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وکیل فدراسیون فوتبال در پرونده شــکایت از مارک ویلموتس می گوید با وجود گذشت دو ماه، هنوز 
جزئیات این پرونده از سوی فیفا ارسال نشده است.

رضا شاه منصوری درباره روند رسیدگی به پرونده مارک ویلموتس و شکایت از رای فیفا به نفع این سرمربی 
بلژیکی گفت: هنوز جزییات پرونده از سوی فیفا ارسال نشده است. پرونده به لحاظ حقوقی بسیار پیچیده است 
و به علت دورکاری، بعد از گذشت دو ماه هنوز گراندز ارسال نشده است. در پرونده آقای کی روش و فدراسیون 
فوتبال هم گراندز پرونده بعد از دو ماه ارســال شــد. او دباره اینکه در این صورت هنوز الیحه دفاعی فدراسیون 
فوتبال تکمیل نشده است، گفت: در جلسات کارگروه شکایت از پرونده فیفا به نفع مارک ویلموتس، پیش نویس 
اولیه آماده شــده است اما تا زمانی که گراندز ارسال نشــود، نمی توانیم الیحه را کامل کنیم. وکیل فدراسیون 
فوتبال در این پرونده درباره اظهارات وزیر ورزش و جوانان مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده در دادگاه حکمیت 
ورزش آغاز شده است، گفت: من اطالعی از اظهارات ایشان ندارم اما فکر می کنم منظورشان رسیدگی به پرونده 
در جلســات کارگروه بوده که همین طور هم اســت و ما در حال بررســی جزییات و دفاع مناسب از فدراسیون 
فوتبال هستیم. شاه منصوری که سمت مشاور حقوقی تراکتور را بر عهده دارد، درباره شکایت این باشگاه از رشید 
مظاهری نیز گفت: پرونده از کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان راهی کمیته انضباطی شده و در حال رسیدگی 
اســت. او در واکنش به این ســؤال که آیا رای این پرونده قبل از اتمام فصل نقل وانتقاالت صادر خواهد شــد یا 
خیر، گفت: احتماال رای پرونده صادر می شــود. حتی اگر رای پرونده قطعی هم نباشــد، اگر رای علیه او باشد، 

محرومیتش آغاز می شود.

فدراسیون فوتبال در انتظار جزئیات پرونده ویلموتس
عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال می گوید اگر مجبور شویم فروردین ماه از حضور سرمربی استفاده 

کنیم بهتر است دستیاران و کمک هایش را زودتر انتخاب کنیم.
بهنام محمودی درباره آخرین روند انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال گفت: در جلسه آخر کمیته فنی لیست ۵ نفره مربیان 
تهیه شد و قرار بر این شد فدراسیون مذاکرات را آغاز و برنامه مربیان را دریافت کند و در نهایت پس از جمع بندی در کمیته 
فنی و هیئت رئیسه بررسی صورت گیرد. البته فکر می کنم فدراسیون تا آخر ماه جلسه هیئت رئیسه و کمیته فنی را برگزار و 
جمع بندی نهایی را انجام دهد. فدراسیون باید پس از بررسی برنامه های مربیان آن را در هیئت رئیسه تصویب کند. محمودی 
در پاسخ به این سؤال که شما از جنس والیبال و یکی از ملی پوش تاثیرگذار بوده اید، آیا حضور سرمربی تیم ملی فروردین ماه 
در ایران مثمرثمر خواهد شد و به آرمان تیم ملی یعنی قرارگیری در جمع چهار تیم برتر المپیک دست خواهیم یافت یا خیر؟ 
گفت: اگر از نظر حرفه ای بخواهیم بررسی کنیم قطعا خیر اما گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد که شما مجبور هستید انتخاب 
کنید. زمانی که تصمیم بر این شد از مربیان تراز اول دنیا استفاده کنیم گزینه ها محدود بودند و ممکن است از بین این گزینه ها 
برخی با تیم های باشگاهی قرارداد داشته باشند و همین زمینه ساز حضور سرمربی در فروردین ماه سال آینده در ایران باشد. 
وی ادامه داد: اما راهکار این است که پس از انتخاب سرمربی برنامه های او گرفته شود و دستیاران و کمک هایش انتخاب شود 
تا مسابقات لیگ برتر والیبال را زیر نظر بگیرند. همچنین سرمربی تیم ملی در برخی از بازی ها حضور داشته باشد. به اعتقاد من 
ظرف یک ماه آینده باید سرمربی تیم ملی تعیین تکلیف شود و برنامه هایش مشخص شود. هر چه سریع تر سرمربی در ایران 
حاضر شود بهتر است اما اگر این اتفاق رخ نداد و مجبور شدیم فروردین ماه از او استفاده کنیم بهتر است کمک ها و دستیارانش 
زودتر انتخاب شوند تا بازیکنان را زیر نظر بگیرند و در زمان حضور سرمربی در ایران بدون شناخت نسبت به بازیکنان نباشد.

