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 صفحه9
سه شنبه ۲۷ بهمن ۱۳9۴ 

۷ جمادی االول ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲۸۲

حدیث دشت عشق

برگ سبز، ســند، کارت بیمه و کارت خودروی پراید 
مــدل1384 بــه رنگ نقره ای به شــماره شــهربانی 
ایران-988 س33 و شماره موتور  M13/1344410 و 

شماره شاسی S1412284692450 به مالکیت آقای 
اسماعیل بهاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
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قاضی شورای حل اختالف 
مجتمع شماره یک اهواز

آگهی حصر وراثت
آقای عبدالجلیل شــهرت پورهاشــمی نام پدر عبود بشناسنامه 2 صادره از 
ماهشــهر درخواستی بخواســته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح 
داده که خواهرم مرحومه بهیه شــهرت پورهاشــمی بشناسنامه 13 صادره 
ماهشــهر در تاریخ  1392/8/22ــ در اهــواز اقامتگاه اهواز فــوت ورثه اش 
عبارتند از 1- ســهیل باوی  ش ش 1271 صــادره از اهواز فرزند نجم )داماد 
متوفــی( 2- رحمن باوی ش ش 16907 صادره اهــواز 3- فرید باوی ش م 
0-174/113974 صــادره اهــواز )نوه های متوفــی( 4- فردوس باوی ش م 
5-225534-174 صادره اهواز )نوه دختری متوفی( والغیر به شرح پرونده 

کالسه 886/176/94ح
اینک با انجام تشریفات قانونی مراتب مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراض دارد یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز سری 

و رسمی که بعد از این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

اجرائیه
مشخصات محکوم له/ محکوم لهم

1- سیدحســین حسینی- نام پدر محمود- نشانی: بلوار شهید بهشــتی- روبه روی سینما ابریشم- مجتمع تجاری 
خلیج فارس- طبقه اول واحد 3

2- علی قنبری- نام پدر محمدرضا- نشــانی: شهرســتان گرمسار- بلوار شهید بهشتی- روبه روی سینما- ساختمان 
خلیج فارس- ط 1 واحد 3 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:
رضا کلهری- نام پدر: - شهرستان گرمسار کرند فرور کوچه اندیشه به کدپستی 358811451-52 )مجهول المکان(
محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره دادنامــه 9409972250400883 محکوم علیه 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 378000000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چکها تا زمان وصول آن که در اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول 
خواهد شد و پرداخت مبلغ 11340000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 2- مبلغ 18900000 ریال بابت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان گرمسار- شقاقی
محل امضاء رئیس و مهر دادگاه:  محمد شریف ابراهیمی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظــرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گــذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجرایی نکند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســاب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشــت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از 
اعــالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیــت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توســط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(
اجرائیه

مشخصات محکوم له/ محکوم لهم
1- سیدحسین حسینی- نام پدر سیدمحمود- نشانی: بلوار شهید بهشتی- روبه روی سینما ابریشم- مجتمع تجاری 

خلیج فارس- طبقه اول واحد 3
2-محمدعلیزاده- نام پدر احمد- نشانی: گرمسار- بلوار شهید بهشتی روبه روی سینما خلیج فارس ط 1 واحد 3 

مشخصات محکوم علیه/ محکوم علیهم:
رضا کلهری- نام پدر: - نشــانی گرمســار کرند کوچه اندیشــه بــه کدپســتی 3588117451-52 منزل حمید 

شاه حسینی)مجهول المکان(
محکوم به: بموجب درخواســت اجرای حکم مربوطه به شــماره دادنامــه 9409972250400882 محکوم علیه 
محکوم اســت به پرداخت مبلغ 300000000 ریال بابت اصل خواســته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و 
خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که در اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول 
خواهد شد و پرداخت مبلغ 9000000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان 2- مبلغ 15000000 ریال بابت 

نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

مدیردفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان گرمسار- شقاقی
محل امضاء رئیس و مهر دادگاه:  محمد شریف ابراهیمی

محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه:
1- ظــرف ده روز مفــاد آنرا به موقع اجرا گــذارد )ماده 34 قانون اجرای احکام مدنــی(. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشد. چنانچه خود را قادر به 
اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف ســی روز کلیه اموال خود را شــامل تعداد یا مقدار و قیمت همه اموال منقول 
و غیرمنقول، به طور مشــروح مشــتمل بر میزان وجوه نقدی که به هر عنوان نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری 
ایرانی یا خارجی دارد به همراه مشــخصات دقیق حســاب های مذکور و کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشــخاص 
ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقاالت و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از 
زمان یک ســال قبل از طرح دعوای اعســار به ضمیمه درخواست اعسار به مقام قضائی ارائه نماید واال به درخواست 
محکوم له بازداشــت می شود )مواد 8 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 4- خودداری محکوم علیه از 
اعــالم کامــل صورت اموال به منظور فرار از اجرای حکم، حبس تعزیری درجه هفت را در پی دارد. )ماده 34 قانون 
اجرای احکام مدنی و ماده 20 ق.م.ا و ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(. 5- انتقال مال به دیگری 
به هر نحو با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشــد موجب مجازات 
تعزیری درجه شــش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شــود. )ماده 21 قانون نحوه اجرای 
محکومیت مالی 1394(. 6- چنانچه صورت اموال پس از مهلت ســی روز ارائه شــود آزادی محکوم علیه از زندان 
منوط به موافقت محکوم له یا تودیع وثیقه یا معرفی کفیل توسط محکوم علیه خواهد بود. )تبصره 1 ماده 3 قانون 

نحوه اجرای محکومیت مالی 1394(

1455م الف

م الف1454

متن آگهی
آگهی ابالغ وقت رسیدگی

مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان اهواز - نظری نژاد

خواهان شــرکت بنیــاد بتن خوزســتان با مدیریــت عاملی فیصل خجســته اهواز 
دادخواســتی به طرفیت خوانده خلیل احمدی به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و 
مطالبه خســارت تاخیر تادیه و مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
شهرستان اهواز نموده که جهت رسیدگی به شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اهواز واقع در اســتان خوزستان - شهرســتان اهواز - انتهای عامری - اول نیوساید - 
مجتمع قضایی شهید تندگویان )انرژی( ارجاع و به کالسه 9409986110900641 
ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن 1395/2/19 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرســی دادگاه عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

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

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
5۱/۱ ۱۳9۴0۴0۲۱65۲0000 )9۴00005۸(

