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یادیازطلبهشهیدعلیمحمدخروسینژاد
هدف مقدس

طلبه شــهید علی محمد خروســی نژاد یکم 
فروردین ســال 1346 در دزفول دیده به جهان 
گشــود و در دوران دفاع مقدس در گردان های 
بالل و عمار لشــکر هفت حضرت ولی عصر)عج( 
حضور داشت. پس از حضور در عملیات کربالی 
پنج، صبحگاه ششم اسفند سال 1365 در منطقه 
شلمچه شهد شیرین شــهادت را نوشید و پیکر 
پاکش در گلزار شهدای بهشت علی دزفول آرام 

گرفت. شهید علی محمد خروسی نژاد در بخشی از وصیت نامه اش نوشته است: 
»از تمام مردم خواســتارم که دســت وحدت با هم بدهیم و زودتر ان شاءاهلل 
پیروز و سرافراز باشیم در نزد امام زمان عجل اهلل تعالی، بعد از پدر و مادر عزیزم 
انتظاری که دارم این اســت که اگر من شــهید شدم سر و صدا نکنید. به امام 
امت، چون من هدفی که داشتم برای اسالم بوده است. امام، امت را نجات داد 
از فساد، ما را آگاه کرد، ما را از خواب غفلت بیدار کرد. مادرم نماز را به پا دار 
و هــر کس به امام حرفی بزند به جای من جــواب او را بدهید. مادر و پدر و 
خواهر و برادرم و عموها و خاله ها و همســایگان و دوستان و دیگر افراد مردم 
مسلمان بدانید هر کس با امام امت نباشد و حرفی به او بزند و یا اختالف به بار 
بیاورد و یا شایعه کند بر ضد این اسالم بر سر قبر من نیاید؛ هر کس می خواهد 
باشــد و از آن افرادی که نماز نمی خوانند بر ســر قبر من نیایند. در ضمن از 
این جوان ها می خواهم به مســجدها بروند و جلسه ها را پر کنند. وقتی خود را 

ساختند به جبهه بروند.«

حدیث دشت عشق

تیمملیایراندرجریانمسابقاتهندبالقهرمانیمردانآسیامقابلعراقبهبرتریرسیدند.
ملی پوشان هندبال ایران در نخستین بازی خود از مرحله اصلی مسابقات هندبال قهرمانی آسیا مقابل عراق به میدان 
رفتند. این بازی در نیمه دوم پایاپای پیش رفت و در نهایت با نتیجه ۲۸ بر ۲5 به سود ایران به پایان رسید. نیمه اول این 
بازی 16 بر 1۲ به سود ملی پوشان هندبال ایران به پایان رسید. محمد سیاوشی کل دو نیمه درون دروازه ایران قرار داشت 
و سیوهای خوبی را به نمایش گذاشت. تیم ملی هندبال ایران در مرحله گروهی این مسابقات با هند، استرالیا و عربستان 
همگروه بود که با برد مقابل همه حریفانش به عنوان سرگروه به مرحله اصلی راه یافت. شاگردان مانوئل در مرحله اصلی با 
عراق، کویت و بحرین همگروه هستند. ملی پوشان ایران باید فردا دوشنبه از ساعت 14:3۰ مقابل تیم ملی کویت به میدان 
بروند. پنج تیم اول این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهانی لهستان را کسب خواهند کرد. تیم ملی ژاپن به 

دلیل ابتالی برخی بازیکنانش به اُمیکرون از حضور در این مسابقات انصراف داد. 

عبور تیم ملی هندبال از سد عراق در مسابقات قهرمانی آسیا
اتحادیهجهانیکشتیتصمیمگرفتسهمیهکشتیگیرانرنکینگداردررقابتهایجهانیوقارهایرا

افزایشدهد.
پیــش از ایــن در رقابت های جهانی چهار نفــر برتر رنکینگ در بــاال و پایین جدول قرار می گرفتنــد. به طوریکه 
نفــرات مطــرح تا نیمه نهایی و فینال بــه یکدیگر برخــورد نمی کردند.همچنین در رقابت های قــاره ای نیز دو نفر برتر 
 رنکینــگ در بــاال و پایین جدول مســابقات قرار می گرفتند تا در صورت رســیدن به دیدار فینــال، مقابل یکدیگر قرار 
گیرند. بر اساس تصمیم جدید اتحادیه جهانی کشتی از این پس ۸ نفر برتر رنکینگ با توجه به امتیازی که کسب کردند 
در باال و پایین جدول قرار می گیرند و در رقابت های آسیایی نیز این سهمیه به 4 نفر افزایش پیدا کرده است. بدین ترتیب 
کشتی گیران مطرح در رقابت های جهانی تا مرحله یک چهارم نهایی و در رقابت های آسیایی تا مرحله نیمه نهایی با یکدیگر 

کشتی نخواهند گرفت.

