
آگهیمزایدهاموالمنقول)آهنآالت(
برابر پرونده اجرائیه کالسه 9900075 علیه وراث مرحوم سیدعلی موسوی 
له خانم لیال کنگادر رضائی بستانکار به استناد سند صداقیه )ازدواج( شماره 
7527 - 1383/08/30 تنظیمــی در دفترخانــه ازدواج 83 رشــت در قبال 
وصول 601 عدد سکه تمام بهار آزادی موضوع مهریه خود تقاضای صدور 
اجرائیه علیه مدیون را نموده است و در قبال قسمتی از مطالبات درخواست 
اموال منقــول )قوطی آهن آالت( مدیون نزد شــخص ثالث آقای رحمت 
خجســته را نموده اســت در اجرای مقررات ماده 34 قانون ثبت از طریق 
 مزایده برگزار می گردد. ششدانگ اموال منقول مذکور برابر گزارش شماره

99114 - 1399/06/27 کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 
70/000/000 ریال )هفتاد میلیون ریــال( ارزیابی گردیده و قطعیت یافته 

است. مشخصات آن، بدین شرح می باشد:
توصیف اجمالی اموال منقول برابر گزارش کارشناسی:

1- نوع اموال: آهن آالت- ستون قوطی چهارده آهنی و مستعمل
2- تعداد: شش عدد

3- وزن: تقریبًا هزار کیلوگرم
4- مشخصات دیگر: طول هفت و نیم متر می باشد و در دو وجه به وسیله 

ورق تقویت شده است و هر قوطی دارای چهار اتصال می باشد.
مزایده اموال مزبور با مشــخصات فوق از مبلغ 70/000/000 ریال )هفتاد 
میلیون ریال( شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی بفروش می رســد. 
مزایده پالک فوق از ســاعت 9 الی 12 روز یکشــنبه مورخ 1399/12/17 
در شهرســتان شفت- مالسرا- آقا سید یعقوب- کوچه زمین ورزشی- نزد 
آقای رحمت خجســته از طریق مزایده به فروش می رسد. داوطلبین خرید 
می توانند وفق ماده 136 آیین نامه اجرا اسناد رسمی الزم االجرا سال 1398 
با پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حســاب سپرده ثبت در مزایده شرکت 
در روز و ســاعت مقرر جهت شرکت در جلسه مزایده حضور یابند. الزم به 
ذکر است نیم عشر و حق مزایده و سایر هزینه ها از جمله حمل و نقل مال 
منقول پــس از مزایده به عهده برنده مزایده بوده و نقداً وصول می گردد و 
اموال منقول در محل مزایده تحویــل خریدار می گردد. ضمنًا چنانچه روز 
مزایده مواجه با تعطیل رسمی غیرمترقبه گردد، مزایده در روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
تاریخ انتشار: 1399/11/29

متن آگهی مزایده

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان شفت
ایرج حیدرپور کیائی

ورزشی- اخبار کشور
صفحه 9
چهار شنبه ۲9 بهمن ۱۳99 
۵ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۸۸

با توجه به صحبت های اخیر رامین طباطبایی درباره دو ملی پوش مبتال به کرونای بسکتبال ایران، این نگرانی 
ایجاد شد که آیا سایر ملی پوشان هم به این ویروس خطرناک مبتال شده اند یا خیر.

تیم ملی بسکتبال ایران که اردوهای خود را برای حضور در مسابقات پنجره سوم کاپ آسیا پیگیری می کرد، به دلیل لغو 
مسابقات در قطر بخاطر شیوع گسترده کرونا تمریناتش را طبق برنامه قبلی تعطیل و از سفر به دوحه خودداری کرد. البته 
حواشی به همین جا ختم نشد و طی اخباری که از اردوی تیم ملی به گوش رسید، مشخص شد که تست کرونای دو ملی پوش 

حاضر در تمرینات مثبت اعالم شده و این نفرات دیگر در تمرینات حضور ندارند.
قاسمی در این مورد به ایسنا گفت: تا آخرین لحظه ای که بنده از بازیکنان تیم اطالع دارم تست هیچ یک از اعظای تیم 
مثبت نبوده و آنها در سالمت کامل هستند. حتی می توانند تیم های خود را نیز در لیگ برتر همراهی کنند. با این وجود موضوع 
در همین جا به پایان نرسید، در مصاحبه ای که روابط عمومی فدراسیون بسکتبال با رامین طباطبایی تهیه و منتشر کرده است، 
رئیس فدراسیون ضمن تایید مثبت بودن تست کرونای دو ملی پوش، زمان مشخص شدن این موضوع را بعد از تعطیلی اردوها 

اعالم کرده است که این مسئله خودش نگرانی های جدیدی را به وجود می آورد.
آن طور که از صحبت های طباطبایی برداشت می شود، ملی پوشان دو روز بعد از تست در اردو بوده اند و همچنین به نظر  
می رسد این دو بازیکن زمانی که در اردوی تیم ملی بوده اند به ویروس کرونا مبتال شده اند. چون طبق گفته رئیس فدراسیون 

جواب تست ها زمانی مثبت اعالم شده است که دیگر اردوها تعطیل بوده اند.

