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اخبار کوتاه از فوتبال

ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی کشــورمان پس از بازگشت به ایران گفت 
پیش از شروع مسابقات می دانسته  که تیم تحت رهبری اش قهرمان آسیا می شود.

احد پازاج دیروز در گفتگویی در خصوص قهرمانی تیم ملی کشــتی فرنگی 
کشــورمان در مســابقات قهرمانی آســیا به ارزیابی پرداخت کــه گزیده ای از 

صحبت های وی در ادامه می آید:
* خوشحال هستم که تیم ایران با اعتماد به جوان ها به عنوان قهرمانی رسید 

و نشان دادیم که با وجود جوانی باز هم در آسیا حرف اول را می زنیم. 
متأسفانه در روز اول با مصدومیت عابدین زاده بدشانسی آوردیم و تیم لطمه 
خورد. هرچند که حاجی پور هم در حد انتظار ظاهر نشــد، اما در روز دوم در هر 
پنج وزن بچه ها واقعا کشــتی های خوبی گرفتند و ثابت کردند قابلیت های باالیی 

دارند و قابل اعتماد هستند.
*تا جایی که امکان داشــت در تمام اوزان از کشــتی گیران جوان اســتفاده 
کردیم، اما در 59 کیلوگرم بهتر از حاجی پور نداشتیم. در سنگین وزن هم بهترین 
کشــتی گیر ما باباجان زاده است. باید به بشیر بیشتر فرصت دهیم و برای رسیدن 

به آمادگی مطلوب نیاز به زمان و تمرینات بیشتر دارد.
*من قبل از مســابقات نیز می دانستم که تیم ایران قهرمان آسیا خواهد شد 
اما به دلیل اینکه کشــتی گیران دچار غرور نشوند و حریفان را دست کم نگیرند 
گفتم مشــخص نیست که قهرمان شــویم تا به این ترتیب همه با تمام قوا روی 

تشک حاضر شوند.
* باید کشتی گیران برای مســابقات انتخابی تیم ملی آماده شوند تا بتوانند 
با قدرت در این مســابقات شــرکت کنند. امیدواریم با وجود چنین جوان هایی و 
استفاده از نفرات با تجربه تیم یک دستی را در مسابقات جهانی الس  وگاس آمریکا 

در اختیار داشته باشیم و بار دیگر عنوان قهرمانی سال گذشته را تکرار کنیم.
* سال، سال المپیک است و تمامی مهره ها باید تالش خود را انجام دهند تا 

برای مسابقات المپیک با آمادگی حاضر شویم.
* تداوم این قهرمانی و موفقیت آرزوی من اســت و امیدوارم بتوانیم همین 
روند خوب را ادامه دهیم و با برطرف کردن برخی نقاط ضعف در جهان همچنان 

یکه تاز باشیم.

تشییع شهدا همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم)ع(
 هویت پیکرهای مطهر 9 شهید اصفهانی 

و زنجانی مشخص شد
اصفهان - خبرنگار کیهان:

هویت پیکر مطهر 6 شهید مفقودالجسد اصفهانی دوران هشت 
سال دفاع مقدس که به تازگی تفحص شده اند شناسایی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد شهید و ایثارگران استان اصفهان 
از 13 شهید دوران دفاع مقدس که اخیرا تفحص و تشخیص هویت شده اند 
6 شهید متعلق به استان اصفهان است که از این تعداد نیز 5 شهید متعلق به 

شهر اصفهان و یک شهید دیگر متعلق به شهرستان خوانسار است.
بنابــر همین گزارش شــهید عباس حاجی  رحیمــی فرزند خداکرم از 
شهرستان اصفهان، شهید حسینعلی ریاحی فرزند علیرضا، شهید نادر جاویدنیا 
فرزند کاظم، شهید نعمت ا... عطافر فرزند محمدعلی و شهید حسن حجاریان 
فرزند جواد از اصفهان و همچنین شــهید محمدصادق جنایی فرزند ماشا ا... 
از شهرستان خوانسار که در عملیات های مختلف دفاع مقدس به خیل شهدا 

