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نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: به دنبال به گردش در آوردن چرخ کشتی بودیم و به همین خاطر مجوز 
برگزاری بیستمین دوره رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باشگاه های کشور جام یادگار امام)ره(را از 

معاونت وزارت بهداشت گرفتیم. 
حمید ســوریان در مورد برگزاری لیگ کشــتی اظهار داشت: برای فدراسیون کشتی بسیار مهم بود که چرخ کشتی 
به گردش درآید و به دلیل لغو شــدن بازی های المپیک 2020 توکیو در ســال جاری، اولین برنامه و هدف ما برگزاری 
رقابت های لیگ برتر کشــتی آزاد و فرنگی بود. وی ادامه داد: به دلیل اینکه لیگ کشــتی به عنوان یک منبع درآمد برای 
کشتی گیران و مربیان محسوب می شود، با توجه به شرایط خاص کشور به دلیل شیوع ویروس کرونا، با ارائه پروتکل های 
بهداشتی، مجوز برگزاری این مسابقات را از معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گرفتیم تا به نوعی بار دیگر 
رونق به کشتی باز گردد و کشتی گیران مطرح بتوانند تمرینات خود را برگزار و رقابت های رو در رو و جدی را داشته باشند.

نایب رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: البته از تمامی تیم ها می خواهیم که موارد ایمنی و پروتکل های بهداشتی از 
جمله قرنطینه و انجام تست های الزم را در دستور کار قرار دهند و کامال این موارد را رعایت کنند تا خدای نکرده سالمتی 

کشتی گیران که از اولویت های اصلی ما محسوب می شود به خطر نیافتد.
دارنده مدال طالی المپیک و شش مدال طالی جهان تصریح کرد: کادر های فنی تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی 

این مسابقات را زیر نظر خواهند گرفت و عملکرد کشتی گیران برای آنها و فدراسیون در این رقابت ها مهم است.

سوریان: عملکرد کشتی گیران در رقابت های لیگ مهم است 
یکی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از تنظیم پاســخ قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور به 

فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( خبر داد.
رحیم زارع روز گذشــته در گفت و گو با برنامه »تهران ورزشی« رادیو تهران اظهار داشت: حدس و گمانی درخصوص 
خط دادن داخلی ها وجود دارد. شــنیدم قوه قضائیه و ســازمان بازرسی کل کشــور در حال آماده کردن پاسخی به فیفا 
هســتند که کار در مراحل پایانی است. فدراسیون جهانی فوتبال چوب تحریم و تهدید فوتبال ایران را در دست دارد و با 
هر اشتباهی، بر سر فوتبال ایران می کوبد.  وی افزود: همان طور که فیفا انتظاراتی از ما دارد، ما هم از فیفا انتظاراتی داریم 
و معتقدیم باید عدالت میان همه کشورها برقرار باشد؛ نه اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس با افراد داخلی همدست شوند 
تا فوتبال ایران را به این روز بیندازند. زارع درخصوص زمان برگزاری انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال گفت: هر انتخابات 
قبل از اصالح اساســنامه، باطل است و دوست داریم اجماع ملی ایجاد شود. می خواهیم البی های غیرعادالنه در استان ها 
انجام نشود و رئیس فدراسیون فوتبال بر اساس شایستگی فردی باال بیاید. مهم نیست این رئیس از کجا باشد و فقط مهم 
این است که توانایی الزم را داشته باشد. نماینده مجلس شورای اسالمی درباره کار سخت رئیس آینده فدراسیون فوتبال 
اظهار داشت: رئیس جدید باید یکی دو سال آسیب شناسی کند و از نخبگان فوتبالی، دانشگاهی، ملی و جوانانی که در این 
کار سررشته دارند، مشورت بگیرد. او باید هدف گذاری 10 تا 20 ساله ای برای فوتبال ایران داشته باشد و در هر دوره چهار 

ساله، به بخشی از هدفش برسد؛ به دور از سیاسی کاری و اینکه بخواهد در زمین بدخواهان فوتبال بازی کند.

نماینده مجلس: حدس و گمان هایی درباره خط دادن داخلی ها به فیفا وجود دارد 

*اردوی تیم ملی کاراته کشــورمان بــا رعایت پروتکل های 
بهداشتی از هفته اول آبان آغاز می شود. قرار است در مرحله 
نخست اردوی تیم ملی ذبیح اهلل پورشب، سجاد گنج زاده، امیر 
مهدی زاده و بهمن عسگری حضور داشته باشند. البته ممکن 
است تعداد ورزشــکاران حاضر در اردو به 6 نفر نیز افزایش 
یابد که تصمیم گیرنده نهایی درباره این موضوع سید شهرام 
هروی است. ملی پوشــان کاراته ایران خود را آماده حضور در 
رقابت های انتخابی کاراته در رباط مراکش می کنند. تا به امروز 
دو ســهمیه المپیک کاراته ایران در بخش مردان قطعی شده 

است.
*محمدشــروین اسبقیان رئیس فدراسیون ورزش جانبازان و معلولین 
در حاشیه مراســم تجلیل از رزمندگان وزارت ورزش و جوانان درباره 
رفتنش از این فدراســیون گفت: این موضــوع صحت ندارد و با قوت 
در فدراســیون جانبازان و معلوالن ادامــه خواهم داد.وی درباره زمان 
شروع اردوی تیم های ملی گفت: هنوز مجوز برگزاری اردوها به صورت 
حضوری داده نشــده و ســتاد مقابله با کرونــا وزارت ورزش آن را در 
دســت بررســی دارد. البته در صورت صدور مجوز، اردوها از آبان ماه 

