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ورزشی

سرویس ورزشی-
* امروز 17 دی ماه مصادف 
است با چهل و ششمین سالگرد 
درگذشت جهان پهلوان غالمرضا 
تختی مرد بزرگ و فهیم ایران به 
ویژه جامعه محترم ورزش. مثل 
همه س��ال های گذشته، مردم و 
به خص��وص اهالی ورزش به یاد 
قهرم��ان محبوب و افتخار آفرین 

خود با حضور بر سر مزار آن عزیز در ابن بابویه یا به شکل و شیوه های 
مختلف، این روز را گرامی می دارند و عمال نشان می دهند قدردان 
قهرمانان افتخارآفرین و چهره های خدمتگزار خود درهمه عرصه ها و 
حوزه ها هستند و هرگز گذشت زمان و گذر نسل ها قادر نخواهد بود 
گرد فراموشی بر ذهن و یاد و خاطره های تاریخی این ملت بنشاند و...
در ای��ن مج��ال و مقال س��ر آن نداریم که درباره ش��خصیت و 
جاذبه ها و خدمات ورزشی و اجتماعی مرحوم تختی سخن بگوییم، 
نه نگارنده را می رسد که در این باره به محضر بزرگان و پیشکسوتان 
و هم دوره های آن قهرمان، زیره به کرمان ببرد، نه اصوال در چنین 
صفحاتی، فرصت پرداختن به جزئیات است. آنچه که ما را واداشت تا 
در این روز از سالگرد مرگ شهادت گونه مرحوم تختی یادی بکنیم، 
اش��اره به گمش��ده و کمبود بزرگی است که امروز بیش از هر وقت 
دیگ��ر ورزش دنی��ا و به طور اخص و به ویژه ورزش ایران از آن رنج 

می برد گمشده ای به نام »جوانمردی« و »اخالق پهلوانی«.
راستی آن است که عالقه مندان به ورزش و رویدادها و قهرمانان 
ورزش��ی و... در سراسر دنیا از ورزش و ورزشکاران محبوب خود نه 
تنه��ا انتظار هنرنمایی فنی و تکنیکی و خلق صحنه های دیدنی و 
جذاب و هیجان انگیز دارند، این توقع را هم دارند که میادین ورزش، 
عالوه بر چهره بس��تن این زیبایی ها و برد و باخت ها و... محل بروز 
و تبل��ور حرکات اخالقی و در ی��ک کالم مردانه و جوانمردانه، هم 
باشند. ما می دانیم که رمز ماندگاری و محبوبیت جاوید و همیشگی 
قهرمانان بزرگ و افتخارآفرین بیش از آنکه بروز صحنه هایی باشد 
که از ابعاد مادی آنها مثل اندام ذهنی و فیزیکی ناش��ی می ش��ود، 
رفتار و حرکاتی اس��ت که حکایت گر روح بزرگ و منش بزرگوارانه 
آن��ان اس��ت و احساس��ات و عواطف و قلوب و عق��ول مخاطبان را 
ش��یفته و تحت تاثیر خود قرار می دهد. رفتار و حرکاتی که چون 
ریش��ه در فطرت و وجدان آدمیان دارند، همیش��ه ماندنی و مثل 
مدال های رنگارنگ و س��کوهای زودگذر، فراموش نشدنی نیستند. 
مرحوم ش��ادروان غالمرضا تختی مثال زنده و کامال ملموسی برای 
اثبات این مدعاست. به سخن دیگر آن میدان ورزش و آن قهرمان 
ورزشی که با همه زیبایی ها و جذابیت ها و افتخارآفرینی ها مادامی 
که فاقد روح پهلوانی و فرهنگ جوانمردی و رفتار اخالقی باشد، از 
نظر مخاطب و عالقه مند حتما چیزی کم دارد و ناقص است. ورزش 
وقتی معنا دارد و ورزشکار وقتی به عنوان یک قهرمان مورد احترام 
مردم و برای همیش��ه در قلوب آنان باقی خواهد ماند که در کنار 
همه هنرنمایی ها و افتخار آفرینی ها از ظرافت های اخالقی و منش 

جوانمردی نیز برخوردار باشد.
خوشبختانه هم آموزه های دینی و اخالقی ما و هم تاریخ و ادبیات 
سرزمین بزرگ و کهن ایران سرشار از فرهنگ جوانمردی و ترویج 
رفتار و منش اخالقی و انس��انی است و کسانی که در تاریخ ما چه 
در تاریخ مذهبی و چه در تاریخ ملی، به لقب چهره های ماندگار و 
همیشه جاویدان متصف هستند، بدون تردید قهرمانانی هستند که 
در کنار ستبری و قوت زور و بازو و شجاعت و هنرمندی در میادین 
مردافکن نبرد، یا به همراه آثار و یادگارهایی که در عرصه های مختلف 

هنری، علمی، ادب��ی، فقهی و... 
از خود به یادگار گذاش��ته اند، از 
منش انس��انی و خصلت مردمی 
و من��ش جوانم��ردی برخوردار 
بوده اند ک��ه دراین ب��اره چهره 
بی بدیل و س��رآمد همه آنان نام 
موالی متقیان، رب النوع سخن و 
شمشیر، شیر پیروز خدا، علی بن 