علیرضا دهقان منشادی 
رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

بدین وســیله به آقایان ابوالفضل میر وکیلی فرزند علی و محمدرضــا میر وکیلی فرزند ابوالفضل 
متعهد و ضامن پرونده کالســه 9400058 که برابر گزارش مامور ابالغ مورخ 94/10/29 شناخته 
نگردیده ابالغ می گردد بانک کشاورزی شــعبه مهریز برای وصول مبلغ 34/130/824 ریال بابت 
اصل طلب و مبلغ 25/340/066 ریال سود و مبلغ 10/240/126 ریال بابت جریمه تاخیر تا تاریخ 
1394/10/1 جمعــا به مبلــغ 69/711/016 ریال و از تاریــخ 1394/10/1 روزانه مبلغ 18/962 
ریال اضافه می گردد علیه آقای شــما )محمدرضا میر وکیلی به عنوان متعهد و آقای ابوالفضل میر 
وکیلی به عنوان ضامن( به نشــانی مهریز - مهرپادین موضوع قرارداد بانکی شماره 682915104 
مورخ 1382/9/11 بانک  کشــاورزی مهریز درخواســت صدور اجرائیه نموده که پرونده کالســه 
9400058 در اجرای ثبت مهریز تشــکیل شده است فلذا با عنایت به اینکه ابوالفضل میر وکیلی 
و محمدرضا میر وکیلی به آدرس اعالمی از ســوی بســتانکار مندرج در درخواست اجرائیه مورد 
شناسائی قرار نگرفته است فلذا به تقاضای بستانکار طی شماره وارده 13945021652000352 
مورخ 94/11/17 و وفق منطوق ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اســناد رسمی الزم االجرا 
مفاد اجرائیه یک مرتبه در این روزنامه آگهی می شــود و عملیات اجرائی ظرف مدت ده روز  پس 
از انتشــار آگهی جریان خواهد یافت و تاریخ انتشــار آگهی روز ابالغ اجرائیه محسوب و جز آگهی 
مزایده آگهی دیگری منتشــر نخواهد شد و پس از گذشت مهلت قانونی وفق مقررات اقدام خواهد 

شد.
تاریخ انتشار: 94/11/27

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 
)9۴0005۴( ۱۳9۴0۴0۲۱65۲0000۴۷/۱

علیرضا دهقان منشادی 
رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

بدین وســیله به آقایان  محمدرضا زارع زاده مهریزی فرزند اصغر و علیرضا مال محمدعلیان فرزند 
ابوالقاسم متعهد و ضامن پرونده کالسه 9400054 که برابر گزارش مامور ابالغ مورخ 94/10/29  
شناخته نگردیده ابالغ می گردد بانک کشاورزی شعبه مهریزبرای وصول مبلغ 26/455/559 ریال 
بابت اصل طلب و مبلغ 8320816 ریال ســود و مبلــغ 3/566/064  ریال بابت جریمه تاخیر تا 
تاریخ 1394/9/26 جمعا به مبلغ 38/342/449 ریال و از تاریخ 1394/9/26 روزانه مبلغ 14/698 
ریال اضافه می گردد علیه شما )محمدرضا زارع زاده به عنوان متعهد و آقای علیرضا مالمحمدعلیان  
بــه عنوان ضامن( به نشــانی مهریز -  بغدادآبــاد چهار راه قادری موضوع قرارداد بانکی شــماره 
646524929 مورخ 1383/11/29 بانک کشــاورزی مهریز درخواســت صدور اجرائیه نموده که 
پرونده کالســه 9400054 در اجرای ثبت مهریز تشکیل شــده است فلذا با عنایت به اینکه شما 
به آدرس اعالمی از سوی بستانکار مندرج در درخواست اجرائیه مورد شناسایی قرار نگرفته است

فلذا به تقاضای بســتانکار طی شــماره وارده 13945021652000352 مورخ 94/11/17 و وفق 
منطوق ماده 18 آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در 
این روزنامه آگهی می شودو عملیات اجرائی ظرف مدت ده روز  پس از انتشار آگهی جریان خواهد 
یافت و تاریخ انتشــار آگهی روز ابالغ اجرائیه محســوب و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد و پس از گذشت مهلت قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 94/11/27

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه:
50/۱ ۱۳9۴0۴0۲۱65۲0000 )9۴00005۷( 

علیرضا دهقان منشادی 
رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

بدین وسیله به خانم فاطمه اکبر کرمانی به عنوان متعهد و آقای عباس اکبر کرمانی )نام خانوادگی 
به کیان مهر تغییر یافته اســت( به عنوان ضامن پرونده کالسه 9400057 که برابر گزارش مامور 
ابالغ مورخ 94/10/29 شــناخته نگردیده ابالغ میگردد بانک کشــاورزی شعبه مهریز برای وصول 
مبلــغ 59/150/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 28/762/295 ریال ســود و مبلغ 9/587/432 
ریــال بابــت جریمه تاخیر تا تاریــخ 1394/10/1 جمعا به مبلــغ 97/499/727 ریال و از تاریخ 
1394/10/1 روزانــه مبلغ 39/433 ریال اضافه می گردد علیه شــما )خانم فاطمه اکبر کرمانی به 
عنــوان متعهد و آقــای عباس اکبر کرمانی )کیان مهر( به عنوان ضامن( به نشــانی مهریز - بلوار 
امام علی موضوع قرارداد بانکی شــماره 610755801 مورخ 1392/1/22 بانک کشاورزی مهریز 
درخواســت صدور اجرائیه نموده که پرونده کالسه 9400057 در اجرای ثبت مهریز تشکیل شده 
است فلذا با عنایت به اینکه فاطمه اکبر کرمانی و عباس اکبر کرمانی )کیان مهر( به آدرس اعالمی 
از ســوی بستانکار مندرج در درخواســت اجرائیه مورد شناسائی قرار نگرفته است فلذا به تقاضای 
بستانکار طی شــماره وارده 13945021652000353 مورخ 94/11/17 و وفق منطوق ماده 18 
آئین نامه اصالحی اجرای مفاد اســناد رســمی الزم االجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در این روزنامه 
آگهی می شــود و عملیات اجرائی ظرف مدت ده روز پس از انتشــار آگهی جریان خواهد یافت و 
تاریخ انتشــار آگهی روز ابالغ اجرائیه محســوب و جز آگهی مزایده آگهی دیگری  منتشر نخواهد 

شد و پس از گذشت مهلت قانونی وفق مقررات اقدام خواهد شد.