تغییر در سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی 

سرویسورزشی-
از نظر مکاتب توحیدی ،یکی از بزرگترین نشــانه های انسان ، داشتن 
روحیه نشــاط وامیدواری اســت. به تعبیری دیگر این انسان غیر مومن و 
خدانشــناس است که نا امید است و نســبت به زندگی خود و جامعه اش 
حالت یاس و ســرخوردگی دارد و چون راه و چاره ای برای نجات و رهایی 
نمی بیند به ناچار صورت مســئله را پاک کرده و خودش را از دســت دنیا 

ومسئولیت ها و جنگیدن ها و خالصه هرچه در آن است راحت می کند! 
در این باره مثال ها فراوان است که خواننده فرهیخته حتما به حداقل 
بعضی از آنها آگاه است. در مکاتب الهی و سرآمد همه،آخرین و کاملترین 
دین خدا، » نومیدی« و » یاس« بی معناترین کلمه و مفهومی اســت که 
می تواند وجود داشته باشد. چرا که کسی که ادعا می کند خدا را دارد و بعد 
نومید و مایوس است یعنی که خدا را)زبانمان الل( قادر و توانا نمی داند که 
برای حل مشکالت به او توکل کند! یا اینکه خدایی که می پرستد ، خدای 

دانا و قادر و توانا نیست!
اینها را با این قلم ضعیف و بیان الکن به عنوان مقدمه آوردیم تا بگوییم 
چرا بدخواهان و دشمنان این سرزمین پا را دریک کفش کرده و مصرانه و 
لجبازانه تالش دارند زهر یاس و نومیدی به دهان این ملت موحد و مومن 
بریزند. آنها با این کار خود در واقع به ارزش های فرهنگی و باورهای مکتبی 
مــا حمله می کنند چون وقتی این ارزش ها و باورها را در هم کوبیدند آن 
وقت کولی گرفتن و تسلیم کردن کل این آب و خاک وغارت این سرزمین 

پرگهر برایشان از آب خوردن هم راحت تر است. 
و باز این ها همه را گفتیم تا ما نیز به سهم خودبگوییم در چنین وضع 
و حالی چقدر مسئولیت کسانی که در این آب وخاک در حوزه های مختلف 
علی الخصوص حوزه هایی فعالیت می کنند که با نسل مهم وحساس جوان 

سروکار دارند، سنگین و خطیر است. 
وظیفه مســئوالن این است که برابر دشــمنی که قصد نومید کردن 
این مردم و پاشــیدن گرد یاس بر ســرو روی جامعه را دارد، پیام آور امید 
و خوشبینی نســبت به فردا و آینده باشــند. اینکه رهبر انقالب در اکثر 
مالقات های خود و خطاب قرار دادن مسئوالن بر لزوم و ضرورت »تقویت 

امید« تکیه و تاکید دارند از همین روی است.
ورزش حوزه بسیار مهم وابزاری بسیار موثر در ارتقای روحیه مثبت و 
افزایش عرق ملی و اعتقادی و باالخره تقویت امید اســت ، از این ابزار باید 
درســت و به بهترین وجه استفاده کرد. هنر بزرگ و دغدغه اصلی مدیران 
ورزشــی بیش از هرچیز به ویژه فکر کردن به خودشان و خودی هاشان ، 
باید همین باشــد. همینی که تاکنون کم بوده و ششدانگ نبوده و از این 

پس باید خیلی خیلی بیشتر از گذشته باشد. 
خروجــی عملکرد مدیریت ورزش ما به طور کلی و همه جانبه باید از 
یک طرف باعث شــادی و نشــاط جامعه و ارتقای غرورملی و همبستگی 
اجتماعی و تقویــت امید نزد مردم و جوانان و از طرف دیگر خارچشــم 

دشمنان و یاس بدخواهان کینه توز جوانان این مردم باشد. 
مسئوالن دیروز و امروز ورزش بنشینند و کاله خود را قاضی کنند که 
آیا به مسئولیت خود به درستی عمل کرده وخروجی کارشان چنین بوده 
یا خیلی از جاها برخالف آن اتفــاق افتاده وبا بدرفتاری ها و ترک فعل ها 
واز زیر کار در رفتن ها و غفلت ها و.  .. دشــمن شــاد شده و مردم و جوانان 
خود را چزانده و حتما ناخواســته در زمین دشمن بازی کرده وبه حرکات 

موزون دست زده ایم؟!
تقریبا همه کارشناســان و جمیع صاحبنظران ورزش با وجود اختالف 
ســلیقه هایی که به طور طبیعی در باره مســائل مختلف دارند درمورد یک 
موضوع دارای وحدت نظر و رای مشــترک هستند و آن اینکه ورزش ایران 
برای پیشــرفت و بهتر و قوی تر شدن، مســتعد و بالقوه توانمند است. این 
ورزش از حیث نیروی انســانی از ظرفیت باال و ســرمایه های ارزشــمندی 
برخوردار اســت و از نظــر امکانات و ابزار مادی نیز کم و کســری ندارد و 
باالخره وضعیت اقلیمی و آب وهوایی کشور نیز برای رشد و توسعه در اکثر 
رشته های ورزشی مناسب و مساعد است. باز طبق نظرات کارشناسی و فنی 
آنچه که می تواند این اســتعدادها و امکانات و شرایط را متمرکز سازد و از 
 آنها به درســتی و در جهت ارتقای جایگاه ورزش ایران استفاده کند، عامل 
» مدیریت« اســت . به این معنا که اگر مدیریتی بــا انگیزه و مدبر و دارای 
اعتماد به نفس و روحیه خودباوری و شجاعت ، برکاروبار ورزش سوار شود و 
سکان هدایت آن را به دست بگیرد، می تواند با تکیه بر این شرایط و امکانات 
و داشته های غنی و سرشــار، بر شتاب و سرعت ورزش در مسیر پیشرفت 