پیوستند.
گفتنی است پیکر مطهر این 6 شهید در حال حاضر به اصفهان بازگشته و 
طی آئین ویژه ای روز پنجشنبه همزمان با سالروز شهادت امام موسی کاظم)ع( 

تشییع و در گلستان شهدای اصفهان به خاک سپرده خواهند شد.
شناسایی هویت 3 شهید زنجان

در زنجان نیز ســپاه انصار المهدی)عج( و بنیاد شهید این استان اسامی 
سه شهید مفقوداالثر عملیات خیبر را که به تازگی هویت آنها مشخص شده 

است اعالم کرد.
پیکر مطهر این ســه شهید به نام های پاسدار دوستعلی مقدم، بسیجی 
اروجعلــی ابوالفضلی زنجانی و ســیدجمال احمدی پس از 32 ســال عصر 

چهارشنبه هفته جاری به آغوش خانواده هایشان بازمی گردد.
بنابراین گزارش روز چهارشــنبه پیکر مطهر 2 شــهید گمنام دیگر نیز 

وارد زنجان خواهد شد.
هر 5 شهید دفاع مقدس در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت 
رســیده اند و قرار است روز پنج شــنبه مصادف با سالروز شهادت امام موسی 

کاظم)ع( تشییع شوند.
ورود پیکر مطهر 2 شهید گمنام به بیرجند

گزارش واحد مرکزی خبر از بیرجند نیز حاکی است پیکر مطهر دو شهید 
گمنام دیروز وارد بیرجند شده است. پیکر این شهدا در فرودگاه بیرجند مورد 
استقبال مسئوالن و یگان های نظامی و انتظامی خراسان جنوبی قرار گرفت 

و در دانشگاه های بیرجند تشییع شد.
پیکر مطهر این شهدا نیز روز پنج شنبه در بخش زهان زیرکوه تشییع و 

در آنجا به خاک سپرده خواهند شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی:
هیچ پزشکی به دلیل قصور درمانی 

در زندان نیست
رئیس سازمان پزشکی قانونی با تأکید بر رسیدگی به شکایات 
بیماران گفت: هیچ پزشکی تاکنون به دلیل قصور در درمان زندانی 

نشده است.
به گزارش ایرنا، احمد شــجاعی در کنگره بین المللی خون در یاسوج با 
اشاره به تحرکات برخی جریان ها علیه جامعه پزشکی در ماه های اخیر گفت: 
به دلیل برخی قصور پزشکی شکایاتی از جامعه پزشکان شد و در این فرایند 
درصد برخی عمل های جراحی با ریسک باال از سوی پزشکان نیز در این راستا 
کاهش یافته است. رئیس سازمان پزشکی قانونی عمده ترین شکایات ارسالی 
به پزشــک قانونی کشور را در زمینه تزریق خون نامتناجنس و بیماری های 
عفونی انتقال یافته از راه تزریق خون دانســت. رئیس انجمن پیوند ایران نیز 
در ایــن آیین موفقیت های ایران در پیوند اعضا را مرهون فرمان تاریخی امام 
خمینی)ره( دانست و افزود: این توفیقات در حالی است که ایران 600 سال 
قبل از میالد مســیح منشوری برای آزادی و کرامت انسانی تدوین کرده بود. 
ســید علی ملک حســینی اظهار کرد: ایران بزرگترین بخش پیوند عضو در 
خاورمیانه و جهان را دارد و این مهم دستاورد فرمان تاریخی امام خمینی)ره( 
در خصوص اهدای عضو اســت. رئیس انجمن پیوند ایران به نقش اعتقادات 
دینی و دین باوری در جامعه ایران اشاره کرد و گفت: 98 درصد مردم ایران 
برای پیوند بیماران مرگ مغزی همکاری دارند و این امر ناشــی از مســلمان 

بودن و با سواد بودن مردم دیندارماست.