آغاز خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم حجت اصغری شربیانی
عشق به شهادت

شــهید مدافع حرم حجت اصغری شربیانی 
اول فروردین 1367 به دنیــا آمد. وی اول آبان، 
همزمان روز تاســوعای حســینی سال 94، طی 
عملیات محرم در حومه شــهر حلــب، با آتش 
مزدوران ســعودی و پیروان اسالم آمریکایی، به 
جمع مدافعین شــهید حرم پیوســت. همچون 
حضرت عباس، موقع شهادت دستش از بدن جدا 
شده بود.زندگینامه این شهید در کتابی با عنوان 

»آخرین زیارت« منتشــر شده است. شهید مدافع حرم حجت اصغری شربیانی 
در وصیت نامه اش که گویای عشــق واالی این شــهید به شهادت است نوشته 
بود: »شــهادت فنا شدن انسان برای نیل به سرچشــمه نور و نزدیک شدن به 
هســتی مطلق است. شهادت عشق وصال محبوب و معشوق در زیباترین شکل 
اســت. شهادت مرگی از راه کشته شدن است، که شهید آگاهانه و بخاطر هدف 
مقــدس به تعبیر قرآنی )فی ســبیل اهلل( انتخاب می کند. به تعبیر پیامبر مکرم 
اسالم)ص( »اشرف الموت قتل الشــهاده« که شریف ترین نوع مردن است و به 
فرموده موالیمان امام علی)ع( »اکرما لموت القتل« که شــهادت را گرامی ترین 
نوع مردن می داند و این جمله همیشــه در ذهنم خطور می کند: »اگر شــهید 
نشویم الجرم باید بمیریم« پس چه مرگی بهتر و باالتر از شهادت که نزدیکترین 
لحظه وصل به وصال و ســریع ترین راه به لقاءاهلل اســت. شاید ما در راهی قدم 
می گذاریم که شاید بگویند خارج از وطن است یا دور از وطن است ولی عقیده 
بنده این است که دین اســالم محدودیت ندارد و دین فراتر از کشورها و وطن 
هاست و اگر هرکســی به خداوند عزوجل اعتقاد دارد باید در راه احیای دینش 

جهاد کند و امر به معروف و نهی از منکر بپردازد.

ناکامی سپاهان و شهرخودرو در لیگ قهرمانان آسیا

کار پرسپولیس هم به روز آخر کشیده شد
استقالل امشب به مرحله بعدی رقابت ها صعود می کند؟!

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
در فاصله یک بازی تا پایان مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا، سپاهان و شهر خودرو حذف شدند و 
تیم های استقالل و پرسپولیس با برتری در بازی آخر 

می توانند صعود کنند.
روز پنجم گروه سوم مرحله مقدماتی رقابت های فوتبال 
لیگ قهرمانان آســیا دوشنبه شب پرســپولیس ایران به 
مصــاف الدحیل قطر رفت و در پایان با نتیجه یک بر صفر 
شکست را پذیرا شد. سرخپوشان در نیمه اول این دیدار هر 
چند در اکثر دقایق بازی پایاپای و نزدیکی را با الدحیل به 
نمایش گذاشــتند اما در چند مقطع صاحب موقعیت های 
خوبی برای گلزنی شدند اما نتوانستند از آن استفاده کنند.

در نیمــه دوم هم دو تیم نمایش نزدیکی ارائه دادند و 
تا دقیقه ۵7 همه چیز آرام پیش می رفت اما در این دقیقه 
شجاع خلیل زاده با هدف دفع توپ به همراه مهاجم الدحیل 
به هوا بلند شد که سرنگون شدن بازیکن حریف داور را وادار 
به دمیدن در سوتش به نشانه پنالتی کرد.اعتراض بازیکنان 
پرســپولیس به این پنالتی ثمری نداشــت و در دقیقه 60 
معز علی با ضربه ای دقیق دروازه پرســپولیس را باز کرد تا 
این تیم قطری شــرایط بهتری نسبت به سرخپوشان ایران 
پیدا کند.پس از این گل یحیی گل محمدی با چند تعویض 
تالش کرد تا تیمش را با روند هجومی تری وادار به جبران 

گل خورده کند.
در 10 دقیقــه پایانی تیم الدحیل به الک دفاعی رفت 
و حتی مهاجمان این تیم هم برای دفاع در زمین خودشان 
حضور داشــتند و پرسپولیس بر شدت حمالتش افزود. در 
دقیقه ۸4 پرسپولیس پشــت محوطه جریمه صاحب یک 
ضربه ایســتگاهی شد که این ضربه موقعیت خوبی را برای 
گلزنی سرخپوشان فراهم کرد اما مدافعان پرتعداد الدحیل 

فرصت گلزنی را ندادند.
در دقیقه ۸۵ پرسپولیس صاحب یک ضربه ایستگاهی 
دیگر پشــت محوطه جریمه و در موقعیت جدیدی شد که 
این ضربه هم ثمری برای سرخپوشــان نداشــت. در پنج 
دقیقه وقت اضافه پرسپولیس حمالت زیادی را روی دروازه 

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

چهارشنبه 2 مهر 1399
لیگ قهرمانان آسیا

*استقالل ایران...............................االهلی عربستان)ساعت 1۸:30- شبکه سه(
*شهر خودروایران................................پاختاکور)ساعت 21:30- شبکه ورزش(

الدحیل پی ریزی کرد اما موفق به زدن گل تســاوی نشد. 
سرخپوشــان تهرانی کــه تا قبل از این دیــدار با 7 امتیاز 
صدرنشین گروه ســوم بودند با شکست برابر الدحیل باید 
منتظــر دیدار هفته پایانی باشــند تا نتایــج دیگر هم در 

