053 اصلی واقع در بخش 
یک اراک به مساحت 77/02 مترمربع که مقدار 2/59 مترمربع آن 
تراس است به انضمام پارکینگ با شماره 55 به مساحت 9مترمربع 
که ســند مالکیت آن ذیل ثبت 41124 صفحــه 250 جلد 240 
دفتر امالک بخش مربوطه بنام محمدتقی کریمی صادر و تسلیم 
گردیده اســت و حدود و مشــخصات آن بدین شرح است: شماال 
بطول 6/65 متر پنجره و دیواریســت به فضای محوطه مشاعی، 
 شــرقا به طول 11/70 متر پنجره و دیوار به تراس است به فضای 
محوطه مشاعی؛ جنوبا به طول 6/65 متر در و دیواریست به راه پله 
اشتراکی غربا اول به طول 1/75 متر دیواریست مشترک با قطعه 
یک تفکیکی دوم در ســه قسمت که اولی شمالی و سومی جنوبی 
اســت به طول های 1/40 متر و 1/40 متر پنجره و دیواریست به 
هواکش اشــتراکی ســوم به طول 5/15 متر دیواریست مشترک 
به قطعه یک تفکیکی چهارم در ســه قســمت که اولی شمالی و 
سومی جنوبی اســت به طول های 0/75 متر و 0/30 متر و 0/75 
متر پنجره و دیواریست به هواکش اشتراکی پنجم به طول 4/10 
متر دیواریست مشترک با قطعه یک تفکیکی کف با سقف پیلوت 
اشــتراکی است. ســقف با کف قطعه 6 اشتراکیست. ملک مذکور 
دارای سند رسمی ششــدانگ به شماره پالک 4053/249 بخش 
یک اراک به صورت یک  باب آپارتمان به مساحت 77/02 مترمربع 
که مقدار 2/59 مترمربع آن تراس است به انضمام پارکینگ شماره 
55 به مســاحت 9 مترمربع واقع در پیلوت به قدرالسهم از عرصه 
و مشاعات و مشــترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها می باشد. 
آپارتمان موصوف واقع در طبقه اول واحد شــمال شرقی از بلوک 
C است، کل بلوک دارای اســکلت فلزی و سقف تیرچه و نمای 
ســنگ و پنجره های UPVC با قدمتی حدود 12 سال در هفت 
طبقه و پیلوت و زیرزمین که هر طبقه شامل چهار واحد مسکونی 

می باشــد. آپارتمان  دارای دو اتاق خواب و هال و پذیرایی با کف 
سرامیک و بدنه سفیدکاری شده با پوشش رنگ و آشپزخانه با کف 
سرامیک و بدنه کاشی و کابینت فلزی و سرویس بهداشتی مجزی 
با کف سرامیک و بدنه کاشــی و سیستم گرمایش بخاری گازی 
و ســرمایش کولر آبی و انشعاب برق مجزی و آب و گاز مشترک 
اســت. نظریه: با عنایت به مطالب فوق و در نظر  گرفتن عوامل 
موثر در قضیه از قبیل: نوع مالکیت، کاربری، مساحت،  موقعیت و 
دسترســی ها، کمیت و کیفیت و قدمت بنا و سایر عوامل، تمامت 
ششــدانگ آپارتمان موصوف در حال حاضر از قرار سه میلیارد و 
هشــتاد میلیون )3/080/000/000( ریال معادل سیصد و هشت 
میلیون تومان توسط مهندس محمد سلیمانی در مورخ 98/3/13 
ارزیابی گردیده و حســب گزارش مامور ابالغ ملک فوق در قبال 
500/000/000 ریال ودیعه و ماهیانــه 160/000 ریال اجاره در 
تصرف مســتاجر می باشد. و تمامت ششدانگ پالک فوق در قبال 
طلب بانک فوق الذکر و نیم عشــر اجرایی و سایر هزینه ها در روز 
دوشــنبه مورخ 98/7/15 ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل 
اجرای ثبــت اراک از طریق مزایده فروش می رســد و مزایده از 
مبلغ سه میلیارد و هشتاد میلیون )3/080/000/000( ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشــنهادی از طــرف خریدار فروخته خواهد 
شد. شــرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کال 
نقدی اســت طالبین و خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده 
با ارائه چک رمزدار بانــک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر 
در جلســه مزایده شرکت نمایند همچنین خریداران می توانند قبل 
از برگــزاری مزایده از ملک فوق واقع در اراک خیابان جهانگیری 
مجتمع فرهنگیان کمیجان بلوک C طبقه اول واحد شمال شرقی 
کدپستی 3851768646 دیدن نمایند و کلیه هزینه های متعلق تا 
روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار است کلیه بدهی  های مربوط 
به آب لوله کشــی و برق و گاز اعم از حق انشــعاب و اشتراک و 
مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر 
هزینه هــای انتقال به عهده خریدار می باشــد و میزان بدهی  های 
مذکور مشخص نیست و تنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا 
حســاب دارائی و امور اراضی است و چنانچه روز مزایده مصادف 
با تعطیل رســمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ســاعت و مکان مزایده برگزار خواهد شــد. طبق اعالم 

