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با توجه به محدودیت های جدید کرونا در کشور باید دید دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باز 
هم به تعویق خواهد افتاد.

زمانی که اعالم شد مسابقات جهانی کشتی به انجام نخواهد رسید، سازمان لیگ کشتی اعالم کرد که دور برگشت لیگ برتر از 
ابتدای آذر ماه همانند دور رفت، در 4 گروه الف و ب آزاد و فرنگی برگزار خواهد شد اما در ادامه به درخواست تیم ها، مسابقات یک 
هفته به تعویق افتاد و قرار شد رقابت ها از نهم آذرماه استارت بخورد. این در شرایطی است که از دیروز محدودیت های جدیدی در 
رابطه با کرونا در کشور اعمال خواهد شد. البته فدراسیون کشتی پیش از این مجوز برگزاری لیگ را دریافت کرده اما مجموعه ورزشی 
آزادی نیز در روزهای پیش رو از پرسنل خود کاسته و محدودیت هایی برای این مجموعه در نظر گرفته است.فدراسیون کشتی نیز 
قصد برگزاری متمرکز رقابت ها را در ســالن 12 هزار نفری آزادی دارد. ضمن اینکه به دلیل تعطیلی ها، تیم ها برای برگزاری اردوی 
آماده  ســازی و همچنین تردد به تهران با مشــکالتی مواجه هستند و باید دید در این شرایط، لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی باز هم 
به تعویق خواهد افتاد؟ اما و اگر درباره برگزاری لیگ برتر کشــتی در شــرایطی است که هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال هم 

با توجه به محدودیت های کرونایی اعمال شده در کشور، برنامه ریزی نشده و تصمیم به برگزاری این هفته به زودی اعالم می شود.

لیگ برتر کشتی باز هم به تعویق می افتد؟!
فدراسیون جودو اعالم کرد که دادگاه بین المللی حکمیت ورزش مهلت ابالغ رای درخصوص پرونده جودو 

ایران را تمدید کرده است.
بعد از اینکه دادگاه حکمیت ورزش درخصوص رســیدگی به پرونده شکایت جودو ایران علیه فدراسیون جهانی، 2۶ 
شهریور ماه برگزار شد، دادگاه به طرفین فرصت یک ماهه داد تا با یکدیگر به توافق برسند، اما در این مدت تعیین شده 

بین دو فدراسیون ایران و فدراسیون جهانی جودو توافقی صورت نگرفت.
دادگاه حکمیت ورزش با ارسال ایمیلی اعالم کرد که اعالم رأی دادگاه درخصوص این پرونده تا 2۹ ژانویه )10 بهمن 

ماه( تمدید خواهد شد.
آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو با تأیید این خبر در این باره گفت: با توجه به عدم توافق دو طرف پرونده 
در مدت یک ماهی که از ســوی ســرداور تعیین شده بود، دادگاه cas روز جمعه ۳0 آبان ماه با ارسال ایمیلی اعالم کرد 
که زمان مهلت ابالغ رأی را تا 2۹ ژانویه 2021 تمدید کرده است که بنظر می رسد داوران زمان بیشتری برای بررسی با 

توجه به حساسیت پرونده نیاز داشتند.

اعالم رأی پرونده تعلیق جودوی ایران تا 10 بهمن ماه

نکته  ورزشی

یادی از شهید مدافع حرم عبدالرضا مجیری
تقاضا از رهبر انقالب

امروز پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم عبدالرضا مجیری است. این شهید در تاریخ 
22 مرداد سال 1۳5۳ در خانواده ای مذهبی در 
خمینی شهر به دنیا آمد. از همان دوران کودکی 
به همراه مادر توفیق شــرکت در راهپیمایی ها 
علیه شاه را داشــته و پنج ساله بود که مادرش 
او را به همراه خود به کالس اســلحه شناســی 
می برد. روحیه شهادت طلبی او را به سمت سپاه 

کشــاند. زمانی که دانشکده افســری را تمام کرد، برای جشن فارغ التحصیلی 
مقابل رهبر رژه رفت. زمانی که در جشــن، بین ســخنرانی افراد وقفه ایجاد 
شد، ایشان بلند شد و به رهبر انقالب گفت: »آقا دعا کنید من شهید بشوم.«

وی به منظور دفاع از حریم اهل بیت)ع( به سوریه رفت و در تاریخ دوم آذر 
ماه ســال 1۳۹4 در سن 41 سالگی در شهر حلب توسط گروهک تروریستی 

داعش به شهادت رسید.از او سه فرزند به یادگار ماند.
همســر شهید مجیری درباره آخرین اعزام وی به سوریه گفته بود: »قبل 
از رفتن یک کاغذ و خودکار برداشت و شروع کرد به نوشتن، رفتم داخل اتاق 
که راحت هرچه دلش می خواهد بنویسد. نامه نوشته بود. با ابراز محبت شروع 
کرده بود و در ادامه هم  اشــاره به این داشت که من لیاقت شهادت ندارم، اما 
اگر خدا این توفیق را به من داد روی سنگ قبرم بنویسید سرباز اسالم و مدافع 
والیت فقیه و هر جایی خواستید من را دفن کنید. بدنم لرزید. حس کردم این 

رفتن با همه رفتن هایش تفاوت دارد. عبدالرضا را به خدا سپردم.«

برنامه هفته سوم و چهارم لیگ برتر اعالم شد

عبور سخت پرسپولیس از سد صنعت نفت
باران، بازی پیکان با شهرخودرو را نیمه کاره گذاشت