چالش کرونا در تیم ملی بسکتبال
قهرمان ســابق وزنه برداری جهان و المپیک گفت: امیدوارم وزنه برداری ۲ ســهمیه المپیک را بگیرد و در 

المپیک توکیو مدال آور باشد.
حسین رضازاده در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس قهرمانان المپیک و پارالمپیک درباره وضعیت وزنه برداری بیان کرد: 
ما باید در وزنه برداری دو ســهمیه بگیریم که هنوز نگرفته ایم. آن طور که شــنیدم مسابقات کلمبیای گزینشی المپیک هم 
حذف شده است و تنها مسابقات ازبکستان پیش روی وزنه برداران است. امیدوارم بتوانیم دو سهمیه را بگیریم و دو وزنه بردار 
ایران بتوانند در المپیک توکیو مدال کســب کنند. چون وزنه برداری همیشه در المپیک های مختلف مدال کسب کرده بود. و 
بهترین نتیجه ما در المپیک ۲۰۱۲ بوده اســت. وی در مورد وضعیت وزنه برداری جهان و تهدید IOC به حذف این رشــته از 
المپیک تصریح کرد: فدراسیون جهانی دوبار رئیس عوض کرد و هنوز خطر حذف از المپیک را دارد. امیدوارم با انتخابات که در 
فروردین برگزار می شود، هیئت اجرایی قوی بر سر کار بیاید و بتواند خوب مدیریت کند. رئیس سابق فدراسیون وزنه برداری در 
پاسخ به این پرسش که ایران شانسی برای گرفتن کرسی مهم دارد، تاکید کرد: فکر نکنم. نفراتی که کاندیدا شده اند دوستان 
ما هســتند و خودشــان هم می دانند کسب کرسی مهم نیازمند رایزنی است. از خود فدراسیون جهانی هم افراد برای رقابت و 
گرفتن کرســی مهم آمده اند. رضازاده در مورد اینکه تمایل دارد خودش در انتخابات کنفدراســیون آسیا دوباره کاندیدا شود، 
گفت: بعد از انتخابات جهانی فکر می کنم انتخابات کنفدراســیون آسیا برگزار شود و من هم عضو هیئت اجرایی هستم. برای 
حضور دوباره در انتخابات باید فدراسیون ایران معرفی کند و من هم دوست دارم کمک کنم چون از جنس وزنه برداری هستم.

ابراز امیدواری رضازاده به کسب ۲ سهمیه المپیک توسط وزنه برداری

*آرش میراســماعیلی رئیس فدراسیون جودو ســفر سعید مالیی ملی پوش سابق 
جودوی ایران به ســرزمین های اشــغالی برای حضور در رقابت های گرند اســلم 
را شــدیدا محکوم کرد و گفــت: من به عنوان خدمتگذار جامعه جودو کشــور از 
خانواده شــهدا، ایثارگران، مردم شریف ایران عذر خواهی می کنم و می گویم که ما 
شــرمنده ایم که یک ورزشکار بی عقل و قهرمان پوشالی ما که فقط منافع شخصی 
خود را می بیند به تل آویو رفته و به آن افتخار می کند. وی خطاب به سعید مالیی 
گفت: این افتخار نیست بلکه یک لکه ننگ است بر پیشانی شما و تا ابد همراهتان 
می ماند، چون به آرمان های نظام پشت کرده اید، شمایی که به سرزمین مادری خود 
پشــت کرده اید و افتخار می کنید؛ همه قهرمانی، مدال نیست، راز ماندگاری فقط 
کسب مدال نیست، چرا از نام تختی و پوریای ولی همیشه به نیکی یاد می شود؟ آیا 
کســی نیست که مدال هایش بیشتر از تختی باشد؟ آیا ما قهرمان تر از پوریای ولی 
نداشــته ایم؟ اما متاسفانه این ورزشکار به همراه مربی بی ارزش خود به آرمان های 
نظام و اهداف کشــور و ۴۲ ســال زحمت صادقانه نظام مقدس جمهوری اسالمی 
پشت کرده اند، من این حرکت او را محکوم می کنم. رئیس فدراسیون جودو گفت: 
این ننگ بزرگی برای ورزشــکار پوشالی ما اســت که زیر پرچم مغولستان کاری 
کرد که ۹۰ هزار جودوکار ایرانی تعلیق شــوند، بسیاری از نوجوانان و جوانانی که 
می توانستند در این یک ســال در مجامع بین المللی افتخارآفرینی کنند، از اعزام 
محروم شدند.ما معتقدیم و ایمان داریم که آرمان های نظام باید سرلوحه کار ما قرار 
بگیرد، هر اتفاقی می خواهد بیفتد. سال ها برای دفاع از کشور، خون ها ریخته شده، 
خانواده های زیادی جوان های خود را فدا کرده اند، من افسوس می خورم که کسی 

به خاطر منافع شخصی از وطن خود بگذرد.
*نفرات اعزامی به جام جهانی شمشــیربازی ســابر مشخص شــدند.جام جهانی 
شمشیربازی ســابر در بوداپست مجارستان برگزار می شود و ایران پنج شمشیرباز 
را به این مســابقات اعــزام خواهد کرد. مجتبی عابدینی، علــی پاکدامن، محمد 
رهبری، محمد فتوحی و فرزاد باهر نفرات اعزامی ایران به این مسابقات است. جام 
جهانی مجارستان اواخر اسفند برگزار می شود و سابریست پس از یکسال دوری از 
مسابقات بین المللی در این رقابت ها شرکت خواهند کرد. این رقابت ها یک مسابقه 
تدارکاتی برای ملی پوشان کشورمان محسوب می شود.. پیمان فخری سرمربی سابر 

برای تعیین نفرات دو روز مسابقه انتخابی درون اردویی برگزار کرد. 
* پــس از کش و قوس های فــراوان وزارت ورزش و جوانان تاریخ برگزاری مجمع 
انتخاباتی ریاســت فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی را مشخص کرد.بر اساس 
اعالم وزارت ورزش و جوانان مجمع انتخاباتی ریاســت فدراسیون موتورسواری و 

اتومبیلرانی روز شنبه ۱۶ اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم امیرعلی هویدی
لباس سبز سپاه، کفن شهادت است

شــهید مدافع حرم امیرعلــی هویدی، در 
ســال ۱3۶۰ متولد شــد. وی از نیروهای سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی بود که داوطلبانه به 
مدافعان حرم پیوســت و در دوم آبان ماه ۹۴ در 
دفــاع از حرم اهل بیت)ع( در حلب ســوریه به 
شهادت رسید. او اولین شهید مدافع حرم دزفول 
بود. مزار منورش در گلزار شــهدای شهیدآباد 
دزفول زیارتگاه عاشقان اســت. در وصیت نامه 