پیشنهاد عضو هیئت رئیسه برای انتخاب کادر فنی تیم ملی والیبال

نکته  ورزشی

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم فرشاد حسونی زاده
تشنه شهادت
امروز پنجمین ســالگرد شــهادت شــهید 
مدافع حرم فرشاد حسونی زاده است. این شهید، 
متولد 10 خرداد سال 1344 در سوسنگرد بود. 
در دوران نوجوانــی ، با حمله دشــمن به خاک 
کشورمان راهی جبهه شد و در عملیات مختلفی 
از جمله خیبر، کربالی 4 و۵، فاو و... شــجاعانه 
شــرکت نمود و دچار عوارض شیمیایی شد. اما 
گمشده خود را سال ها بعد و در سوریه یافت. با 

آغاز حمالت تروریست های تکفیری در منطقه، وی به طور داوطلبانه لباس رزم 
پوشید و به خط مقدم جبهه مقاومت پیوست. سردار فرشاد حسونی زاده، پس 
از دو سال جهاد بی وقفه و خستگی ناپذیر در برابر داعشی ها و سایر گروهک های 
تروریستی تکفیری در سوریه، سرانجام 20 مهر سال 1394 به شهادت رسید. 
در متن زیر وصیت نامه شــهید مدافع حرم اهل بیت)ع( ســردار شهید فرشاد 
حســونی زاده آمده اســت:»هیچ چیز گلوی تشنه مرا ســیراب نمی سازد جز 
شهادت. خدایا تو را شکر و سپاس می گویم به خاطر فضل و محبتت که به من 
حقیر لطف نموده و مســتعد شرکت در جنگ علیه کفار تکفیر قرار دادی و به 
من لیاقت دادی تا به کاروان شهیدان ملحق شوم و در آخرین روزهای حیاتم به 
من فضل و ترحم کردی که سربازی در رکاب امام و موالیم حسین بن علی)ع( 
و برادر علمدارش ابوالفضل باشم. دوستان و خانواده محترم از همه شما التماس 
دعا دارم و از شما می خواهم برای ظهور امام عصر)عج( دعا کنید و امام خامنه ای 
که از جانم ایشان را بیشتر دوست دارم تنها نگذارید و برای سالمتی ایشان دعا 

کنید. والیت فقیه ثمره خون شهدا است قدر آن را بدانید.«

پایان یک سال دوران سرپرستی 

رقابت نزدیک میان مدیرکل، رئیس و دبیر پیشین
رئیس  فدراسیون دوومیدانی امروز معرفی می شود 

حدیث دشت عشق

*رئیس فدراســیون کشتی صربســتان روز سه شــنبه هفته جاری با حضور در 
فدراسیون کشــتی ایران، از امکانات کمپ تیم های ملی بازدید و با علیرضا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی دیدار خواهد کرد.آنطور که فدراسیون کشتی اعالم کرده 
در ادامه حضور رئیس فدراسیون صربستان در ایران، تفاهم نامه همکاری دوجانبه 
بین دو فدراسیون کشتی ایران و صربستان نیز به امضاء خواهد رسید.با توجه به 
اینکه نناد اللوویچ، رئیس اتحادیه جهانی کشــتی هم ملیت صربستانی دارد، این 
تفاهم نامه می تواند به بهبود روابط بین فدراسیون کشتی ایران و اتحادیه جهانی 

هم کمک کند.
*مراسم قرعه کشی لیگ برتر فصل آینده فردا )دوشنبه( در هتل آکادمی تیم های 
ملی از ساعت 1۵ تا 1۷ برگزار می شود. این مراسم با حضور مسئوالن فدراسیون 

فوتبال، سازمان لیگ و نمایندگان 1۶ باشگاه لیگ برتری برگزار می شود.
*وحید فاضلی دستیار سابق محمود فکری با قرار دادی دو ساله به عنوان سرمربی 
جدید نساجی انتخاب شد. باشگاه نساجی اعالم کرده است فاضلی این سمت را با 
وجود پیشنهاد از سوی استقالل قبول کرده است. دیگر اعضای کادر فنی به زودی 

از سوی فاضلی مشخص خواهند شد.
*مســابقات دور رفت گروه ب رقابت های لیگ برتر کشــتی فرنگی جام یادگار 
امام)ره(، روزهای چهارشــنبه و پنج شــنبه هفته جاری در سالن 12 هزار نفری 

آزادی تهران برگزار می شود.
*با اعالم احمد مددی سرپرست باشگاه، پرویز مظلومی به عنوان سرپرست جدید 
تیم فوتبال استقالل منصوب شد. نکته قابل توجه درباره مظلومی و سرپرستی اش 
در استقالل سرمربیگری او در تیم جوانان فوتبال بود که روند انتخاب او را کمی 
کند کرد. از این رو مظلومی ســرانجام از تیم فوتبال جوانان استعفا کرد تا بتواند 
روی نیمکت اســتقالل بنشیند. او از دیروز رســما به عنوان مدیر تیم استقالل 

کارش را آغاز  کرد.

سرویس ورزشی-
رئیس جدید فدراســیون دوومیدانــی امروز در 
شرایطی معرفی می شــود که رقابت برای رسیدن به 

صندلی ریاست میان سه نامزد است.
انتخابــات ریاســت فدراســیون دوومیدانــی، یکی از 
رشــته های مدال آور ایران در تاریخ بازی های المپیک، امروز 
)یکشــنبه 20 مهر( برگزار می شود و یک نفر از میان ایوب 
بهتاج، ســید حســین جاللی چیمه، حامد جوالیی، افشین 
داوری لطف آبادی، هاشم صیامی، محمدرضا محققی و مریم 
منظمی ســکان ریاست این فدراســیون را برای چهار سال 
آینده بر عهده خواهد گرفت. در محافل دوومیدانی صحبت از 
این است که رقابت بهتاج مدیرکل پیشین استان آذربایجان 
شرقی، داوری رئیس پیشین فدراسیون دوومیدانی و صیامی 

دبیر سابق برای رسیدن به صندلی ریاست نزدیک است.
اهمیــت برگــزاری ایــن انتخابات از آن جهت اســت 
فدراســیون دوومیدانی در یک سال گذشــته با سرپرست 
اداره می شــود و با وجود برگزاری یک دوره انتخابات، هنوز 
کسی مسئولیت ریاست را بر عهده ندارد. 24 مهر 98 بود که 
ایرج عرب با حکم وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرســت 
فدراســیون معرفی و قرار شد در اسرع وقت نسبت برگزاری 