حدیث دشت عشق

جایزه های دالری برای اغوای جوانان
حراست ورزش »نفوذ در شطرنج« را 

پیگیری  می کند؟ 
حضور شطرنج بازان ایرانی در مسابقاتی که از سوی یک سایت با 
مدیری بهایی اداره می شود، زنگ خطر جدی را برای این رشته ورزشی 

به صدا درآورده است.
شــطرنج یکی از رشته هایی اســت که در سال های اخیر پیشــرفت زیادی در 
ایران کرده اســت و به واسطه همین موضوع، شــطرنج بازان کشورمان توانسته اند در 
رویدادهای بزرگ شرکت کنند، عناوین زیادی به دست بیاورند و نام خود را در دنیای 
این رشته بر سر زبان بیندازند. با شیوع ویروس کرونا، این فرصت برای شطرنج بازان 
ایران به وجود آمد تا در مســابقات اینترنتی بیشتری نسبت به قبل شرکت کنند و 
بعضاً جوایز بســیار خوبی نیز به دســت بیاورند. یکی از این سایت ها که اتفاقاً جوایز 
دالری خوبــی هم در نظر می گیرد، مربوط به یک باشــگاه بــا مدیری از فرقه ضالّه 
بهائیت است که در چند ماه اخیر با نفوذ در استان های مختلف و جذب شطرنج بازان 
جوان، توانســته است وارد این حوزه در کشورمان شود. مهدی کیان پور رئیس هیئت 
استان البرز در این باره به خبرگزاری تسنیم گفت: سال ها قبل فردی در کشور حضور 
داشــت که از قهرمانان جوانان ایران بــود و پس از آن علناً گفت که به فرقه بهائیت 
گرایش دارد و به همین دلیل از حضورش در مســابقات بین المللی و رسمی توسط 
فدراســیون ممانعت شــد. وی بعد از مهاجرت به ترکیه، در نهایت راهی آمریکا شد. 
این فرد در آمریکا باشــگاهی به نام »UNITY« تأسیس کرد؛ باشگاهی که به دنبال 
تحقیقاتی که صورت گرفته اســت، مشخص شده بود که تا همین چند وقت قبل از 
نماد بهائیت آمریکا اســتفاده می کرد.  وی ادامــه داد: در چند ماه اخیر تبلیغ فرقه 
بهائیت به صورت مخفیانه است و عضوگیری اش هم بر همین اساس صورت می گیرد، 
این خطر را نسبت به شطرنج بازان ایران احساس کردیم، چون اکثر استادبزرگ های 
شطرنج کشورمان در مسابقات این باشگاه شرکت می کردند که اتفاقاً از سوی میزبان 
به آنها حق القدم داده می شود، در واقع این شرایط باعث می شود که آنها به راحتی به 
شطرنج ایران نفوذ کنند.  رئیس هیئت شطرنج البرز در صحبت هایش با تسنیم مدعی 
شده که این موضوع را با نیکوخصال سرپرست فدراسیون در میان گذاشته اما اقدامی 
خاصی برای ممانعت از حضور ورزشکاران ایرانی در این رقابت ها نشده است. به نظر 
می رسد حراست وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باید به این پرونده ورود کنند و 

اجازه ندهند چنین اتفاقاتی تلخی در رشته موفق شطرنج رخ دهد.

مشکل فوتبال ما اساسنامه نیست
سرویس ورزشی-

ایــن روزها یکی از موضوعاتی که مورد توجه محافل ورزشــی به 
ویژه فوتبالی قرار گرفته بحث اساسنامه  جدید فدراسیون فوتبال است.

اساســنامه ای که طی چند ماه گذشته با تعامالتی که میان فدراسیون 
فوتبال و فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا صورت گرفته ، آماده شده 
و حاال قرار اســت در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال که در روزهای 
آینده)هشت آذر( به صورت آنالین برگزارمی شود به منظور تایید یا رد 

آن به رای گذاشته شود.
اینجا و در این نوشــته ما قصد ورود به جزئیات اساسنامه و بررسی 
نقاط ضعف و قوت آن را نداریم این کاری است که کارشناسان و اهل فن 
این روزها در این و آن رســانه دارند انجــام می دهند، حرف ما در این 
صفحه درباره اساسنامه همان است که همواره درباره خیلی از موضوعات 
دیگر مطرح کرده ایم. مثل بحث حرفه ای گری یا بحث وضعیت مالکیتی 
و مدیریتی تیم های استقالل و پرسپولیس یا باشگاهداری و... لُب حرف 
ما این است که با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی شود. با حرف زدن 
کاری پیش نمی رود. با ادا در آوردن هیچ کاری درست نمی شود و هیج 

هدفی متحقق نمی گردد.درست و دقیق گفته اند که:
               قدم باید اندر طریقت نه دم