ابی طالب)ع( می درخشد.
بنابراین و به طور طبیعی در چنین سرزمینی انتظار طبیعی آن 
است که »جوانمردی و اخالق« روح حاکم و فرهنگ رفتاری غالب بر 
کلیت و کالبد جامعه و مردم آن صرفنظر از طبقه و پیشه و قومیت 
و... آنان باش��د. این انتظار طبیعی شاید بیش از هر طبقه و صنفی 
متوجه جامعه ورزش باشدکه همان طور که باالتر اشاره شد از اهالی 
آن انتظار می رود از این نظر پیشرو و الگو باشند. نگوییم- کما اینکه 
گهگاه شنیده می شود که می گویند- که این انتظاری بی جاست و 
دلیل بی جا بودن آن را هم طبق معمول گردن عوض شدن اوضاع 
زمانه و روزگار بیندازیم. این انتظاری است که نه یک روز و یکی دو 
س��ال بلکه چه بخواهیم و چه نخواهیم طی سال ها و قرن ها شکل 
گرفته است و دلیل شکل گیری آن هم کسانی هستند که به عنوان 
»الگو« و )یا به تعبیر ماکس وبر جامعه شناس آلمانی( »تیپ ایده آل« 
این جامعه و صنف هستند، مهم تر اینکه باید دانست این انتظاری 
اس��ت جهانی و انسانی که در سراسر دنیا )و نه فقط در ایران و آن 
سابقه فرهنگی( از قهرمانان ورزشی و مردمان اهل فتوت و عیاری 
می رود، و ثانیا همه قهرمانان پیشین، که اینک یاد و نام آنان گرامی 
داش��ته می شود، و مردم در جلوت و در خلوت، در قلب و در جمع 
خود به آنها عشق می ورزند و آنان را الگو و محبوب خود می دانند، 
بدون استثناء در دوره ها و روزگارانی می زیسته اند که مردانه زیستن، 
جوانمردی ورزیدن و پهلوان شدن و پهلوان ماندن کار آسانی نبوده 
و سختی ها به همراه داشته و بابت آن هم اکثرا تاوان بزرگ در حد 

»مرگ سرخ و مظلومانه« پرداخته اند. 
سخن را کوتاه کنیم: آنان که درباره ورزش مملکت و جوانان این 
سرزمین مسئولیت دارند، حتما می دانند که همه وظیفه و مسئولیت 
آنان فقط این نیس��ت که راه های پروار کردن جسم و اندام جوانان 
مستعد و هموار کردن مسیر طی کردن و صعود از سکوهای افتخار 
و مدال  آوری را بیابند و در این باره برنامه بریزند و بودجه های کالن 
صرف کنند و... الخ، بلکه مسئولیت بزرگ تر و مهم تر آنان این است 
که راه های تربیت و پرورش و رشد فکری و روحی این جوانان سینه 
ستبر و خوش اندام و استعداد را پیدا کنند. وقتی ما می دانیم که هدف 
بزرگ آفرینش »انسان سازی« و رسالت بزرگ همه برگزیدگان الهی 
و باالخص پیامبر خاتم)ص( که هفته گذشته سوگوار رحلتش بودیم 
و روزهای آینده سالگرد میالد او را جشن می گیریم، از طرف خالق 
هستی نجات و هدایت انسان ها از زندان تن و مادیت به سوی قرب 
الهی و ملکوت اعلی است و به فرمایش صریح آن بزرگوار، مبعوث 
ش��ده اس��ت تا مکارم اخالق را در نزد انسان ها در عرض جغرافیا و 
ط��ول تاریخ کامل و تمام کند، تکلیف س��ایر مقوالت و جنبه ها از 

جمله ورزش مشخص است.
ورزش��ی که مروج روح و اخالق جوانمردی نباشد، ورزشی که 
پهلوان پرورش ندهد، ورزشی که »آدم ساز« نباشد و از قلب و بطن 
آن تختی ها س��ر برنیاورند و موجب رش��د فکری و پرورش روحی 
مخاطبان و اعتالی فرهنگ ملک و ملت نش��ود بدون هیچ تعارفی 
مفتش گران اس��ت و جز لهو و لعب و س��رگرمی کودکانه و در یک 

کالم »دل معطلی« چیز دیگری لقب ندارد...!

رمز جوانمردی

برخ�اف اکثر فدراس�یون ها 
ک�ه برنام�ه ه�ای خ�ود را ب�رای 
رویداده�ای س�ال 2014 از جمله 
بازیهای آس�یایی آغاز کرده اند، 
فدراس�یون وزنه برداری هنوز در 
حال بررسی گزینه های مد نظرش 
ب�رای انتخاب س�رمربی تیم ملی 

بزرگساالن است.
با آغاز س��ال 2014 میالدی نگاه 
اهالی ورزش جهان به رقابت های پیش 
رو جدی تر شده به ویژه ورزشکاران قاره 
کهن که عالوه بر مسابقه های جهانی 
رشته های ورزشی خود رویدادی مهم 

لیونل مسی مهاجم آرژانتینی بارسلونا امیدوار است با آغاز سال 
2014 و بازگش�ت به تمرینات بارس�لونا بار دیگر به روزهای اوج خود 