مجمع انتخاباتی فدراسیون اقدام کند.
برگزاری انتخابات نزدیک به ۵ ماه طول کشید تا اینکه 
افشین داوری در انتخابات روز 19 اسفند ماه بیشترین آرای 
مجمــع را به خود اختصاص داد تا برای دومین مســئولیت 
ریاســت را بر عهده بگیرد. حکم ریاست او البته هرگز امضا 
نشــد؛ چرا که 8 روز بعد یعنی در ظهر روز 2۷ اســفند ماه 
مهدی علی نژاد از ابطال انتخابات به دلیل نرســیدن اعضای 
مجمع به حدنصاب خبر داد تا انتخابات تجدید شود. همان 
شــب مهدی مبینی به عنوان سرپرســت جدید فدراسیون 
منصوب شــد تا زمام امور را تا برگزاری انتخابات به دســت 

بگیرد.
مبینی نزدیک به ۷ ماه اســت که به عنوان سرپرســت 
در دوومیدانــی فعالیت می کند و این دوره سرپرســتی در 

بحث دشمنی و غرض ورزی با ورزش ایران 
جدی است

سرویس ورزشی-
بارها و بارها به سهم خود و برای انجام وظیفه نوشته و تاکید کرده ایم که 
بدخواهان این ملک و ملت همان طور که در همه عرصه ها و حوزه های سیاسی 
و اقتصادی و فرهنگی ونظامی و تکنیکی و علمی و... یکسره مشغول شیطنت 
و توطئه چینی و تخریب هستند، از ورزش ما هم غافل نیستند و تالش دارند 
ایران بزرگ و ســرفراز و ایرانی عزیز و عزتمدار را در این حوزه زیر فشــار قرار 

دهند و آن را منزوی و از صحنه های بین المللی حذف کنند. 
آنها بر خالف شعارهایی که مبنی بر جدایی ورزش از سیاست سر می دهند 
و عده ای خوش باور یا مرعوب و مســحور و یا مامــور و معذور! هم آن را باور 
می کنند، به شــدت به ورزش نگاهی سیاسی دارند و تمام تالش وترفندهای 
خود را به کار می گیرند تا مثال با کشوری مثل ایران که از نظر سیاسی مشکل 
دارند در حوزه ورزش تصفیه حســاب کنند. این واقعیتی است غیر قابل انکار 
که بارها از سوی بدخواهان این سرزمین و تشکیالت ورزشی قاره ای و جهانی 
وابســته به نظام سلطه در باره ورزش ما اعمال شده است و آخرین آن، همین 
اتفاقی که برای تیم پرسپولیس ، چند ساعت مانده به بازی به النصر عربستان 
وجود آمد. مهاجم گلزن پرسپولیس که در دور جدید مسابقات لیگ قهرمانان 
آسیا خوش درخشــیده بود ناگهان به دالیل غیر موجه و بهانه های واهی و... 
با محرومیت شش ماهه مواجه می شود به طوری که هیچ کس باور نکرد این 
محرومیت بر اســاس حکمی عادالنه وصرفا ورزشی علیه بازیکن و تیم ایرانی 
صادر شــده است! و پای اغراض سیاسی و دالرهای نفتی سعودی و تبانی باند 
حاکم بر فوتبال آسیا و... در کار نبوده است. در این باره حتی بعضی از نشریات 
و کارشناســان کشــور عربستان زبان به طعنه گشــودند و آن را حکمی غیر 

ورزشی و ظالمانه خواندند.
امیدواریم این اتفاقات واضح و روشن و غیرقابل انکاری که در باره ورزش ما 
می افتد و دشمنی ها و توطئه هایی که علیه ورزش و ورزشکاران ما در محافل 
بین المللی در جریان اســت و سمپاشــی ها و تبلیغات بسیار منفی و مخربی 
که مشــتی آواره دربدر که جیره خوار شــبکه ها و سایت های معاند وابسته به 
صهیونیسم و وهابیت و... هستند علیه ورزش ایران به راه انداخته اند و کرکس وار 
کمین کرده اند تا نقطه ضعفی پیدا کنند و آن را بهانه قرار دهند علیه کشــور 
عزیــز و مظلوم ما تبلیغــات راه بیندازند و مطابق میــل کارفرمایان وهابی یا 
صهیونیســت و... جو ســازی و هیاهو کنند و فعالیت جریان» نفوذ« که یا به 
خاطر منافع مادی یا از ســر اغراض سیاســی به خارج نشــینان و تشکیالت 
بین المللی ورزش »گرا« می دهند و علیه ورزش و ورزشــکاران ایران» پالس« 
مخابره می کنند واطالعات راست و دروغ می فروشند و... به برخی از مسئوالن 
ما ثابت کرده باشــد بحث دشمنی و غرض  ورزی با ورزش ایران جدی است و 
دشــمنان این آب و خاک در ورزش هم برای ما قداره از روبسته اند و بنابراین 
آنها هم باید هشیار باشــند وغفلت نکنند چرا که در ورزش، مدعیان جدایی 

ورزش از سیاست یک جنگ تمام عیار سیاسی علیه ما راه انداخته اند.
 مدیران و مسئوالن ورزش ما باور کنند که بدخواهان، ورزش ما را جدی 
گرفته اند، افتخار آفرینی ورزشکاران ایران اسالمی به معنای واقعی خاری است 
در چشــمان کور و قلب پلید آنها، وبرای جلوگیری از این اتفاق دســت به هر 
ترفنــد و کار کثیف و ناجوانمردانه ای می زنند بنابراین آنها باید چند برابر کار 
خود را در ورزش جدی بگیرند وبه مســئولیت های خود به بهترین وجه عمل 