                                  که اصلی ندارد دم بی قدم
تــا اراده نکرده و نیت را ســالم نکنیم وبند کفش ها راقرص نکنیم ، 
پرداختن به اســم و فرم و ظاهر امــور دردی از دردهای ورزش را دوا 
نمی کند. به ســهم خود امیدواریم که اساسنامه مورد بحث که بسیاری 
معتقدند بهتر از موارد قبلی اســت مــورد تایید قرار بگیرد و کمکی به 
بهبــود حال و روز فوتبال کند اما ایــن را هم می دانیم که اگر بهترین 
و فنی ترین و دقیق ترین اساســنامه ها هم برای فوتبال نوشته شود؛ اگر 
بهتریــن ابزار و امکانات را در اختیار بگیریم و اگر بهترین و نامدارترین 
مربیان دنیا را هم به اســتخدام ورزش و مثال رشته فوتبال در آوریم، تا 
نیت و اراده کارکردن و درست کردن و پیشرفت نداشته باشیم همه آن 
داشــته ها بادهوا وعاطل و باطل خواهد بود.  مشکل اصلی ورزش ما و 
خاصه فوتبال ایران طی چندین ســال اخیر این بوده که از این اراده و 
نیت بی بهره بوده است. فوتبال به ابزاری تبدیل شده که عده ای منفعت 
جــو آن را در خدمت تامین منافع خــود به کار بگیرند. همین ها اجازه 
نداده اند که داشــته ها و امکانات موجــود و دراختیار به نفع ورزش ،در 
خدمت مردم و در جهت منافع ملی به کار گرفته شود. بلکه اینان تالش 
کرده اند که این ابزار وامکانات یا کارکردهای مثبت خود را بروز ندهند 
و یا اینکه برضد کارکردهای خود عمل کنند. بنابراین منظور ما روشن 
است. مهم تر از اساســنامه یا هر چیز دیگر آن نیت و اراده ای است که 
می خواهد از آن اســتفاده کند. وقتی قرار به کار و خدمت و اصالح امور 
باشــد آن وقت می شود با هر اساسنامه و هرتعداد عضو و... هم به هدف 
نائل آمد وقتی که هدف »خودمان« باشیم و بخواهیم از همه این ابزار و 
امکانات و فرصت ها به نفع خودمان و جایگاه خودمان و منافع خودمان 
اســتفاده کنیم آن وقت بهترین اساسنامه ها را به صورتی در می آوریم 
و اجرا می کنیم که به نفع خودمان تمام شود حاال هربالیی سر فوتبال 
و ورزش آمد، مهم نیســت. هفته پیش خبری آمده بود مبنی بر اینکه 
برخی از افراد تصمیم گیرنده در فوتبال تالش می کنند برای حفظ منافع 
شخصی خودشان ، با تغییر بندهای اساسنامه مورد تایید فیفا انتخابات 
را بــه تعویق بیندازند! مالحظه می فرمایید؟ مشــتی افراد که بی تردید 
ریشــه ای در فوتبال ندارند و چند سالی است به آن آویزان شده اند که 
معلوم نیست از چه طریق و کارچاق کنی کدام شیرپاک خورده ای سر از 
فوتبال در آورده اند و آن قدر هم این حضور در جایگاه های تصمیم گیری 
در فوتبال زیر دندان هایشــان مزه کرده که حاضر نیستند دست از سر 
این رشته بردارند دنبال این هستند که در اساسنامه ای که مورد تایید 
فیفا قرار گرفته دســتکاری کنند تا به وجــود نحس و مخرب خود در 
فوتبــال ادامه دهند.  عرض کردیم حاال چه بالیی ســر فوتبال می آید 
واکنــش فیفا در این باره چه خواهــد بود چه جرایم و مجازات هایی به 
علت این دغلکاری به پای فوتبال ما نوشــته می شــود و چه آبرویی از 
فوتبال ایران مــی رود، اصال از نظر ایــن آویزان های فرصت طلب مهم 
نیســت. مهم این اســت که به زندگی انگلی خود در فوتبال آن هم در 
جایگاه های حســاس تصمیم گیری ادامه دهند و از مواهب آن به نفع 
خود و پر کردن آخور خود استفاده کنند! این است که عرض می کنیم 
مشــکل درجه اول فوتبال ما اساســنامه نیست، مالکیت پرسپولیس و 
استقالل نیســت، حرفه ای بودن یا آماتور بودن نیست،... مشکل اصلی 
ورزش ما رخنه و نفوذ و چنگ اندازی افراد وجریاناتی است که اختاپوس 
وار به جان ورزش و علی الخصوص فوتبال ما افتاده اند. و تا این جریانات 
و افراد شوم به دلیل فقدان نظارت برکاروبار ورزش و وجود مدیریت های 
ضعیف در ورزش که خیلــی وقت ها در نقش عمله این جریانات عمل 
می کنند و به دلیل عدم شناخت از چم وخم ورزش فریب ظاهر سازی و 
چرب زبانــی آنها را می خورند و میدان را برای جوالن دادن و خط وربط 
تعییــن کردن آنها در ورزش هموار می کنند؛ آری تا این عناصر انگل و 
جریانات شارالتان در ورزش وجود دارند، هیچ اساسنامه و ابزار وامکاناتی 
در اختیار رشــد وپرورش و پیشرفت ورزش و ورزشکار ما قرار نخواهد 
گرفت. وجود مخرب این جریانات است که اجازه نداده فوتبال ایران بعد 
از بیست سال از اعالم حرفه ای شدن، عمال و به معنای واقعی یک قدم 
اساسی در این مسیر بردارد.  این جریانات، حرفه ای شدن را به نفع خود 
و داللی و منافع نامشــروع خود به کار گرفته اند و به اصطالح حرفه ای 
شدن فوتبال بیش از آنکه به نفع فوتبال و عالقمندان فوتبال تمام شود 
به چربترشدن ســبیل این جماعت و پرتر شدن جیب آنها منجر شده 
است.تردید نکنید این جریانات ضد ورزش و منفعت طلب مدت هاست 
در این فکر و پیدا کردن راهی هســتند که سرانجام ماجرای خصوصی 
شــدن استقالل و پرسپولیس هم به نفع آنها تمام شود و شاید، و البته 
شــاید، یکی از دالیل عقب افتادن بحث خصوصی شدن این دو باشگاه 
ریشه در اخالل وســنگ اندازی این جریانات داشته باشد تا سر فرصت 

مناسب و بزنگاه حساس در جهت تحقق هدف خود اقدام کنند و...

مفقودی برگ سبز
برگ سبز کامیون کمپرسی بنز رنگ نارنجی روغنی 
مدل 1392 به شــماره موتور 33592410123295  
 NAB374333DA611816 شاســی  شــماره  و 
و شــماره پــاک 452 ع 49 ایــران 71  متعلق به 

شهرداری کاج مفقود شده اعتبار ندارد.