صعودش تأثیرگذار باشد.
قانون AFC تغییر کرده است 

در دیگر بازی این گروه الشــارجه امارات با 6 گل تیم 
التعاون عربستان را در هم کوبید. با احتساب نتایجی که در 
روز پنجم رقم خورد، شــرایط امتیازی دو تیم پرسپولیس 
ایــران و شــارجه امارات یکســان و صحبــت درخصوص 

احتماالت صعود یکی از این دو تیم به دور بعدی است.
اگر فرض بر این باشد التعاون عربستان موفق به شکست 
الدحیل قطر نشــود، الدحیل صعود می کند و دومین تیم 
صعود کننده گروه C از میان پرســپولیس یا شارجه خواهد 
بود.طبق قوانین مســابقات در صورت برابر بودن امتیاز دو 

تیم یا بیشــتر در جدول، بازی رو در روی آنها تکلیف تیم 
صعود کننده را مشخص می کند، اما در صورتی که بازی های 

رو در رو مساوی باشد، تفاضل گل تعیین کننده است.
با توجه به قوانین قبلی AFC مبنی بر گل زده در خانه 
حریف، ایــن تصور وجود دارد که پرســپولیس در صورت 
تســاوی بدون گل یا یک-یک، به دلیل تســاوی 2-2 در 
امارات، باالتر از شارجه راهی مرحله بعدی می شود، اما این 
قانون تغییر کرده اســت. با توجه به متمرکز برگزار شدن 
 AFC ،مسابقات لیگ قهرمانان آسیا )منطقه غرب( در قطر
قانــون گل زده در خانه حریف را حذف کرده و تفاضل گل 
تعیین کننده اســت. بنابراین پرسپولیس برای صعود، فقط 
باید به فکر پیروزی مقابل شــارجه باشــد؛ هرچند جدول 

AFC هنوز تفاضل گل را لحاظ نکرده است.
خداحافظی زودهنگام سپاهان

دردیگــر دیدار دوشــنبه شــب و در گــروه چهارم 

مسابقات، ســپاهان ایران با العین بازی کرد که این دیدار 
با تســاوی بدون گل به پایان رسید.این تساوی سپاهان را 
چهار امتیازی کرد تــا در فاصله یک هفته تا پایان مرحله 
گروهی از صعود باز مانده و خداحافظی زودهنگامی با لیگ 
قهرمانان 2020 داشته باشد.همچنین با این تساوی العین 
امارات نیز دو امتیازی شد تا تیم های النصر عربستان و السد 
قطر به ترتیب بــا 11 و 9 امتیاز به عنوان صعودکنندگان 
این گروه شناخته شــوند. محرم نویدکیا با آغاز دوباره این 
رقابت ها درکشور قطر جانشــین امیر قلعه نویی در قامت 
ســرمربی سپاهان شــد که تا کنون تنها یک امتیاز از سه 

بازی گرفته است.
تالش استقالل برای رسیدن به دور بعدی مسابقات

در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، امشب در گروه 
اول رقابت ها استقالل از ساعت 1۸:30 به مصاف تیم االهلی 
عربســتان می رود. استقالل در صورت برتری برابر این تیم 
شانس بسیار باالیی برای رسیدن به مرحله بعدی مسابقات 
دارد. آبی پوشــان تهرانی در نخستین بازی خود در کشور 
قطر، برابر تیم الشــرطه عراق با تساوی یک – یک متوقف 
شــد. امشب در گروه دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نیز 
شــهرخودرو دیگر نماینده ایران برابــر پاختاکور به میدان 
می رود. شــهر خودرو شانســی برای صعود ندارد و تنها به 

دنبال کسب نخستین پیروزی خود در این رقابت هاست.

معرفی 8 متهم پرونده ویلموتس به دادسرا 
ســازمان بازرسی کل کشور هشــت متهم پرونده ویلموتس را به دادستانی 
تهران معرفی کرد.روابط عمومی ســازمان بازرســی کل کشور در این باره اعالم 
کرد:با اتمام بررســی ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون 
فوتبال با ســرمربی ســابق تیم ملی، این گزارش نهایی و امروز برای دادســتان 
عمومی و انقالب تهران ارســال شد.در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال 
منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراســیون و ورود خسارت به اموال دولتی 

و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقالب تهران ارسال شد.
واریز پول از سوی اسپانسر پرسپولیس به حساب باشگاه

باشــگاه پرسپولیس بخشــی از طلبش را از اسپانسر باشگاه دریافت کرد تا 
عالوه بر پرداختی به بازیکنان، برای واریز بخش دیگری از پول برانکو اقدام کند.

اسپانسر باشگاه پرسپولیس قرار بود ۸ میلیارد تومان به حساب این باشگاه واریز 
کند که با توجه به هزینه های قبلی و کسورات حساب، 7 میلیارد و 600 میلیون 
تومان به حســاب این باشگاه واریز شــد.به این ترتیب، باشگاه قرار است بخشی 
از طلب بازیکنان را پرداخت کند تا حداقل دریافتی آنها به 90 درصد برســد و 
دریافتی برخی بازیکنان نیز باالی 90 درصد خواهد شد.قرار است بخشی از این 
پول هم برای طلب برانکو پرداخت شــود. باشــگاه پرسپولیس برای دریافت ارز 
دولتی اقدام کرده تا بتواند با دریافت 1۵0 هزار دالر دیگر، بخش دیگری از پول 