نمایند.
بارها نوشته و این دفعه به بهانه اتفاقات اشاره شده باز تاکید می کنیم در 
مواجهه با ایــن نامردمی ها و توطئه ها باید در عرصه داخلی وبین المللی فعال 
و جهادگرانــه تالش کرد. مدیران ورزش ما عالوه به اســتفاده از دیپلماســی 
فعال و ســپردن کار، دست کســانی که در این عرصه تخصص و تعهد الزم را 
دارند- ونه آدم هایی که فاقد صالحیت های الزم هســتند و بعضا زبان مادری 
را هم به ســختی حرف می زنند!- بیش از هر چیز به » قوی شــدن« هرچه 
بیشــتر روی آورند. جواب این نقشــه های خبیثانه را بیش از هر چیز باید با 
حضور قدرتمند ورزش در عرصه هــای بین المللی داد. این دقیقا همان کاری 
اســت که در مسابقات باشگاهی آسیا انجام شــد وانگیزه و غیرت و شجاعت 
تیم پرســپولیس را چنان سروشــکل داد که در مصاف با حریفی که آشکار و 
پنهان حمایت می شد و باندهایی که اداره کننده فوتبال آسیا هستند و دوست 

نداشتند نماینده فوتبال ایران صعود کند ، با سربلندی و پیروزی بیرون آمد. 
بار دیگر تاکید می کنیم که راه ورزش ما قوی شــدن و باز هم قوی شدن 
اســت. برای قوی شــدن هم به ابزار و امکاناتی نیاز هســت که همان طور که 
همواره تاکید کرده ایم ورزش ما از همه امکانات الزم چه مادی و چه انســانی 
برخوردار اســت منتهی از این داشته ها و امکانات باید درست و بهینه استفاده 
کرد. اســتفاده صحیح از این امکانات هــم در گروی وجود مدیریت توانمند و 
کارآمد است و... اینجا همان جایی است که همه مشکالت خرد و کالن ورزش 

ما از آن ناشی می شود! 
در یک ســنجش دقیق و ارزیابی منصفانه متوجه می شویم  که مدیریت 
ارشد ورزش ما در کســب افتخارات و موفقیت های ورزشی کمترین نقش را 

دارد وگاه نقش منفی وپیش گیرنده را بازی می کند!
در پــاره ای از موارد از جمله مورد اخیر،نقش او این اســت که با رفتار و 
گفتار غلط، موفقیت تیم ما را که در سایه لیاقت بازیکنان و مربیان آن به دست 
آمده زیر ســؤال ببرد و لوث کند. هنر او این اســت که دو دستگی و تفرقه را 
در فوتبال ما و میان تیم های پرطرفدار تشــدید کند و از حالت رقابت ورزشی 
و کری های معمول، آن را به درگیری های فرقه ای و جناح بندی های سیاســی 
بکشــاند ، تا آنجا که طرفداران یک تیم پرافتخار و پر طرفدار دیگر کشورمان 
چنان احساس» تبعیض« کنند که در اعتراض به عملکرد مدیریت ورزش با در 
دست داشتن پرچم و سردادن شعار جلوی مجلس شورای اسالمی جمع شوند 

و شکایت خود را به نمایندگان مردم منتقل نمایند.
مدیریت ورزش به هیچ وجه نباید این گونه موفقیت ها را که فقط وفقط به 
علت مایه های ذاتی و اســتعداد جوانان ایرانی و باالخره روحیه غیرت و انگیزه 
باالی آنان است به حساب خود بگذارد همان طور که هرجا کم می آورد و برای 
ماله کشــیدن بر انجام ندادن هزار کار انجام نشده ضروری، به صعود تیم ملی 
به جام جهانی متمسک می شود و آن را به حساب عملکرد خودش می گذارد!!! 
حرف و ادعایی که آنهایی که ورزش را می شناســند و از توان و هنر مدیریتی 
این آقایــان آگاهند بر مضحک بودن آن وقوف دارند. از این به بعد هم نگوید 
که در ســایه شاهکار مدیریتی ما بود که پرسپولیس دوبار به فینال باشگاهی 
آسیا صعود کرد.این حرف را هم هیچ کس باور نمی کند. پرسپولیس به فینال 
راه یافت پیش از آن نیز چهار بار پیاپی قهرمان لیگ برتر شــده است دوسال 
پیش هم به فینال آسیا راه پیدا کرد اما هنوز تکلیف مدیریت آن معلوم نیست 
و بی ثباتــی مدیریتی مانع از موفقیت های بزرگتــر و گردش روانتر چرخ های 
این تیم پرطرفدار می شــود چنانکه دوسال پیش مشکالت ناشی از اشتباهات 
مدیریتی باعث شــد پنجره نقل و انتقاالت این تیم بسته شود و پرسپولیس با 
13، 14 بازیکن که بعضی از آنها از تیم امید بودند تا فینال آسیا صعود کند و... 

این داستانی است مفصل و پر از آب چشم.
نکته پایانی اینکه در این هیچ تردیدی وجود ندارد که ورزش مستعد ایران 
به شــدت دچارضعف و اشکاالت فاحش مدیریتی است و... برای نجات ورزش 
و هموار ســاختن راه پیشــرفت و قوی شدن باید، و حتما باید، آن را به شکل 

قاطع عالج کرد...

فدراســیون که با انتصاب دو نفر و به صــورت پیاپی تداوم 
داشته، قرار است صبح امروز با معرفی رئیس جدید به پایان 

برسد.
در انتخابات امروز احســان حدادی، مهدی پیرجهان و 
ریحانه مبینی به عنوان نماینده ورزشکاران، شهرام شهبازی 
نماینده داوران، هادی سپهرزاد نماینده مربیان، دانشگاه آزاد 
اســالمی و پلیمرخلیج فارس نمایندگان باشــگاه ها در این 

مجمع خواهند بود.
پای وعده و وعید مالی در میان است

به مانند بسیاری از انتخابات، در دوومیدانی نیز خبرهای 
عجیب و غریبی به گوش می رسد. فردی که در نصب چمن 
مصنوعی فعالیت دارد، وارد این انتخابات شــده و به حمایت 
از این نامزد پرداخته است. این دو که فاقد سابقه قابل توجه 
در دوومیدانی هســتند، این روزها تــالش زیادی دارند تا با 
انتساب خود به نهادهای باالدست ورزش و دادن وعده مالی 

آرای مجمع را به سمت خود بکشانند. 