آگهی مزایده اموال منقول
پرونــده اجرایی له محدثه محمدی شــمس آبادی فرزند ســعید متولد 1378/2/30  
کدملی 0521149691 به نشــانی: اراک، کوی ولیعصر، کوچه احسان دو، کدپستی 
)3810816865( و علیــه امیــد بیــات فرزند علــی متولــد 1371/6/10 کدملی 
0520562984 به نشــانی:  اراک، کوی ولیعصر، کوچه احســان هشــت، کدپستی 
)3819634716( به اســتناد ســند ازدواج شــماره 15481- 1396/6/11 تنظیمی 
دفترخانه ازدواج شــماره ســه اراک در قبال 18/696/000/000 ریال بهای یکصد 
و چهارده عدد و مبلغ 934/800/000 ریال نیم عشــر اجرایی تشــکیل و به کاسه 
9801426 این اداره به جریان گذارده شده است اجراییه صادر و در مورخ به مدیون 
اباغ و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده است. سپس به درخواست بستانکار 
اتومبیل پراید به شــماره انتظامی ایران 47- 59 ط 437 توســط اداره راهنمایی و 
رانندگی بازداشت شد. نوع سواری، سیســتم پراید جی تی ایکس، مدل 1388 رنگ 
ســفید، وضعیت موتور در حد مدل حک شــده شــماره موتور 2788472، وضعیت 
اتاق در حد مدل کارشناسی اف 1412288935890، قابلیت شماره گذاری دارد بیمه 
شخص ثالث رویت نشد و با اسناد آن مطابقت داده نشد. توضیحات: الستیک ها در 
حد مدل 30 درصد و از ماه اردیبهشــت در پارکینگ متوقف می باشد و بدنه احتیاج 
به بازسازی دارد سوئیچ نبوده و خودرو روشن نشد و کارکرد کیلومتر بررسی نگردید 
حک شــماره موتور و شاسی مشاهده نشد. لذا به مبلغ 28/000/000 تومان )معادل 
دویست و هشتاد میلیون ریال( توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردید و 
اتومبیل مزبور در قبال قسمتی از طلب بستانکار )خانم محدثه محمدی شمس آبادی( 
و نیم عشر اجرایی و هزینه های اجرایی متعلقه در روز چهارشنبه 99/9/19 از ساعت 
9 صبــح الــی 12 بعدازظهر در محل اجرای ثبــت اراک از طریق مزایده به فروش 
می رسد 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 جلســه مزایده اســت و همچنین خریدار می تواند در وقت 
مقرر در جلسه مزایده شرکت و قبل از برگزاری مزایده از خودروی بازداشتی واقع در 
اراک، پارکینگ قدس انتهای قنات ناصری دیدن نمائید و کلیه هزینه های متعلق تا 
روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت کلیه بدهی ها و سایر هزینه های انتقال 
به عهده خریدار می باشــد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصا حساب دارائی و عوارض شهرداری است و چنانچه روز 
مزایده مصادف با تعطیل رســمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد.                         تاریخ انتشار: 99/9/2
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
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به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1۳۹۹/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شــد: الف ( ســمت اعضای هیئت مدیره به قرارذیل: خانم مژگان خلیلی به 
شماره ملی 214۳۳5254۹ و کدپستی 4۶147447۶7 سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم سیده فاطمه حسینی به شماره ملی 20۶50751۹8 کدپستی 
4۶147447۶7 به ســمت نائب رئیس هیئت مدیره و ســیدمحمد حسینی 
به کدملی 20۶5074۹0۶ وکدپســتی 4۶147447۶7 به سمت مدیرعامل 
و عضــو هیئت مدیره و برای مدت دوســال تعییــن گردیدند ب ( حق امضا 
کلیه اســناد و اوراق بهــادار و بانکی وتعهدآور از قبیل چک ، ســفته ، برات ، 
عقوداسالمی و قراردادها وسایر نامه های عادی واداری با امضاء مدیرعامل با 

مهر شرکت معتبر میباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )۱0۴8585(

آگهی تغییرات شرکت صنعتگران چیدمان شهر قشنگ هراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 709۶ و شناسه ملی ۱۴0057۴8550 

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی بطــور فوق العــاده مورخ 
1۳۹۹/08/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: الف ( اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیدمحمد حسینی به کدملی 
20۶5074۹0۶ وکد پستی4۶147447۶7 و خانم مژگان خلیلی به شماره 
ملی 214۳۳5254۹ کدپستی4۶147447۶7 و خانم سیده فاطمه حسینی 
به شــماره ملی 20۶50751۹8وکدپستی4۶147447۶7 ب ( خانم فاطمه 
زارع شش پلی به شــماره ملی 20۶0475۳17 وکدپستی4۶147447۶7 
به عنــوان بازرس اصلی و خانم نگار فــالح به کد ملی 21۳04821۳۹ و کد 
پستی4۶147447۶7 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب 

گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آمل )۱0۴858۳(

آگهی تغییرات شرکت صنعتگران چیدمان شهر قشنگ هراز سهامی خاص 
به شماره ثبت 709۶ و شناسه ملی ۱۴0057۴8550 