بانک بستانکار مورد مزایده فاقد بیمه می باشد. 
تاریخ انتشار دوشنبه 98/6/25

رئیس اداره اجرای اسناد 
رسمی اراک- منصوری

متن آگهی مزایده

۹۱7/م الف

»آگهی مناقصه عمومی«
)00۲/ت/9۸(

به اطالع می رســاند این مجموعه صنعتی در نظر دارد، نســبت به طبخ و توزیع غذای نیمروز 
کارکنان خود را به تعداد روزانه 150 پرس به مدت یکســال از طریق مناقصه عمومی به انجام 

رساند.
*  لذا از شــرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد 
مناقصه پس از واریز مبلغ 400/000 ریال به شــماره حســاب 3844/59 نزد بانک سپه شعبه 

مرکزی بندرانزلی کد 36 به یکی از آدرس های زیر مراجعه نمایند:
* ارائــه گواهی نامه معتبر ســمتا )دارای تاریخ اعتبار( و یا در صورت عــدم وجود گواهی نامه 
مربوطه، ثبت نام در مرکز راهبردی ســامانه مدیریت تامین کنندگان ودجا )سمتا( )طبق مدارک 

ارائه شده در اسناد مناقصه( الزامی می باشد.
اولویــت اول: بندرانزلــی - بعد از پل والیت - خیابان مهدیــه - روبروی معاونت صید و بنادر 

ماهیگیری - کدپستی: 95789-43146 تلفن: 44510187-013 فکس: 013-44510053
اولویت دوم: تهران - خیابان پاسداران - سازمان صنایع دریایی - تلفن: 021-22771355

در صورت نیاز به کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفن 44510187-013 مدیریت ارشد 
بازرگانی )واحد مناقصات( تماس حاصل فرمایید.

سند کمپانی خودرو سواری پژو GLX-XU7-CNG  405 به شماره پالک 
839 م 59- ایران 14 به رنگ نقره ای - متالیک مدل 1394 و شــماره موتور 
124K0730016 و شــماره شاسی NAAM11VE1FK732006 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصل صورتجلسه انتخاب واحد مسکن مهر به شماره 92/23188/ص/103 مورخ 
92/9/2 متعلق به آقای محمدعلی مرادی مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

2 فقره چک بــه شــماره 12/9712/758197 به مبلغ 
دو میلیارد ریال بابت تضمین قرارداد کارخانه و شــماره 
12/9712/758180 بــه مبلغ یک میلیــارد ریال بابت 
خرید کارخانه از جــاری 0111017443001 بانک ملی 
شعبه بناب کد 5041 به نام محمدحیدر امیری که توسط 
اینجانب یاســر اســماعیل زاده ملکی به دلیل نداشــتن 
موجودی برگشت شده و مراحل قانونی خود را در شعبه 
2 دادگاه حقوقی و عمومی شهرستان بناب طی می کند 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
از یابنده درخواست می شود با شماره 09145039986 

تماس حاصل فرمایند.