شــهید مدافع حرم امیرعلی هویدی می خوانیم: »با ســالم  و صلوات بر محمد 
و آل محمد)ص( آرزویم از بدو ورودم به لباس مقدس ســپاه پاسداران، خدمت 
در راه کشــور مقدس خودم ایران و خدمت به دین مقدس اســالم و شیعیان 
می باشد. تنها آرزویم پوشیدن لباس سبز سپاه که همان کفن و لباس شهادتم 
می باشد، شهادت در راه دین مقدس اسالم است و با دلی پر از شوق و عاشقانه 
عازم مأموریت در کشــور سوریه هســتم و بسیار خوشحال و شادمان هستم و 
اگر خدا بپذیرد جانم را در راه دفاع از حرمین شــریفین و دین مقدسم تقدیم 
می نمایم.ان شاءاهلل این حقیر از سربازان امام زمان)عج( باشم و جزء افرادی باشم 
که در هنگام جان دادن ذکر لبم حسین)ع( باشد و به عشق موال علی)ع( جان 
به جانان آفرین تســلیم نمایم. از خانواده خودم و برادران پاسدار خودم و همه 
شما خواستارم که همیشه در راه حق و والیت و رهبری و انقالب قدم بردارید 
و حافظ خون شــهدا باشــید تا بتوانید پرچم اسالم را به دست صاحب حقش 

امام زمان)عج( بدهید و از همه شما خواستارم که من حقیر را حالل کنید.«

فشرده تر شدن برنامه مسابقات لیگ برتر

خرداد ماه زمان جدید برگزاری بازی های تیم ملی فوتبال 
ایران خواستار میزبانی مرحله مقدماتی جام جهانی شد

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا 
بدین وســیله به خانم عزت خانم میرعلی یــاری کرهرودی 
فرزند آقا حیدر به شــماره ملی 0531311414 به عنوان ورثه 
آقای ســیدابراهیم میرعلی یاری کرهرودی فرزند سیدعباس 
به شــماره ملی 0531311260 ابالغ می شود که: خانم بدری 
ربیعی کرهرودی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0531333760 
به استناد سند ازدواج شماره 9150 مورخ 351/6/8 1 دفترخانه 
ازدواج شماره 110 شهر اراک در قبال مبلغ 1/049/941/613 
ریال )مبلغ به روز یک میلیون ریال مندرج در ســند نکاحیه( 
موضــوع الزم االجراء و نیم عشــر اجرائی متعلقه علیه شــما 
مبــادرت به صدور اجراییه نموده وپرونده اجرایی به کالســه 

9801348 در این اداره تشکیل و در جریان اقدام است.
چون شــما طبق گزارش مامور ابالغ در آدرس تعیین شده در 
اجراییه شناسائی نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را معرفی 
نماید و برای این اداره هم معلوم نیســت؛ لذا باســتناد ماده 
18 آیین نامه اجراء و بنا به تقاضای وکیل بســتانکار وارده به 
شــماره 15422-1399/10/24 مفاد اجرائیه فوق الذکر یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار کیهان آگهی می شود، چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز رسمی 
ابالغ اجرائیه محســوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود 
ننمایید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد 
شــد و به جز آگهی مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی 
دیگری منتشر نخواهد شد. ضمنا پالک ثبتی 1253 فرعی از 
1 اصلی حومه بخش 2 اراک متعلق به مورث شــما بازداشت 

گردیده است.
منصوری - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک

631/مالف

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدین وسیله به خانم اکرم میرزایی فرزند یداله به شماره ملی 0533265071 
و آقای اســماعیل میرزایی فرزند یداله به شــماره ملی 0533216230 به 
عنوان ورثه آقای یداله میرزایی فرزند نصراله به شماره ملی 6178900538 
ابالغ می شــود که: خانم کبری رازگردانی شراهی فرزند ذبیح اله به شماره 
ملی 6179735344 به استناد سند ازدواج شماره 7809 مورخ 1395/1/15 
دفترخانه ازدواج شماره 111 شهر اراک در قبال تعداد 14 عدد سکه طالی 
تمام بهار آزادی موضوع الزم االجراء و نیم عشــر اجرائی متعلقه علیه شما 
مبــادرت به صدور اجراییه نموده و پرونده اجرایی به کالســه 9902046 
در این اداره تشــکیل و در جریان اقدام اســت. چون شــما طبق گزارش 
مامور ابالغ در آدرس تعیین شــده در اجراییه شناسائي نشده اید و بستانکار 
نمی تواند شــما را معرفــی نماید و برای این اداره هم معلوم نیســت؛ لذا 
باســتناد ماده 18 آئین نامه اجراء و بنا به تقاضای وکیل بســتانکار وارده 
به شــماره 17011-1399/11/21 مفاد اجرائیــه فوق الذکر یک نوبت در 
روزنامه کثیراالنتشــار کیهان آگهی می شــود، چنانچه ظرف مدت ده روز 
از تاریخ انتشــار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجرائیه محسوب می شود 
اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرائی برابر مقررات علیه شما 
تعقیب خواهد شــد و به جز آگهی مزایده، در صورت بازداشت اموال آگهی 
دیگری منتشر نخواهد شد. ضمنا خودرو به پالک 47-342 ج 65 متعلق 

به مورث شما بازداشت گردیده است.
منصوری - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک

630/مالف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
)اسناد ذمه(

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
پرونــده اجرایی له خانم زهره جعفری فرزنــد محمد ملی 0069085900 
به نشانی اراک- شــهرک توحید خیابان عمار میثم یک علیه ورثه مرحوم 
محمدعلی پایانی فرزند حســن به شماره ملی 0381146669 باستناد سند 
نکاحیه شــماره 10560-1397/10/08 دفتر ازدواج 99 اراک در قبال مبلغ 
2/038/610/000 ریال بهای 14 عدد سکه طالی تمام  بهار آزادی و سایر 
هزینه ها و مبلغ 101/500/000 ریال حقوق دولتی تشــکیل و به کالســه 
9801215 این اداره به جریان گذارده شــده اســت، اوراق اجراییه صادره 
در مــورخ 1399/04/02 و 1399/04/31 و 1399/04/15 بــه ورثه ابالغ 
و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده اســت، ســپس به درخواست 
بســتانکار پالک ثبتی 13936 فرعــی از 40 اصلی واقع در بخش 2 اراک 
توســط دفتر بازداشتی اداره ثبت اراک بازداشت شده است و مشخصات آن 
به این شــرح می باشد: شماال به طول 11 متر به قطعه 149 تفکیکی شرقا 
بــه طول 19 متر به قطعه 169 تفکیکی جنوبا به طول 11 متر به کوچه 8 

متری غربا به طول 19 متر به پارکینگ و قطعه 167 تفکیکی.
)گزارش ارزیاب: ملک مورد نظر ششدانگ یک باب عمارت با پالک ثبتی 
13936 فرعی از 40 اصلی واقع در بخش 2 اراک می باشد.( سه دانگ بنام 

محمدعلی پایانی و سه دانگ بنام اعظم شکوهی می باشد.
مشــخصات ملک: ملک موصوف یکباب عمارت با عرصه 209 مترمربع و 
دارای اعیانی به مساحت حدود 8/362 مترمربع شامل سه طبقه)زیرزمین، 
همکف و اول( که در زمان بازدید در طبقه زیرزمین و همکف بسته و امکان 
بازدید نبود، طبقه اول شامل دو اتاق خواب، پذیرایی، آشپزخانه و سرویس 

بهداشتی می باشد.
ســاختمان بصورت نیمه اســکلت با دیوارهای باربر، ســقف طاق ضربی، 
درهای داخلی چوبی، پنجره های آلومینیومی، کابینت MDF، ســاختمان 
فاقد نماســازی می باشد. سیستم گرمایش بخاری گازی، سیستم سرمایش 

کولرآبی می باشد.
قدمت بنا حدود 30 ســال و دارای دو فقره انشعاب برق و گاز و یک فقره 

انشعاب آب می باشد.
با توجه به اظهارات خانم جعفری طبقه زیرزمین و همکف در اختیار ســعید 

و الهام پایانی می باشد.
نظریــه: با توجه به موارد ذکر شــده و با عنایت بــه موقعیت ملک، کیفیت 
ســاخت و نوع مصالح بکار رفته و سایر عوامل موثر در امر ارزیابی و بدون 
در نظر گرفتن رهن و بدهی ارزش تمامیت 9 شــعیر مشــاع از 96 شــعیر 
ششدانگ ملک مذکور شامل عرصه و اعیان و کلیه انشعابات در حال حاضر 
 با وضعیت موجــود قیمت عادله روز مبلــغ 2/250/000/000 ریال معادل

)دویست و بیست و پنج میلیون تومان می باشد( که توسط کارشناس رسمی 
دادگســتری در تاریخ 1399/06/26 ارزیابی گردیده و پالک مزبور در قبال 
طلب بســتانکار و حقوق دولتی و هزینه های اجرایی متعلقه در روز پنجشنبه 
1399/12/14 از ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از 
طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از مبلغ 2/250/000/000 ریال)دو 
میلیارد و دویســت و پنجاه میلیون ریال( قیمت 9 شــعیر مشاع از 96 شعیر 
ششــدانگ شروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار فروخته 
خواهد شــد. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و طبق ماده 136 شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده 
ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است. همچنین 
خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از پالک فوق به آدرس شــهرک 
توحید خیابان عمار میثم یک کد پســتی 3817784374 دیدن نمایند. کلیه 
هزینه هــای متعلق تا روز برگــزاری مزایده به عهده بدهکار اســت. کلیه 
بدهی هــای مربوط و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و 
سایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های مذکور 
مشخص نیســت و تنظیم سند انتقال موکل به ارائه مفاصاحساب از مراجع 
ذیصالح و شهرداری اســت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی 
غیرمترقبه باشــد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده 

برگزار می گردد. تاریخ انتشار: 1399/11/29
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
63۲/م الف

سرویس ورزشی-
فدراســیون فوتبال بــرای میزبانی مرحله 
متمرکز مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ اعالم آمادگی 

رسمی کرد.
نشست سرمربی تیم ملی ایران و رئیس دپارتمان 
تیم های ملی با رئیس کمیته مســابقات کنفدراسیون 
فوتبال آسیا و سایر مسئوالن  ای اف سی و نمایندگان 
تیم های گروه C مسابقات مقدماتی جام جهانی برگزار 
شــد؛ در این جلســه که به صورت آنالین برگزار شد، 
دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی و مهدی خراطی 
رئیس دپارتمــان تیم هــای ملــی با شــین من گیل 
رئیس کمیته مسابقات کنفدراســیون فوتسال آسیا و 
عوض بیک مسئول مسابقات کمیته مسابقات و پاول 

عضو کمیته مسابقات حضور داشتند.
مهدی خراطی رئیس دپارتمان تیم های ملی درباره 
این نشست گفت: در این نشست نمایندگان فدراسیون 
فوتبــال ایران بــر میزبانی رقابت ها به شــکل رفت و 
برگشــت تاکید داشــتند و بر حق فوتبال ایران مبنی 
بر بهره مند شــدن از ظرفیت میزبانی در سه مسابقه 
دور برگشــت را تصریح کردند؛ در نهایت، با توجه به 
همه گیری و افزایش شــیوع کرونا در ســطح جهان و 
تاکید کنفدراسیون مبنی بر سالمت مربیان، بازیکنان 
و دســت اندرکاران مسابقات و مباحث مختلف صورت 
گرفتــه درباره ادامــه برگزاری رقابت هــای انتخاباتی 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطــر، در نهایت مقرر گردید این 
مســابقات به احتمال بســیار زیاد به صورت متمرکز 
به میزبانی یکی از تیم های گروه C برگزار شــود و در 
صورت عدم وجود میزبان از ســوی تیم های حاضر در 