آگهی مزایده اموال منقول
پرونده اجرایی له خانم سحر اسدی فرزند محمدصادق به شماره ملی 0610166026 
به نشــانی اراک- خ شــهدا صفری کوچه شــهید غامی کوچه ســما کدپســتی 
3831845497 علیــه حســین بداغــی دیزآبادی فرزنــد محمود به شــماره ملی 
6179919283 باســتناد سند نکاحیه شــماره 2559- 1397/11/25 دفتر ازدواج 53 
اراک در قبال مبلغ 16/125/000/000 ریال بهای 150 عدد ســکه طای تمام بهار 
آزادی و مبلغ 403/125/000 ریال حقوق دولتی تشکیل و به کاسه 9901029 این 
اداره به جریان گذارده شــده اســت، اجراییه صادره در مورخ 1399/5/23 به مدیون 
اباغ و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده اســت و ســپس به درخواســت 
بســتانکار اتومبیل ســواری پراید به شــماره انتظامی ایران 47-667 ص 69 توسط 
اداره راهنمایی و رانندگی بازداشــت شده است که خودروی مذکور از نوع مشخصات 
خودرو شــماره راهنمایی و رانندگی 667/47 ص 69- نوع ســواری پراید )سایپا(- 
سیستم 111SE- مدل 1394- رنگ سفید روغنی- شماره موتور 5325457- شماره 
شاسی NAS431100F5818573- وضعیت موتور در حد مدل- وضعیت اتاق دور  
رنگ- قابلیت شــماره گذاری دارد- سایر مشخصات با اسناد آن مطابقت دارد- ارزش 
پایه 58/000/000 تومان )پنجاه و هشــت میلیون تومان( توســط کارشناس رسمی 
دادگســتری در تاریخ 1399/7/20 ارزیابی گردید و اتومبیل مزبور در قبال قســمتی 
از طلب بســتانکار و نیم عشــر اجرائی و هزینه های اجرایی متعلقه در روز چهارشنبه 
1399/9/19 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده 
به فروش می رســد و مزایده از مبلغ 580/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشــنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد. شرکت در مزایده برای عموم آزاد و 
طبق ماده 136 شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حســاب ســپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی در جلسه مزایده است 
همچنیــن خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از اتومبیل مورد مزایده واقع در 
پارکینــگ حمایت 2 دیدن نمایند. کلیه هزینه هــای متعلق تا روز برگزاری مزایده به 
عهده بدهکار اســت کلیه بدهی های مربوط و همچنین بدهی های مالیاتی و عوارض 
شــهرداری و ســایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های 
مذکور مشــخص نیست و تنظیم ســند انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب از مراجع 
ذیصاح و شــهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه 

باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مزایده برگزار می گردد. 
تاریخ انتشار: 1399/9/2

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک- منصوری
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فرمانده سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان گفت: سپاه 
اســتان در صورت واگذاری زمین توسط مسئوالن به 
مناسبت هفته بســیج یک باب منزل مسکونی برای 

بانوی آسیب دیده بندرعباسی می سازد. 
ســرتیپ اباذر ســاالری، در عیادت از زن سرپرســت 
خانوار بندرعباســی ضمن محکوم کردن این رفتار ماموران 
شهرداری افزود: سپاه همواره آماده خدمت به قشر مستضعف 
و آســیب پذیر اســت و با همکاری دســتگاه های مرتبط، با 
آسیب شناســی و برنامه ریزی الزم نسبت به شناسایی افراد 

آسیب پذیر و نیازمندان اینچنینی در جامعه اقدام می کند.
وی بیان داشت: همچنین ســپاه عالوه بر رفع نیازهای 
آموزشــی و تحصیلی فرزندان خانواده های محروم، ســایر 
امکانــات زندگی را فراهم می آورد، به طــوری که در آینده 

شاهد اینگونه حوادث نباشیم.
ساالری یادآورشد: در صورت تخطی از قوانین و مقررات 

توسط افراد به هر دلیل توصیه می شود ماموران ادارات بویژه 
شهرداری ها که با احاد ملت سر و کار دارند با رعایت اخالق 
اسالمی، حفظ حرمت و کرامت افراد و پرهیز از برخوردهایی 
که باعث هتک حرمت طرف مقابل و جریحه دار شدن افکار 
عمومی می شــود، خوراک تبلیغاتی برای معاندین را فراهم 
نکنند. وی گفــت: باتوجه به برخورد غیرقابل دفاع مامورین 
شهرداری بندرعباس با این زن بی سرپناه و انتشار تصاویر در 
سطح کشــور و بیرون این رفتار را به شدت محکوم کرده و 

درخواست برخورد جدی با مسببان آن را داریم.
درپی انتشار تصاویر و فیلم در فضای مجازی که تخریب 
منزل مســکونی یک بانوی سرپرست خانوار توسط کارکنان 
شــهرداری بندرعباس را نشان می داد و منجر به خودسوزی 
ایــن بانوی جوان شــده بود، فرمانده و مســئول نمایندگی 
ولی فقیه در ســپاه امام سجاد)ع( هرمزگان شامگاه جمعه از 

این بانوی بی سرپناه عیادت کردند.

 مجوز  جدید ساخت منزل برای بانوی 
هرمزگانی صادر می شود

شهردار بندرعباس از بانویی که اخیرا سرپناهش توسط 
عوامل شــهرداری تخریب و پس از آن اقدام به خودسوزی 
کرده بود عیادت کرد. عباس امینی زاده شــهردار بندرعباس 
در دیدار با بانوی مصدوم شده از وی برای اتفاقات پیش آمده 
دلجویی کرد. وی در این دیدار با بیان اینکه نیرو های متخلف 
شــهرداری نیز از خدمت معلق شده اند و در چارچوب قانون 
با آنها برخورد می شود، گفت: از روز نخست دستور دادیم که 
تیم برخورد کننده در فیلم از تخلفات معلق شوند تا بررسی ها 