دیروز خبرگزاری فارس نیز در گزارشــی به این موضوع 
اشاره کرده بود. در بخشــی از گزارش این خبرگزاری آمده 
بــود: »دوومیدانی در گذشــته از وعــده و وعیدهای مالی 
ضربــات زیادی خورده و برخی تصــور می کنند اگر در این 
ورزش هم نبوده باشــند، می توانند بــا هزینه کردن خود را 
در مســند ریاست این رشــته مادر ببینند. نکته مهم اینکه 
حمایت ها از این نامزد در راستای چه اهدافی است و آنها چه 
مسائلی را در این رشته دنبال می کنند. آیا آنها دوومیدانی را 
به عنــوان حیاط خلوتی برای زد و بندهای مالی خود تصور 
می کنند یا اهداف دیگری را در ســر دارند؟ این اشخاص که 
فاقد هویت مشخص و دالل به شمار می روند، در این کاندید 
و فدراســیون دوومیدانی چه منافعی را دیده اند که وارد این 

عرصه شده اند؟!«
انتقادات پیشکسوت دوومیدانی

تیمور غیاثی پیشکســوت دوومیدانی ایران روز گذشته 
در گفت و گویی عنوان داشت: مســائلی را دیدم که اصال در 

شأن دو,میدانی نبود. در لیگ دیدم که نامزدها برای رایزنی 
آمده و هر کســی به یک رئیس هیئت وعده و وعید می داد. 
متأســفانه برخی هم از رشــته های دیگــر می خواهند وارد 
دوومیدانی شــوند که اصال نمی دانند در این رشته چه خبر 
اســت. شما اگر بیل زن هستید، باغچه  خودتان را بیل بزنید. 

چه کار به دوومیدانی دارید. 
وی ادامه داد: دوومیدانی به اندازه کافی بدبخت اســت 
و الزم نیســت بدبخت ترش کنید. نمی دانم این افراد با چه 
مجوزی و به چه جرأتی وارد انتخابات می شــوند. این رشته 
آدم های بزرگی دارد که به آنها توجهی نمی شــود. تمام این 
معضالت به چند سال گذشــته باز می گردد که فردی آمد 
و این رشــته را اسیر حواشــی کرد. برای انتخابات فردا هم 
مطمئنا وعده هایی داده شــده و رأی ها را تقسیم می کنند. 
متأسفانه برخی هیئت ها هم اســیر این وعده ها می شوند و 
به اشــتباه فردی را انتخاب می کنند که به دوومیدانی ضربه 
می زند. کســانی که دوومیدانی کار نبوده اند، عرق نریخته اند 
و زحمت نکشــیدند، می خواهند از این نمد برای خود کاله 

ببافند.
وی ادامه داد: باید کســی بیاید که اهل دوومیدانی باشد. 
این رشــته 24 ماده داشــته و نیاز به تخصص دارد. عالوه بر 
اینکه باید مدیر باشــند باید رشــته را هم به خوبی بشناسد. 
امیدوارم فردا فردی انتخاب شود که خرد جمعی داشته باشد، 

کینه توزی نکند و برای او فقط منافع دوومیدانی مهم باشد.
انتظاری که از اعضای مجمع می رود

اتفاقات دوومیدانی در زمان مجید کیهانی موجب شده 
که در این انتخابات اهل فن و دلســوزان واقعی دوومیدانی 
نگران این رشته ورزشی باشــند. امید می رود امروز اعضای 
مجمــع به نامزدی رای دهند که برنامه داشــته و به دور از 
هرگونه شــعار و وعده برای خدمت به دوومیدانی ایران وارد 
این کارزار شــده باشــد. دوومیدانی ایران به مانند خیلی از 
رشته های ورزشی از نظر نیروی انسانی غنی بوده و می تواند 
با برنامه ریزی و مدیریت درســت یکی از مدال آوران ورزش 

ایران در آسیا و حتی جهان باشد.

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون
یکشنبه 20 مهر 1399                           لیگ ملت های اروپا

*انگلیس.........................................................بلژیک)ساعت 19:30- شبکه ورزش(
*لهستان..........................................................ایتالیا)ساعت 22:1۵- شبکه ورزش(

کارت هوشمند ناوگان باری خودرو کامیون کشنده ولوو ان12 به شماره پالک 579ع96- ایران14 
به رنگ زرد - روغنی مدل 1366 و شــماره موتور 009147 و شماره شاسی 015000 مفقود شده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــــ

برگ سبز خودرو سواری پراید132 به شماره پالک 346هـ17- ایران14 به رنگ سفید - روغنی 
مدل 1390 و شماره موتور 4454208 و شماره شاسی S5420090091546 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــ

آگهی مفقودی کارت دانشجویی
کارت دانشجویی اینجانب حسین هاشمی دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی برق 
قدرت به شماره دانشجویی 96134414 از موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
ـــــــــــــــــــــــــــ

                  آگهی فقدان مدرک تحصیلی           نوبت دوم
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ماجد شبیب اصل فرزند مسلم به شماره شناسنامه 1820052931 
صادره از خرمشهر در مقطع کاردانی رشته الکتروتکنیک - برق صنعتی صادره از واحد دانشگاهی 
آزاد اسالمی واحد رامهرمز با شماره 8175 )03-16-1( مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد 
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشــگاه آزاد اسالمی واحد رامهرمز به نشانی رامهرمز 

فلکه سیلو جاده کمربندی به میدان دانشگاه ارسال نماید.