این گروه مسابقات در کشور بی طرف به انجام برسد.
وی ادامه داد: نشســت کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با سایر گروههای شرکت کننده فردا به پایان می رسد 
و نتیجه آن به صورت رســمی به فدراســیون ها اعالم 
خواهد شد. بر این اساس و مطابق برنامه ریزی جدید، 
زمان جدید مسابقات مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر 

به شرح زیر است: 
ایران.................................. هنگ کنگ) ۱3 خرداد ۱۴۰۰(
ایران.......................................... بحرین)۱7 خرداد ۱۴۰۰(
ایران......................................... کامبوج)۲۱ خرداد ۱۴۰۰(
ایران.............................................. عراق)۲5 خرداد ۱۴۰۰(

گفتنی ست براساس برنامه ریزی انجام شده، ورود 
تیم ها به کشــور میزبان ۱۰ خردادمــاه بوده و خروج 
آنها هم ۲۶ خرداد است؛ بنابراین مدت زمان برگزاری 

مسابقات ۱7 روز تعیین شده است.
آمادگی ایران برای میزبانی

بالفاصله پس از انتشار این خبر، سایت فدراسیون 
فوتبال اعــالم کرد ایران برای میزبانی مرحله متمرکز 
مقدماتی جــام جهانی ۲۰۲۲ اعالم آمادگی رســمی 
کــرد. در ایــن خبر آمده بــود: »در نشســت آنالین 
امروز ســرمربی تیم ملــی و رئیس دپارتمان تیم های 
ملی، فدراسیون فوتبال کشــورمان به صورت رسمی 
خواهان میزبانی ادامه مسابقات انتخابی مقدماتی جام 

جهانی شد.قرار است مراحل رسمی جهت تکمیل فرم 
درخواست میزبانی در روز جمعه از سوی کنفدراسیون 
به فدراسیون های عضو ارسال شود.کنفدراسیون فوتبال 
آسیا روز پنجشنبه هفته جاری به صورت رسمی برنامه 
مسابقات را اعالم خواهد کرد.گفتنی است روز 5 مارس 
سال جاری میالدی آخرین موعد برای اعالم میزبانی 
رقابت های مقدماتی جام جهانــی به صورت متمرکز 
خواهــد بود. همچنین روز ۱5 مارس پس از بررســی 
شرایط میزبانی توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا مکان 
قطعی مسابقات برای هر گروه به صورت رسمی اعالم 

خواهد شد.«
تعطیلی لیگ در خردادماه

بــا توجه به شــرایط بوجود آمــده انتظار می رود 
برنامه آماده  ســازی تیم ملی بــرای حضور قدرتمند 
در این رقابت هــا حداقل از ۲ هفته پیش از حضور در 
کشور میزبان برگزار شود. به عبارت دیگر، در روزهای 
پایانی اردیبهشت و به صورت تقریبی از ۲۶ اردیبهشت 

مسابقات لیگ برتر باید تعطیل شوند.
از سوی دیگر، رقابت های لیگ قهرمانان آسیا از ۲5 
فروردین تا ۱۰ اردیبهشت برگزار می شود و نمایندگان 
ایرانی حاضر در این رقابت ها، عمال از چند روز پیش از 
آغاز این مسابقات و تا چند روز پس از برگزاری آخرین 
دیدار خود در مرحله گروهــی، نمی توانند دیدارهای 
خود در لیگ را برگزار کنند. در صورتی که تیم ها هر ۴ 
روز یکبار نیز در رقابت های لیگ برتر به میدان بروند، 
حد فاصل روزهای ۱۰ تا ۲۶ اردیبهشت می توان نهایتا 
ســه هفته از رقابت های لیگ برتر به صورت فشــرده 

برگزار کرد.
طبــق آخرین برنامــه اعالمی لیــگ برتر، هفته 
هجدهم رقابت های لیگ برتر در تاریخ ۱7 اسفند ماه 
برگزار می شــود و بنا بر اعالم ســهیل مهدی مسئول 
کمیته مســابقات ســازمان لیگ تعطیالت نیم فصل 
در فروردین ۱۴۰۰ برگزار می شــود و از سوی دیگر، 
دراگان اســکوچیچ نیز خواســتار برگزاری اردویی در 
فروردین ماه شده است. با توجه به برگزاری دیدارهای 
تیم ملی در مقدماتی جام جهانی، عمال تمام خردادماه 
صرف بازی های ملی شــده و نمی توان هیچ دیداری از 
رقابت های لیگ برتر را در این ماه برگزار کرد. از سوی 
دیگر، باید دید اردوی تیم ملی در فروردین ماه در چه 

تاریخی برگزار می شود.
به نظر می رسد سازمان لیگ باید رقابت های لیگ 
بیســتم را تا تاریخ تقریبی ۲۶ اردیبهشــت به پایان 
برســاند و چنانچه 3 هفته پایانی لیگ برتر در تاریخ 
۱۰ تا ۲۶ اردیبهشــت برگزار شود، سازمان لیگ باید 
پس از برگزاری دیدارهای هفته هجدهم در تاریخ ۱7 
اسفند، برنامه ۹ هفته باقی مانده را از ۱7 اسفند تا ۲5 
فروردین برنامه ریزی کند. با توجه به این نکته که هنوز 
برنامه رقابت های جام حذفی اعالم نشده، تیم ها راهی 
تعطیالت نیم فصل شــده و رقابت های لیگ در اغلب 
کشورهای اروپایی تا تاریخ ۲ خرداد به پایان می رسد، 

باید دید سازمان لیگ چه تدبیری خواهد  اندیشید.