برانکو را پرداخت کند.
نامجومطلق: مقابل االهلی محکوم به پیروزی هستیم

ســرمربی تیم فوتبال اســتقالل با انتقاد از دیر رســیدن راننده اش به محل 
نشســت خبری بازی با االهلی عربســتان، ابراز امیدواری کرد فردا و برای بازی، 
مشــکالت اینچنینی پیش نیاید. مجید نامجومطلق در نشســت خبری پیش از 
دیدار تیم فوتبال استقالل مقابل االهلی عربستان در هفته پایانی مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا، اظهار داشت: در ابتدا باید اعتراض کنم که من و همراهانم 
یک ساعت برای رسیدن به محل کنفرانس در مسیر بودیم، آن هم به خاطر اینکه 
راننده مسیر را بلد نبود و بسیار عصبانی هستم. وی با اشاره به دیدار تیمش مقابل 
االهلی عربستان تصریح کرد: بازی سرنوشت  سازی مقابل نماینده عربستان داریم 
و فقط دنبال گرفتن امتیاز هســتیم. آنالیز خوبی از این تیم داریم و با احترام به 
حریف، فردا محکوم به پیروزی هستیم.سرمربی تیم فوتبال استقالل خاطرنشان 
کرد: همان طور که بعد از بازی با الشرطه عرض کردم، تیم ما از شرایط بازی دور 
بود و به خاطر همین بازیکنان ما نیمه اول خوبی نداشــتند اما نیمه دوم شرایط 
عوض شد و می توانستیم گل های بیشتری به ثمر برسانیم. از بازی گذشته درس 
می گیریم و به امید خدا تالش خواهیم کرد تا در این بازی برنده باشیم. ما به تیم 
مقابل و انگیزه های بازیکنان آنها کاری نداریم. انگیزه بازیکنان خودمان مهم است 

و با انگیزه وارد مسابقه خواهیم شد و برای هدف مان می جنگیم.
زمان برگزاری اردوی تیم ملی فوتسال 

تیم ملی فوتسال ایران برای بازی دوستانه با ازبکستان 2 روز به اردو می رود.
تیم ملی فوتسال ایران طی روزهای 16 و 17 مهر دو بازی دوستانه را در تاشکند 
با تیم ملی فوتسال ازبکســتان برگزار می کند. این دو دیدار مهم ترین بازی های 
تدارکاتی تیم ملی فوتســال پیش از بازی های فوتسال قهرمانی آسیاست با این 
حال ناظم الشــریعه سرمربی تیم ملی با توجه به تداخل تمرینات باشگاه ها برای 
شروع فصل جدید لیگ برتر با این بازی قصد ندارد اردویی طوالنی مدت را برگزار 
کند. بر اساس برنامه کادر فنی تیم ملی فوتسال، این تیم طی روزهای 13 و 14 
مهــر اردویی دو روزه را در کمپ تیم های ملی برگزار می کند و ســپس روز 1۵ 
مهر همراه با تیم ملی فوتبال با یک پرواز اختصاصی به سمت ازبکستان می رود. 
ناظم الشریعه قصد دارد تلفیقی از بازیکنان جوان و با تجربه را برای این دو بازی 
به ازبکســتان ببرد تا بازیکنان جوان نیز محکی جدی خورده و در صورت نیاز در 

لیست نهایی مسافران مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در تاشکند قرار بگیرند.
مخالفت صیادمنش با انتقالش به تیم اوکراینی

اللهیــار صیادمنش، مهاجم 19 ســاله فنرباغچه ترکیه بــا انتقالش به تیم 
زوریا لوهانسک اوکراین مخالفت کرد. به گزارش روزنامه فاناتیک ترکیه، اللهیار 
صیادمنش با تیم زوریا لوهانسک اکراین برای انتقال قرضی اش به توافق نرسید.
پیش از این تیم های فنرباغچه و زوریا لوهانسک برای انتقال قرضی این بازیکن 
ایرانی به مدت 1/۵ سال با امکان خرید قطعی با پرداخت 3/۵ میلیون یورو توافق 
کــرده بودند.انتقال اللهیار صیادمنش به تیم اوکراینــی از برنامه های فنرباغچه 
در شــرایط کنونی کنار گذاشته شده است. صیادمنش در دو بازی فصل جدید 
سوپرلیگ ترکیه جایی در فهرست بازیکنان فنرباغچه نداشت و به نظر می رسد 

باید به صورت قرضی راهی تیم دیگری شود.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای نوید همراهی قره قوزلو دارای شناسنامه شماره 2960248491 به شرح دادخواست به کالسه 9900910 
از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان علی حسین همراهی 
قره قوزلو به شناســنامه 2292 در تاریخ 1399/04/09 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم 
منحصر اســت به 1- نوید همراهی قره قوزلو فرزند علی حسین ش م 2960248491  ت ت 1372 پسر متوفی 
2- وحید همراهی  قره قوزلو فرزند علی حسین ش م 2960351241 ت ت 1374 پسر متوفی 3- مینایه ایرانی 
فرزند نجفقلی ش ش 2492 ت ت 1353 همســر متوفی 4- شوکت موفقی فرزند اکبر ش ش 6 ت ت 1317 
مادر متوفی همگی صادره از میاندوآب. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
رئیسشعبهاولشورایحلاختالفشهرستانمیاندوآب-خلیلنقیپور

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای علی نقی جودکی دارنده شناســنامه شــماره 1174 متولد 1351 به شــرح دادخواست به 
کالســه 99099867351000379 از این شورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان زهرا زینی وند به شناســنامه شــماره 228 متولــد 1312 در تاریخ 