صورت گرفته و تصمیم مقتضی گرفته شود.
شــهردار بندرعباس تصریح کرد: در این ملک تخریب 
شــده از نظر قانونی کاربری آن فضای ســبز و متعلق به راه 
و شهرســازی اســت، هرگونه ساخت و ســاز در این مکان 
غیرقانونی بوده و هم تصرف هم ســاخت و ساز غیرقانونی و 

استاندار خوزســتان با بیان اینکه قانون مالک 
احداث کارخانه قند جدید در شهرستان شوش است، 
گفت: کارخانه قند در حریــم درجه یک اثر جهانی 

چغازنبیل احداث نخواهد شد. 
غالمرضا شریعتی، در گفت و گو با ایرنا در رابطه با برخی 
اخبار منتشــر شــده مبنی بر صدور مجوز ساخت کارخانه 
قند در حریم چغازنبیل، افزود: برای روشــن شدن ابهام از 
کارشناسان مربوطه درخواست شــده تا بار دیگر با بررسی 
دقیق مشــخص کننــد کارخانه قند در حریــم درجه یک 

چغازنبیل قرار گرفته است یا خیر.

وی افــزود: اگــر این کارخانــه در حریــم درجه یک 
چغازنبیل باشــد احداث آن ممکن نیست اما اگر در حریم 

درجه دو باشد می توان آن را اجرا کرد.
وی بــا تاکید بر اینکه همه از جملــه میراث فرهنگی 
و پایــگاه چغازنبیــل باید مطابــق با قانون عمــل کنند، 
گفت: مشــابهی در خوزســتان وجود داشــته که به قانون 

تمکین شده است.
بنا بر این گزارش اخیرا کلیپی در فضای مجازی منتشر 
شده که فردی در آن ادعا می کند خشت های قدیمی سایت 
چغازنبیل با دستگاهی درحال خاک شدن هستند حال آنکه 

طبق گفته مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفت تپه 
این موضوع کذب است.

معبد زیگورات چغازنبیل نخســتین اثر باســتانی ثبت 
جهانی ایران در فاصله 40 کیلومتری جنوب شــرقی شوش 

و 20 کیلومتری هفت تپه در شمال خوزستان واقع است.
این سازه در ســال 1۹7۹ میالدی در فهرست میراث 

جهانی یونسکو جای گرفت.
محوطــه باســتانی هفت تپه در بخش جنوب شــرقی 
شهرستان شــوش و در فاصله 15 کیلومتری آن واقع شده 

است.

رئیس هالل احمر سلسله
 بر اثر کرونا درگذشت

حسین زینی وند رئیس جمعیت هالل احمر سلسله دیروز بر اثر 
ابتال به کرونا درگذشت. 

مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرســتان گفت: زنده یاد زینی وند که در 
راستای کمک رســانی به مردم شهرستان سلســله و تالش برای مقابله با 
ویروس کرونا به بیماری کووید 1۹ مبتال شده بود، دیروز )شنبه یکم آذرماه( 

در بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد درگذشت.
صارم رضایی، افزود: نیروهای هالل احمر لرســتان از زمان شیوع کرونا 
به طور مســتمر در مناطق محروم خدمت کرده و در حال توزیع بسته های 

معیشتی و سایر خدمات برای مردم این مناطق هستند.
معاون هالل احمر لرســتان نیز پیش از این بر اثر کرونا جان خود را از 

دست داد.
لرســتان در وضعیت قرمز شــیوع کرونا قرار دارد؛ ســه شهر خرم آباد؛ 

بروجرد و سلسله شرایط قرمز دارند و مابقی شهرها نارنجی هستند.

توقیف شناور خارجی حامل سوخت  قاچاق در خلیج فارس 
با تالش نیروهای ناوتیپ 4۱2 ذوالفقار منطقه چهارم نیروی دریایی 
سپاه پاسداران  شناور خارجی حامل ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در 

آب های خلیج فارس توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از بندرعباس، ناوتیپ 412 ذوالفقار منطقه 
چهارم ندســا در اطالعیه ای اعــالم کرد: به منظور صیانــت از آب های تحت 
حاکمیــت جمهوری اســالمی ایران در خلیج فارس رزمنــدگان ناو تیپ 412 
ذوالفقار پارســیان با  اشراف اطالعاتی و اقدام به موقع یک فروند شناور خارجی 
با ملیــت پاناما در محدوده جغرافیایی عملیاتی این یــگان در خلیج فارس در 
حین تحویل گیری سوخت توقیف شد. این شناور حامل بیش از ۳00 هزار لیتر 

سوخت قاچاق از نوع گازوئیل است.

معاون وزیر راه و شهرســازی و رئیس ســازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای از آغاز طرح مطالعاتی 
محور شــهداد - نهبندان که بر اثر ســیل ســال 

۹۸تخریب شده بود، خبر داد. 
به گزارش  ایرنا، عبدالهاشــم حســن نیا،  افزود: باتالقی 
شــدن الیه های نمکــی زیرین در محور شــهداد  کرمان به 
سمت نهبندان خراســان جنوبی یکی از مهم ترین مشکالت 
بازسازی این محور ارزیابی می شود.  وی با  اشاره به مشکالت 
متعددی که در اثر سیل به زیرسازی محور شهداد - نهبندان 
وارد شده اظهار داشت: اهمیت محور و درخواست های مکرر 
مردم منطقه و مسئوالن استان کرمان، کار بازسازی این محور 
پس از انجام مطالعــات فنی و برآورد بودجه و اعتبارات الزم 
آغاز می شــود. معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور بدون اطالع قبلی پس از 
بازدید و بررســی آخرین وضعیت محور شهداد - نهبندان در 
استان کرمان که سال ۹8 در اثر سیل تخریب شده بود، آغاز 
مطالعات بازسازی این محور کویری را در دستور کار اداره کل 

راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان قرار داد. 