بیفزاید و وضعیت آن را از اینی که هست بهتر نماید و بهبود بخشد.
معنای دیگر این ســخن این می شــود  که اگر وضعیت ورزش ایران 
آن طور نیســت که باید باشــد و روند حرکتی آن نمی تواند رضایت اهالی 
ورزش را جلــب کند، بایــد دلیل اصلی را قبل از آنکــه در عواملی چون 
امکانات مادی و نیروی انســانی جســت وجو کنیــم، در بحث بینش ها و 
روش های مدیریتی ریشه یابی نماییم. واقعیات غیر قابل کتمان به ما چنین 
نشــان می دهند که هر وقت در هر جا و رشته ای از ورزش عامل مدیریت 
جدی گرفته شده ، آن رشته ورزشی از جهش ملموس و پیشرفت های قابل 
توجه برخوردار بوده به طوری که در پرتو آن مدیریت روندی رو به جلو و 
به ســمت آبادی و پیشرفت داشته و رضایت عالم و عامی و غریبه و آشنا 
را به دنبال داشــته و هر وقت و در هرجا و رشته ای عکس آن عمل شده 
یعنی در بحث مدیریت ، شــرایط و عوامل اشاره شده رعایت نشده و مثال 
اصل تخصص مدیریتی و شایسته ســاالری را در نظر نگرفته ایم و مدیریت 
آن رشــته ،بر مبنای مالک هایی چون باندبازی و رفیق بازی و فامیل بازی 
و توصیه این و آن فرد غیر مســئول اما ذی نفوذ تعیین شــده ، آن رشته 
رونــدی معکوس و رو به ویرانی و ضعف در پیش گرفته. و به طور طبیعی 
وضعیت و روند حاکم بر آن باعث نارضایتی و اعتراض عالقه مندان و اهل 

فن شده است.

خروجی ورزش
 باید تقویت امید باشد

نکته  ورزشی

انتقادها از تصمیم ممنوعیت حجاب 
در رقابت های ورزشی در فرانسه 

تصمیم ممنوعیت حجاب در رقابت های ورزشــی در فرانسه واکنش های 
منفی زیادی در این کشور داشته است.

سناتورهای جمهوری خواه فرانســوی بار دیگر به اصالحیه ای رأی دادند 
که اســتفاده از حجاب در مسابقات ورزشــی را ممنوع می کند. با این قانون 
زنان ورزشکار مسلمان فرانسه از حضور و رقابت در میدان های ورزشی محروم 
می شــوند. این قانون توسط 16۰ عضو سنا تصویب شد و توسط 143 نفر رد 

شد. دولت فرانسه به این اصالحیه رای منفی داد.
فرانســه پــس از اصالحیــه بحث برانگیــز »الیحه جدایــی طلبی« در 
سال گذشــته که حجاب دختران زیر 1۸ ســال را در اماکن عمومی ممنوع 
می کرد، خشــم مســلمانان این کشور را برانگیخته اســت. اکنون این الیحه 
جدید با انتقادهایی در شــبکه های اجتماعی مواجه شــد و کمپین »دست از 

بردار« آغاز شد. حجابم 
فدراســیون فوتبال فرانســه در حال حاضر حجاب زنان را در مســابقات 
رســمی ممنوع کرده اســت و حجاب در مدارس و ساختمان های دولتی نیز 

ممنوع است.
از آن جایی که قرار اســت بازی های المپیک تابســتانی ۲۰۲4 در پاریس 
برگزار شــود، مشخص نیست که قوانین اصالح شده چه تاثیری بر این رویداد 
خواهد داشت. هنوز هم می توان با تشکیل کمیسیونی قبل از انتشار اصالحیه، 

تغییراتی در اصالحیه توسط اعضای سنا ایجاد کرد.

صفحه ۹
یک شنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
۲۰ جمادی الثانی ۱۴۴۳ - شماره ۲۲۹۴۷

آغازدوربرگشترقابتهایفوتباللیگبرتر

سرویس ورزشی-
تیمفوتبــالپرســپولیسدرروزیکهپنجره
نقلوانتقاالتــیاینتیمباردیگربهدلیلشــکایت
اوساگونابستهشد،باپیروزیمقابلتیمسختکوش
فوالد35امتیازیشدوهمامتیازباتیماستقاللوبه
دلیلتفاضلگلکمترنسببهاینتیم،همچناندر

جایگاهدومجدولباقیماند.
دور برگشت)هفته شانزدهم( مسابقات لیگ برتر فوتبال 
عصر دیروز با انجام دو بازی آغاز شــد.در مهم ترین بازی این 
هفته تیم های پرســپولیس و فوالد از ســاعت 1۸ دیروز در 
ورزشــگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این دیدار با برتری 
یک بر صفر سرخپوشــان به پایان رســید. مهدی عبدی در 

دقیقه 4۹ برای پرسپولیس گل زد.
در این دیدار سرخپوشان با ترکیب حامد لک، سیدجالل 
حســینی)کاپیتان(، منوچهر صفروف)5۷- مهدی شیری(، 
فرشاد فرجی، سعید آقایی، کمال کامیابی نیا، میالد سرلک، 
احســان پهلوان)66- وحدت هنانوف(، وحید امیری، مهدی 

ترابی و مهدی عبدی)۹۲- رضا اسدی( به میدان رفتند.
شاگردان یحیی گل محمدی در حالی قدم در این دیدار 
گذاشتند که سپاهان یکی از اصلی ترین رقبایشان در باالی 
جدول برابر مس رفسنجان شکست سنگینی را متحمل شد 
تا سرخپوشان امیدوار باشند با پیروزی برابر فوالد فاصله خود 