97/10/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به:
1- علی نقی جودکی دارنده شناســنامه شماره 1174 متولد 1351 فرزند متوفی 2- مرید علی 
جودکی دارنده شناسنامه شــماره 604 متولد 1336 فرزند متوفی 3- شکرعلی جودکی دارنده 
شناسنامه شماره 606 متولد 1338 فرزند متوفی 4- درویشعلی جودکی دارنده شناسنامه شماره 
605 متولد 1337 فرزند متوفی 5- نســرین جودکی دارنده شناسنامه شماره 319 متولد 1352 
فرزند متوفی 6- مریم جودکی دارنده شناســنامه شــماره 1173 متولد 1349 فرزند متوفی و 

الغیر.
اینک شــورا با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می  نماید تا هر 
کس اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک 

ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

علی فتحی- رئیس شعبه یک شورای
 حل اختالف شهرستان پلدختر

گواهی حصر وراثت
آقای ســیروس صادقی فرزند احمد به شماره ملی 6169913762 استشهاد 
شــهادت نامه و گواهی فوت و رونوشت ورثه درخواستی به شماره 252/99 
تقدیم این شورا نموده و چنین اشعار داشته که شادروان مرحومه طال صادقی 
فرزند علی خان به شماره ملی 6169747668 در تاریخ 1388/8/6 درگذشته 

و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
1- وحیــد صادقی کالنــی فرزند احمد به شــماره ملــی 6169868031 
نســبت با متوفی: فرزند 2- احمد صادقی کالنی فرزند احمد شــماره ملی 
6169761768 نســبت با متوفی:  فرزند 3- آرزو صادقی کالنی فرزند احمد 
شماره ملی 6160059939 نسبت با متوفی: فرزند 4- بهروز صادقی کالنی 
فرزند احمد شــماره ملی 6169982527 نسبت با متوفی: فرزند 5-سیروس 
صادقی فرزند احمد شــماره ملی 6169913762 نسبت با متوفی: فرزند 6- 
میالد صادقی کالنی فرزند احمد شماره ملی 6160059947 نسبت با متوفی: 
فرزند 7- آیت الــه صادقی کالن فرزند احمد شــماره ملی 6169855101 
نســبت با متوفی: فرزند 8- محمد صادقی کالنی فرزند احمد شــماره ملی 

6169982829 نسبت با متوفی: فرزند
اینک با تشــریفات درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید هر کس 
اعتراضی دارد و یا وصیت نامه  از متوفی نزد او می باشــد از تاریخ نشر آگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
قاضی شورای حل اختالف شعبه زرنه
 حشمت اسدیان پور

رونوشت برابر با اصل است/ رئیس شورای حل اختالف زرنه/ ضیاء نادری

شناســنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری پژو 
206 تیــپ 2 مدل 1382 به رنگ نقره ای - متالیک 
به شــماره انتظامــی 469 ص 38 - ایــران 62 به 
شــماره موتور 10FSJ54465427 و شماره شاسی 
82630058  متعلق بــه خانم کبری آقائی پور خیلی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

شــرکتراصدصنعتتوسعه در نظر دارد جهت تامین و بکارگیری 
تدریجی حداکثر تا 60 نفر نیروی انســانی آموزش دیده مورد نیاز خود را از 

طریق مناقصه عمومی با توجه به شرایط ذیل برون سپاری نماید.
متقاضیان شــرکت در مناقصــه عمومی می توانند برای کســب اطالعات 
تلفن هــای 0613-3131722، 0613-3131704،  بــا شــماره   بیشــتر 
3131708-0613 تمــاس حاصل و حداکثر تا یــک هفته پس از چاپ این 
آگهی برای بازدید و دریافت اسناد و شرایط شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

محلومهلتدریافتاســناد: اســناد در ســاعات اداری از مورخ 
1399/07/03 الــی 1399/07/09 در قبال ارائــه معرفی نامه معتبر با مهر 
و امضاء مجاز و رســید واریز مبلغ 1/000/000ریال به حســاب جاری 
مهرگستر بانک کشــاورزی به شماره 30165285 شعبه بلوار گلستان 
به کد شعبه 6370 به نام شرکت راصد صنعت توسعه بابت خرید اسناد به 

نشانی اهواز: کیلومتر 18، جاده اهواز به آبادان مراجعه نمایند.
مبلغتضمینشرکتدرمناقصه:2/000/000/000ریال می باشد.
آخرینمهلتتحویلاسنادبهمناقصهگزار: تاریخ 1399/07/12 می باشد.
آخرینمهلتانصرافشرکتدرمناقصه: تاریخ 1399/07/12 می باشد.

زمان بازگشایی پاکات الف و ب در تاریخ 1399/07/13 و بازگشایی پاکت 
ج در تاریخ 1399/07/14 می باشد.

ضمنا هزینه چاپ آگهی نیز به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
بدیهی است شرکت )مناقصه گزار( در رد یا قبول پیشنهادات مختار خواهد بود.