برگردد و به ستاره نخست تیمش تبدیل شود.
سال 2013 که چند روز است رخت بر بسته است سال خوبی برای لیونل 
مس��ی، ستاره آرژانتینی بارس��لونا نبود. او در این سال چند بار آسیب دید و 
همین مس��ئله باعث شده است تا ش��انس او برای کسب توپ طالی فوتبال 
جهان کاهش یابد.مسی با آغاز سال 2014 به تمرین بارسلونا بازگشت، به این 
امید که در س��ال جاری میالدی بتواند بار دیگر به روزهای اوج خود برگردد 
و به ستاره نخست تیمش تبدیل شود.مسی که در چهار سال اخیر به عنوان 
بهترین بازیکن جهان انتخاب شده است رکوردهای زیادی را به نام خود ثبت 
کرده است. او در سال 2014 می تواند با درخشش خود رکوردهای دیگر را هم 
از خود به جای گذارد. سایت یورو اسپورت در گزارشی از شش رکورد رویایی 

که مسی می تواند در سال 2014 به نام خود ثبت کند نام برد.
1- بهتری�ن گلزن تاریخ رقابت های لیگا: مس��ی ت��ا االن با پیراهن 
بارسلونا 223 گل در رقابت های لیگا به ثمر رسانده است که آخرین گل آن 
در 28 س��پتامبر س��ال 2013 برابر آلمریا بود. او با شکست رکورد 251 گل 
"زارا" بهترین گلزن تاریخ رقابت های لیگا تنها 29 گل اختالف دارد. او در سال 
2014 این فرصت را دارد که به بهترین گلزن تاریخ رقابت های لیگا تبدیل شود.

2- بهترین گلزن لیگ قهرمانان اروپا: س��تاره آرژانتینی بارسلونا تا 
االن 64 گل در لیگ قهرمانان اروپا به ثمر رس��انده اس��ت که آخرین گل آن 
برابر میالن در شش��م نوامبر 2013 بود. بهترین گلزن تاریخ لیگ قهرمانان 
اروپا رائول گونسالس ستاره سابق رئال مادرید است که 71 گل به ثمر رسانده 
است. مسی با زدن 8 گل دیگر می تواند رکورد رائول را پشت سر گذارد و به 

عنوان بهترین گلزن این رقابت ها انتخاب شود.
3- بهترین گلزن تاریخ بارسلونا: مسی با پیراهن بارسلونا 326 گل به 
ثمر رسانده است. بهترین گلزن تاریخ بارسلونا پائولو آلکانترا است که 369 گل 
وارد دروازه حریفان کرده است. مسی با رکورد بهترین گلزن تاریخ آبی-اناریها 

تنها 44 گل فاصله دارد.
4- بهترین گلزن جام جهانی: گرمو استابلی و ماریو کیمپس دو بازیکن 
آرژانتینی هس��تند که عالوه بر قهرمانی در جام جهانی عنوان بهترین گلزن 
را به خود هم اختصاص داده اند. گرمو استابلی در جام جهانی 1930 نمایش 
بسیار خوبی داشت و با زدن 8 گل زمینه را برای قهرمانی تیمش فراهم کرد. 
در جام جهانی 1978 آرژانتین هم ماریو کیمپس با زدن 6 گل بهترین گلزن 
جام شد و سهم بسزایی در قهرمانی تیمش داشت. لیونل مسی این فرصت را 
دارد تا در جام جهانی 2014 برزیل عالوه بر قهرمان کردن آرژانتین به عنوان 

بهترین گلزن جام هم انتخاب شود.
5- بهترین گلزن تاریخ آرژانتین: مس��ی تا االن با پیراهن تیم ملی 
فوتبال آرژانتین 37 گل به ثمر رسانده است که آخرین بار آن برابر تیم ملی 
فوتبال پاراگوئه در انتخابی جام جهانی بود که دو گل به ثمر رساند. بهترین 
گلزن  فوتبال ملی آرژانتین باتیس��توتا با زدن 57 گل اس��ت. مسی در سال 
2014 می تواند با زدن 21 گل رکورد باتیستوتا را پشت سر گذارد و به عنوان 

بهترین گلزن تاریخ کشور انتخاب شود.
6- ورود به باشگاه صدتایی ها: مسی تا االن 79 بار با پیراهن تیم ملی 
فوتبال آرژانتین به میدان رفته است، این در حالی است که او 26 سال بیشتر 
سن ندارد. مسی با انجام 21 بازی دیگر به باشگاه ها صد تایی ها راه خواهد یافت.

آخر هفته ای که هنوز از راه نرسیده است 

به نام بازی های آسیایی را نیز پیش رو 
دارند. سال 2014 برای جامعه ورزشی 
ایران نیز سال مهم و پرکاری محسوب 
می شود و ورزشکاران ایرانی باید خود 

را آماده نبرد کنند.
اکث��ر فدراس��یون ها ب��ا برپای��ی 
اردوه��ای مقدمات��ی در ح��ال آماده 
کردن تیم های ملی خود هستند حتی 
کشتی  فرنگی که پس از المپیک اوضاع 
نگران کننده ای داشت، اکنون با حضور 
دوباره محمد بنا و بازگشت المپیکی ها 
سروسامان گرفته است. اما در این میان 
بالتکلیفی در وزنه برداری، رش��ته ای 
که همیش��ه بر روی مدال های آن در 
میادی��ن بین المللی حس��اب ویژه ای 
ب��از می کنند، م��وج می زند و با وجود 
اس��تعفای س��رمربی تیم ملی پس از 
پایان مس��ابقه های جهانی لهس��تان، 
رض��ازاده پ��س از چندین م��اه هنوز 
جانشین او را در تیم ملی بزرگساالن 