با تیم سپاهان را بیشتر خواهند کرد.
با این حال دقایق ابتدایی بازی باب میل سرخپوشــان 
میزبــان پیش نرفــت و این فــوالد بود کــه موقعیت های 
خطرناکــی را روی دروازه حامد لک ایجاد کردند و چندین 
بار تا آســتانه باز کردن دروازه این تیم هم پیش رفتند.اما از 
دقیقه 1۷ به بعد این تیم میزبان بود که با ایجاد یک موقعیت 
خطرناک توپ و میدان را در اختیار گرفت. در این دقیقه ضد 
حمله شاگردان گل محمدی تا داخل محوطه جریمه فوالد 
خوب پیش رفت اما مهدی عبدی در آخرین ضربه نتوانست 
توپ را مهار کند تا بهترین فرصت سرخپوشــان بدون ثمر 
بماند.پرســپولیس در دقیقه 36 نیمه اول می توانست به گل 
برتری دست پیدا کند اما ضربه ایستگاهی که توسط مهدی 
ترابی زده شــد به تیر افقــی دروازه برخورد کرد و به زمین 
برگشت. در دقیقه 3۹ سرخپوشان بازهم تا آستانه باز کردن 
دروازه حریف رفتند اما احســان پهلوان در شــرایطی که با 
دروازه بان تک به تک شــده بــود در زدن ضربه آخر تعلل 
کرد تا وحید حیدریه از راه برســد و توپ را از مقابل پای او 
به بیرون بفرســتد و یک موقعیت طالیی برای سرخپوشان 

از دست برود.
نیمه دوم شــرایط متفاوتی داشت و این بار پرسپولیس 
بود که بازی را تهاجمی شروع کرد و در دقیقه 4۷ می توانست 
به گل نخست برســد اما ضربه سر بازیکن این تیم با وجود 
برخورد به دســت باز بازیکن فوالد از ســوی داور مسابقات 
پنالتی گرفته نشــد. با این حال شــاگردان گل محمدی در 

رفت و برگشت به گل رسیدند.
در دقیقه 4۹ مهدی ترابی با توپ ربایی از بازیکن حریف 

در میانه میدان به سمت دروازه فوالد حرکت کرد و در یک 
رفت و برگشت ناشی از برخورد توپ به پای بازیکن حریف، 
فرصت برای مهدی عبدی فراهم شــد تا او با ضربه ای دقیق 
دروازه شاگردان نکونام را باز کند. در این دقایق کادر فنی دو 
تیم نسبت به قضاوت حسن اکرمی اعتراض داشتند که منجر 

به دادن کارت زرد به نکونام شد.
پس از گل سرخپوشــان بازی در اختیــار دو تیم قرار 
گرفت و موقعیت هایی روی دروازه ها شکل گرفت اما هر چه 
بازی به دقایق پایانی نزدیک شــد فوالد بر میزان حمالتش 
اضافه کرد تا دست خالی تهران را ترک نکند. اما دفاع خوب 

و کم اشتباه سرخپوشان فرصت گلزنی را از آنها گرفت.
در 1۰ دقیقه پایانی جواد نکونام با جلو کشاندن تیمش 
قصد داشــت دروازه میزبان را باز کند و تعویض هایی را هم 
در این راستا انجام داد اما نتوانست دروازه میزبان را با خطر 
مواجه کند. در مقابل پرســپولیس در دقیقه ۹1 می توانست 
توسط مهدی شــیری به گل دوم دســت پیدا کند اما این 
بازیکن در موقعیتی تک به تک تــوپ را به بدن دروازه بان 
فوالد زد. پرسپولیس با این پیروزی 35 امتیازی شد و با یک 
بازی بیشــتر از استقالل کنار این تیم در صدر ایستاد. فوالد 

خوزستان هم با این شکست ۲1 امتیازی باقی ماند.
مس مقابل سپاهان غافلگیر نشد

در دیگــر بازی دیروز ســپاهان بــا پذیرفتن پنجمین 
شکست فصل خود در رفسنجان عمال از کورس باالی جدول 
فاصله گرفت. در این دیدارکه در سرچشــمه برگزار شد تیم 
مس در ادامه روند صعودی خود با نتیجه 3 بر یک سپاهان 

را شکست داد.
این بازی با گلزنی سریع شــهریار مغانلو برای سپاهان 
آغاز شــد تا قبل از رســیدن به دقیقه یک )ثانیه 13(بازی 
شاگردان نوید کیا از میزبان خود پیش بیفتند. در ادامه کار 
گادوین منشا ۲ بار در دقایق 1۹ و 36 )از روی نقطه پنالتی( 

دروازه ســپاهان را باز کرد و نیمه نخست این بازی با همین 
نتیجه به پایان رســید.نیمه دوم این بازی به شــکل سراسر 
تهاجمی از سوی دو تیم دنبال شد و هر دو تیم با به نمایش 
گذاشتن دیداری جذاب و زیبا بارها تا آستانه رسیدن به گل 
پیش رفتند که هربار این موقعیت ها از دست رفت؛ تا اینکه 
ســرانجام محسن آذرباد کاپیتان رفسنجانی ها در دقیقه ۸۲ 
با ضربه ای برق آســیا قفل دروازه ســپاهان را در نیمه دوم 
شکســت و زیباترین گل این بازی را به ثمر رســاند. در این 
بازی ســپاهان پنجمین شکســت فصل خود را پذیرفت که 
این میزان شکست برای تیمی که ادعای قهرمانی دارد زیاد 
اســت و شاگردان نوید کیا رفته رفته از کورس قهرمانی دور 
می شوند. سپاهانی ها با این نتیجه ۲۹ امتیازی و در رده سوم 
باقی ماندند و مس رفسنجان ۲6 امتیازی شد و موقتاً جای 