تکلیف ماندن یا نماندن فکری امروز مشخص می شود
مدیران اســتقالل قرار است امروز برای حضور یا عدم حضور محمود فکری 
در استقالل در جلسه هیئت مدیره تصمیم گیری کنند. محمود فکری سرمربی 
اســتقالل در این مدت روزهای پرابهامی را ســپری کرده است. همان طور که 
مشخص اســت، برخی از جدایی سرمربی آبی پوشان صحبت می کنند و برخی 
معتقدند که او باید سرمربی استقالل بماند.تا اینجای کار مدیران استقالل برای 
ابقا فکری در اســتقالل چاره ای پیدا نکردند و ســرمربی استقالل باید منتظر 
روزهای آینده باشد.طبق پیگیری های انجام شده، مدیران استقالل برای آینده 
سرمربی آبی پوشان تصمیمی اتخاذ نکرده اند و قرار است امروز جلسه ای برگزار 
و برای نیمکت آبی ها تصمیم نهایی گرفته شــود.دیروز محمود فکری با تاخیر 
به تمرین اســتقالل رفت و این در حالی است که خود او همچنان نمی داند که 
ســرمربی اســتقالل باقی می ماند یا خیر و این امکان نیز وجود دارد که فکری 

زودتر از تصمیم هیئت مدیره تصمیم به جدایی از جمع آبی ها بگیرد.
مظلومی: اگر استقالل با رفتن من درست می شود، می روم

پرویز مظلومی، سرپرســت تیم فوتبال اســتقالل دیروز در جمع هواداران 
معتــرض در محل تمرین این تیم حضور یافت و با آنها صحبت کرد. شــماری 
از هواداران معترض تیم فوتبال اســتقالل که دیروز در محل تمرین آبی پوشان 
در ورزشــگاه راه آهن حضور داشتند به پرویز مظلومی، سرپرست تیم استقالل 
گفتند چرا وضعیت استقالل خوب نیست که سرپرست آبی پوشان گفت: اوضاع 
خراب اســت و خودمان بیشتر ناراحت هســتیم.وی در واکنش به صحبت های 
هواداری که گفت؛ »دروغ می گویید که از وضعیت استقالل ناراحتید« گفت: ما 
زندگی مان را برای استقالل گذاشته ایم. چرا فکر می کنید ما یا فکری از وضعیت 
استقالل ناراحت نمی شویم؟سرپرست تیم فوتبال استقالل در مورد درخواست 
هواداران برای رفتن از این تیم گفت: اگر من بروم، اســتقالل درست می شود؟ 

اگر درست می شود، می روم!
تکلیف سرمربی تراکتور تا پنجشنبه مشخص می  شود

معاون ورزشــی تراکتور گفت: تا پنجشــنبه تکلیف ســرمربی تراکتور را 
مشخص می کنیم اما اولویت من ادامه همکاری با مسعود شجاعی است. علیرضا 
رحیمی درباره وضعیت انتخاب سرمربی تراکتور گفت: در شرایط فعلی، اولویت 
اول مان این اســت که مسعود شجاعی هدایت تیم را قبول کند و با او به عنوان 
سرمربی تیم ســه، چهارساله قرارداد ببندیم. شجاعی در اللیگا حضور داشته و 
می تواند تیم را خودش ببندد و برای قهرمانی آسیا آماده کند. البته اگر مسعود 
شجاعی به مربی گری ادامه ندهد، مجبور به آوردن مربی خارجی هستیم که در 
این صورت نیز بحث نشستن او بر روی نیمکت وجود دارد. تمامی حساسیت ها 
را درک می کنیم، اما زمان را از دســت نمی دهیم. ان شــاءاهلل بحث سرمربی را 
طی فردا و پس فردا مشخص می کنیم. یا مسعود شجاعی با یک کمک قوی به 
کار خــود ادامه خواهد داد و یا بــه آوردن یک مربی خارجی فکر خواهیم کرد. 
ما از بدن ســاز تیم راضی نیستیم و او را عوض خواهیم کرد.اولویت من، مسعود 
شجاعی است و به فکر قراردادی سه، چهار ساله با او هستم.وی با بیان اینکه  ما 
به شدت پیگیر تمدید قرارداد شجاعی، دژاگه و حاج صفی هستیم و می خواهیم 
مســعود شجاعی لیدر فنی تراکتور در سال های آینده باشد و سال های سال در 
این شهر بماند، درباره بازیکنان مازاد تراکتور گفت: تا جایی که من می دانم، ما 
یک سری خروجی هایی در نیم فصل خواهیم داشت که البته هنوز قطعی نشده 
است. در خط حمله حمزاوی عملکرد خوبی نداشته و به احتمال زیاد از جمع ما 
جدا خواهد شد. در خط دفاعی احتمال جدایی وفا هخامنش و میالد فخرالدینی 

وجود دارد. ضمن اینکه قطعا 3،۴ بازیکن جدید هم جذب خواهیم کرد.
شکوری: بعدا می گویم منابع مالی را از کجا آوردیم

ســخنگوی باشــگاه پرســپولیس می گوید این باشــگاه بعد از حل شدن 
پرونده های خارجی اعالم می کند که منابع پرداخت بدهی را از کجا تامین کرده 
است. ابراهیم شکوری درباره وضعیت باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: درباره نقل 
و انتقال ها باید بگویم آقای گل محمدی یک لیست ورودی را به ما داده است که 
براساس نیازهای فنی تیم نوشته شده است. مهدی ترابی اولین خرید ما بود که 
جذب شد و امیدواریم براساس لیستی که در اختیار داریم خریدهای بعدی را نیز 
انجام بدهیم ما سعی می کنیم براساس نیاز تیم و نظر کادر فنی اقدام کنیم.وی با 
بیان اینکه تا به االن توانسته ایم 3۱5 هزار یورو از طلب بودیمیر را پرداخت کنیم 
گفت: انشااهلل مابقی مبلغ هم طی روزهای آینده به حساب این بازیکن می نشیند 
و ما از این پرونده بزرگ و بسیار سنگین عبور می کنیم. شکوری در پایان در باره 
قرض هایی که باشگاه پرسپولیس برای پرداخت هزینه هایش انجام داده گفت در 
حال حاضر باشگاه برایش مهم است که نظر هودار را جذب کند و نظر هوادار بر 
این اســت که این پرونده ها بسته شود. انشااهلل ما در روزهای آینده درباره اینکه 

این مبالغ از کجا تامین شده صحبت خواهیم کرد.