روایت پورحیدری از لغو جلسه هیئت مدیره استقالل
جلســه هیئت مدیره استقالل به دلیل عدم حضور چند عضو، لغو شد. قرار 
بود هیئت مدیره استقالل دیروزجلسه مهمی تشکیل دهد اما این جلسه به دلیل 
عدم حضور چند عضو هیئت مدیره لغو شــد. منصور پورحیدری یکی از اعضای 
هیئت مدیره باشــگاه در مورد این موضوع می گوید: روز دوشــنبه با من تماس 
گرفتند و گفتند می خواهیم جلسه هیئت مدیره بگذاریم. من گفتم نمی توانم در 
جلسه شرکت کنم چراکه تیم من در لیگ دسته دوم بازی مهمی دارد. من مدیر 
فنی آلومینیوم اراک هستم. تا جایی که می دانم آقای نجف نژاد هم به دلیل فوت 
پدرش شمال بود و آقای صاحب پناهی هم اصال در ایران حضور نداشت.او ادامه 
می دهد:وقتی چند عضو هیئت مدیره نمی توانند در جلســه حضور داشته باشند 
طبیعی اســت که جلسه برگزار نشود. جلسه بعدی را می گذاریم برای زمانی که 
تکلیف استقالل و پرسپولیس مشخص شود و لیگ هم به پایان برسد. باید ببینیم 

چه اتفاقی می افتد بعد تشکیل جلسه می دهیم.
پاداش میلیاردی سپاهان در صورت قهرمانی

مدیران این تیم با مشــورت با حسین فرکی، ســرمربی سپاهان این طور 
تصمیم گرفته اند در صورتی که تیم فقط بتواند ســهمیه آســیا را کسب کند در 
حــدود 500میلیون تومان به کل تیم پاداش دهند ولی اگر بتوانند قهرمان لیگ 
برتر شوند حدود یک میلیارد تومان برای کل تیم پاداش در نظر می گیرند و دیگر 
پاداش کسب سهمیه داده نمی شود.باشگاه سپاهان نزدیک به 10 بازی است که 
بابت پیروزی ها با مشورت فرکی به بازیکنان این تیم پاداش نداده است و به همین 

دلیل چنین پاداش هایی را برای دو هدفی که در پیش گرفته اند در نظر دارند.
بررسی آخرین وضعیت سربازی ملی پوشان

رئیس سازمان تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پوالدی تا وقتی 
برنگردد و تکلیفش را مشخص نکند، نمی تواند تیم ملی را همراهی کند، اما رفیعی 
مشغول خدمت است و می تواند در تیم ملی حاضر شود.مهرعلی باران چشمه در 
مورد جلســه اش با مدیرکل حراســت وزارت ورزش در خصوص تعیین تکلیف 
ملی پوشانی که کارت  های شــان ابطال شده است، اظهار داشت: جلسه ای برگزار 
کردیم و قرار شد از سوی وزارت ورزش نامه ای برای ما بیاید تا در مورد این نامه، 
بررســی ها و پیگیری های الزم را انجام دهیم و در ســتادکل در مورد این افراد 
تصمیم گیری کنیم.باران چشمه در مورد آخرین وضعیت مهرداد پوالدی و سروش 
رفیعی گفت: پوالدی تا وقتی برنگردد و تکلیفش را مشخص نکند، نمی تواند تیم 
ملی را همراهی کند، اما رفیعی مشــغول خدمت اســت و می تواند در تیم ملی 
حاضر شود. در واقع آنهایی که به خدمت سربازی آمده اند مشکلی برای همراهی 
تیم ملی ندارند اما سایر بازیکنان که هنوز برای تعیین تکلیف نیامده اند، مطمئنا 

نمی توانند تیم ملی را همراهی کنند.
علی کریمی: مِن ۳7 ساله چرا باید به فوتبال برگردم؟