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱8 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا
بدین وســیله به آقایان 1- فریدون شمشــیری، نام پدر: ایپک علی، شماره/ شناسه 
ملی: 5719210083، متولد: 1348/06/04، به نشــانی: اراک شــهرک پردیس 2 
فردوسی 8 یاســر 6 کد پستی 3816897896 و 2- علیرضا قدیمی، نام پدر: امین، 
شماره شناسنامه: 891، شماره/ شناسه ملی: 0451500393، متولد: 1362/02/12، 
به نشــانی: اراک 45 متری سیدالشهدا 14 متری طاهری کد پستی 3837177743 
و 3- محمدمهدی فرزی، نام پدر: شــیر، شماره شناســنامه: 21، ابالغ می شود که 
مدیریت امور شــعب بانک سپه اســتان مرکزی جهت وصول 77/729/691 ریال 
موضوع االجرا و نیم عشــر اجرایی مســتند به قرارداد داخلی بانکها -1396/11/22

5800527909 علیه شــما مبادرت بــه صدور اجراییه نموده و پرونده به کالســه 
9900352 در این اجرا تشــکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش مامور 
ابالغ در آدرس تعیین شــده در اجراییه شناخته نشده اید و بستانکار نمی تواند شما را 
معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیســت لذا به اســتناد تقاضای بستانکار به 
شماره وارده 8695-99/06/18 ماده 18 آیین نامه اجراء مفاد اجراییه مورد اشاره یک 
نوبت در روزنامه الکترونیکی کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود. چنانچه ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجراییه محسوب می شود اقدام 
به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی برابر مقررات علیه شما تعقیب خواهد 
شــد. ضمنا خودروی ســواری پژو آردی 1600 به رنگ سفید صدفی روغنی مدل 
1382 به شــماره انتظامی ایران47-19ط399 بــه مالکیت علیرضا قدیمی در قبال 
اصل طلب به مبلغ 77/729/691 ریال به نفع مدیریت امور شعب بانک سپه استان 
مرکزی بازداشــت گردیده لذا طبق ماده 87 آیین نامه اجرای مراتب به شــما اخطار 
می شود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است 

و ترتیب اثر داده نمی شود.
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اراک- کرمی
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برگ ســبز وانــت نیســان دیزل رنگ ســفید 
 یخچالی مدل 1390 شــماره انتظامی 567 ب77 
ایران 53 شــماره موتور 80025647 و شــماره 
شاســی NAZDL1042KA35632 مفقــود 

گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی افراز
پالک مورد افراز: ششدانگ پالک 8927 اصلی بخش 22 یزد 

خواندگان:
خانم عزت مخدوم زاده فرزند محمدعلی به کد ملی 4449587820

خانم اکرم امامی میبدی فرزند حسین به کد ملی 4480010221
آقای محمد پورحکیمی فرزند احمد به شماره شناسنامه 204

آقای مجید پور حکیمی فرزند احمد به شماره شناسنامه 4480012702
خانم عصمت مخدوم زاده فرزند محمدعلی به کد ملی 4449522664
خانم خدیجه مخدوم زاده فرزند محمدعلی به کد ملی 4449248775

آقای رضا پورشکار فرزند محمد به شماره شناسنامه 4997
خانم فاطمه پورشکار فرزند محمد به شماره شناسنامه 7

آقای حسین  پورشکار فرزند محمد به شماره شناسنامه 20
آقای احمد پورحکیمی فرزند محمد به شماره شناسنامه 549

آقای علی مخدوم زاده فرزند محمدعلی به کد ملی 4449587812
خانم منیره پور حکیمی فرزند احمد به شماره شناسنامه 357

آقای مهدی پورحکیمی فرزند احمد به شماره شناسنامه 1292
آقای حمید امامی میبدی فرزند حسین به شماره شناسنامه 100

آقای حسین امامی میبدی شماره شناسنامه 3868
خانم حمیده امامی میبدی فرزند حسین به شماره شناسنامه 100

آقای سیدحسنعلی علیرضایی فرزند آقاحسن به شماره شناسنامه 41
آقای سیدجواد علیرضایی فرزند آقاحسن به شماره شناسنامه 4008

خانم بی بی ربابه علیرضایی فرزند آقاحسن به شماره شناسنامه 134 
آقای مجتبی پورحکیمی فرزند احمد به شماره شناسنامه 210

آقای محمود مخدوم زاده فرزند محمدعلی به کد ملی 4449651251
آقای حسین مخدوم زاده فرزند محمدعلی به کد ملی 4449651251
خانم فاطمه  جان طایفی میبدی فرزند علی به شماره شناسنامه 2740

خانم فریبا امامی میبدی فرزند حسین به شماره شناسنامه 125
نظر به اینکه آقای حســین پورشــکار فرزند محمد به شــماره شناسنامه 
20 صادره از میبد به موجب یک برگ دادخواســت افراز وارده به شــماره 
13467 مورخ 1399/6/2 تقاضای افراز ســهم خود از پالک های 8927 
اصلی بخش 23 یزد را داشــته و اعالم نموده اســت که از اقامتگاه سایر 
مالکین مشاعی اطالعی ندارد. لذا از طریق صدور آگهی به استناد آیین نامه 
قانون افراز و فروش امالک مشــاع به اشخاصی که در پالک فوق ذینفع 
هســتند اعالم می گردد که افراز ســهمی خواهان از ساعت 8 صبح روز 
یکشــنبه مورخه 1399/10/7 در محل وقوع ملک مرقوم به عمل خواهد 
آمد. لذا کلیه افراد ذینفع می توانند در محل وقوع ملک حضور بهم رسانند 
و چنانچــه اظهارنظری دارند به نماینده و نقشــه بردار اعزامی ابراز دارند. 