آلومینیوم را در رده چهارم جدول گرفت.
اولتیماتومی نرم به قلعه نویی

 و بازگشت فکری به لیگ
در ادامه مســابقات هفته شــانزدهم لیگ برتر امروز 4 
مســابقه برگزار می شــود و در این رقابت ها شاهد بازگشت 
محمودفکری ســرمربی جدید نفت مسجدسلیمان به لیگ 
برترهســتیم و مدیران باشــگاه گل گهر نیز به نظر می رسد 

اولتیماتومی نرم به سرمربی تیم خود داده اند.
نفت مسجدســلیمان که روزهای پرحاشیه ای را پشت 
ســرمی گــذارد و بعد از کتــکاری لیدرها بــا بازیکنان در 
رختکن تیم در نهایت فراز کمالوند از این تیم جدا شد امروز 
با ســرمربی جدید و ســابق خود محمودفکری پا به میدان 
می گــذارد. البته اگر فرازکمالوند در ایــن تیم می ماند باید 
تعجــب می کرد! کمالوند به انجام کار نصفه و نیمه در تیم ها 
معروف شده اســت.به هر حال نفتی ها قرار است با محمود 
فکری ســرمربی جدید خود به میدان بروند تا شــاید روند 

نتیجه گیری تیمشان تغییر کند.

در تبریــز هم تراکتور در شــرایطی میزبــان گل گهر 
ســیرجان است که با سولدو 5 هفته است رنگ برد را ندیده 
و بعد از ســه باخت متوالی و دو تساوی پشت سرهم حاال با 
13 امتیاز در رده ســیزدهم جدول لیگ قرار دارد. گل گهر 
هم بعد از ماجراهای جذب بازیکن گابنی و کسر امتیاز روند 
نزولــی به خود گرفت و اکنون با ۲1 امتیاز در رده هشــتم 
جدول لیگ قرار دارد. رتبه ای که باعث ابراز نارضایتی مدیران 

باشگاه گل گهر سیرجان شده است.
گل گهــر بــازی رفت را 4 بــر یک با پیروزی پشــت 
سرگذاشت اما این تیم دیگر شــرایط ابتدای نیم فصل اول 
را ندارد. تیمی که در جام حذفی هم ســه گل از نســاجی 
مازندران می خورد و حذف می شــود نشــان می دهد که از 
نظر فنی هم دچار مشــکالتی شده اســت.بخصوص اینکه 
در مصاحبــه جدید مدیر گل گهــر اولتیماتومی نرم به امیر 
قلعه نویی داده شــد. باید دید قرمزپوشان تبریزی می توانند 
باخت دور رفت را جبران کنند یا این تیم دوباره مغلوب گل 
گهر خواهد شــد. تراکتوری ها اگر بتوانند در اولین بازی دور 
برگشــت پیروز شــوند در آنصورت می توانند نیم فصل دوم 
را امیدوارتر پشت ســربگذارند. برنامه سایر دیدارهای هفته 

شانزدهم لیگ برتر به این شرح است:
یکشنبه3بهمن1400

*نفت مسجد سلیمان..........................پیکان تهران)ساعت 15(
*تراکتور تبریز.............................گل گهر سیرجان)ساعت 15(
*ذوب آهن اصفهان..................صنعت نفت آبادان)ساعت 15(
*آلومینیوم اراک..................................پدیده مشهد)ساعت 15(

دوشنبه4بهمن1400
*فجر سپاسی شیراز.....................نساجی مازندران)ساعت 15(

چهارشنبه6بهمن1400
*هوادار تهران...............................................استقالل)ساعت 1۷(

پنجمین شکست سپاهان در سرچشمه رقم خورد
پرسپولیس با پیروزی و پنجره بسته به تعطیالت رفت

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون، تعیین تکلیف را براساس گزارش 

کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آرای ذیل تایید نموده اند.
1- رای شماره 140060330002014499 پرونده کالسه 1400114430002001094 
مسلم احمدی میمندیان فرزند محمد در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 78 مترمربع پالک شماره فرعی از 2190 
اصلــی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملــک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از احمد رضایی صفحه 351 دفتر 525. )م الف 12409( 
2- رای شماره 140060330002014498 پرونده کالسه 1400114430002001093 
مظاهر محمد طاهری فرزند علیرضا در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 78 مترمربع پالک شماره فرعی از 2190 
اصلــی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملــک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از احمد رضایی صفحه 351 دفتر 525. )12410(
کالســه  پرونــده   140060330002014621 شــماره  رای   -3
1400114430002000634 محمــد پیرمحمــدی فرزنــد بهروز در قســمتی از 
ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 114 مترمربع پالک 
شــماره فرعی از 1972 و 1973 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 1973 
اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی 

و خریداری مع الواسطه از فاطمه امینی صفحه 67 دفتر 40. )م الف12421(
4- رای شماره 140060330002014545 پرونده کالسه 1400114430002001326 
رقیه عرب مارکده فرزند ابوالقاسم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شــده به مساحت 67 مترمربع پالک شماره فرعی از 1940/5/151 اصلی واقع در 
قــم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواســطه از 