معرفی نکرده است.
بررسی گزینه ها

البته رضازاده همیشه اعالم کرده، 
موفق  فدراسیون حضور  هدف گذاری 
در بازی های آس��یایی و مسابقه های 
جهانی 2014 است اما در عمل هنوز 
قدم از قدم برنداش��ته است. از طرفی 
رییس فدراسیون وزنه برداری در بعضی 
مصاحبه هایش که در آذرماه انجام داده 
بود، وعده آخر هفته را برای مشخص 
شدن سرمربی تیم ملی بزرگساالن داد. 
آخر هفته ای که هنوز از راه نرس��یده 
است. او حتی در یکی از مصاحبه هایش 

می گوید »این طور نیس��ت که دست 
روی دست گذاشته باشیم، همچنان در 
حال بررسی گزینه ها هستیم.« اکنون 
دی ماه به نیمه راه رس��یده و روزها و 
هفته ها در حال سپری شدن هستند 
اما خبری از سرمربی جدید تیم ملی 
نیس��ت و مشخص نیست چرا بررسی 
گزینه های تیم ملی تمامی ندارد و آن 
آخر هفت��ه ای که رضازاده وعده اش را 

می دهد کی از راه می رسد.
بدون تردید رقبای ایران )چه در 
آس��یا و چه در جهان( به هیچ عنوان 
دس��ت روی دست نمی گذارند و قطعا 
خ��ود را برای حض��وری قدرتمند در 
بازی های آسیایی و مسابقه های جهانی 
که برای کسب سهمیه المپیک برزیل 
اهمیت بس��زایی دارد آماده می کنند. 
بنابراین فدراس��یون اگ��ر می خواهد 
وزنه برداری ایران از قافله رقابت عقب 
نمان��د باید هرچه س��ریع تر برنامه ی 

خود را مشخص و پوالدمردان را برای 
رقابت های آتی آماده کند.

اظهارنظر پوالدمردان ایران 
بهداد سلیمی: "این که چه زمانی 
اردوها آغاز ش��ود به نظر فدراسیون و 
آق��ای رضازاده بر می گردد اما از آنجا 
که بازی های آس��یایی و 40 روز بعد 
از آن مس��ابقات جهانی را در پیش رو 
داریم ، ما نیاز به به آماده سازی قوی 
و زمان زیادی داریم تا بتوانیم خودمان 
را برای دو مس��ابقه سنگین با فاصله 
زمانی 40 روز آماده کنیم . به نظر من 
بای��د اردوها زودتر آغاز و وزنه بردارها 

جمع ش��وند. البته نمی دانم سیاست 
مدنظر آقای رضازاده چه چیزی است 
اما اگر تا االن حرکتی نداش��ته حتما 
برای خودش دلیل دارد. با  وجود این 
باید زودتر در مورد سرمربی تیم ملی 
بزرگساالن به نتیجه ای برسد و تصمیم 

نهایی را بگیرد."
رس��ول تقیان: "فکر می کنم برای 
انتخاب س��رمربی یک مقدار دیر شده 
و از آنجا که مسابقه های جهانی سهمیه 
المپی��ک را دارد، بنابرای��ن ب��ه نظرم 
اهمیت آن باید از بازی های آس��یایی 
بیشتر باشد. با وجود این ما نیز به یک 
نوع��ی بالتکلیف هس��تیم و نمی دانم 
تمرین های خود را پرفشار دنبال کنم 
یا برنامه ریزی خود را به گونه ای تنظیم 
کنم که با شروع اردوی تیم ملی تداخل 
پیدا نکند. از طرفی فکر می کنم االن 
برای  آغاز اردوها زمان مناس��بی است 
چراکه تا بدن ه��ای وزنه برداران از آن 

حالت غیر اردویی دربیاید و به حالت 
رک��وردی برگردد یک��ی، دو ماه زمان 
می برد و اگر قبل از سال جدید اردوها 
شروع شود تا بچه ها با بدن های آماده 
سال جدید را آغاز کنند بهتر است اما 
هنوز تکلیف سرمربی مشخص نشده و 
امیدوارم هرچه زودتر مشخص شود تا 
هر فردی است برنامه هایش را سریع تر 

اجرا کند."
زمان محدود برای رسیدن به 

آمادگی
کیانوش رس��تمی: "با مشخص 
نب��ودن تکلیف س��رمربی تیم ملی 

و زم��ان دقیق اردوه��ا 100 درصد 
وزنه ب��رداران عق��ب می مانند. زیرا 
هرچق��در زمان اردوها عقب بیفتد، 
وزنه ب��رداران ب��رای رس��یدن ب��ه 
آمادگ��ی زم��ان کمت��ری دارند اما 
وقتی اردوها زودتر ش��روع ش��ود، 
بچه ها تمرین هایشان را آغاز می کنند 
و ب��ه مرور زمان به رکوردهایش��ان 
می رسند. اما وقتی عجله ای تمرین 
کنند احتمال آسیب دیدگی بیشتر 
ش��ود بنابراین به نظرم بهتر اس��ت 
س��رمربی تیم انتخاب و اردوها آغاز 