علی کریمی دیروز شــایعه بازگشتش به میادین فو تبا ل را نادرست خواند و 
گفت منطقی نیست که یک بازیکن در سن 37 سالگی به فو تبا ل بازگردد. وی در 
پاسخ به این سوال که شایعه شده کریمی قصد بازگشت به میادین را دارد و حتی 
این شــایعه قوت گرفته که می خواهد دوباره فصل بعد پیراهن پر سپولیس را بر 
تن کند گفت: اصال جور در نمی آید که بخواهم چنین تصمیمی بگیرم. یک وقت 
یک بازیکن 27 ساله تصمیم به خداحافظی می گیرد و بعد از یک سال پشیمان 
می شود، اما وقتی یک بازیکن 37 ساله از فو تبا ل می رود بعد از یک سال چگونه 
می تواند به فو تبا ل برگردد؟ این اصال منطقی نیست. کریمی در پایان گفت:مردم 
همیشه به من لطف داشته و دارند و من تنها شرمنده آنها هستم و قطعا نمی توانم 
لطف آنها را هیچ وقت جبران کنم. بعضی اتفاق ها می افتد که دســت ما نیست 
و پایان فو تبا ل هم از جمله همین موضوعات اســت. به  هر  حال یک روز دوران 

فو تبا ل یک بازیکن تمام می شود و این یک واقعیت است.
برگزاری فینال های جام حذفی در خرمشهر 

رئیس سازمان لیگ می گوید تاریخ فینال جام حذفی به هیچ عنوان تغییر 
نخواهد کرد. مهدی تاج درباره مخالفت باشگاه ذوب آهن با برگزاری دیدار فینال 
جام حذفی در روز یازدهم خرداد ماه، اظها ر کرد: ما چاره ای به جز برگزاری این 
دیدار در روز یازدهم خرداد نداشتیم. با طرف های مختلف هم مذاکره کردیم. ذوب 
آهن از این موضوع ناراحت اســت و ما ناراحتی آنها را درک می کنیم اما آنها هم 
باید بدانند که به جز یازدهم خرداد زمان دیگری نداشــتیم، بنا بر این همان طور 
که روز دوشــنبه اعالم شد دیدار فینال جام حذفی یازده خرداد برگزار می شود.

نایب رئیس فدراسیون فو تبا ل همچنین از برگزاری دیدارهای فینال جام حذفی از 
سال آینده در خرمشهر خبر داد و گفت: جام حذفی، جام آزاد سازی خرمشهر نام 
دارد، بنا بر این با توجه به مصوبه هیئت رییسه سازمان لیگ از سال آینده تمامی 
فینال های جام حذفی در خرمشهر برگزار می شود، مگر آن که به صورت استثنا 

زمین این شهر آماده نباشد.

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
رئیس فدراسیون فوتبال می گوید کی روش نه تنها از 
کار کردن در ایران دلسرد و ناامید نشده، بلکه مصمم تر 

از گذشته به کارش ادامه می دهد. 
اردوی یک هفته ای تیم ملی فوتبال کشورمان در ترکیه که 
پیش از اولین دیدار مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه و جام 
ملت های 2019 امارات مقابل ترکمنستان برگزار می شود، در 

یکی از باشگاه های مطرح این کشور برپا خواهد شد.
از همین رو کارلوس کی روش راهی ترکیه شده تا امکانات 
باشــگاه هایی را که برای میزبانی از تیم ملــی اعالم آمادگی 
کرده اند، از نزدیک بررســی کند. با توجه به اینکه اردوی تیم 
ملی در شهر استانبول برگزار خواهد شد، سه باشگاه بزرگ این 
شــهر از جمله بشیکتاش، فنرباغچه و گاالتاسرای می توانند از 

تیم ملی میزبانی کنند.
در ایــن بین احتمال اینکه اردوی تیم ملی در باشــگاه 
بشیکتاش یا فنرباغچه برگزار شود بیشتر از گاالتاسرای است. 
کی روش هم در سفر 4 روزه ای که دارد تمام شرایط را بررسی 
خواهــد کرد و امکانات این باشــگاه ها تأثیر زیادی در انتخاب 
ســرمربی تیم ملی خواهد داشت. اردوی تیم ملی در ترکیه از 
روز سه شــنبه 12 خردادماه آغاز می شود و به مدت یک هفته 