تاریخ انتشار: 94/11/27

متن آگهی مزایده 
۱۳9۴0۴۳۲۱65۲0000۱۱

بانک ملی شــعبه یزد به نشــانی یزد خیابان امام نبش خیابان مسجد جامع به استناد 
سند رهنی شماره1294 مورخ 83/4/28 تنظیمی دفترخانه 47 یزد علیه وحید بشارت 
بنفشــه ورق به عنوان متعهد و شرکت شهرک های صنعتی یزد به عنوان راهن مبادرت 
به صدور اجراییه نموده که پس از تشــکیل پرونده به کالســه 9300030 اجراییه در 
تاریخ 1393/12/3 به راهن )شرکت شهرک های صنعتی یزد( و در تاریخ 1385/12/19 
به متعهد )وحید بشارت بنفشه ورق( ابالغ قانونی گردیده است و پس از جری تشریفات 
قانونی مورد وثیقه که عبارت اســت از شــش دانگ یک قطعــه زمین به پالک ثبتی 
141 فرعــی از 4682 اصلی مفروز و مجزی شــده از 121 فرعــی واقع در بخش 36 
یزد مورد ثبت در صفحه 323 دفتر 13 ذیل ثبت 1641 ملکی شــرکت شــهرک های 
صنعتی یزد با حدود و مشــخصات طبق صورت مجلس تفکیکی شــماره 6287 مورخ 
75/10/9 شــماالً: اول که قوسی است بطول 15/70 متر دوم 20 متر به خیابان شرقاً: 
بطــول 52 متر به پالک 140 فرعی جنوباً: بطول 30 متــر به پالک 133 فرعی غرباً: 
بطول 52 متر به خیابان حقوق ارتفاقی ندارد حدفاصل مجاورین پی اشــتراکی اســت 
به مســاحت 1538 مترمربع ملــک مذکور به صورت کارخانــه در یک طبقه و دارای 
اطاق نگهبانی و ســاختمان اداری و انباری و ســوله و اطاق برق می باشد که با قدمت 
حدوداً 15 ســال که دارای انشــعابات آب و برق که برابر گزارش مأمور اجرا به صورت 
تعطیل و غیرفعال می باشــد و در ملکیت شرکت شهرک های صنعتی یزد و خالی از هر 
گونه تصرف می باشــد، واقع در شهرک صنعتی مهریز که به موجب ارزیابی کارشناس 
رسمی دادگســتری به مبلغ 1/730/730/000 )یک میلیارد و هفتصدوسی میلیون و 
هفتصدوســی هزار( ریال ارزیابی گردیده است و در روز سه شنبه مورخ 94/12/18 از 
ســاعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اســناد و امالک مهریز واقع در بلوار 
امام خمینی مهریز از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1/730/730/000 
)یک میلیارد و هفتصد وســی میلیون و هفتصد و ســی هزار( ریال شروع و به باالترین 
قیمت پیشــنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق، اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شــهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشــد به عهده برنده مزایده است و 
نیــز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مســترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رســمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ســاعت و 

مکان مقرر برگزار خواهد شد. ضمناً طبق اعالم بستانکار مورد مزایده بیمه نمی باشد.
تاریخ انتشار: 1394/11/27

علیرضا دهقان منشادی
 رئیس ثبت اسناد و امالک مهریز

تیم ملی دوومیدانی 28 بهمن راهی دوحه می شود.
 تیم ملی دوومیدانی ایران برای حضور در هفتمین دوره 
رقابت های دوومیدانی قهرمانی آســیا 28 بهمن راهی دوحه 
قطر می شــود.18 ملی پوش دوومیدانــی 8 صبح فردا به قطر 
می روند.اســامی ملی پوشــان اعزامی به این رقابت ها به شرح 
زیر است: محمدرضا وظیفه دوســت و کیوان قنبرزاده )پرش 
ارتفاع(، ســجاد هاشــمی و مهدی زمانی )400 متر(، حسین 
کیهانی )1500متر(، رضا قاســمی و حسن تفتیان )60 متر(، 

علی ثمری و محمد حسین اســکندری )پرتاب وزنه(، میالد 
دریساوی )پرش سه گام(، عبدالجلیل توماج )هفتگانه( میالد 
ســیار )60 متر با مانع ( و مصطفــی ابراهیمی )800 متر( در 
بخش مردان و سپیده توکلی )پنجگانه(، فرزانه فصیحی )60 
متر(، لیال رجبی )پرتاب وزنه(، مریم طوسی )60 و 400 متر( 
و الناز کمپانی )60 متر با مانع( در بخش زنان به این رقابت ها 
اعزام می شــوند.رقابت های دوومیدانی داخل ســالن قهرمانی 

آسیا 29 بهمن تا 2 اسفند در دوحه قطر برگزار می شود.

اعضای تیم ملی کشــتی فرنگی برای شرکت در 
رقابت های قهرمانی آســیا یکشــنبه شب عازم شهر 

بانکوک پایتخت تایلند شدند.
 رقابت های کشــتی قهرمانی بزرگساالن آسیا روزهای 28 
بهمن تا دوم اســفندماه در شهر بانکوک تایلند برگزار می شود. 
محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان پس از 2 
سال در شــرایطی بار دیگر راهی مسابقات آسیایی شده است 
که وی پس از مســابقات قهرمانی آســیا در سال 2014 که در 
قزاقستان برگزار شد از هدایت تیم ملی انصراف داد و در فرودگاه 
امــام خمینی )ره( عطای کار کــردن در تیم ملی را به لقایش 
بخشــید. با این حال وی چند ماه پیــش بار دیگر پذیرفت که 
در آســتانه المپیک 2016 تیم کشتی فرنگی را هدایت کند تا 
شاید بازهم خاطرات شیرین المپیک  2012 لندن تداعی شود. 
بنا پس از بازگشــت دوباره به کشــتی تاکنون راهی مسابقاتی 
رسمی نشده بود و مسابقات قهرمانی آسیایی در تایلند نخستین 
میدانی اســت که وی به عنوان ســرمربی در آن حاضر خواهد 

شــد. بنا با فراموش کردن خاطرات تلخ قزاقســتان در اندیشه 
رقم زدن افتخاری تازه برای کشتی فرنگی است. بنا در این باره 
گفت: دیگر فکر گذشته را نمی کنم و تنها به آینده می اندیشم. 
همه چیز خوب اســت و شــاگردانم آماده هستند تا در جنگی 
تمام عیار به ســمت هدف نهایی حرکت کنند. وی درباره اینکه 
آیا اســترس دارد یا خیر، عنوان کرد: بعد از 2 سال که آخرین 
مسابقات قهرمانی آسیایی من در قزاقستان بود دیگر در مسابقه 
رسمی حاضر نبودم و این اولین اعزام رسمی من خواهد بود که 
امیدوارم با موفقیت همراه شود. من استرسی ندارم و خیلی آرام 
هســتم.ترکیب تیم اعزامی به این مسابقات به شرح زیر است: 
*59 کیلوگرم: ســامان عبد ولی *66 کیلوگرم: مهدی زیدوند 
*71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد *75 کیلوگرم: پیام بویری *80 
کیلوگرم: رامین طاهری *85 کیلوگرم: یوســف قادریان *98 

کیلوگرم: مهدی علیاری *130 کیلوگرم: امیرقاسمی منجزی.
تیم ملی کشتی آزاد نیز برای حضور در این رقابت ها روز 