شود."
بهادر موالیی: "پیش از این به ما 
گفت��ه بودند اردوی تیم ملی دو ماه 
دیگر شروع می شود. وزنه برداران نیز 
اکنون زیر نظر مربیان دیگری خود را 
برای فینال لیگ برتر آماده می کنند 
ام��ا اگر زیر نظر یک مربی باش��ند 
بهتر اس��ت. با وجود این فدراسیون 
در فکر انتخاب س��رمربی اس��ت و 
امی��دوارم هرچ��ه زودتر س��رمربی 
تیم ملی مشخص و بچه ها دور هم 

جمع شوند."
نواب نصیرشالل: "زمان اردوها 
که تقریبا مش��خص است و اواسط 
بهم��ن م��اه اردوی تیم مل��ی آغاز 
می ش��ود اما اگر تکلیف سرمربی و 
کادر فنی مشخص شود خیلی بهتر 
اس��ت زیرا ورزشکار تکلیف خود را 
می داند. همچنین با توجه به فاصله 
زمانی که میان بازی های آسیایی و 
مسابقه های جهانی است یک فرصت 
آماده سازی هفت ماهه وجود دارد که 
اگر کیفیت اردوها و ش��رایط خوب 
باش��د این مدت زمان ب��رای آماده 

شدن کافی است."

تعلل در انتخاب سرمربی وبالتکلیفی وزنه برداران ملی پوش

سال 2014 بهترین زمان برای اوج گیری مجدد لیونل مسی

حمله به 6 رکورد
 برای جاودانه شدن

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ماه تابان رجبی دارای شناس��نامه شماره 3 به شرح دادخواست 
به کالسه 920383 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان محمد بندعلی به شناس��نامه 3 
در تاری��خ 92/9/13 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- داوود بن��د علی ش ش 8987 پس��ر 2-حس��ین بن��د علی ش ش 
4310959768 پسر 3- سودابه بند علی ش ش 724 دختر 4- سمانه 

بند علی ش ش 12046 دختر 5- ماه تابان رجبی ش ش 3 همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 21 شورای حل اختالف شهر قزوین

 ش�هرداری اسامشهر به اس��تناد مجوز ش��ماره 4/1/1426 مورخ 
92/10/7 ش��ورای محت��رم اس��المی ش��هر درنظ��ر دارد نس��بت به 
واگ�ذاری )اج�اره( 24 واحد تجاری همراه ب�ا فضای دو راهرو 
مابین واحدها واقع در مجتمع تجاری نگین به مدت 3س�ال از 

طریق مزایده عمومی اقدام نماید.
متقاضیان می توانند با مراجعه به اداره درآمد ش��هرداری مرکز جهت 
اخذ فرم ش��رایط ش��رکت در مزایده اقدام و پیشنهاد خود را تا پایان 
وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 92/11/10 به دبیرخانه ش��هرداری 

مرکز تسلیم نمایند.
کمیس��یون عالی معامالت روز یکشنبه مورخ 92/11/13 راس ساعت 
13/30 در محل شهرداری مرکز جهت رسیدگی به پیشنهادات واصله 

تشکیل خواهد شد.

آگهی مزایده

محمد نجاتی
 سرپرست شهرداری اسالمشهر

آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص راه و ساختمانی 
باش قاال بشماره ثبت3382 و شناسه ملی10220070424

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1392/10/1و مجمع 
عمومی فوق العاده مورخ  1392/10/3ش��رکت س��هامی خاص راه و س��اختمانی باش قاال 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1- رحمان محمودزاده بش��ماره ملی2754244085 بعنوان بازرس اصلی و خانم شهین  
س��وار بش��ماره ملی 2751165729 بعنوان بازرس علی البدل ش��رکت به مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند.
2- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

3- س��رمایه ش��رکت از مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام 
به مبلغ هش��تصد میلیون ریال منقسم به هشتاد هزار سهم ده هزار ریالی با نام از طریق 
صدور هفتاد و نه  هزار و نهصد سهم با نام جدید به ارزش اسمی ده هزار ریال و از محل 

تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص افزایش یافت.
4- با قطعیت افزایش سرمایه ماده5 اساسنامه بشرح زیر تغییر و اصالح شد:

ماده5- س��رمایه شرکت مبلغ هش��تصد میلیون ریال می باش��د که از هشتاد هزار سهم 
ده هزار ریالی با نام تشکیل یافته و صددرصد آن پرداخت شده است.
5- امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ 92/10/11 تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه - مریم حسین دوستی