ادامه خواهد داشت. 
اما روز گذشته علی کفاشیان در تشریح آخرین شرایط تیم 
ملی فوتبال و کارلوس کی روش اظهار داشــت: چند پیشنهاد 

برپایی اردوی ملی پوشان فوتبال در ترکیه

حدیث دشت عشقکفاشیان:کیروشباقدرتبهکارشدرتیمملیادامهمیدهد

به یاد هنرمند شهید »سعید یزدان پرست«
ترکشدرچشمولبخندبرلب

 شــهید محمدســعید یزدان پرســت الریجانی، 
8تیرماه ســال 1346 در خانواده ای مذهبی در تهران 

متولد شد. 
 وی پس از اخذ دیپلم در رشتۀ معماری هنرستان 
به حوزه علمیه مجتهدی تهران رفت، اما چندی بعد 
عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد. سعید 1900 

روز را در کردستان گذراند. در سال 1368 در رشتۀ معماری و شهرسازی دانشگاه 
علم و صنعت مشغول تحصیل شد. آخرین پروژه  ای که در آن فعالیت کرد طرح 
توســعه حرم حضرت عبدالعظیم بود. سعید در هجدهم فروردین سال 1372 به 
منظور تهیه فیلمی مستند از تفحص شهدا با گروه روایت فتح به فکه رفت و دو 

روز بعد به همراه سید مرتضی آوینی در آسمان شهادت اوج گرفتند.
به حال شهیدان غبطه می خورد و همیشه می گفت: »خوشا به حال شهدا !« 

از اینکه نتوانسته با کاروان شهیدان همراه باشد سخت ناراحت بود. 
به همراه ســید مرتضی آوینی راهی فکه شد. اما هیچ کس نمی دانست او به 
همراه سید شهیدان اهل قلم، قهرمان واقعی می شود و با انفجار مین برجای مانده 

از دوران دفاع مقدس به ملکوت اعلی پر می کشد. برای بازی های دوستانه به فدراسیون فوتبال ایران شده است 
که ضمن هماهنگی برای برگزاری این دیدار قبل از ســفر به 
ترکمنستان، قرار است کی روش بررسی ها برای برگزاری کمپ 

تیم ملی در این شهر ترکیه را به عمل بیاورد. 
وی افزود:بــرای دیدارهای تدارکاتی تیم ملی در ترکیه، 

پیشــنهاداتی به فدراســیون فوتبال شده اســت. مهم ترین 
پیشنهادات ما از چند تیم آفریقایی است تا با آنها بازی دوستانه 
انجام دهیم که البته یکی از این کشورها کنیا بوده اما هنوز در 
مورد برگزاری این مسابقه دوستانه چیزی قطعی نشده است. 

کفاشیان در خصوص آخرین وضعیت کی روش و ماندن 

یا رفتن این مربی از فوتبال ایران نیز گفت:کی روش در ایران 
می ماند و به هیچ وجه قطع همکاری در دســتور کار نیســت. 
کی روش راهی ترکیه شده است تا محل اردوی بعدی تیم ملی 
در این کشــور را از نزدیک رویت کرده و هماهنگی های الزم 
برای برگزاری اردوی تیم ملی در ترکیه را به عمل بیاورد. واقعا 

نمی دانم دلیل این حرف ها چیست؟ 
یعنی کی روش به هیــچ وجه برای ادامه کار با تیم ملی 
ناامید و دلسرد نشده است؟! رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان 
در پاسخ به این پرسش می گوید: به هیچ وجه. او نه تنها دلسرد 
و ناامید نشده بلکه مصمم تر از گذشته به کارش ادامه می دهد. 
گفته بودم که بیماری ام را به او سرایت می دهم و همین موضوع 
نیز اتفاق افتاده و در حالی که شــاید خیلی ها نمی خواستند او 
در فوتبال ایران کار کند اما امروز امیدوارتر از همیشه در حال 

پیگیری برنامه های تیم ملی است. 
رئیس فدراسیون فوتبال درباره آخرین شرایط بازیکنان 
ســرباز فوتبال اظهار داشت: هر زمان که به ما اعالم شود برای 
حل مشکل سربازها جلسه خواهیم گذاشت و صحبت هایمان را 
می کنیم البته موضوعی که مسلم است این است که اگر کسانی 
که مشکل داشته باشند نمی توانند به اردوهای تیم ملی بیایند و 
حتی به تیم ملی نیز دعوت شوند. درباره آخرین شرایط پوالدی 
هم بگویم که چند روز قبل با او صحبت کردم و از ا و خواستم 
تــا به ایران برگردد. به صورت خیلی جدی به او پیغام دادم تا 

برگردد و در مورد وضعیتش تعیین تکلیف کند.