چهارشنبه راهی کشور تایلند می شود.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران در رقابت های لهستان تالش می کند دو سهمیه المپیک خود را قطعی کند.
تیم ملی شمشــیربازی ایران برای حضور در رقابت های جهانی لهســتان چهارشنبه 28 بهمن به این کشور سفر می کند. 
مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی چهار ملی پوش اســلحه ســابر ایران هستند که به رقابت های 
جهانی لهســتان که حکم انتخابی المپیک 2016 ریو را دارد اعزام می شــوند. با توجه به نتایج مجتبی عابدینی در رقابت های 
گذشته و رنکینگ فعلی او در رده بندی جهانی ، رقابت های لهستان می تواند دو سهمیه المپیک ایران را در اسلحه سابر قطعی 
کند. عابدینی در حال حاضر با 94 امتیاز در رده دوازدهم رنکینگ جهانی قرار دارد و با کسب یک نتیجه خوب در ورشو لهستان 
می تواند جایگاه خود را در میان 14 شمشــیرباز برتر جهان حفظ کند و سهمیه المپیک خود را قطعی کند. علی پاکدامن نیز 
که با 61 امتیاز در رده 29 اســت شانس کسب سهمیه المپیک را از طریق رنکینگ آسیا دارد. دو شمشیرباز کره ای و مجتبی 
عابدینی نفرات اول تا سوم آسیا هستند اما به دلیل اینکه از طریق رنکینگ جهانی سهمیه می گیرند. پاکدامن با وجود اینکه در 
رده چهارم آسیاست اما می تواند به عنوان نفر برتر آسیا راهی ریو شود. فرزاد باهر ارسباران نیز به دلیل آسیب دیدگی مچ پا از 

حضور در این رقابت ها بازماند. آخرین رقابت انتخابی المپیک در کره جنوبی برگزار می شود.

شمشیربازان ایران به دنبال قطعی كردن ۲ سهمیه المپیک پرواز فرنگی کاران برای قهرمانی آسیا

نخستین مسابقه رسمی »بنا« بعد از اتفاق تلخ قزاق

خواندنی از ورزش ایران

* وزیر ورزش و جوانان در احکامی جداگانه دبیر و کارشــناس خبره فدراســیون والیبال را منصوب کرد. از سوی دکتر محمود 
گودرزی، محمود افشاردوست به عنوان دبیر و خسرو ابراهیم به عنوان کارشناس خبره فدراسیون والیبال منصوب شدند.

* محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون تیر و کمان گفت: هیچ ملی پوشی گارانتی و ضمانتی برای ماندن در تیم  ملی 
ندارد و تنها با برگزاری ر قا بت های انتخابی نفرات اصلی تیم  ملی ریکرو و کامپوند زنان و مردان مشخص می شود.

* »فدراسیون کشتی مجارستان« میزبانی رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان در سال 2016 میالدی را بر عهده 
گرفت تا پس از دو سال از آغاز این مسابقات که با ابتکار و میزبانی ایران انجام شد، میزبانی این رقابت ها، با اعالم تقاضای میزبانی 

از سوی سایر فدراسیون ها، جایگاهی جهانی پیدا کند.
* ورزشــگاه پنج هزار نفری خاتم االنبیاء بوکان فردا سه شــنبه با حضور محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان، 
مصطفی مدبر مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و جمعی از مسئوالن استان آذربایجان غربی 
رسما به بهره برداری می رسد.برای ساخت استادیوم خاتم االنبیاء بوکان، بیش از 142 میلیارد ریال هزینه شده است.

* در پایان رقابت های بین المللی جام کشتی گیران و مربیان برتر اوکراین که روزهای 24 و 25 بهمن ماه در شهر کیف برگزار 
شــد، آزادکاران ایران صاحب 2 مدال طال )مهران نصیری در 61 و پیمان یاراحمدی در 74 کیلوگرم(، یک مدال نقره)ســعید 
داداش پور در 70 کیلوگرم( و یک مدال برنز)رضا بیات در 86 کیلوگرم(شدند و فرنگی کاران نیز 2 مدال طال )عظیم گرمسیری 
در 71 و مهدی فالح در 80 کیلوگرم( و ســه مدال برنز)داود اخباری در 85، مصطفی صالحی زاده در 98 و بهنام مهدی زاده 

در 130 کیلوگرم( از آن خود کردند.

»به نام خدای مدافعان حرم«
سالم و دورد به پیشگاه آقا امام زمان)عج( سالم 
به نایب آقا، عشقم آقاسیدعلی خامنه ای، رهبر دوران. 
سالم بر روح حضرت امام، شهدا، شهدای مدافع حرم 
و سالم به مادرم... )دستت رو می بوسم( که جز روح 
و دم هیچکس جز تو،  آدم ساز نیست؛  شیر حاللی که 
شما و پدرم به من دادید تا ابد مرا مدیون شما خواهد 

کرد، باشد که جبران کنم.
ما را مدافعان حرم آفریده اند/ از بهر پاره پاره شدن آفریده اند

عازم سفری هستم، به رسم مسلمانی چند خطی را در کمال صحت جسمی و 
روانی از خود به یادگار می گذارم.

خیلی وقت بود که نفس کشیدن تو این هوا برام سخت شده بود. هوایی پر از 
ریا، دروغ، نفاق و دورویی و گاهی این هوا رو خودم تأثیر میذاشــت، برای کمال و 
رســیدن به کمال راهی جز رفتن نیست و عبور کردن از تن و نفس. که اگر بمانی 
اســیر نفس می شوی؛ و من هم خسته شدم از نشستن، از کسالت از خمودی و از 
یکنواختی. از این که بشــینم و هر روز خبر شهادت دوستام، و هم  لباسامو بشنوم 

تا این که مجال فراهم شد.
از همه کســایی که توی این 26 ســال و 6 ماه و 15 روز برام زحمت کشیدن 
ممنوم و از همشون همین جا حاللیت می طلبم. از رفیق و نارفیق، از دوست و از... 
و دست همشون رو می بوسم و بازم حاللیت می خوام. از مادرم حاللیت می خوام که 
فرزند خلفی براش نبودم و به خاطر برخی کارام، منو ببخشه و ازش می خوام که در 
نبود من بی قراری نکند جون همچون بی ارزشی چون من فدای خانم حضرت زینب، 
که دسته گالی اهل بیت، ارزششون بیشتر بود یا من که فدایی خانم هستم و ازش 
می خوام خانم حضرت زینب رو الگو و اسوه خودش قرار بده. باشه که حضرت زهرا 
عنایتی بکنه و به اون هدفی که به خاطرش آمدم تو ســپاه برســم، تنها یک هدف 
هرچه را خواستم از فضل تو گیرم آمد/ مانده بی سر شدنم در ره زینب)س( یا رب

به قول ســردار همدانی اگر دوست داشــتین برام یک روز روزه بگیرید و یک 
نماز بخوانید.