کشف الشه یک نهنگ
 در ساحل کیش

قاتل خاموش جان ۲ نفر را گرفت 
معاون هماهنگ کننده فرمانده انتظامی البرز گفت: استنشاق گاز 
منواکسید کربن سبب مرگ دو مرد حدود ۳5 ساله در یکی از محالت 

کرج شد. 
 ســرهنگ ســید مجید فیض جعفری، اظهار داشت:   مرکز فوریت های 
پلیســی 110 اســتان البرز درپی کســب خبری مبنی بر فوت دو نفر در اثر 
گازگرفتگی در شهر کرج، بالفاصله موضوع را برای بررسی به ماموران کالنتری 
11 مرکزی گزارش کرد. وی اضافه کرد:  ماموران درمحل حضور یافته و پس 
از بررســی موضوع مشخص شد، دو مرد حدود ۳5 ساله به استنشاق گاز منو 
اکســید کربن جان خود را از دســت داده اند. معاون هماهنگ کننده فرمانده 
انتظامی اســتان البرز گفت: علت حادثه توســط عوامل آتش نشانی در دست 

بررسی است.

کیش- خبرنگار کیهان: 
الشه یک نهنگ در سواحل شرقی جزیره کیش پیدا شد. 

کارشناســان دامپزشــکی و محیط زیســت پیش بینی می کنند که این 
نهنگ  چند روز گذشــته مرده و روز جمعه در ساحل سیمرغ مشاهده شده 
است.  این نهنگ از نوع بالن دار و به طول 14.5 متر و دارای وزن تقریبی بیش 
از پنج هزار کیلوگرم  اســت.  عوامل اجرائیات شرکت عمران، آب و خدمات با 
حضور کارشناسان اداره محیط زیست و دامپزشکی این الشه را در ساحل دفن 

کردند. بوی بد ناشی از الشه نهنگ در حوالی به مشام می رسید. 

معاون وزیر راه و شهرسازی:
محور شهداد - نهبندان 

بهسازی می شود

فرمانده سپاه هرمزگان:

سپاه برای بانوی آسیب دیده بندرعباسی خانه می سازد
بدون دریافت مجوز دو اقدام صورت گرفته است.

وی گفــت : هیچکســی نــوع رفتار صــورت گرفته را 
نمی پسندد. به گفته شهردار بندرعباس، شهرداری مجوز های 
الزم را برای ساخت منزل این بانوی هرمزگانی به طور قانونی 

صادر می کند.

استاندار خوزستان:
کارخانه قند در حریم چغازنبیل احداث نمی شود

تیم فوتبال پرسپولیس دومین دیدار خود در لیگ 
بیستم را با یک پیروزی سخت پشت سرگذاشت تا از 
رده دوازدهــم جدول چند پله ای باالتر بیاید و چهره 

یک مدعی را به خود بگیرد.
روز سوم از هفته دوم بیستمین دوره رقابت های فوتبال 
لیگ برتر عصر دیروز با دیدار تیم های پرسپولیس و صنعت 
نفت در ورزشــگاه آزادی پیگیری شد که این بازی با برتری 
یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید. سیامک نعمتی )4۳ 

- پنالتی( برای پرسپولیس گل زد.
 پرســپولیس در ایــن دیــدار بــا ترکیــب حامد لک، 
محمدحسین کنعانی، ســیدجالل حسینی)کاپیتان(،سعید 
آقایی، مهدی شیری، احمد نوراللهی، سیامک نعمتی، میالد 
سرلک، احسان پهلوان )8۹ - آرمان رمضانی(، وحید امیری و 

مهدی عبدی )7۳ - علی شجاعی( به میدان رفت.
سرخپوشــان تهرانی که در نخســتین دیدار خود برابر 
ســایپا متوقف شــده بودند و با یک امتیاز در رده دوازدهم 
جدول رده بندی جای گرفتند، برای رسیدن به باالی جدول 
بــه دنبال پیروزی برابر صنعت نفت بودند و بازی را از همان 

ابتدا هجومی آغاز کردند.
در حالی که پرســپولیس بــه دنبال رســیدن به گل 
زودهنگام بــود، نفتی ها با دفاعی چند الیــه تالش کردند 
تاکتیــک گل محمدی را خنثی کننــد. به همین خاطر در 
یک سوم دفاعی خود الیه های دفاعی تشکیل دادند و اجازه 

ندادند این تیم به دروازه شان نزدیک شود.
پرســپولیس در نیمــه اول بارها تا آســتانه باز کردن 
دروازه صنعت نفت پیش رفت اما مدافعان و دروازه بان تیم 
خوزستانی اجازه ندادند توپ های این تیم تبدیل به گل شود.

در دقیقه ۳8 پرســپولیس در یکی از موقعیت هایش با 
شوت سیامک نعمتی دروازه صنعت نفت را هدف قرار داد اما 
دروازه بان حریف با واکنشی خوب توپ را به کرنر فرستاد اما 
در دقیقه 40 فشار حمالت سرخپوشان کار خودش را کرد و 
مدافع صنعت نفت روی محمدحسین کنعانی زادگان مرتکب 

خطای پنالتی شد.
این ضربه پنالتی در دقیقه 4۳ توسط سیامک نعمتی به 
گل برتری سرخپوشان تبدیل شد. این اولین گل پرسپولیس 
در بیستمین دوره رقابتهای لیگ برتر بود. نیمه اول با همین 

یک گل به پایان رسید.