 شورای صدور رای ســتاد ملی مبارزه با دوپینگ )نادو( حکم محرومیت ورزشکاران متخلف و دوپینگی را 
اعالم کرد.

بر اساس اعالم دکتر رامین طباطبایی قائم مقام دبیرکل نادو، پس از طی مراحل قانونی احکام ورزشکاران متخلف به این 
شرح اعالم شد: پارسا معینی، سعید محمدی، وحید اسالمی علی آبادی  و محمدرضا مرادیان  )همگی از رشته بسکتبال(به دلیل 
استفاده از ماده ممنوعه استانوزولول هر کدام جداگانه به مدت دو سال یعنی از حضور در تمام مسابقات و فعالیت های ورزشی 
محروم شد. همچنین مجید صالحی برزگر)بسکتبال( به دلیل استفاده از ماده ممنوعه هیدروکلروتیازید تریامترن به مدت شش 
ماه از حضور در کلیه مسابقات و فعالیت های ورزشی محروم شد. در سایر رشته ها نیز بهمن جهاندیده از والیبال به دلیل استفاده 
از ماده ممنوعه دگزامتازون به مدت چهارماه و رهام پیروانی ازشنا به دلیل استفاده از ماده ممنوعه لتروزول به مدت دو سال از 
حضور در تمام مسابقات و فعالیت های ورزشی محروم شد. ضمن اینکه فرشید نادری )فوتبال( به دلیل استفاده از ماده ممنوعه 

تریامسینولون به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد.

10 سال و 10 ماه محرومیت برای 7 ورزشکار دوپینگی

مشخصشدنژیمناستهایاعزامیبهقهرمانیآسیا
از سوی کادر فنی تیم ملی ژیمناستیک نفرات اعزامی 
به مســابقات قهرمانی مردان آسیا جهت کسب سهمیه 

المپیک 2016 ریو اعالم شدند.
دومیــن اردوی تیم  ملی ژیمناســتیک برای شــرکت در 
مسابقات دانشــجویان جهان و قهرمانی مردان آسیا از امروز به 

مــدت 10 روز در کیش برگزار خواهد شــد. هادی خناری نژاد، 
ایمان خاموشی، محمد مهدی، احمد کهنی و نیما عزیزی چهار 
ژیمناست دعوت شده به اردوی تیم  ملی هستند. این اردو به طور 
پیوسته تا مســابقات قهرمانی مردان آسیا که ششم تا دوازدهم 
مرداد ماه در هیروشیما ژاپن برگزار می شود، ادامه خواهد داشت.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران با نفرات اصلی تیرماه 
سال جاری برای برگزاری مسابقه و اردوی مشترک با 

تیم ملی آمریکا راهی این کشور خواهد شد.
تیم ملی کشــتی فرنگــی ایران به دنبال درخواســت 
فدراسیون کشــتی آمریکا، جهت برگزاری مسابقه و اردوی 
مشترک تیرماه ســال جاری و پس از برگزاری رقابت های 
انتخابی تیم ملی راهی این کشور خواهد شد. البته احتمال 

حضور یکی دو تیم خارجی دیگــر نیز در تورنمنت آمریکا 
وجود دارد. تیم ملی کشتی فرنگی با ترکیب حمید سوریان، 
محســن حاجی پور، محمد نوربخــش، محمدعلی گرایی، 
رامین طاهری، افشــین بیابانگرد، پیــام بویری، حبیب اهلل 
اخالقی، مهدی علیاری و بشــیر باباجــان زاده راهی آمریکا 
خواهد شــد و نماینده ای در وزن 80 کیلوگرم به همراه این 

تیم به آمریکا نخواهد رفت.