سعید علیزاده- 1394/9/7

از نوشته شهید مدافع حرم »سعید علیزاده«

آنچه می خواستم از فضل تو گیرم آمد!
باوجود گذشت یک هفته از تخصیص بودجه کمیته 
ملی المپیک هنوز پولی به حساب فدراسیون ها واریز 
نشــده؛ دلیل هم امتناع خزانه دار مستعفی از امضای 
چک ها به خاطر ورود سازمان بازرسی و فرار از »تخلف« 

است!
پس از ماه ها باالخره هفته گذشــته از سوی خزانه دولت 
بخشی از بودجه کمیته ملی المپیک در اختیار این کمیته قرار 
گرفت. البته در مورد رقم دقیق بودجه تخصیص داده شــده 
به کمیته ملی المپیک هیچ اطالع رســانی از سوی مسئوالن 
مربوطه انجام نشده اما گفته می شود این بودجه رقمی بین 10 
تا 15 میلیارد بوده که شــاید با توجه به زمان موجود و فاصله 
باقی مانده تا المپیک ریو، مشــکالت مالی فدراسیون ها، نیاز 
آنها به برگزاری اردوهای آماده ســازی و ....  خیلی قابل توجه 
نباشد اما به هر حال با این مبلغ هم باری از دوش فدراسیون ها 

برداشته می شود البته اگر به آن دسترسی پیدا کنند.
مســئوالن کمیته ملی المپیک برای دسترســی سریعتر 
بــه بودجه، طی ماه های گذشــته رایزنی های زیادی با رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور انجام 
دادند و حتی تا گرفتن دســتور مســاعد وی به خزانه دولت 
برای تســریع تخصیص بودجه ورزش در کمیته ملی المپیک 
هــم پیش رفتند با این حال و با وجود گذشــت یک هفته از 
تخصیص این بودجه هنوز پولی به فدراســیون ها داده نشده 

چون چک های کمیته ملی المپیک یک امضا کم دارد!
امتناع خزانه دار مستعفی

 از امضای چک های کمیته ملی المپیک
در همین خصوص روز گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی 
مدعی شد که در بخش نهم از اساسنامه کمیته ملی المپیک که 

مربوط به »امور مالی« است و در ماده 38 این بخش تاکید شده: 
»اســناد و تعهدات مالی کمیته و نیــز انجام هزینه ها با امضای 
ثابت خزانه دار، به همراه امضای رئیس و یا دبیرکل کمیته معتبر 
خواهــد بود«؛ این بند قانونی لــزوم امضای خزانه دار برای رد و 
بدل شــدن چک و دیگر اسناد مالی در کمیته ملی المپیک را 
می رساند این در حالی اســت کمیته ملی المپیک خزانه داری 
نــدارد تا چک ها را امضا کند؛ خزانه دار مســتعفی هم به خاطر 
»ورود سازمان بازرسی کل کشور« دیگر زیر بار این کار نمی رود.
البته محمدعلی شجاعی تا همین دو سه ماه پیش با وجود 
استعفا چک های کمیته ملی المپیک را امضا می کرد - که البته 
بر همین کار به خاطر غیرقانونی بودن آن انتقاداتی وارد بود - 
اما ظاهرا سازمان بازرسی کل کشور اخیرا به این موضوع ورود 

کرده و تاکید کرده که امضای خزانه دار مستعفی پای چک های 
کمیته ملی المپیک تخلف محسوب می شود. شجاعی هم برای 
فرار از اعالم جرم بر علیه خودش، از امضای چک های کمیته 

ملی المپیک حتی در این مقطع زمانی امتناع کرده است.
حاال این مســئله مشکل جدیدی پیش روی کمیته ملی 
المپیک و همچنین فدراســیون ها قرار داده اســت؛ چک های 
کمیتــه زمانی معتبر خواهد بود که امضای خزانه دار به عنوان 
امضــای ثابت پای آن دیده شــود در حالیکه امتناع خزانه دار 
مســتعفی - که البته قانونی هم اســت - این اعتبار را از این 
چک ها می گیرد و همین مسئله تنگاهای مالی فدراسیون ها را 

با وجود تخصیص بودجه ادامه دار کرده است.
به هر حال محمدعلی شــجاعی خیلی پیش از این بارها 

در مصاحبه هــای خود اعالم کرده بود با اعالم اســتعفا، دیگر 
مســئولیتی در کمیته ملی المپیک نــدارد. عالوه بر این و به 
لحاظ قانونی هم وی دیگر حقی برای امضا ندارد؛ پس امتناع 
وی بــرای امضا کامال قانونی اســت نه امضایــی که تا همین 

چندی پیش به صورت غیرقانونی انجام می شد.
کوتاهی که تبعات آن گریبانگیر

 فدراسیون ها شده است
محمدعلی شجاعی ششم آبان ماه و پس از نزدیک به دو 
سال حضور در کمیته ملی المپیک به عنوان خزانه دار، از این 
سمت اســتعفا داد اما با وجود گذشت نزدیک به چهار ماه از 
این کناره گیری  هنوز هیچ تصمیمی  در رابطه با آن و حداقل 
مشخص کردن سرپرستی برای این مسئولیت گرفته نشده و  
تبعات این کوتاهی حاال گریبانگیر فدراســیون هایی شده که 

المپیک ریو را در پیش دارند. 
به هر حال اساســنامه کمیته ملــی المپیک هم در ماده 
16 به صراحت اعالم کرده در شــرایطی که به فعالیت هر یک 
از اعضای هیئت اجرایی پیش از پایان دوره چهارســاله آنها با 
کمیته ملی المپیک »به هر دلیلی و از جمله اســتعفا« پایان 
داده شــود، هیئت اجرایی باید با تصویب دو سوم اعضا نسبت 
به انتخاب جایگزین موقت اقدام کند تا مجمع برگزار شــده و 
انتخابات الزم برای پســت مربوطه انجام شود. اگرچه در این 
ماده و در مورد اســتعفای اعضای هیئت اجرایی آمده اســت 
»در صورتیکه عدم دخالت هر گونه عوامل و یا مقررات خارج 
از کمیته در رابطه با اســتعفای به عمــل آمده محرز گردیده 
باشــد«؛ اما به هر حال بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه باید 
یک تصمیم گیری و جمع بندی در این زمینه می شــد تا خود 

مسئوالن مربوطه با مشکالت امروز مواجه نمی شدند.

اتفاقات عجیب و غریب در فاصله 5 ماه مانده به المپیک

کمیته ملی المپیک نمی تواند به فدراسیون های ورزشی پول بدهد!