معاون رئیس جمهور گفت: با شــیوع کرونا تمام 
محصوالت مورد نیاز در داخل تامین شده و چیزی به 

اسم واردات نداشته ایم. 
به گزارش خبرگزاری فارس از یاســوج، سورنا ستاری، 
افزود: بزرگ ترین مشکل واحدهای فناور، فضا است که باید 
فضای مناســبی تامین و تصمیم جدی بــرای این واحدها 

بگیریم.

وی در پاســخ به این ســؤال که واردات نمونه هایی که 
توســط واحدهای فناور در داخل کشور تولید می شود باعث 
گالیه مندی فناوران شــده، گفت: باید موضــوع را به دقت 
بررســی کنیم که آیا این واحدها می توانند تمام نیاز کشور 
 را تامیــن کنند، یــا اینکه اســتانداردهای الزم را گرفته اند 

یا خیر. 
موارد مشابه را جدی پیگیری می کنیم و جلوی واردات 

نمونه خارجی آن گرفته می شود البته واحدها باید بتوانند با 
این قیمت دالر رقابت کنند.

ستاری ادامه داد: اگر جنس خارجی با دالر ۴۲۰۰ تومان 
وارد می شود باید برخورد شود اما اگر ارز نیمایی و دالر آزاد 
است باید شرکت را توانمند کنیم تا بتواند رقابت کند اگر غیر 
از این باشد و در زمین خودمان بازنده باشیم هرگز نمی توانیم 

صادرات داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور با  اشــاره به تامین نیازهای کشور 
توســط واحدهای فناور با شــیوع ویروس کرونا گفت: تمام 
محصوالت مرتبط با بیماری کرونا در داخل کشــور ساخته 
می شــود از اوایل فروردین چیزی به اسم واردات نداشتیم و 
هر داروی جدیدی که در سطح دنیا تولید می شد 3۰ تا ۴5 
روز بعد در داخل کشور تولید شده است و ان  شاءاهلل این روند 

در تولید واکسن هم ادامه دارد.

معاون رئیس جمهور خبر داد

تامین تمام محصوالت مرتبط با »کرونا« در داخل کشور

مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد 
خلیج فارس از واگذاری طراحی و ساخت ۲۴ دستگاه 
الکتروکمپرسور با سازندگان ایرانی به ارزش تقریبی 

۸6 میلیون یورو خبر داد.
 »محمود امین نژاد« با اشاره به امضای تفاهم نامه بیش 
از ۸۶ میلیون یورویی با سازندگان و شرکت های دانش بنیان 
ایرانی گفت: یکی از مهم ترین تفاهم نامه ها با هدف طراحی و 
ساخت ۲۴ دستگاه الکتروکمپرسور با سازندگان ایرانی امضا 

شد.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز بیدبلنــد خلیج فارس 
با تاکید بــر اینکه با اجــرای مرحله دوم توســعه این مگا 
پروژه باید حدود ۱۱۰ دســتگاه کمپرسور، الکتروکمپرسور، 
توربوکمپرســور و... طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شود، 
تصریح کرد: ســاخت برخی از این تجهیزات پیچیده دوار به 

سازندگان ایرانی واگذار شده است.
گفتنی اســت، در حاشــیه برگــزاری دومیــن رویداد 

تخصصی حمایت از ســاخت داخل در صنعت پتروشیمی، 
تفاهم نامه طراحی و ســاخت ده دســتگاه الکتروکمپرسور 
ســانتریفوژ گریز از مرکــز گاز ترش به همــراه لوازم یدکی 
بیــن شــرکت بیدبلنــد خلیج فــارس و توربوکمپرســور 
 نفت و مهندســی و ســاخت توربیــن مپنا »تــوگا« امضا

 شد.
عالوه بر این تفاهم نامه دیگری با هدف واگذاری طراحی 
و ساخت ۱۶ دستگاه الکتروکمپرسور سانتریفوژ گریز از مرکز 

گاز ترش به همراه لوازم یدکی با سازندگان داخلی امضا شد.
همچنین در حاشیه برگزاری این گردهمایی تفاهم نامه 
واگذاری ســاخت ۱۶ دســتگاه کولر هوایی، هشت دستگاه 
مخازن تحت فشــار و یک دســتگاه برج جذبی بین شرکت 
پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس و تفاهم نامه دیگر واگذاری 
طراحی و ساخت ۱۴ دستگاه مبدل حرارتی بین شرکت های 
دانش بنیان ایرانی و شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 

امضا شد.

متخصصان ایرانی کمپرسورهای گاز ترش را می سازند

مدیرعامل شــرکت فوالد اکســین خوزســتان گفت: بزرگ ترین و 
مقاوم ترین ورق فوالدی ایران در این شرکت تولید شد.