برگ ســبز،  فاکتور فروش اولیه کمپانی و اسناد مالکیت خودرو 
و اســناد دفترخانه خودرو ســواری جک تیــپS5-AT  مدل 
1396  به شــماره انتظامــی 984 ه  77 ایران 15 به شــماره 
موتــور HFC4GA31DH0001396 و شــماره شاســی 
NAKSH7324HB131922 به نام مریم اسدی مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل سالح شکاری 2 لول ســاچمه زنی ته پر کالیبر 12 مدل کوسه به شماره 
ســالح 1056057 ســاخت روسیه به شماره ســریال 1735536 و شــماره شناسه 
013215370231 به تاریخ صدور 1392/5/6 به نام فیصل کعب عمیر فرزند عضبان 

کد ملی 5269930773 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو ســواری هاچ بک تیبا 2 به شــماره پــالک 153 و 58 ایران 14 
به رنگ ســفید مدل 1396 و شــماره موتور   M15/8466381 و شــماره شاسی 

 NAS821100H1120851 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی تحریر ترکه
نظر به اینکه آقایــان 1- علی 2- امید 3- صادق 4- امیر 5- صالح 
6- محمود شــهرت همگی عبدالعالی زاده فرزندان لفته و خانم ها 7- 
نجاح عبدالعالی زاده فرزند لفته 8- زهرا اخماســی فرزند عبدالحسن 
دادخواســتی به طرفیت آقایان 1- قاســم 2- رضا شــهرت همگی 
عبدالعالی زاده فرزندان لفته به خواســته تحریر ترکه تقدیم نموده اند و 
چنین توضیح داده اند که مرحوم لفته عبدالعالی زاده در اقامتگاه دائمی 
خود شهرســتان بندر امام خمینی)ره( فوت نمود. نظر به اینکه ماترک 
آن مرحوم در تصرف خواندگان می باشــد و با مراجعات مکرری که به 
خواندگان داشــته ام اقدامی نسبت به تحریر ترکه ننموده اند و ماترک 
مرحوم یک ملک به شــماره 40/4097/7300 به شماره ثبت 7779 
می باشد و تقاضای تحریر ترکه بشرح فوق نموده است لذا با عنایت به 
مراتب فوق وقت رسیدگی مورخ 1398/8/28 ساعت 10 صبح جهت 
تحریر ترکه تعیین و مستندا به ماده 210 قانون امور حسبی بدینوسیله 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار درج آگهی می گردد تا 
ورثه یا نماینده قانونی آنها بســتانکاران و مدیونین به متوفی و کسان 
دیگری که حقی بر ترکه متوفی دارند در روز و ســاعت تعیین شــده 
برای تحریر ترکه در قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره( 

حاضر شوند.
قاضی شورای حل اختالف بندر امام خمینی)ره(

شماره: 6239/98

برگ سبز خودرو سواری سایپا تیبا به شماره پالک 674هـ27 ایران 14 به رنگ 
ســفید-روغنی مدل 1397و شــماره موتور M15/8692688 و شماره شاسی 

NAS11100J5828543 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو کشاورزی تراکتور285 ای تی ام به شماره پالک 266ک12 
ایران 31 به رنگ قرمز-روغنی مدل 1391و شماره موتور LFW02833Y و 

شماره شاسی L17484 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ســند کمپانــی و برگ ســبز خودرو ســواری پــژو 206 به شــماره پالک 
547ب68 ایران 14 به رنگ خاکســتری- متالیک مدل 1385و شماره موتور 
13085021954 و شــماره شاسی 10845392 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگ ســبز خودرو سواری سایپا 131TL به شماره پالک 822ی28 ایران 24 
به رنگ ســفید-روغنی مدل 1392و شماره موتور 4968300 و شماره شاسی 