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره: 99/۰۱/م ن

 بــرگ ســبز خــودرو ســواری ام . وی . ام 110SQR7111-S11 به شــماره پالک
378 ص 41- ایــران 34 بــه رنگ ســفید- روغنــی مدل 1391 و شــماره موتور 
  NATEBAFB9A1008177 و شماره شاســی MVM472FGA028488 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 برگ سبز و سند کمپانی و کارت مشخصات خودرو وانت پیکان 1600 به شماره پالک
  118P0094609 763 ل 88- ایران 14 رنگ سفید شیری مدل 1393 و شماره موتور
و شماره شاسی  NAAA36AAEG688635 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پراید جی تی ایکس آی به شماره پالک
781 م 84- ایــران 14 به رنــگ نوک مدادی متالیک مدل 1389 و شــماره موتور 
 3361174  و شــماره شاســی  S1412289138929 مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو سوزوکی  DPHCA گرند ویتارا 4 .2 به شماره پالک 
352 و 35- ایــران 14 بــه رنــگ ســفید- روغنی مــدل 1396 و شــماره موتور 
 J24B1328608  و شــماره شاســی NAAS39S36HK925096 مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی مزایده عمومی 
فروش امالک
 شماره 99/۲8

ادارهکلپشــتیبانیامورداماســتانگیالنبه شناسه 
ملــی 14002771736، ملــک به پالک ثبتــی )اصلی 79، فرعی 
53(، 3000 متــر مربع )شــالیکاری( و 45 متر مربع اعیانی قدیمی 
واقع در روســتای اشــکلن فومن که فاقد مســیر تردد ماشین رو و 
شــخصی می باشــد، با قیمت پایــه کارشناســی 660/000/000 
ریــال، از طریق مزایده به فروش می رســاند، برگــزاری مزایده از 
 )setadiran.ir( طریق ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت
می باشــد. متقاضیان با واریز 500/000 ریال به شماره حساب شبا 
شناسه  کد  با   IR310100004001039804006087
شماره 307039852203900800000000000203
بهحســابخزانهبانکمرکزی تا تاریخ 99/7/15 اســناد 
مزایده را از سامانه ستاد دریافت، مهلت ارسال پیشنهاد در سامانه از 
99/7/10 تا 99/7/15 است. مبلغ 10٪ کارشناسی بحساب شماره شبا 
IR900100004001039806370564با کد شناسه 
شماره 909203952100000000000000000020 
خزانه بانک مرکــزی، به عنوان تضمین شــرکت در مزایده واریز 
می گردد. تا مورخ 99/7/15 پاکت های الف و ب به حراست شرکت 
پشتیبانی امور دام گیالن تحویل و در مورخ 99/7/28 بازگشایی و 

99/7/29 به برنده اعالم خواهد شد.

وزارتجهادکشاورزی
شرکتسهامیپشتیبانیاموردامکشور

استانگیالن

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

153027709. الدحیل

2521213767. شارجه امارات

17-3521245. پرسپولیس ایران

56-4520338. التعاون عربستان

C  جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا گروه

A جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا گروه

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

14316-132. االهلی عربستان

5-2412144. الشرطه عراق

12-2134-33. استقالل ایران

رئیس حوزه قضائی بخــش باغ بهادران اصفهان 
گفت: از روز اول مهر ماه، به حکم قانونی، رفع تصرف 
و خلع ید از ســایر ویالهای غیرمجاز احداث شده در 
حریم و بستر زاینده رود در بخش باغ  بهادران اصفهان 
با قاطعیت آغاز می شود و به عنوان شروع کار، تخریب 
مستحدثات ویالهای متجاوز به حریم زاینده  رود در 

شرف انجام است.
مصطفی کافی ، با اشاره به تجاوز ویالسازی های غیرمجاز 
به حریم روخانه زاینده  رود، اظهار کرد: باغ بهادران منطقه ای 
در اصفهان است که رودخانه زاینده  رود در سراسر آن امتداد 
دارد لذا این شــهر به یک نقطه گردشگری و توریست پذیر 
تبدیل شــده است و همین موضوع سبب شده است بالغ بر 

1200 ویال و خانه مسافر در باغ بهادران احداث شود.
وی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از این ویالها و خانه  
مســافرها عالوه بر تصرف حریم رودخانه زاینده  رود در باغ 
بهادران، به بستر رودخانه نیز تجاوز کرده اند و بخشی از آن ها 
حتی چند متر به آب رودخانه نیز ورود کرده اند؛ به نحوی که 
جز چند نقطه، مابقی رودخانه در حال امتداد زاینده رود در 
منطقه باغ بهادران از دسترس مردم عادی خارج شده است.

وی با اشاره به مشکالتی که برای آب  آشامیدنی اصفهان 
به واسطه این ویال سازیهای غیرمجاز ایجاد شده است، گفت: 
این قبیل ســاخت وســازهای غیرمجاز در حریم رودخانه 

زاینده رود، عالوه بر اینکه در موسم بارندگی های فصلی سبب 
تشدید طغیان رودخانه و بروز خسارات برای ساکنان مناطق 
پایین دست به ویژه کالن شهر اصفهان می شود، به منبع آب  
آشامیدنی مردم اصفهان نیز به واسطه خروج فاضالب ابنیه 
غیرمجاِز ساخته شده، آسیب وارد می کند و دربرگیرنده سایر 

مخاطرات زیست محیطی است.
کافی گفت: با رایزنی های صورت گرفته توســط بخش 
قضائی بــاغ بهادران اصفهــان، وزارت نیرو و ســازمان آب 
منطقه ای به موضوع ســاخت وسازهای غیرمجاز در حریم و 

بستر رودخانه زاینده رود در منطقه باغ بهادران ورود کردند 
و پس از ارائه اخطار به ویالسازهای غیرمجاز این منطقه، به 
بخش قضائی مراجعــه و ما در حوزه قضائی طی دو مرحله، 
ویالهای غیرمجاز احداث شــده در حریم و بســتر رودخانه 
زاینده رود را به مســاحت تقریبی ۵0 هــزار متر مربع رفع 
تصرف کردیم. رئیس حوزه قضائی بخش باغ بهادران اصفهان 
تصریح کــرد: از روز اول مهرماه، رفع تصــرف و خلع ید از 
سایر ویالهای غیرمجاز احداث شده در حریم و بستر رودخانه 
زاینده رود در بخش باغ  بهادران اصفهان با قاطعیت آغاز شد.