به موجب پرونده کالس��ه 920040 این اجرا آقای ش��کراهلل احمدی محکوم  است 
به پرداخت مبالغی درحق آقای محمد س��عید کدخدایی و همچنین پرداخت نیم 
عشر دولتی در حق صندوق دولت با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت 
وجه محکوم به اقدام ننموده، لذا مال غیرمنقول ذیل از محکوم علیه توقیف و برابر 
نظریه کارشناس��ی قیمت گذاری شده که ش��امل: طبقات پیلوت و اول و دوم یک 
 CNG باب منزل مس��کونی واقع در سنندج فاز دو شهرک مولوی روبروی جایگاه
به مس��احت عرصه 200مترمربع به صورت دوکله بدون نماکاری و ملک به صورت 
قولنامه ای در پنج طبقه که فقط طبقات همکف و اول و دوم آن به فروش می رسد، 
که برابر نظریه کارش��ناس رسمی دادگس��تری به شرح: 1-همکف به مساحت 60 
مترمربع به ارزش کل 480/000/000 ریال 2-طبقه اول 130مترمربع و ارزش کل 
975/000/000 ری��ال و طبقه دوم 120مترمرب��ع و ارزش کل 1/440/000/000 
ری��ال برآورد و در روز  ش��نبه تاری��خ 1392/11/5 از س��اعت 10 الی 11 در دفتر 
ش��عبه هشتم دادگاه حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج واقع در میدان 
بس��یج با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقالب و دادورز اجرای احکام 
به مزایده گذاش��ته می ش��ود. طالبین میتوانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب 
مجوز از ش��عبه فوق الذکر  از مال توقیف ش��ده بازدید به عمل آورند و پیشنهادات 
خود را روز مزایده کتبا تس��لیم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین 
قیمت را بپردازد و بدواً 10% ارزش آن را به حس��اب س��پرده دادگستری نزد بانک 
مل��ی واریز و حداکثر ظرف یک ماه آین��ده ترتیب پرداخت مابقی ارزش را بدهد و 
در صورت عدم واریز مانده مبلغ پیشنهادی در مهلت مقرر مبالغ واریز شده به نفع 

دولت ضبط خواهد شد.

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 شماره 920040 نوبت اول

ساعدپناه-دادورز اجرای احکام شعبه هشتم 
دادگاه حقوقی شهرستان سنندج

آگهی تصمیمات شرکت سهامی خاص حمل ونقل 
امیر ارومیه به شماره ثبت 2846 

و شناسه ملی10220063088
باس��تناد صورت جلس��ات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 
مورخ1392/8/1 شرکت س��هامی خاص حمل ونقل امیر ارومیه تصمیمات ذیل 

اتخاذ گردید.
1- آقای��ان امیر قندفروش بش��ماره ملی 2754426396 و خس��رو قندفروش 
بش��ماره ملی  قندف��روش  بی��وک  آق��ای  و   2750389003 بش��ماره ملی 
2750004802 بعن��وان اعضای اصلی هیئت مدیره و نادر قندفروش بش��ماره 
ملی2755499729 بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب 

شدند.
2- آق��ای نجف قادری وندائی به ش��ماره ملی 2751681069 به عنوان بازرس 
اصلی و آقای حبیب اله عبدی کورانی به ش��ماره ملی 2751583571 به عنوان 

بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
3- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

4- آق��ای خس��رو قندفروش به س��مت عض��و و رئیس هیئت مدی��ره و بیوک 
قندفروش بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر قندفروش بسمت 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب شدند.
5- امضای کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور و بهادار از قبیل چک و س��فته و برات 
و قرارداده��ا و عقود اس��المی و بطور کلی هر گونه قراردادی که برای ش��رکت 
ایجاد تعهد نماید با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
ش��رکت معتبر خواهد ب��ود و مکاتبات عادی با امض��ای مدیرعامل بهمراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود.
6- امضای ذیل دفتر ثبت مربوطه در تاریخ 92/10/5 تکمیل شد.

مسئول ثبت شرکتهای ارومیه - مریم حسین دوستی

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص تحقیقاتی 
و خدمات فنی مکانیزه چغندرقند ارومیه 

به شماره ثبت 2553 و شناسه ملی0220059454 1
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1392/8/9 
ش��رکت س��هامی خاص تحقیقاتی و خدم��ات فنی مکانی��زه چغندرقند ارومیه 

تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
1- ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به سال مالی91/12/29 تصویب شد.

2- رحی��م طالبی��ان میاندوآب، آقای عباس��قلی اردالن به نمایندگی از ش��رکت 
فرآورده های غذایی قند پیرانش��هر )سهامی عام( و علی دهبکری به نمایندگی از 
شرکت قند ارومیه )سهامی عام( و علی اکبر کریم نژاد به نمایندگی از شرکت شهد 

)سهامی عام( بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
3- صیاد اقدسی به کدملی2752086717 بعنوان بازرس اصلی، مجید کریمی 
ب��ه کدملی 2751526179 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکس��ال مالی 

انتخاب شدند.
4- روزنامه کیهان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.

5- رحی��م طالبیان میاندوآب به کدملی2971626016 بس��مت عضو و رئیس 
هیئت مدی��ره و عل��ی دهبکری ب��ه کدمل��ی 2909448096 بس��مت عضو و 
نائب رئی��س هیئت مدیره، علی اکبر کریم نژاد ب��ه کدملی2802344668 عضو 
هیئت مدی��ره و عباس��قلی اردالن به کدملی3979727696 بس��مت منش��ی 
هیئت مدیره و فرهاد روش��ن ضمیر به کدمل��ی2871877882 خارج از اعضای 

شرکت بسمت مدیرعامل شرکت به مدت دو سال انتخاب شدند.
6- امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک- برات- سفته و سایر اوراق 
تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر 

شرکت نافذ و معتبر خواهد بود.
7- امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 92/10/7 تکمیل شد.

ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

آگهی ابالغ موت فرضی وفق ماده 1023 قانون آیین دادرسی مدنی
ب��ه حکایت محتویات پرون��ده 9209987166100599 که در این ش��عبه دادگاه تحت رس��یدگی 
می باشد اعالم گردیده متوفی فوت فرضی آقای ولی اسدزاده دیگه سرا فرزند نسیم اله از تاریخ 82/7/1 
غایب و ناپدید شده و هیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست لذا بدین وسیله ضمن اعالم مراتب 
ازکلیه کس��انی که خبری از غایب یاد ش��ده دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در 
اختیار این دادگاه قرار دهند تا حقی از کس��ی تضییع نگردد. این آگهی س��ه نوبت متوالی هر یک به 
فاصله یک ماه در اجرای ماده 1023 قانون مدنی منتش��ر می گردد بدیهی اس��ت چنانچه یک س��ال 

از تاریخ اولین اعالن )نشر آگهی( حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی او صادر خواهد شد.
 منشی دادگاه حقوقی شعبه اول 
دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان سپیدان- زینب خاکی

مجله كيهان بچه ها 
حاوي مطالب 

علمي- ورزشي- داستاني مخصوص 
نوجوانان 
سه شنبه ها 

بصورت سراسري 
منتشر مي شود

خواهان مس��عود نیک بخش دادخواس��تی به طرفیت خواندگان حس��ین 
غری��ب و حس��ین رض��ا احمدی��ان )مجهول الم��کان(  و حمی��د علیاری 
)مجهول المکان( به خواسته دستور موقت و الزام به تنظیم سند خودرو و 
مطالبه خسارات دادرسی و پرداخت حق الوکاله تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان زرندیه نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگس��تری شهرستان زرندیه واقع در شهرستان زرندیه ارجاع 
و به کالسه 9209988635300668 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1392/11/7 و س��اعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
بودن آقایان حمید علیاری و حس��ین رضا احمدیان و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
داود نفیسی

مدیر دفتر شعبه اول دادگستری زرندیه

خواهان: آقای علیرضا بهرام نژاد با وکالت آقای حس��ن س��لیمانی به نش��انی 
قزوین- بوئین زهرا روبروی دادگستری جنب آژانس دلیجان 

خوانده: خانم بهاره آتش پرور به نشانی مجهول المکان
خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

رأی دادگاه
در خصوص دعوای حس��ن س��لیمانی به وکالت از طرف علیرضا بهرام نژاد به 
طرفیت خانم بهاره آتش پرور به خواس��ته الزام به تنظیم سند رسمی 6 دانگ 
یک باب ساختمان مسکونی قطعه 326 تفکیکی پالک 2365 مجزی شده از 
پالک 47 اصلی بخش 9 قزوین به ش��ماره سند ثبتی 172236 قزوین مقوم 
به 50/100/000 ریال به ش��رح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه 1- خوانده 
ب��ه علت مجهول الم��کان بودن با انتش��ار آگهی در روزنامه کثیراالنتش��ار به 
دادرسی دعوت شده است ولی در تمام جلسات دادرسی خوانده حاضر نشده 
و الیحه ای ارس��ال نکرده و وکیل معرفی ننموده اس��ت. 2- خوانده نسبت به 
سند بیع نامه عادی 1388/4/30 ایراد و انکار و ادعای جعل مفاد و مندرجات 
سند مستند دعوی به عمل نیاورده است. 3- حسب مفاد سند ابرازی خوانده 
ثمن المعامله را نقداً وصول کرده اس��ت و دلیل خالف آن ارائه نش��ده اس��ت. 
مورد معامله س��اختمان قدیمی با مشخصات منعکس در بیع نامه بوده است. 
بیع نامه قطعی بوده و در بیع شرط خاصی درج نشده است. 4- براساس پاسخ 
ثبتی 1391/12/2 س��ند مالکیت 6 دانگ پالک 2365 فرعی از 47 اصلی به 
نام خوانده بوده اس��ت. 5- مبیع تحویل خواهان داده شده است. 6- براساس 
گواهی گواه تعرفه ش��ده در قرارداد در جلسه دادگاه معامله فی مابین طرفین 
محقق گردیده و فروش��نده پولش را گرفته اس��ت. 7- وضعیت مبیع به شرح 
معاینه محلی مورخ 1392/4/31 می باش��د. 8- براس��اس نظریه کارش��ناس 
رس��می در رشته ثبتی سند رسمی با ملک مورد معامله و سند عادی ابرازی 
مطابقت دارد. از س��وی طرفین نس��بت به نظریه کارشناسان اعتراضی نشده 
اس��ت. لذا دادگاه با اس��تناد به مواد 198 و 229 و 230 قانون آیین دادرسی 
مدنی و مواد 1257 و 1258 و 362 و 1290 و 1291 و 1301 قانون مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی بوئین زهرا 
به تنظیم سند رسمی انتقال 6 دانگ یک باب ساختمان مسکونی قطعه 326 
تفکیکی از پالک 2365 مجزی ش��ده از پ��الک 47 اصلی بخش 9 قزوین به 
ن��ام خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل 
واخواه��ی در این دادگاه و ظ��رف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان قزوین می باشد.
رئیس شعبه دوم عمومی حقوقی 
دادگستری بوئین زهرا- صداقت