سعید مالیی نماینده وزن 81- کیلوگرم جودوی ایران با مدال برنز 
خود در مســابقات اتریش و یک پله صعود در رنکینگ جهانی کماکان 
سهمیه المپیک را بدست آورده است و جواد محجوب نیز تنها یک گام 

تا المپیکی شدن فاصله دارد.
22 نفــر در هر وزن از طریق رنکینگ فدراســیون جهانی جودو می توانند 
صاحب سهمیه المپیک شوند که این سهمیه ها براساس آخرین رنکینگی که در 
ماه می 2016 میالدی منتشر می شود، به جودوکاران برتر اختصاص خواهد یافت. 
در جدیدترین رنکینگ اعالم شــده از سوی فدراسیون جهانی جودو که پس از 
تورنمنت اتریش منتشر شد، سعید مالیی با 580 امتیاز و یک پله صعود نسبت 
به رنکینگ قبلی که هفته گذشته منتشــر شد در رده 34 وزن 81 - کیلوگرم 
قرار گرفت و با توجه به اینکه هر کشور تنها یک نماینده می تواند در هر وزن در 
رقابت های المپیک داشــته باشد، با حذف کشورهای تکراری، مالیی در رده 21 
این رنکینگ قرار می گیرد و تا این لحظه می تواند در رقابت های المپیک نماینده 
ایران باشد.مالیی در رقابت های بین المللی اتریش موفق به کسب مدال برنز این 
رقابت ها شــد.جواد محجوب نماینــده وزن 100- کیلوگرم ایران نیز با عملکرد 
خوب خود در تورنمنت اتریش و کسب مدال طالی این رقابت ها با یک پله صعود 
با 646 امتیاز در رتبه 31 وزن رنکینگ جهانی جای دارد. با حذف کشــورهای 
تکــراری در این وزن، محجوب در رده 24 دنیــا قرار می گیرد. محجوب در این 
رنکینگ تنها 30 امتیاز نیاز دارد تا دو رقیب ازبک و اماراتی خود را کنار بگذارد و 
با کسب موفقیت در تورنمنت بعدی تنها یک گام تا المپیکی شدن فاصله خواهد 
داشت. البته این مهم به شــرط حفظ جایگاه محجوب در رنکینگ تا پایان ماه 
می 2016 است. مسابقات بعدی که دو نماینده ایران برای ارتقای جایگاه خود در 

رنکینگ جهانی در آن شرکت می کنند مسابقات آلمان خواهد بود.

تیم ملی دوومیدانی فردا راهی دوحه می شود

محجوب به سهمیه المپیک نزدیک تر شد

کاشانی: بهترین پاداش برای بازیکنان احترام جامعه است
 رئیس هیئت مدیره باشگاه پر ســپولیس درباره پرداخت پاداش به مربیان 
و بازیکنان این تیم، پس از نتایــج اخیر، گفت: بهترین پاداش برای آنها احترام 
جامعه اســت و نباید آنها را با پول مقایســه کنیم. جعفر کاشانی درباره تمدید 
قــرارداد برانکو ایوانکوویچ نیز خاطر نشــان کرد: هنوز هیچ اقدام خاصی در این 
زمینه نشده است و فقط صحبت هایی را در هیئت مدیره انجام داده ایم. فعال زمان 
خوبی برای صحبت در این باره نیســت.رئیس هیئت مدیره باشگاه پر سپولیس 
درباره پرداخت بازیکنان به مربیان پر سپولیس در پی نتایج خوب این تیم، تاکید 
کرد: شــخصیت بازیکنان و مربیان را با پول مقایسه نکنید. بهترین پاداش برای 

آنها احترام جامعه است و این پاداش تا سال های سال برای آنها باقی می ماند.
افشارزاده: کسانی که علیه من شعار دادند استقاللی نبودند

مدیر عامل باشگاه اســتقالل در واکنش به سؤالی درباره کسانی که علیه او 
در بازی اســتقالل و نفت شعار می دادند، گفت: ما وظیفه داریم به نحو مطلوب 
کارمان را پیش ببریم و من فکر می کنم کسانی که علیه من شعار دادند هوادار 
استقالل نبودند. یکســری مشکل پیش آمده ولی باید توجه کنیم که تا همین 
هفته قبل ما صدر جدول بودیم. بهرام افشارزاده در پاسخ به این سوال که آیا از 
نتایج تیمش راضی است؟ گفت: سابقه مان روشن است و من کار خودم را انجام 
می دهم اما درباره ســؤال تان باید بگویم که چرا از نتایج راضی نباشم. یک بازی 

باختیم و اتفاقی نیفتاده است.
واکنش خلعتبری به خط خوردنش از لیست سپاهان

مهاجم ســپاهان گفت: من به نظر اســتیماچ احترام می گذارم اما اگر بحث 
ســرماخوردگی بود به جز من 5-4 نفر دیگر هم ســرما خورده بودند.محمدرضا 
خلعتبری درباره اینکه شنیده می شود مدیران و کادر فنی سپاهان قصد دارند به 
همراه عقیلی، شــما و نویدکیا را نیز از تیم کنار بگذارند، گفت: اگر باشگاه چنین 
تصمیمی را بگیرد، نظر آنهاست و نمی شود در موردش صحبت کرد. با این حال 
در این خصوص کســی هنوز حرفی به ما نزده و فکر نمی کنم چنین شــایعه ای 
صحت داشته باشد. وی افزود: البته برای دیدار با تراکتورسازی بنده در لیست 18 
نفره سپاهان حضور ندارم و با تیم به تبریز نخواهم رفت. من به همراه 4-3 بازیکن 
دیگر ســرماخوردگی داریم اما  نظر سرمربی تیم این است که در این مسابقه به 
میدان نروم. بر همین اساس استیماچ در تماسی که با من داشت اعالم کرد که در 
لیســت 18 نفره دیدار با تراکتورسازی نیستم و بهتر است برای دیدارهای بعدی 

سپاهان به خصوص دیدارهای آسیایی این تیم، استراحت کرده و آماده باشم.
برگزاری بازی سایپا و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی

دیدار تیم های سایپا و پرسپولیس قرار است در ورزشگاه آزادی برگزار شود. 
در حالی که تیم فوتبال سایپا روز پنجشنبه قرار است از پرسپولیس میزبانی کند 
پس از کش و قوس های فراوان مســئوالن این باشــگاه تصمیم گرفتند با دیدار 
تیم شان برابر پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی برگزار کنند. این دیدار ساعت 16 

روز پنجشنبه برگزار خواهد شد.
کناره گیری استیلی از سرمربیگری ملوان

سرمربی ملوان پس از نتایج ضعیف اخیر از هدایت این تیم استعفا داد. پس 
از نتایج نه  چندان خوب ملوان در هفته های گذشــته دیروز حمید اســتیلی در 
تمرین ملوان حاضر شــد و پس از خداحافظی با بازیکنان و اعضای این تیم به 
همــراه کادرفنی اش از ادامه حضور در این تیم کناره گیری کرد. عالوه بر حمید 
استیلی، پایان رافت و مهدی حسینی نسب مربیان ملوان نیز از بازیکنان و اعضای 
کادرفنی این تیم خداحافظی و اعالم استعفا کرده اند. تیم فوتبال ملوان در پایان 