NAS411100D1296457 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران در نظر دارد 
براساس رویکرد جدید مبتنی بر توسعه و ارائه سرویس های نوین 
با مشارکت بخش خصوصی نسبت به ارائه درگاه سامانه کارپوشه 
ملــی ایرانیان )EBox( از طریق نرم افزارها و اپلیکیشــن های 
موبایل پرکاربرد دارای بیش از 500 هزار کاربر اقدام نماید. احراز 
هویت فردی، مکانی و اصالت شــماره همراه کاربر )ســرویس 
شــاهکار( به ترتیب از طریق سازمان ثبت احوال کشور، شرکت 
ملی پست ج.ا.ا. و ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
و از طریق مرکز ملــی تبادل اطالعات )NIX:GSB( صورت 
می پذیرد؛ همچنین ورود به ســامانه از ســوی کاربران صرفًا از 

طریق وبگاه کارپوشه ملی ایرانیان انجام خواهد شد.
از کلیه شــرکت های دارای صالحیت و تجربه دعوت می شــود 
حداکثر طی 14 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نســبت به ارسال 

مدارک، مستندات و پیشنهادات خود به شرح ذیل اقدام نمایند.
ارســال مدارک هیچگونه حقی برای شرکت ها ایجاد نمی کند و 

این امر صرفًا به منزله شناسایی است.
شرایط عمومی:

* میزبانی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان )EBox( در محل مورد 
نظر شرکت ملی پست ج.ا.ا. است؛

* مالکیت برند تجاری محصول با نظر شرکت ملی پست ج.ا.ا. 
است؛

* اســتفاده از سامانه کارپوشه ملی ایرانیان صرفًا در قالب لینک 
امکان پذیر است؛

* مالکیــت پایگاه های داده برای شــرکت ملی پســت ج.ا.ا. و 
سازمان فناوری اطالعات ایران است؛

* این فراخوان با یک پیشنهاد دهنده نیز معتبر خواهد بود؛
* شــرکت ملی پست می تواند بر حســب نیاز در فراخوان های 

مشابه بعدی نسبت به انتخاب همکاران بیشتر اقدام نماید؛
شرایط اختصاصی:

* دارا بودن ســوابق مرتبط با حوزه های مربوط به تولید و ارائه 
موبایل اپلیکیشن؛

* دارا بــودن بیش از 500 هزار کاربر فعال در اپلیکیشــن ارائه 
شده؛

* دارا بودن مجوزهای مرتبط از مراجع ذیصالح؛
* امنیت کامل اطالعات تمامی ذینفعان و ارائه مجوز امنیتی از 

مراجع ذیصالح؛
* امکان برقراری ارتباط و اتصال به زیرســاخت های نرم افزاری 
مورد نظر شــرکت ملی پســت برای احصاء تراکنش ورودی از 
ســمت شریک تجاری و سایر روش هایی که شرکت ملی پست 

ج.ا.ا. تعیین می کند؛
مدارک الزم جهت ارائه:

* مستندات مرتبط با شرایط فوق؛
* اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت؛

* پیشنهاد و پروپزال اجرای کار؛
* پیشنهاد مدل همکاری؛

نشــانی: میدان رســالت؛ خیابان نیروی دریایی، حوزه »معاونت 
برنامه ریزی، پشــتیبانی و توســعه« شــرکت ملی پست ج.ا.ا.، 

دبیرخانه کمیسیون معامالت
شماره تلفن پاسخگویی به سؤاالت: 88113839 اداره 

کل نرم افزار و توسعه سرویس های الکترونیکی

فراخوان شناسایی نرم افزارها و اپلیکیشن های تلفن همراه پر کاربرد 
)EBox( وزارت ارتباطات وفناوری اطالعاتبرای مشارکت در ارائه درگاه کارپوشه ملی ایرانیان

شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران

دوشنبه ۲5 شهریور:
*۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰: دور مقدماتی اوزان ۶۰ ، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم 
*۱۲:۳۰ تا ۱۷:۳۰: شانس مجدد اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم 
*۱۸:۳۰ تا ۱۹:۱۵ نیمه نهایی اوزان ۶۰ ، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم 

*۱۹:۳۰ تا ۲۲:۳۰ فینال اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم 

برنامه رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲0۱9 

سرویس ورزشی-
روز دوم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در 
شرایطی به پایان رسید که سعید عبدولی موفق شد یک 

مدال برنز برای تیم ملی ایران به ارمغان آورد.
مرحله مقدماتی پیکارهای سه وزن دوم کشتی فرنگی جهان 
در حالی دیروز در شهر نورسلطان کشور قزاقستان پیگیری شد 
که تیم ایــران در اوزان ۶۷، ۸۷ و ۹۷ کیلوگرم هیچ نماینده ای 
را در مرحله نیمه نهایی نداشــت. دیــروز حامد تاب در همان 
دور نخســت مغلوب حریف نامدار کوبایی شد و رامین طاهری 
و محمدهادی ســاروی هم در یکقدمی رسیدن به مرحله نیمه 
نهایی، نتیجه را به رقبای خود واگذار کردند. همچنین در دیدار 
رده بندی وزن ۸۷ کیلوگرم، سعید عبدولی موفق شد نخستین 

مدال تیم ملی کشتی فرنگی ایران را کسب کند.
تاب به گروه بازنده ها رفت 

در وزن ۶۷ کیلوگــرم حامد تاب حامد تــاب در وزن ۶۷ 
کیلوگرم نیز که در دور نخست مقابل اسماعیل بوررو از کوبا ۹ بر 
صفر شکست خورده بود با توجه به صعود حریفش به فینال، وی 
نیز راهی گروه بازنده ها شد تا برای رسیدن به مدال برنز تالش 
کند. البته مســیر تاب بسیار دشوار است و کشتی گیرانی مانند 
فرانک استابلر قهرمان جهان از آلمان و ریو هان سو دارنده چند 

مدال جهانی از کره جنوبی نیز در گروه بازنده ها حضور دارند. 
طاهری سومین حذف شده تیم ملی

در وزن ۸۷ کیلوگرم رامین طاهری پس از اســتراحت در 
دور نخســت، در دور دوم بــا نتیجه ۲ بر یــک زاخاری برگ از 
ســوئد را مغلوب کرد وی در دور بعد و در مرحله یک هشــتم 
نهایی با نتیجه ۶ بر صفر از ســد اسالم عباس اف دارنده مدال 
نقره اروپا از آذربایجان گذشت و راهی مرحله یک چهارم نهایی 
شد. طاهری در این مرحله مقابل دنیس کودال دارنده مدال نقره 
جهان و برنز المپیک از آلمان در یک کشتی پایاپای و در حالی 
که داوران بارها کشــتی را برای درمان کشتی گیر آلمانی قطع 
کردند و این کار مانع حمالت نماینده کشورمان شد، با نتیجه ۱ 

بر ۱ شکست خورد. 
دنیس کودال در نیمه نهایی برابــر ژان بلنیوک از اوکراین 

با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.
به این ترتیب و با توجه به ناکامی کودال در رسیدن به فینال، 

رامین طاهری نماینده وزن ۸۷ کیلوگرم ایران از دور این رقابت ها 
کنــار رفت تا پس از پویا ناصرپور در ۵۵ و امین کاویانی نژاد در 
وزن ۷۲ کیلوگرم، سومین حذف شده ایران در رقابت های کشتی 

فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۱۹ باشد.
شانس ساروی برای رسیدن به مدال برنز 