حسین استاجلو صفحه 479 دفتر 98. )م الف 12422(
5- رای شماره 140060330002014832 پرونده کالسه 1400114430002000906 
علی اصغر فضیلتی فرد فرزند قدرت اله در قســمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شــده به مساحت 78 مترمربع پالک شماره فرعی از 2093 اصلی واقع در 
قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از اکبر 

جهانی و اصغر جانی صفحه 248 و 245 دفتر 427. )م الف12423(
کالســه  پرونــده   140060330002014098 شــماره  رای   -6
1399114430002002296 احمد کریمی فرزند اصغر در قســمتی از ششــدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به مساحت 53 مترمربع پالک شماره فرعی 
از 2185 و 2186 اصلی که طبق بخشــنامه سازمان به پالک 2186 اصلی تبدیل 
شــده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از فاطمه بیگدلی آذری صفحه 575 دفتر 25. )م الف12425(
کالســه  پرونــده   140060330002014802 شــماره  رای   -7
1400114430002001404 محمد عزتی فرزند صدقعلی در قسمتی از ششدانگ 

قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده به مساحت 140/30 مترمربع پالک شماره 
فرعــی از 1974 اصلی واقع در قم بخــش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه 

عادی و خریداری مع الواسطه از مهدی شاکری. )م الف12426(
کالســه  پرونــده   140060330002014073 شــماره  رای   -8
1398114430002000960 مهدی احســانی پور فرزند حســین در قســمتی از 
ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 108 مترمربع پالک 
شــماره فرعی از 1846/3 اصلی واقع در قم بخش حــوزه ثبت ملک اداره دو قم 

مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از فاطمه پناهنده. )م الف 12427(
کالســه  پرونــده   140060330002014422 شــماره  رای   -9
1399114430002002291 داود سلیمانی فرزند ابوالفضل در قسمتی از ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 65 مترمربع پالک شماره فرعی از 
باقیمانده 2475 اصلی که طبق بخشنامه سازمان به پالک 2475/218 اصلی تبدیل 
شــده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از حسن بیگدلی آذری صفحه 340 دفتر 330. )م الف 12428(
کالســه  پرونــده   140060330002014375 شــماره  رای   -10
1398114430002001492 محرم اکبرزاده شــادی فرزند حســین در قسمتی از 
ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 107/81 مترمربع پالک 
شــماره فرعی از باقیمانده 2099 که طبق بخشــنامه سازمان به پالک 2099/37 
اصلی تبدیل شده واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی 

و خریداری مع الواسطه از علی نقی اسدی. )م الف12429(
11- رای شماره 140060330002014111 پرونده کالسه 1399114430002001371 
مهری بادی فرزند اســمعیل در قســمتی از ششــدانگ قطعه زمین که در آن احداث 
بنا شــده به مساحت 176/55 مترمربع پالک شــماره فرعی از 2091 اصلی واقع در 
قم بخش حــوزه ثبت ملک اداره دو قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواســطه از 

انسیه سادات رضویان از ورثه سیدمحمد رضویان. )م الف12430(
که مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشر آگهی و انقضای 
مورد مقرر ســند مالکیت رســمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
مشــاعی مراتب در دو نوبت بــه فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشــخاص ذینفع 
اعتراضی داشــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یک 
ماه پس از تســلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواســت خود را به 
مرجع قضایی تقدیم و گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند. الزم به توضیح است 
که صدور سند براساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/3 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/18
عباس پورحسنی حجت آبادی
 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده ۳ قانون ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
و وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی ابالغ اجراییه طبق ماده ۱8 
آیین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدینوســیله بــه * شــهناز ســلیمانی نام پــدر: علی محمد تاریــخ تولد: 
1341/03/02 شــماره ملی: 4849004024 شــماره شناســنامه: 429 به 
نشــانی: اراک، شهرک بهشتی فاز 1، کوچه رسالت1 ]14و9[ ، خیابان 45 
متری مبارزان، پالک 2، طبقه همکف * مسعود عظیمی نام پدر: علی اصغر 
تاریخ تولد: 1366/02/26 شــماره ملی: 0534816691 ابالغ می شود که 
بانک توســعه تعاون اســتان مرکزی جهت وصول مبلــغ 8805176451 
ریال موضوع االجرا بــه انضمام مبلغ 4454578 ریال خســارت روزانه تا 
یوم الوصول و نیم عشر اجرایی متعلقه مستند به سند رهنی و شرطی شماره 
127069-1398/04/31 و سند رهنی متمم 127001-1398/04/23 علیه 
شــما مبادرت به صدور اجراییه نموده و پرونده به کالسه 140010835 در 
این اجرا تشــکیل و در جریان اقدام است و چون طبق گزارش مامور ابالغ 
در آدرس تعیین شده در اجراییه شناخته نشده اید و بستانکار نمی تواند شما 
را معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیســت لذا به اســتناد تقاضای 
بســتانکار به شــماره وارده ماده 18 آیین نامه اجرای مفــاد اجراییه مورد 
اشــاره در روزنامه الکترونیکی کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود. چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز رسمی ابالغ اجراییه 
محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمایید عملیات اجرایی برابر 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اراک
منصوری مالف628