ضمنا عدم حضور مانع از انجام عملیات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار: 1399/7/20

علی محمد زارع ده آبادی
  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میبد

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 099/618-92/06/16 هیئت اول موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کاکاعلی ســلطانی ابراهیمی راد فرزند حســن به 
شماره شناسنامه 2313 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 
28576/02 مترمربــع در قســمتی از پالک 49 اصلی جهت الحاق بــه پالک 49/455 اصلی 
واقع در اســدآباد اراضی روستای جنت آباد خریداری از مالک رسمی آقای موسی کریمی محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ 
رســید، ظرف مدت یک  ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/07/5        تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/07/20

کامران متقی- رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960309004000032 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شال 
تصرفــات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای اســماعیل نوروزی فرزند امامعلی به شــماره 
شناســنامه 4 صادره از - در یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 87022 متر مربع از پالک 
فرعــی از 29 اصلی واقع در عبدالرباب آباد در بخش 8 حوزه ثبت ملک شــال خریداری از 
مالک رســمی آقای رمضان نوروزی محرز گردیده اســت. لذ به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/7/5                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/20
داود طاهرخانی - رئیس ثبت اسناد و امالک شال
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کشور  روستایی  اینترنتی  تلویزیون  نخســتین 
با حضــور معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور در 

گلستان افتتاح شد.
به گزارش مهر، نخســتین تلویزیون اینترنتی روستایی 
کشــور به همت یکی از واحدهای فنــاور عضو پارک علم و 
فناوری گلستان و با حضور ســورنا ستاری، معاون علمی و 
فناوری رئیس جمهور، استاندار گلستان و رئیس پارک علم و 

فناوری گلستان افتتاح شد.
این تلویزیون در تالش است با کنار زدن محدودیت های 
زمانــی و مکانی و با نگاهی نــو، زیبایی های زندگی، آداب و 

رسوم و ســبک زندگی روستاییان را در حوزه های فرهنگی، 
گردشگری، اجتماعی، اقتصادی و غیره به تصویر درآورد.

رئیــس پارک علم و فناروی اســتان گلســتان در این 
آیین اظهارکرد: در اساســنامه و راهبرد اساســی این شبکه 
تلویزیونی، ارائه برنامه ها و محتوای جذاب متناسب با دیدگاه 
روز و بــا محوریت »فرهنگ روســتا«، »آموزش«، »اقتصاد 

روستا« و »سبک زندگی« و غیره تعریف شده است.
مهدی غفــاری ، افزود: گســترش فناوری های نوین 
در عرصه کســب  وکارهای روســتایی و اقتصــاد پایدار، 
نمایش ظرفیت های اقتصــادی، اجتماعی و غیره موجود 

در روســتاها، طراحی یک سیستم تلویزیون اینترنتی در 
نبود یک پلتفرم خاص و مناســب ویدئویی برای روستاها 
و تجمیع محتوای پراکنده تولید شــده با موضوع روستا 
در فضای مجــازی از دیگر اهداف راه اندازی این شــبکه 

تلویزیونی به شمار می رود.
این شــبکه تلویزیونی در راستای شعار »رونق و جهش 
تولید« زیر نظر پارک علم و فناوری گلستان و با مجوز رسمی 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، صداوسیمای جمهوری 
اسالمی و سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر 

فراگیر )ساترا( راه اندازی شده است.

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: یکی 
از کارکنان وظیفه جمعی هنگ مرزی سردشت 
در این اســتان حین انجام وظیفه و حراست از 

مرزهای کیان اسالمی به شهادت رسید.
سرتیپ یحیی حسین خانی روز شنبه در گفت و گو 
با خبرنگار ایرنا افزود: شــهید »ساسان امیرخانی« به 
منظور انجام گشــت، کمین و پایش نوار مرزی حین 
درگیری با قاچاقچیان به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی با تبریک و تســلیت شهادت این سرباز رشید 
اســالم به خانواده بزرگ مرزبانــی اضافه کرد: ضمن 
تجدیــد میثاق با آرمان های واالی انقالب و شــهدای 
گرانقدر باید بیش از پیش در راســتای ایجاد و تثبیت 

امنیت پایدار در منطقه تالش و ایثار کنیم. 
جنــوب  در  سردشــت  مــرزی  شهرســتان 

آذربایجان غربی واقع شده است.

پزشک مدافع سالمت اهواز 
آسمانی شد

درمان  کادر  از  عســکری  عبــداهلل  دکتر 
بیمارســتان رازی اهواز بر اثر ابتــال به کرونا 

درگذشت. 
به گزارش ایرنا، این پزشــک متعهد بعد از تحمل 
درد و رنج ناشی از ابتال به بیماری کرونا شامگاه جمعه 
چشم از جهان فرو بســت. دکتر عسکری که در سال 
134۶ در شهرســتان هفتکل متولد شده بود، عالوه بر 
جهــاد در دوران دفــاع مقدس، در بحــران مبارزه با 
ویــروس منحوس کرونا حضور فعال داشــت. تاکنون 
تعدادی از نیروهای کادر بهداشــت و درمان اســتان 
خوزستان به کرونا مبتال شده اند؛ اواخر تیرماه نیز یک 
پزشک عمومی فعال در شهرستان کارون بر اثر ابتال به 

کرونا جان خود را از دست داد.
به گفته رئیس  دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهواز، ظرفیت تخت های ویژه بیمارستان های گلستان، 

رازی و سینا در اهواز تکمیل شده است.
فرهــاد ابول نژادیان، افزود: در مدت یک روز 110 
مبتال به کرونا در بیمارســتان های اســتان خوزستان 
بستری شدند، این باالترین تعداد آمار بستری در پیک 

دوم شیوع کرونا در استان خوزستان است.
وی افزود: پیش بینی می شود با افزایش آمار افراد 
بستری تعداد فوتی ها در روزهای آینده در خوزستان 

افزایش یابد.