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در دور نخست با 
نتیجه ۵ بر یک از سد پیتر اوهلر از آلمان گذشت وی در دور بعد 
مقابل کریل میلوف دارنده مدال نقره جهان از بلغارستان با نتیجه 
۷ بر ۳ به برتری دســت یافت و راهی مرحله یک هشتم نهایی 
شــد. وی در این مرحله مقابل گابریل روســیلو کایند از کوبا با 
نتیجه ۵ بر ۴ پیروز و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. ساروی 
در این مرحله مقابل آرتور الکسانیان قهرمان جهان و المپیک از 
ارمنستان در یک کشتی نزدیک با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد. 
با توجه به صعود این کشــتی گیر به فینال، ساروی راهی گروه 

بازنده ها شد تا برای کسب مدال برنز تالش کند.
اگر ســاروی و تاب بتوانند به دیدار رده بندی برسند، حتی 
اگر مدال برنز نگیرند، باز هم با عنوان پنجمی سهمیه المپیک را 

به دست خواهند آورد.
دست دلخانی از مدال کوتاه ماند

امــا در ادامه رقابت های ۴ وزن نخســت کشــتی فرنگی 
قهرمانی جهان ۲۰۱۹ که در نورســلطان پایتخت قزاقستان در 
حال برگزاری است، میثم دلخانی نماینده وزن ۶۳ کیلوگرم ایران 
و دارنده مدال های برنز جوانان جهان ۲۰۱۶ در فرانسه و قهرمانی 
زیر ۲۳ سال آسیا ۲۰۱۹، در دیدار رده بندی و برای کسب مدال 
برنز به مصاف اسالویک گالستیان دارنده مدال برنز زیر ۲۳ سال 
اروپا از ارمنستان رفت و در پایان با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد 

و به عنوان پنجمی بسنده کرد.
شکســت دلخانی در حالی اتفاق افتاد که حریف از قامت 
بســیاربلندتری نسبت به دلخانی برخوردار بود و همین امر کار 

وی را برای اجرای فن سخت تر می کرد.
دلخانی در دور مقدماتی که روز شــنبه برگزار شد،پس از 
اســتراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۲ مغلوب 
اســتپان ماریانیان دارنده مدال طالی جهان از روسیه شد و با 

توجه به حضور حریفش در دیدار فینال به گروه بازنده ها رفت.

عبدولی به برنز رسید
در وزن ۸۲ کیلوگرمســعید عبدولی برابر لوری شکروبا از 
اوکرایــن با نتیجه ۷ بر صفر به پیروزی رســید و صاحب مدال 
برنز جهان شد. بدین ترتیب نخستین مدال کشتی فرنگی ایران 
توسط عبدولی به دست آمد. همچنین این سومین مدال جهانی 

عبدولی بعد از یک طال و یک برنز بود. 
سعید عبدولی روز شنبه پس از استراحت در دور اول در دور 
دوم با نتیجه ۹ بر صفر پیتر نوواک از چک را از پیش رو برداشت. 
وی در دور سوم در مصاف با ادالن آکیف دارنده مدال برنز اروپا 
از کشور روســیه با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید و راهی 
 مرحله نیمه نهایی شد که در این مرحله با نتیجه ۸ بر ۵ مقابل

رفیق حســین اف از آذربایجان شکســت خــورد و به دیدار 
رده بندی رفت.