هفته بیستم لیگ برتر با 20 امتیاز در رده دوازدهم قرار گرفته است.
فوتسالیست های ایران ششم جهان و اول آسیا

در جدید ترین رده بندی تیم های ملی فوتســال جهان، ایران در رتبه ششم 
جهان و اول آســیا قرار گرفت. جدیدترین رنکینگ تیم های ملی فوتسال جهان 
اعالم شــد که تیم ایران بدون تغییر نسبت به ماه دسامبر در رتبه ششم جهان 
و اول آســیا قرار گرفت. در این رده بندی تیم ملی اســپانیا قهرمان اروپا، برزیل 
قهرمان آمریکای جنوبی و روســیه نایب قهرمان اروپا در رتبه های اول تا ســوم 

قرار گرفتند.
واگذاری دو مجموعه ورزشی پایتخت به سرخابی ها

دیروز شهرداری تهران طی مراسمی با حضور محمدباقر قالیباف شهردار تهران 
رسما مجموعه های ورزشی امام رضا )ع( و شهید کاظمی را به دو باشگاه استقالل 
و پرسپولیس واگذار کرد.شهرداری تهران این دو مجموعه ورزشی را که از ماه های 
گذشــته پیگیری واگذاری آن را به دو تیم سرخابی پایتخت انجام داده بود، دیروز 
در این مراســم واگذار کرد. مراســم دیروز در برج میالد بــا حضور اهالی ورزش، 
مســوالن شهرداری، شورای شــهر و... برگزار شــده و بهره برداری از دو مجموعه 
ورزشی شهید کاظمی و امام رضا)ع( به مدت پنج سال به سرخابی ها واگذار شد.

اهواز - خبرنگار کیهان:
امام جمعه موقت اهواز با اشــاره بــه عدم احراز 
صالحیت خود گفت: آنچه که باید برای آن تالش کنیم 
اعتالی جمهوری اســالمی اســت. مخالفت با شورای 
نگهبان و تضعیف نهادهای دســت اندرکار انتخابات در 
شرایط فعلی صحیح نیست و من آن را خیانت می دانم.

حجت االسالم والمســلمین سیدابوالحسن حسن زاده در 
شــورای اداری شهرستان اهواز با اشــاره به نزدیک شدن به 
انتخابات مجلس خبرگان و شــورای اســالمی بر لزوم رعایت 
حق النــاس در جریانات انتخاباتی تاکید کــرد و افزود: باید از 
ورود افــراد نااهلی که صالحیــت ورود به این عرصه را ندارند 

جلوگیری شود.
امام جمعه موقت اهواز با اشــاره بــه فرموده رهبر معظم 
انقــالب دراین باره کــه حضور حداکثری مــردم در انتخابات 
مشروط به رعایت حق الناس است بر توجه به اصل قانون گرایی 
تاکید کرد و گفت: قانون را باید بپذیریم و حتی اگر احســاس 
کنیم در اجرای آن نیز اشتباهاتی رخ داده است در چارچوب 

قانون عمل کنیم.
حسن زاده با بیان اینکه آنچه در فتنه 88 اتفاق افتاد نتیجه 
قانون گریزی بود عنوان کرد: نظام جمهوری اســالمی، قانون 
اساســی همه ما است و اگر حقی از کسی ضایع شده باشد در 
دنیا و یا آخرت عواقب آن را خواهد دید. وی با اشاره به اینکه 
در بیان حل مشکالت مردم و رفع آنها نباید سیاه نمایی کنیم 
افزود: در استان خوزستان اقوام مختلفی وجود دارد که در این 
برهه زمانی با طرح مســائل قومیتی و اختالف افکنی بین آنها 

زمینه  سوءاستفاده دشمن فراهم خواهد شد.

امام جمعه موقت اهواز:

مخالفت با شورای نگهبان 
خیانت به نظام است مشهد- خبرنگار کیهان:

فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه پاسداران 
گفت: ایران امروز بزرگترین قدرت نظامی منطقه 
اســت و ما بیش از 85 درصد نیازمندی های 

اساسی خود را در داخل تامین می کنیم.
سرتیپ امیرعلی حاجی زاده در جمع دانشجویان 
دانشکده فنی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: امروز در 
حوزه تامین تسلیحات وابستگی نداریم و موشک های 

ما از ایده تا محصول کامال ایرانی هستند.
وی افــزود: در بقیه موارد نیــز در مراحل نهایی 
تحقیقات هستیم و می توانیم بگوییم خودکفا هستیم.

او ادامه داد: ما با تکیه بر توان داخل، کار و تالش 
جهادی و کمک نیروهای دلسوز به توانمندی در منطقه 
دست یافته ایم که ما را در بخش تامین تسلیحات غیر 

وابســته کرده است و اکنون موشک های ما از ایده تا 
محصول کامال ایرانی هستند.

به گفته وی ســاخت ده ها رادار از جمله کاشف1، 
کاشف 2 و رادار غدیر نشانگر دستیابی ما به تکنولوژی 

و توانمندی در این زمینه است.
حاجی زاده با اشــاره به توان باالی موشکی ایران 
در منطقه هم،  گفت: امکانات پدافندی ما به  اندازه ای 
است که جواب رژیم صهیونیستی را بدهیم، اما رژیم 

صهیونیستی در قد و قواره این جنگ ها نیست.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در ادامه با اشــاره به تالش برای حفظ امنیت کشور 
گفت: دشمن در حال تالش برای نفوذ به کشور است.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه در بخش دیگری 
از ســخنانش با اشاره به تالش های دشمنان در ایجاد 

ناامنی در کشــور گفت: در حوزه نظامی آمریکایی ها 
چندین بار تالش کرده و به منطقه آمده اند، اما توانی 
در مقابل ایران ندارند و نمی توانند کاری انجام دهند؛ 
آن ها جرات درگیری نداشــته و جســارت این کار را 
ندارند. وی از »نفوذ« به عنوان رویکرد خصمانه دشمن 
در برابر انقالب اسالمی یاد کرد و با بیان اینکه دشمن 
در ارتباط با ما قادر به انجام هیچ کاری از بیرون کشور 
نیست، گفت: آن ها قصد دارند با ورود به داخل و نفوذ 
در مراکز قدرت و همچنین دسترســی به عده ای که 
می توانند تصمیم ساز و تصمیم گیر باشند، نقشه خود 

را دنبال کنند.
وی گفــت: هر زمانی که ما یک پرتاب موشــکی 
داریم، هواپیماهای جاسوسی دشمن به کار می افتد و 
بنابر این دشمنان به کمتر از نابودی ما قانع نیستند.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران:

موشک های ما از ایده  تا محصول كامال ایرانی است

پس از 4 سال پای اولین کشتی های نفت کش 
اروپایی به پایانه خارگ به عنوان بزرگ ترین پایانه 

نفتی ایران در خلیج فارس باز شد.
به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر به نقل از روابط 
عمومی پایانه های نفتی ایران براین اساس هفته جاری با 
ورود سه کشتی نفت کش تحت اختیار شرکت های لوک 
اویل روســیه، توتال فرانسه و کپسای اسپانیا به منظور 
صادرات حدود چهار میلیون بشــکه نفت، پس از حدود 
چهار ســال بار دیگر پای اولین کشــتی های نفت کش 

اروپایی به پایانه خارگ به عنوان بزرگ ترین پایانه نفتی 
ایران در خلیج فارس باز شد.