نیمه دوم اما شــرایط متفاوتی داشــت. سرخپوشــان 
برخالف نیمه اول روی دروازه حریف خیمه نزدند و بیشتر به 
فکر حفظ بازی و مراقبت از یک گلی بودند که در نیمه اول 
به ثمر رســاندند. در مقابل صنعت نفت قصد حمله به سوی 
دروازه میزبان را داشت اما حمالت این تیم زهر الزم برای به 

خطر انداختن دروازه سرخپوشان را نداشت.
در دقایق پایانی صنعت نفت فشار حمالتش را زیاد کرد 
و در پنج دقیقه پایانی صاحب چند ضربه ایستگاهی شد که 
طالــب ریکانی کاپیتان نفتی ها این ضربات را با کم دقتی به 

بیرون زد.
در آخریــن دقیقه از وقت های اضافــه خطای مدافعان 
پرســپولیس روی بازیکن صنعت نفت باعــث عصبانیت و 
واکنش گل محمدی شــد که او پس از شوت کردن توپ از 
کنار زمین با کارت قرمز داور مواجه شد تا بازی بعدی تیمش 

را از روی سکو دنبال کند.
پرســپولیس که با تســاوی در هفته اول برابر سایپا در 
رده دوازدهم جدول رده بندی قرار گرفته بود با جهشی کم 
ســابقه به رده چهارم جدول صعود کرد و با تفاضل گل بهتر 

شرایط خود را سروسامان داد.

لغو بازی پیکان و شهرخودرو
دیدار تیم های پیکان و شهرخودرو به علت بارش شدید 
باران در شــهرقدس، در دقیقه 22 متوقف و لغو شــد. ادامه 
این دیدار در صورت مســاعد بودن شرایط، امروز )یکشنبه( 

برگزار خواهد شد.
این دیدار که به علت بارش شــدید باران با تصمیم تیم 
داوری و نماینده سازمان لیگ لغو شده بود، به امروز موکول 
شــد. در صورتی که وضعیت جوی شهرقدس مساعد باشد، 
داور تصمیــم به ادامه بازی در روز یکشــنبه خواهد گرفت؛ 
در غیر این صورت مســابقه دو تیم به زمان دیگری موکول 

خواهد شد.
اعالم برنامه هفته های سوم و چهارم 

سازمان لیگ فوتبال ایران دیروز، برنامه هفته های سوم 
و چهارم لیگ برتر به شرح زیر اعالم کرد:

هفته سوم: گرامیداشت روز بسیج مستضعفان و 
بزرگداشت وفات حضرت معصومه )س(

چهارشنبه 5 آذر ۱۳۹۹
*گل گهرسیرجان....................فوالد خوزستان)ساعت 1۶:10(
*سایپا تهران..........................نساجی مازندران)ساعت 1۶:20(

*استقالل...........................ماشین سازی تبریز)ساعت 1۶:15(
*آلومینیوم اراک.......................مس رفسنجان)ساعت 1۶:۳0(

پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
*شهرخودرو مشهد..........................نفت آبادان)ساعت 15:45(
*ذوب آهن اصفهان.....................پیکان تهران) ساعت 1۶:20(
*تراکتورتبریز..........................................سپاهان)ساعت 1۶:۳0(
*نفت مسجدسلیمان.......................پرسپولیس)ساعت 1۶:۳5(

هفته چهارم: بزرگداشت روز جهانی معلوالن
دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹

*ماشین سازی تبریز............گل گهرسیرجان)ساعت 1۶:۳0(
*فوالد خوزستان.......................آلومینیوم اراک)ساعت 1۶:۳5(
*پرسپولیس..........................شهرخودرو مشهد)ساعت 1۶:15(

سه شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹
*مس رفسنجان.............................تراکتورتبریز)ساعت 1۶:10(
*سپاهان...........................................سایپا تهران)ساعت 1۶:20(
*صنعت نفت آبادان............ذوب آهن اصفهان)ساعت 1۶:40(
*پیکان تهران............................استقالل تهران)ساعت 1۶:15(
*نساجی مازندران.............نفت مسجدسلیمان)ساعت 1۶:10(

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

122005146. گل گهرسیرجان

221104134. نساجی مازندران

321104314. فوالد       

421101014. پرسپولیس 

511003033. شهر خودرو

621013213. استقالل      

721012203. صنعت نفت آبادان

13-8210123. سپاهان         

920203302. ذوب آهن        

1020201102. تراکتور         

1120201102. سایپا         

1220201102. نفت  مسجدسلیمان

31-13201114. ماشین سازی تبریز

10-14100112. پیکان        

40-15200204. آلومینیوم اراک

40-16200204. مس رفسنجان

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده اجرائی 
کالسه 97008۶9 اجرای ثبت سبزوار

بدینوســیله به آقای سیدرضا افضل آبادی نام پدر: ســیدیحیی تاریخ تولد: 1361/6/1 شماره 
ملی: 0793663237 شــماره شناسنامه: 2104 به نشــانی: سبزوار چهل متری شهید چمران 
خیابان باروت کوبی پشت اداره قند و شکر کوچه سوم شهید نیکوکار اباغ می شود که خانم 
اکرم بازقندی جهت وصول تعداد ســی )30( عدد سکه طا کامل بهار آزادی بابت قسمتی 
از مهریه به اســتناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 7229 مورخه 1383/2/31 دفترخانه 
ازدواج شماره 1 و طاق شماره 1 شهر سبزوار استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کاسه 9700869 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1397/10/10 اداره پست ســبزوار محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا 
به تقاضای بســتانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفــاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشــار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
این آگهی که روز اباغ محســوب می گردد، نســبت به پرداخت بدهی خــود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 
تاریخ انتشار: یک شنبه 1399/9/2

معاون اجرای اسناد رسمی سبزوار
بهروز خسروجردی )م الف 99/2155(