نتایج قرعه کشی ۳ وزن پایانی
روز یکشــنبه، نتایج قرعه کشــی فرنگی کاران ایران در ۳ 
وزن پایانی رقابت های جهانی هم مشــخص شد. بر این اساس 
در وزن ۶۰ کیلوگــرم ۳۹ نفر حضــور دارند، علیرضا نجاتی در 
دور نخست به مصاف سیداله تاژایف از ترکمنستان می رود و در 
صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با برنده تورو کاستان از 

کلمبیا و هایتم محمود از مصر مبارزه خواهد کرد.
در وزن ۷۷ کیلوگــرم محمدعلی گرایــی دارنده مدال های 
طالی بازی های آســیایی و برنز جهان پس از استراحت در دور 
اول در دور دوم بــا کیم هیون وو قهرمــان المپیک و جهان از 
کــره جنوبی پیکار خواهد کــرد. وی در صورت پیروزی بر این 
حریف در دور بعد به مصاف برنده کشتی میان الوین مورسالیف 
از آذربایجان و بولکوادزه از گرجســتان می رود. در این وزن ۳۸ 
نفر حضــور دارند. گرایی در رقابت های قهرمانی آســیا مغلوب 
کیم هیون وو شــد. در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که ۳۱ کشــتی گیر 
حضور دارند، امیر قاســمی منجزی در دور نخســت با داوید از 
چک کشتی می گیرد و در صورت پیروزی بر این حریف در دور 
بعد به مصاف ســرگئی سیمینوف قهرمان جهان و دارنده مدال 
برنز المپیک از روسیه می رود. میخاین لوپز کوبایی همانند سال 

گذشته غایب مسابقات جهانی است.
رقابت های اوزان فوق از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز)دوشنبه( 

آغاز می شود.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری گفت: برخی از ورزشکاران ما کم تجربه  هستند 
ولی به دنبال قهرمانی در مسابقات جهانی هستیم.

محمدحسین برخواه پیش از اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی تایلند اظهار داشت: 
ما یک دوره سه ماه و نیمه برای آماده  سازی پشت سر گذاشتیم. بعد از مسابقات آسیایی 

چین، اواسط خرداد کار را شروع و بچه ها با آمادگی نسبتا خوبی به اردو آمدند.
وی تاکید کرد: تیم وضعیت نسبتا خوبی دارد کار را با ۲۲ نفر شروع کردیم و ریزش 
داشتیم تا به ۱۰ نفر رسیدیم. نفراتی که جدا شدند هم خوب بودند. قدمی، سلیمانی و... 

ولی ما مجبور بودیم نفراتی که رکورد بهتر داشتند حفظ کنیم. امیدوارم بقیه بچه ها انگیزه 
خود را برای مســابقات بعدی حفظ کنند. امیدوارم همه نفرات عملکرد خوبی در تایلند 
داشته باشند هدف همه ما خوشحال کردن مردم است و امیدوارم پیام آور شادی باشیم. 
سرمربی تیم ملی وزنه برداری در مورد شانس کسب مدال در این مسابقات گفت: از نظر 
من تفاوتی بین اوزان مختلف نیســت و ارزش و مرغوبیت مدال ها بین اوزان المپیکی و 
غیر المپیکی تفاوتی ندارد. مسابقات جهانی اســت و در ۱۰ وزن برگزار می شود. در۹۶، 
۱۰۹ کیلوگرم و فوق ســنگین مجموعا ۵ شــرکت کننده داریم و شانس مدال داریم. به 

این نفرات ســهراب مرادی هم اضافه می شود که شانس کسب سهمیه دارد. علی هاشمی 
آسیب دیدگی هایی داشت که برخی اردوها را شرکت نکرد ولی امروز آمادگی خوبی دارد. 
علی داوودی هم شــانس کســب مدال دارد. برخواه تاکید کرد: در این تیم ۴ نفر برای 
اولین بار در مسابقه بزرگساالن شرکت می کند، ۴ نفر فقط یک دوره تجربه حضور دارند. 
تیم کم تجربه ای هست اما امید داریم و به دنبال تکرار سومی هم نیستیم بلکه به دنبال 
قهرمانی هستیم و به دنبال شکست چین هستیم.وی در مورد سهراب مرادی و حضورش 

در مسابقات انتخابی المپیک ۲۰۲۰ گفت: خدا کمک کند مرادی به المپیک برسد.

وزنه برداران ایران در مسابقات جهانی به دنبال قهرمانی هستند