معاون هنگ مرزی منطقه العماره مرکز استان 
میسان عراق با تاکید بر اینکه فعالیت های تجاری 
با ایران برای کشور عراق از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار است گفت: هنگ مرزی مستقر در مرز 
شــیب عراق آمادگی دارد تا روند ورود کاالهای 

ایرانی را تسهیل بخشد. 
به گزارش ایرنا سرتیپ عباس موسوی ، در نشست 
مشترک بررســی آخرین وضعیت مبادالت مرزی میان 
ایــران و عراق که در پایانه مرزی شــیب )خاک عراق( 
برگزار شــد افزود: در این زمینــه ایجاد هماهنگی بین 
مقامات نظامی هر دو طرف ضروری است که در همین 
راستا ایجاد این تعامالت در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری های دوجانبه بین ایران 

و عراق می تواند به توسعه روابط اقتصادی ویژه مرزهای 
چذابه و شیب تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.

مدیر دروازه مرزی شیب از توابع استان َمیسان عراق 
نیز در این نشســت با تاکید بر اینکه این کشور تمایل 
به توســعه همکاری های تجاری با ایران دارد، گفت: با 
این وجود از طرف ایرانی درخواســت می شود بر اساس 
بخشنامه  ابالغی از سوی دولت مرکزی عراق، از بارگیری 

کاالهای وارداتی ممنوعه جلوگیری شود.
ســرتیپ امیر حسینی اظهار داشــت: مدت زیادی 
اســت که کار تجاری بین مرزهای چذابه ایران و شیب 
عراق در حال انجام اســت ولی با این وجود مشکالت و 
موانعی در مسیر توسعه فعالیت های تجاری پیش آمده 

است.

این مقام ارشــد نظامی کشــور عراق بــا تاکید بر 
اینکه موانع موجود با پیگیری دوطرف قابل حل اســت، 
اضافه کــرد: یکی از این موارد ایجاد هماهنگی الزم بین 
مســئوالن محلی برای ورود و خروج کامیون های حمل 

کاالهای وارداتی به مرز شیب است.
سرتیپ حسینی تصریح کرد: این انتظار وجود دارد 
که شــرایط الزم برای ورود و خروج کامیون های عراقی 
برای بارگیــری کاالهای ایرانی در مرز چذابه ســرعت 

بیشتری پیدا کند.
وی تاکیدکرد: یکی دیگر از موارد مشکل ساز در روند 
تجارت بین ایران و عراق بارگیری محصوالت کشاورزی 
ممنوعه وارداتی به این کشور همزمان با برداشت کشت 
محصوالت مشابه در این کشور است و بر همین اساس 

انتظار می رود که این موضوع از ســوی مسئوالن ایرانی 
در مرز چذابه مورد توجه قرار گیرد.

ایــن مقام ارشــد نظامی کشــور عــراق در بخش 
دیگری از این نشست خواستار شفاف سازی فرآیند اخذ 
هزینه تحمیل شده بر تجار عراقی و کامیون های حمل 
بار از ســوی مقامات ایرانی در مرز چذابه شــد و گفت: 
رانندگان عراقی در اغلــب مراجعات خود به مرز چذابه 
بــرای بارگیری کاالها درخصــوص دریافت هزینه های 

متعدد در مبادی ورود و خروج گالیه دارند.
وی اضافه کرد: در این رابطه پیشــنهاد می شود تا با 
اعزام هیئتی از مســئوالن محلی مرز شیب و با حضور 
مقامــات ایرانی ، فرآیند دریافت این هزینه ها به صورت 

کارشناسی و میدانی مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد.

هزینه مراسم سالگرد شهید
 صرف آزادی زندانی شد

 خانواده شهید حسین والیتی فر شهید عملیات تروریستی رژه 
اهواز در آیینی هزینه مراسم ســالگرد این شهید واالمقام را صرف 

آزادی یک زندانی جرائم مالی غیرعمد کردند. 
بــه گزارش ایرنا حمله تروریســتی به رژه نیروهای مســلح در اهواز 31 
شهریورماه 1397 همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس منجر به شهید و مجروح 

شدن عده ای از شهروندان و نیروهای مسلح شد.
در پــی این حادثه 2۵ نفر از جمله حســین والیتی فر و ســعید زارع از 

شهرستان دزفول به شهادت رسیدند.
خانواده شهید والیتی فر با توجه به شیوع کرونا در اقدامی ارزشمند هزینه 
مراسم بزرگداشت این شهید را صرف آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد کردند.
آییــن آزادی این زندانی همراه با 29 زندانــی دیگر با حضور فرماندهان 
نظامی و انتظامی و امام جمعه دزفول در دادســرای نظامی شمال خوزستان 

در دزفول برگزار شد.
فرمانده تیپ حضرت مهدی)عج( نیروی زمینی ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی در این مراسم با بیان اینکه شــهید والیتی فر از رویش های انقالب 
اسالمی است، گفت: نیروهای مسلح هرگز به مقام معظم رهبری نه نگفتند و 

به مدیریت جهادی مدنظر ایشان لبیک گفتند.
سردار پاسدار علی نجفوند با تاکید بر لزوم ادامه راه شهدا افزود: اینکه دشمن 

جرات هجمه به مملکت ما را ندارد مرهون خون پاک شهدا است.
برادر شهید حسین والیتی فر نیز در جمع خبرنگاران گفت: مراسم دومین 
سالگرد شــهید را به انجام یک کار خیر تبدیل و یک زندانی جرائم مالی را با 