امین ابراهیمی در این خصوص اظهار داشت: شرکت فوالد اکسین توانست برای 
نخســتین بار اســلب 3۰۰ میلی متر را با موفقیت نورد کند. ورق تولید شده تحت 
 اســتاندارد API در ۲7 متر تولید شد که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا فقط

 شرکت فوالد اکسین می تواند این ورقه فوالدی را تولید کند.
وی با بیان اینکه این ورق با عرض چهار متر و 5۰ سانتی متر، برای لوله های 5۶ 
اینچ استفاده می شود که پرکاربردترین لوله در صنعت نفت و گاز است افزود: پیش 
از این از هر ورق تولید شده در شرکت فوالد اکسین، یک لوله در شرکت های لوله 
سازی ساخته می شــد اما با استفاده از اسلب 3۰۰ میلی متری، از هر ورق فوالدی 

۲ لوله تولید می شود.
مدیرعامل شــرکت فوالد اکســین خوزستان گفت: اســتفاده از این اسلب به 
عنوان مواد اولیه، عالوه بر اینکه استاندارد کیفی محصوالت را بیشتر می کند، میزان 

استهالک و فرسایش قطعات و خط تولید را نیز کم تر می کند.
ابراهیمی عنوان کرد: شــرکت فوالد اکسین به شدت نیاز به اسلب 3۰۰ میلی 
متری دارد که لوله های انتقال نفت و گاز شیرین و ترش در همه بخش های زنجیره 
تولید از مرحله اســلب، ورق و لوله کامال بومی ســازی شده و کشور از واردات این 

محصول کامل بی نیاز شده است.

مقاوم ترین ورق فوالدی خاورمیانه در خوزستان تولید شد

۲۴ پروژه بزرگ صنعت آب و برق با اعتبار ۹ هزار و ۷۵۰ میلیارد 
ریال در قالب پویش هر هفته الف- ب- ایران، همزمان در پنج استان 
البرز، قزوین، لرستان، خراسان شــمالی و چهارمحال و بختیاری به 

صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
دیروز ۲۴پروژه شــامل یک پروژه آبی در اســتان البرز، 5 پروژه برقی در 
استان چهارمحال و بختیاری، پنج پروژه صنعت آب و برق در استان لرستان، 
۹ پروژه در استان قزوین و همچنین چهار پروژه آب و برق در خراسان شمالی 

وارد مدار بهره برداری شد.
وزیر نیرو در مراسم بهره برداری از ۲۴ پروژه بزرگ آب و برق در 5 استان 
گفت: از زمان آغاز پویش هر هفته الف - ب- ایران در نیمه دوم پارسال تا کنون 

از ۴۶۴ پروژه بزرگ بهره برداری شده است.
رضــا اردکانیان اعتبار این طرح ها را از ابتــدای این پویش تاکنون ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومان برشمرد و افزود: بهره برداری از این طرح ها در سخت ترین 
شــرایط اقتصاد تحریمی اتفاق افتاده است. وی پروژه های برقی را پروژه هایی 

دانست که همواره از اهمیت باالیی برخوردار است.

 افتتاح ۲۴ پروژه آب و برق 
در پنج استان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: در چند ماه 
اخیر با حدود ۸۰ دهیار متخلف این استان برخورد و حتی تعدادی از 

آنها نیز عزل شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، مهدی رازجویان، اظهار کرد: حفظ 
اراضی کشــاورزی استان مازندران و جلوگیری از تخریب آنها ضروری است و 
باید با مشاورین و بنگاه های غیرمجاز امالک برخورد قانونی شود، حفظ اراضی 
کشاورزی جهت تامین امنیت غذایی در کشور مهم است لذا این اراضی نباید 

به خانه دوم گردشگران تبدیل شود.
وی گفت: دستگاه های خدمات رسان در برابر کلیه ساختمان هایی که سه 
سال از نصب انشعابات موقت آنها گذشته و مالکان اقدامی جهت دریافت پروانه 
ساخت نکردند، بعد از اخطار نســبت به قطع انشعابات اقدام کنند. وی ادامه 
داد: با مدیران و مسئوالن متخلفی که نسبت به جمع آوری انشعابات ساخت و 

سازهای غیرمجاز اقدام نکنند، برخوردهای قانونی خواهد شد.
این مسئول با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی نسبت به حفظ و احیای 
اراضی کشاورزی جدیت بیشتری داشته باشد، ادامه داد: جهاد کشاورزی باید 

به مصوبات و قوانین مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز عمل کند.
معاون عمرانی اســتاندار مازندران با تاکید بر اینکه برخورد با ســاخت و 
ســازهای غیرمجــاز و جلوگیــری از تخریب اراضی کشــاورزی وظیفه همه  
دســتگاه های اجرایی است، افزود: اداره صنعت، معدن و تجارت و دهیاران در 
روستاها باید نسبت به شناسایی و برخورد با بنگاه های مشاور امالک غیرقانونی 

که عامل اصلی تفکیک و فروش زمین های کشاورزی هستند، اقدام کنند.

 برخورد و عزل ۸۰ دهیار متخلف
 در مازندران

اهواز- خبرنگار کیهان:
یک کودک ساکن در شهرستان کارون بر اثر سقوط در جوی روباز 

فاضالب جان سپرد.
این کودک از یک خانواده محروم ســاکن در محله کوی درویشیه بود که 
به گفته اهالی پس از دو ساعت جست و جو پیکر او را از درون جوی فاضالب 

پیدا کردند.
عدم تکمیل شــبکه فاضالب و فقدان ســرپوش برای جوهــای روباز در 
شهرســتان کارون به معضلی اساسی برای شــهروندان مبدل شده است که 

حوادث ناگواری از این دست را به دنبال دارد.

 جوی روباز کارون
 جان کودکی را گرفت

معاون عملیات فرماندهی انتظامی اســتان ســمنان گفت: مرد 
۷۰ساله شامگاه دوشنبه در برخورد با قطار در محدوده شهر سمنان 

در دم جان باخت.
ســرهنگ روح اهلل نصرتی افزود: این حادثه ســاعت ۲۰ و ۱5 دقیقه شب 

سه شنبه در برخورد عابر با قطار مسافربری در حال عبور رخ داد.
وی اضافه کرد: برخورد قطار با این شهروند در محدوده جاده نظامی و در 

مسیر خط ریلی رخ داد و علت حادثه مشخص نیست.

قطار جان مردی در سمنان را گرفت