ابالغیه
به آقای عادل قنبری ویکی فرزند حســن اعالم می دارد که همســر 
ایشان خانم نوشین مرادی فرزند حسین در مورخه 1400/10/29 به 
شــماره 7281 بنوع طالق خلع نوبت اول از ایشــان متارکه نموده و 

مطلقه شده اند.
سردفتر طالق ۲ خرم آباد- مهرداد کشوری

سند مالکیت وانت نیســان تیپ 2400 مدل 
1378 رنگ آبی به شماره موتور 00134721 
و شماره شاسی 00C35935 و شماره انتظامی 
138 ط 48 ایــران 52 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

واحدی تولیدی، فعال در زمینه آب بندی های صنعتی در 
نظر دارد اقالم مازاد و راکد، شامل سفاله های آهن و استیل و ورق 
آهن و اســتیل را از طریق مزایده به فروش رساند متقاضیان ظرف 
مدت 10 روز از چاپ  آگهی با ارســال مشخصات و اخذ هماهنگی 
برای بازدید و ارائه پیشــنهاد به شماره واتس اپ ذیل اقدام نمائید. 

هزینه آگهی برعهده برنده می باشد.
شماره تماس: 09191028929 - 09212660810 - 09028263626

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه 
مفروزی متقاضیان پرونده های تشــکیلی طبق قانون، تعیین تکلیف را براساس گزارش 

کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آرای ذیل تایید نموده اند.
1- رای شماره 140060330001007948 پرونده کالسه 1400114430001000380 
رضا حاجی محمدی فرزند رجبعلی در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مساحت 150 
مترمربع پالک شماره 11227 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم مبایعه نامه عادی مع الواســطه از ابوالفضل غفاری به موجب ســند رســمی شماره 

111808 مورخ 1376/12/6 دفترخانه 20 قم. )م الف 12408(
2- رای شماره 140060330001008728 پرونده کالسه 1400114430001000121 
ســمیرا ارباب صادقی قمی فرزند حســن در یک سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مساحت ششدانگ 4201/60 مترمربع به استثنای ثمنیه اعیانی 
پالک شــماره 19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقــع در بخش یک حوزه ثبت 
ملک اداره یک قم ســهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 
111 صفحه 295 الی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 220 مورخ 

80/2/29 شعبه 5 دادگاه عمومی قم. )م الف 12411(
3- رای شماره 140060330001008723 پرونده کالسه 1400114430001000120 
ســمانه ارباب صادقی فرزند حسن در یک ســهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت ششدانگ 4201/60 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی پالک 
شماره 19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
یک قم سهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 111 صفحه 
295 الــی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شــماره دادنامه 220 مورخ 80/2/29 

شعبه 5 دادگاه عمومی قم. )م الف 12412(
4- رای شماره 140060330001008715 پرونده کالسه 1400114430001000119 
مریم ارباب صادقی قمی فرزند حسن در یک سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت ششدانگ 4201/60 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی پالک 
شماره 19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
یک قم سهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 111 صفحه 
295 الــی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شــماره دادنامه 220 مورخ 80/2/29 

شعبه 5 دادگاه عمومی قم. )م الف 12413(
5- رای شماره 140060330001008714 پرونده کالسه 1400114430001000118 
فاطمه ارباب صادقی قمی فرزند حســن در یک سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مساحت ششــدانگ 4201/60 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی 
پالک شــماره 19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقــع در بخش یک حوزه ثبت 
ملک اداره یک قم ســهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 
111 صفحه 295 الی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 220 مورخ 

80/2/29 شعبه 5 دادگاه عمومی قم. )م الف 12414(
6- رای شماره 140060330001008713 پرونده کالسه 1400114430001000117 
زهره ارباب صادقی قمی فرزند حسن در یک سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ یک 
باب ســاختمان به مساحت ششدانگ 4201/60 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی پالک 
شماره 19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
یک قم سهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 111 صفحه 
295 الــی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شــماره دادنامه 220 مورخ 80/2/29 

شعبه 5 دادگاه عمومی قم. )م الف 12415(
7- رای شماره 140060330001008712 پرونده کالسه 1400114430001000116 
محســن ارباب صادقی قمی فرزند حسن چهار ســهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ 
یک باب ســاختمان به مساحت ششــدانگ 4201/60 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی 
پالک شــماره 19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقــع در بخش یک حوزه ثبت 
ملک اداره یک قم ســهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 
111 صفحه 295 الی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 220 مورخ 

80/2/29 شــعبه 5 دادگاه عمومی قم به انضمام خریداری ســهم االرث محمود ارباب 
صادقی. )م الف 12416(

8- رای شماره 140060330001008707 پرونده کالسه 1400114430001000115 
محمدتقی ارباب صادقی فرزند حسن دو سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ششدانگ 4201/60 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی پالک شماره 
19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
ســهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 111 صفحه 295 
الی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 220 مورخ 80/2/29 شعبه 5 

دادگاه عمومی قم. )م الف 12417(
9- رای شماره 140060330001008706 پرونده کالسه 1400114430001000114 
رضا ارباب صادقی فرزند حســن دو ســهم مشاع از شانزده ســهم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ششدانگ 4201/60 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی پالک شماره 
19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
ســهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 111 صفحه 295 
الی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 220 مورخ 80/2/29 شعبه 5 