دادنامه

در پرونده کالس��ه 910219/ اجرایی ش��عبه دوم اجرای احکام مدنی 
دادگس��تری بوئین زهرا ب��ه پرداخ��ت 200/000/000 ریال و هزینه 
دادرسی و حق الوکاله خسارت تأخیر تأدیه شرکت غذائی نیک صنعت 
مهرپاد محکوم است در حق مرتضی محمدخانی و نیم عشر دولتی در 
صندوق دولت کارس��ازی نماید که محکوم له جهت استیفای حقوق 
خود بدوا تقاضای توقی��ف و فروش اموال غیر منقول محکوم علیه به 
ش��رح و میزان کارشناسی ذیل را نموده است که این اجرا قصد دارد 
در مورخ 92/11/9 از س��اعت 9 الی 10 صبح در محل ش��عبه اجرای 
احکام ش��عبه قدیم حقوقی دادگس��تری بوئین زه��را از طریق مزایده 
عموم��ی اموال ذیل را بفروش برس��اند. طالبین و خریداران می توانند 
هم��ه روزه ت��ا پنج روز قب��ل از زمان مزایده از اموال م��ورد مزایده با 
هماهنگی این اجرا بازدید و در مزایده حضوراً شرکت نمایند و خریدار 
می بایستی مبلغ ده درصد پیش��نهادی خود را نقداً پرداخت و مابقی 
را ظرف مهلت یک ماه به حس��اب سپرده دادگس��تری واریز نماید و 
پس از تأیید مزایده توس��ط دادگاه محترم صادر کننده حکم اموال به 
خری��دار منتقل خواهد ش��د و در صورت عدم تأیی��د مزایده مبلغ ده 
درصد واریزی به خریدار مس��ترد خواهد شد و در صورتی که خریدار 
مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حس��اب س��پرده واریز ننماید و 
یا اعالم انصراف نماید مبلغ ده درصد پیشنهادی خریدار پس از کسر 
هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچ گونه 
اعتراضی را نخواهد داش��ت. مراسم مزایده با رعایت مواد قانون اجرای 
احکام مدنی اجرا می گردد. چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل 

باشد روز بعد در همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد.
 قیمت پایه ارزیابی

1- دس��تگاه بسته بندی مارک آسان کار شامل یک دستگاه اینورتر و 
یک دستگاه PLC مستعمل یک دستگاه بمبلغ 40/000/000 ریال

2- دس��تگاه بسته بندی مارک آسان کار شامل یک دستگاه اینورتر و 
یک دستگاه PLC مستعمل سه دستگاه جمعاً بمبلغ 90/000/000 

ریال
3- دس��تگاه م��ارک زن س��اخت ARYAN ی��ک دس��تگاه بمبلغ 

5/000/000 ریال 
4- نقاله 2 متری یک دستگاه بمبلغ 5/000/000 ریال

5- دس��تگاه هواساز جهت گرمایش و س��رمایش یک دستگاه بمبلغ 
40/000/000 ریال

جمع کل 180/000/000 ریال )یکصدو هشتاد میلیون ریال(

آگهی مزایده اموال منقول مرحله اول

کاشی 
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم بوئین زهرا

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران
متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد عالقه و واریز مبلغ اشتراک به حساب 0106713595009 
)سیبا( بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده 

ذیل به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

توجه:
1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.
3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال میگردد.

4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.
فرم تقاضا

                                                                                                                         
 امور مشترکین موسسه کیهان         
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سه ماهه )ریال(شش ماه)ریال( یکساله)ریال(نوع نشریه

1/950/000975/000487/500روزنامه کیهان

1/950/000975/000487/500روزنامه کیهان انگلیسی

1/950/000975/000487/500روزنامه کیهان عربی

320/000160/00080/000مجله کیهان بچه ها

825/000412/500206/250مجله کیهان ورزشی

570/000285/000142/500مجله زن روز 

------160/000مجله کیهان فرهنگی

شماره اشتراک
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آدرس: ......................................................................................................................................................................................................................................
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                                                                                                                                                 امضاء

اداره کل نوس�ازی، توس�عه و تجهیز مدارس استان سیستان 
و بلوچس�تان در نظر دارد پروژه تجهیزات مدارس س��طح اس��تان 
را پ��س از اقدامات ارزیاب��ی کیفی از طریق مناقص��ه عمومی واگذار 
نمای��د. عالقه مندان به ش��رکت در ارزیاب��ی می توانند جهت دریافت 
اس��ناد ارزیابی با در دست داش��تن گواهینامه تشخیص صالحیت به 
م��دت یک هفته پ��س از درج آگهی به آدرس دس��تگاه مناقصه گزار 
زاه��دان، ک��وی قدس، خیابان ش��هید چم��ران اداره کل نوس��ازی، 
توس��عه و تجهیز م��دارس اس��تان واح��د قراردادها و یا به س��ایت

 www.iets.mporg.ir مراجعه نمایند.
ضمنا مهلت ارائه پاکات از طرف مناقصه گران به دستگاه مناقصه گزار 

تا آخر وقت اداری 92/11/6 تعیین می گردد.
تجهیزات مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوس�طه، هنرس�تان و 

شبانه روزی ها
مدت اجرا: 2 ماه

اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان

آگهی ارزیابی کیفی تجهیزات 
مناقصه گران )نوبت دوم(

روابط عمومی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس استان سیستان و بلوچستان