هزینه مراسم آزاد کردیم.
محســن والیتی فر با بیان اینکه امیدواریم این فرد هرگز پایش به زندان 
باز نشــود، افزود: هدف از این اقدام انجام یک کار فرهنگی در راستای ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت بود.
وی سه ویژگی اخالقی شهید والیتی فر را پشتکار، نماز اول وقت و دوری 
از غیبــت عنوان و بیان کرد: برادرم جوانی پرکار بــود و با وجود اینکه محل  

اشتغال او اهواز بود ولی همواره در امور فرهنگی مساجد حضور داشت.
خانواده شهید والیتی فر یک زندانی مالی را که به دلیل بدهی 40 میلیون 
ریالی زندانی شده بود، آزاد کردند همچنین پایگاه چهارم شکاری دزفول نیز 

یک زندانی را که به دلیل بدهی 3۵ میلیون ریالی در زندان بود آزاد کردند. 
دادســتان نظامی شمال خوزســتان نیز در این آیین با گرامیداشت یاد و 
خاطره شهید حســین والیتی فر شهید عملیات تروریســتی رژه اهواز گفت: 
خانواده این شهید با توجه به شیوع کرونا در اقدامی ارزنده هزینه بزرگداشت 

شهید را صرف آزادی زندانیان کردند.
محمدحسین امیری با بیان اینکه فرمانده و خلبانان پایگاه چهارم شکاری 
دزفــول نیز یک زندانی دیگــر جرائم مالی را آزاد کردنــد، گفت: 2۸ زندانی 
نظامی نیز به مناســبت هفته دفاع مقدس آزاد شدند و از ابتدای سال جاری 
تاکنون 4۵ زندانی با عفو رهبری و 16 زندانی توســط خیران در شهرســتان 
دزفول آزاده شده اند ضمن اینکه مجازات 261  نفر در این مدت کاهش یافته 
است. وی گفت: حدود 30 درصد زندان دزفول به دلیل آزادی زندانیان خالی 

شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فهرج
 به شهادت رسید 

فرمانده انتظامی استان کرمان از شهادت رئیس پلیس مبارزه با 
مواد مخدر شهرستان فهرج در درگیری با سوداگران مرگ خبر داد. 

به گزارش ایرنا، سرتیپ عبدالرضا ناظری،  افزود: شامگاه دوشنبه ستوان 
یکم »هادی رئیســی« رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فهرج در 
درگیری با ســوداگران مرگ در بخش نگین کویر »فهرج« محدوده روستای 

»علی آباد چاهدگال« مجروح شد.
وی ادامه داد: وی پس از انتقال به بیمارســتان و به علت شدت جراحات 

وارده به فیض شهادت نائل آمد. 
فرمانده انتظامی اســتان کرمان از دســتگیری عامل شــهادت »هادی 
رئیســی« رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر »فهرج« در کمتر از یک ساعت 

خبر داد. 
ســرتیپ ناظری ، افــزود: ماموران پلیس مبارزه با مــواد مخدر »فهرج« 
با انجــام اقدامات اطالعاتی از عبور محموله ســنگینی از مواد افیونی از این 

شهرستان مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی اظهار داشت: ماموران پلیس در روستای »علی آباد چاهدگال« به یک 
دســتگاه خودرو نیسان برخورد کردند و با سرنشینان مسلح آن درگیر شدند 
که متاســفانه ستوان یکم »هادی رئیسی« رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر 

شهرستان فهرج در این درگیری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی تصریح کرد: خودرو اشرار از محل درگیری متواری شد اما با سرعت 
عمل و هوشیاری ماموران پلیس در کمتر از یک ساعت توقیف و قاتل مسلح 

دستگیر شد.
وی با اشاره  به کشف دو قبضه سالح ممنوعه و مقادیر زیادی مهمات در 
این عملیات ادامه داد: ماموران در بازرســی از خودرو 443 کیلو و ۸03 گرم 
تریاک، 119 کیلو و 401 گرم حشیش، 1۵ کیلو شیشه و 11 کیلو 300 گرم 

هروئین کشف کردند.
تشییع پیکر مدافع امنیت وطن در بم 

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز کرمان، پیکر پاک شهید رئیسی 
دیروز بر دســتان مردم شهیدپرور بم تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده 

شد.

همکاری تجاری ایران و عراق توسعه می یابد 

رفع تصرف ۵۰ هزار مترمربع از بستر زاینده رود

مدیرکل شیالت خوزستان گفت: صید میگوی 
ببری در صیدگاه های خوزستان در محدوده آب های 
شمال غرب خلیج فارس و حمل ونقل و نگهداری آن 

از اول مهرماه 1399 ممنوع شد.
فتح اهلل ابوعلــی، در گفت وگو با ایرنا افزود: ممنوعیت 
صید میگوی ببری براســاس نتایج به عمل آمده توســط 
کارشناسان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور مستقر 
در اهواز و کمیته مدیریت صید شــیالت خوزستان اتخاذ 

شده است.
وی اظهار داشــت: ممنوعیت صید میگوی ببری، به 
منظور بهســازی ذخایر میگو و کاهش اثرات مخرب تور 
ترال اعمال می شود. دوره ممنوعیت صید میگوی ببری از 

سوی شیالت استان اعالم نشده است.
بنا بر این گزارش، براســاس مصوبه کمیته مدیریت 
صید خوزســتان صید میگــوی ببری برای شــناورهای 

صیادی، از 1۵ مرداد 1399 آزاد شده بود.
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