قائم شهر- خبرنگار کیهان:
سرپرســت بخشــداری مرکزی قائم شهر 
گفت: آتش ســوزی یک واحد سورتینگ میوه 
در قائم شهر بیش از 10 میلیارد ریال خسارت به 

صاحبش وارد کرد.

عباســی افزود: این حادثه در روستای طارسی کال 
قائم شــهر رخ داد و بخش عمده ساختمان این واحد، 
دســتگاه های ســورتینگ و مقادیر زیادی سبد های 
بسته بندی میوه در آتش سوخت. وی اضافه کرد: این 
آتش ســوزی که چند ســاعت ادامه داشت با حضور و 

تالش ماموران آتش نشانی قائم شهر مهار شد.
وی با بیان اینکه شاهدان علت این حادثه را  اشکال 

فنی در مشعل سوخت دانسته اند
وی افزود: علت دقیق حریق از ســوی کارشناسان 

در دست بررسی است.

جانشین فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه از کشف ۷3۴ راس دام )گوسفند و بز( قاچاق در نقاط مرزی 
شهرستان های پاوه و ثالث باباجانی خبر داد. 

ســرهنگ »امیرهوشنگ نظری« اظهار داشت: پس از اطالع مرزبانان ثالث باباجانی از اینکه قرار است تعداد زیادی 
احشام به خارج کشور قاچاق شود، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا نیروهای مرزبانی با رصد و پایش دقیق نقاط صفر مرزی تعدادی قاچاقچی را مشاهده 
کردند که قصد انتقال تعداد زیادی احشام به کشور عراق را داشتند و توانستند با اقدامی به موقع از این کار جلوگیری 
کنند. ســرهنگ نظری افزود: مرزبانان در این مأموریت توانســتند ۶91 راس دام )گوسفند و بز( را کشف و چهار نفر را 

نیز دستگیر کنند.
جانشین فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه یادآوری کرد: در مأموریتی دیگر نیروهای مرزبانی پاوه هم حین رصد نقاط 

مرزی موفق به کشف 43 راس گوسفند و بز شدند.
وی خاطرنشان کرد: ارزش ۷34 راس دام قاچاق کشف شده طبق نظر کارشناسان 22 میلیارد ریال است.

با حضور معاون رئیس جمهور؛

نخستین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور 
افتتاح شد

سرباز مرزبان در مرز سردشت 
به شهادت رسید

ادامه آتشباری بین نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان
با  ارمنســتان  ارتش آذربایجان و  نیروهای 
وجود اعالم آتش بس، همچنان به آتشــباری و 

حمله به مواضع یکدیگر ادامه می دهند.
با اینکه اعالم شده بود که آتش بس بین جمهوری 
آذربایجان و ارمنســتان از ساعت 12 روز شنبه برقرار 

خواهد شد اما شلیک سالح های سنگین و برخورد آن 
در مواضع دو طرف در آنســوی مرز جمهوری اسالمی 

ایران قابل مشاهده است.
بر اســاس این گــزارش، درگیری ها بین دو طرف 
در عمق خاک آذربایجان جریان دارد و صدای شلیک 

سالح های سنگین شنیده شده و دود ناشی از اصابت 
این سالح ها از مرز اصالندوز مغان مشاهده می شود.

در این حال مناطق نزدیک به مرز اصالندوز مغان 
در آن سوی ارس آرام است.

گزارش خبرنگاران ایرنا حاکی است، مناطق مرزی 
جمهوری اســالمی ایران در اصالنــدوز مغان نیز در 

آرامش و امنیت کامل هستند.
آخریــن مورد اصابت راکت هــای نظامی به خاک 
ایران مربوط به پنجشــنبه شب می باشد که دو راکت 
به اراضی کشاورزی روستای مرزی قره قباق اصالندوز 

مغان اصابت کرد. 
دو طــرف از حــدود 2 هفته پیش بــا هم درگیر 
شده اند و بر اساس اعالم مقام های جمهوری آذربایجان 
این کشور توانسته است بخشی از مناطق اشغالی خود 

را از تصرف ارامنه آزاد سازد.
وزرای خارجه آذربایجان و ارمنستان شب شنبه با 
میانجیگری روسیه در باره برقراری آتش بس به توافق 

رسیده بودند.

کشف734 راس دام قاچاق در استان کرمانشاه 

یک واحد سورتینگ میوه در قائم شهر دچار حریق شد

*آگهی دعوت افراز*
چون آقای محمدرضا آذرخشی احدی از مالکین مشاعی ششدانگ 
پالک 2819/439-اصلی واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان 
به موجب تقاضای وارده به شماره 101/16718 مورخه 1399/7/13 
تقاضای افراز ســهمی مشاعی خود را از ششدانگ پالک فوق الذکر 
نموده و اعالم نموده اطالعی از آدرس سایر مالکین مشاعی ندارد، 
بدینوســیله مراتب را به اطالع کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور 
می رساند که در روز دوشنبه مورخه 1399/7/28 ساعت 8 صبح در 
محل وقوع ملک حاضر تا به اتفاق نماینده و نقشه بردار این اداره از 
محل بازدید و اقدام قانونی انجام پذیرد، بدیهی اســت عدم مراجعه 

مالکین مشاعی مانع انجام عملیات افراز نخواهد شد.
تاریخ انتشار: یکشنبه 1399/7/20

حسینعلی مالیی
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان
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