دادگاه عمومی قم. )م الف 12418(
10- رای شماره 140060330001008705 پرونده کالسه 1400114430001000113 
علی ارباب صادقی فرزند حســن دو ســهم مشاع از شــانزده سهم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ششدانگ 4201/60 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی پالک شماره 
19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
ســهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 111 صفحه 295 
الی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 220 مورخ 80/2/29 شعبه 5 

دادگاه عمومی قم. )م الف 12419(
11- رای شماره 140060330001008704 پرونده کالسه 1400114430001000112 
عذرا ارباب صادقی فرزند حسن در یک سهم مشاع از شانزده سهم ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ششدانگ 4201/60 مترمربع باستثنای ثمنیه اعیانی پالک شماره 
19 فرعی از 4 فرعی از 11189 اصلی واقع در بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم 
ســهم االرث متقاضی از مالکیت حسن ارباب صادقی صادره در دفتر 111 صفحه 295 
الی 298 به موجب گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 220 مورخ 80/2/29 شعبه 5 

دادگاه عمومی قم. )م الف 12420(
12- رای شماره 140060330001007996 پرونده کالسه 1400114430001000384 
حبیب اله خالوئی فرزند عباس در ششــدانگ یک باب ســاختمان به مســاحت 61/10 
مترمربع پالک شــماره 5711 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم مبایعه نامه عادی مع الواســطه از آقای علی جندقیان ســند مشاعی صادره در دفتر 

270 صفحه 61. )م الف 12424(
13- رای شماره 140060330001009345 پرونده کالسه 1400114430001000858 
مریم السادات حسینی مطلق فرزند احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 81 
مترمربع پالک شماره 10473 اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک 
قم مبایعه نامه عادی مع الواســطه از فاطمه جوادی کلکو به موجب سند رسمی شماره 

12371 مورخ 1324/2/20 دفترخانه 4 قم. )م الف 12484(
کــه مورد تایید قرار گرفته و از آنجایی که مقرر گردیده پس از نشــر آگهی و انقضای 
مورد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکیت مشاعی 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشــخاصی ذینفع اعتراضی داشته 
باشــند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت 
اســناد منطقه یک قم تسلیم و رســید آن را اخذ و ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم و 
گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح اســت که صدور سند براساس 

قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/3       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/18

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

مهرداد میرشکرائی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

آگهی دعوت مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده نوبت اول 

شرکت تعاونی تولیدی گستران 
قالب های صنعتی به شماره ثبت: ۵۴8۱ 

بدینوسیله از کلیه اعضاء شرکت تعاونی دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده نوبت اول که روز چهارشــنبه مورخه 1400/11/27 
راس ساعت 16 الی 18 در محل تاالر مروارید واقع در »کیلومتر 16/5 جاده 
مخصوص کرج، بعد از سایپا، به طرف اندیشه، بعد از پل کفش ملی، سمت 

راست« برگزار می گردد، شرکت نمایند.
دستور جلسه: 

1- استماع گزارش حسابرس، بازرس و هیئت مدیره.
2- تصویب صورت های مالی سال های 99 و 098 

3- تصویب پرداخت های شــرکت گستران در قالب سود تاکنون و در سال 
مالی آتی.

 ۴- تصویب خرید سهام از اعضاء و تقسیم آن بین سایر سهامداران توسط 
هیئت مدیره. 

۵- تصویب اعطای پاداش هیئت مدیره طبق آیین نامه. 
6- تصویب طرح توسعه شرکت گستران.

7- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره. 
8- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل بازرس. 

9- ســایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
می باشد. 

)متقاضیان کاندیدای هیئت مدیره و بازرس از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک 
هفته با ارائه مدارک شخصی نسبت به ثبت نام و دریافت نامه اخذ سوءپیشینه 

به دفتر شرکت مراجعه نمایند.(
در صورتی که حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می تواند حق حضور 
و اعمال رای خود را به نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. در این صورت 
تعداد آرای وکالتی هر عضوی حداکثر ســه رای و هر شخص غیرعضو تنها 
یک رای خواهد بود. اعضای محترم می توانند جهت انجام امور وکالتی تا 48 
ساعت قبل از مجمع به دفتر شرکت  گستران قالب های صنعتی مراجعه نمایند. 
تائید نمایندگی تام االختیار در حضور یک نفر بازرس و مدیرعامل و یا عضو 

هیئت مدیره تعاونی، و در زمان مقرر معتبر خواهد بود.
 ارائه اصل و کپی کارت ملی شرکت کنندگان جهت حضور در مجمع الزامی 

می باشد.
هیئت مدیره شرکت

گمشده
صاحب تصویر آقای عبدالحسین مزرعه متولد 
1356 از تاریــخ 1400/4/13 از  منــزل خود 
خارج شــده و تاکنون مراجعه ننموده  اســت. 
تقاضا می شــود در صورت هرگونه اطالعاتی 
از ایشان با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.
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جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

11510502451935. استقالل

216105122101235. پرسپولیس

3169252091129. سپاهان

4167542415926. مس رفسنجان

515591137624. آلومینیوم اراک

6155731614222. پیکان

221-7155641416. گل گهرسیرجان

221-8165651214. فوالد

9154831414020. نساجی مازندران

319-10155461114. صنعت نفت آبادان

518-1115537813. ذوب آهن

414-1215357711. هوادار

513-13153481318. تراکتور

712-1415267613. فجر سپاسی

1211-1515258618. نفت  مسجدسلیمان

194-16150411423. پدیده مشهد