از سوی دیگر با توجه به بازاریابی های انجام گرفته 
پیش بینی می شــود تا پیش از پایان سال جاری تعداد 
دیگری از کشتی های نفت کش اروپایی به منظور انتقال 
نفت خام ایران به بازار اروپا در پایانه های نفتی کشــور 

لنگراندازی کنند.
در شــرایط فعلی عالوه بر این سه شرکت اروپایی، 
شرکت های انی و ساراس ایتالیا، ویتول سوئیس، »ام او ال« 

مجارستان، روس نفت روسیه و چندین شرکت انگلیسی، 
اسپانیایی و ایتالیایی دیگر هم خواستار واردات نفت شده 
و مذاکرات خود را با شرکت ملی نفت ایران آغاز کرده اند.

همچنین در طول حدود یک ســال گذشته تاکنون 
کشتی های نفت کش ژاپن و چین برای انتقال و صادرات 
نفت ایران بارها در پایانه های نفتی کشــور پهلوگیری 
کرده اند و در شــرایط فعلی توان عملیاتی صادرات نفت 
خــام ایران به بیش از 6 میلیون بشــکه در روز افزایش 

یافته است.

ورود نفت كش های غول پیکر اروپایی به سواحل خارگ

با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر، 3هزار و 882 
واحد مسکن مهر در استان اردبیل به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، در مراسم افتتاح واحدهای مسکونی 
مهر که دیروز در اردبیل برگزار شــد، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن 
مهر اظهار کرد: اســتان اردبیل جزو پنج استان موفق کشور در احداث و تکمیل 

واحدهای مسکونی مهر است.
احمد اصغری مهرآبادی تصریح کرد: در این استان 52 هزار واحد مسکونی 
مهر قرار بود احداث شود که تاکنون 48 هزار واحد آن تکمیل و تحویل متقاضیان 
شــده اســت که 4 هزار واحد از مسکن مهر باقی مانده سال آینده در این استان 

تحویل متقاضیان می شود.
وی افزود: قرار اســت 3 هزار واحد از این تعداد تا پایان خرداد ماه تکمیل و 
یک هزار واحد دیگر نیز تا شهریور ماه به بهره برداری برسد تا سال آینده پرونده 

مسکن مهر استان به طور کامل بسته شود.
اصغری مهرآبادی با یادآوری اینکه با تخصیص منابع و پیگیری مســئوالن 
اســتان اردبیل احداث زیرســاخت ها نیز در این حوزه به سرعت در حال انجام 
است، از افتتاح دو واحد مسجد در مسکن مهر پارس آباد و مشگین شهر خبر داد.

وی اضافه کرد: تالش ما بر این است تا در سطح کشور مساکن مهر به شکل 
کامل در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. همزمان با افتتاح این واحدهای مسکونی، 
ساختمان جدید ارزش افزوده امور مالیاتی استان اردبیل نیز به بهره برداری رسید.

با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی:
۳ هزار و ۸۸۲ واحد مسکن مهر
پیکر آیت اهلل حاج سیدمهدی حسینی تاشی امام جمعه موقت سابق در اردبیل به بهره برداری رسید

شاهرود تشییع و به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، آیت اهلل حاج سیدمهدی حسینی تاشی 
روز یکشــنبه در 84 سالگی به علت کهولت ســن و بیماری در بیمارستان امام 
حســین شاهرود درگذشت. در این مراسم مردم، فرماندار، امام جمعه و طالب و 
روحانیون شاهرود و جمعی از علمای حوزه های علمیه مشهد و قم حضور داشتند.

آیت اهلل سیدمهدی حسینی تاشی در سال 1310 در روستای تاش شاهرود 
دیده به جهان گشود و با حضور در کالس های درس علمای بزرگ جهان تشیع، 
آیات عظام امام خمینی)ره(، ســیدمحمود شاهرودی، خویی، زنجانی و حلی به 
مقام اجتهاد رســید. وی پس از تحصیل در حوزه های علمیه مشــهد مقدس و 
نجف اشــرف، به زادگاه خود شاهرود بازگشــت و در مبارزه با رژیم ستمشاهی 

نقش مهمی را ایفا کرد.
آیت اهلل حسینی تاشی  پس از پیروزی انقالب اسالمی مسئولیت دادگستری 
شاهرود را برعهده داشت، سال ها امام جمعه موقت شاهرود بود و در حوزه علمیه 

شاهرود تدریس می کرد.

1600 کیلومتر آزادراه در کشور در دست ساخت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، معاون ساخت و توسعه آزادراه های 
شــرکت زیربناهای حمل و نقل کشور دیروز در حاشیه بازدید از 11کیلومتر 
باقیمانده آزاد راه رشت - قزوین گفت: صنعت حمل و نقل ایران نیازمند 10هزار 
کیلومتر آزادراه اســت که تاکنون 2 هزار و 350 کیلومتر ساخته شده و زیر 

بار ترافیک رفته و 1600 کیلومتر در دست ساخت است.
نوری با اشــاره به اینکه ساخت سه هزار و 500 کیلومتر آزادراه در سال 
95، در قالب 22 طرح  تصویب شــد، افزود: برای ســاخت این مقدار آزادراه،  
چهار هزار و 400 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی ها و 25 هزار میلیارد ریال 

اعتبار حاصل از فروش اوراق مشارکت، پیش بینی شده است.
وی به ساخت 11 کیلومتر باقیمانده آزادراه رشت - قزوین اشاره کرد و 
گفت: تاکنون با هزار میلیارد ریال هزینه این طرح 60 درصد پیشرفت دارد.

معاون ساخت و توسعه آزاد راه های شرکت زیربناهای حمل و نقل کشور 
گفت: ســه هزار و 200 متر از 11 کیلومتر باقیمانده  آزادراه رشت - قزوین، 

تا نوروز سال آینده به زیر بار ترافیکی می رود.
آزادراه رشــت - قزوین 138 کیلومتر طول دارد که 127 کیلومتر آن به 

زیر بار ترافیک رفته است.

پیکر آیت اهلل حاج سیدمهدی حسینی تاشی
در شاهرود تشییع شد

۱600 کیلومتر آزادراه
 در دست ساخت است