گفت و گو

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

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

برابــر رای شــماره 139360309007000517 مورخــه 1393/10/28 هیئت اول/ 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوئین زهرا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
موقوفه  حاج یوســف بیژن بشناســه ملی 14000188265 در ششــدانگ یک قطعه 
قبرســتان به مســاحت 8374 مترمربع قســمتی از پالک 47 اصلی واقع در بخش نه 
قزوین شــهر بوئین زهرا از اراضی امیرآباد نو خریــداری از مالکین اولیه محرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/2/23                تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/3/12

مسیب محمدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بوئین زهرا

شماره پرونده: 9309986110800480
شماره بایگانی شعبه: 930510

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
آقای مصطفی قاسمی چمگردائی بنا به درخواست اعتراض ثالث خانم فروزان 
مروانی به وکالت آقای مجید مروانی بطرفیت شما در پرونده کالسه 93051 
شــعبه پنجم حقوقی اهواز در وقت رسیدگی مورخ 94/5/12 ساعت 9 صبح 

که تعیین گردیده است، حاضر شوید.
منشی شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز- حزبه

                      دادنامه  
پرونده کالســه 9309986110400331 شــعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان اهواز 

دادنامه شماره 9409976110400085
خواهان: آقای محســن لباجــی فرزند چیاد با وکالت آقای رحیم عبیــداوی فرزند چحیل به 
نشــانی: اهواز- کوی انقالب شمالی- خ اعتصامی بین ناصرخسرو و شیخ بهاء- پ 111- طبقه 

فوقانی
خوانده: آقای سلبعلی تاجمیر عالی فرزند ضربعلی به نشانی: مجهول المکان

رأی دادگاهخواسته : مطالبه وجه سفته
درخصوص دعوی آقای محســن الباجی با وکالت آقای رحیم عبیداوی به طرفیت آقای سلبعلی 
تاجمیرعالی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات قانونی بدین 
توضیح که: خواهان دعوی اعالم نموده که خوانده دعوی یک فقره ســفته به شــماره 117091 
به مبلغ یکصدمیلیون ریال صادر نموده و در موعد مقرر وجه آن را کارســازی ننموده اســت و 
تقاضــای محکومیت خوانده به پرداخت مبلــغ یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواســته به 
انضمام خســارات قانونی نموده اند. نظر به اینکه خوانده دعوی دلیلی بر پرداخت وجه سفته ارائه 
ننموده، وجود ســفته به عنوان ســند تجاری در ید خواهان را داللت بر اشتغال ذمه و مدیونیت 
صادرکننده ســند تجاری دانسته و با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده طرح دعوی مطروحه از 
طرف خواهان را مقرون به صحت تشــخیص داده و مســتندا به مواد 307 و 308 قانون تجارت 
مصــوب 1311/2/13 و مــواد 198، 515 و تبصــره 2 آن، 519 و 522 قانون آیین دادرســی 
مدنی مصــوب 1379/1/21 حکم به محکومیت خوانده دعوی بــه پرداخت مبلغ یکصدمیلیون 
ریال به عنوان اصل خواســته و پرداخــت مبلغ 2/960/000 ریال به عنوان هزینه دادرســی و 
پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان بر طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست 1393/6/11  که بر طبق نرخ رشد شاخص قیمت که از طرف بانک مرکزی جمهوری 
اســالمی ایران اعالم و محاســبه آن به عهده اجرای احکام مدنی است؛ دایره اجرای احکام مکلف 
است که آن را محاسبه و از خوانده دعوی وصول و به خواهان ایصال نماید. خواهان نیز موظف به 
پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرســی خواهد بود. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در این شــعبه و ظرف بیســت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان است.
علی احمدپناهی- دادرس علی البدل شعبه اول دادگاه عمومی-حقوقی اهواز

تاریخ تنظیم: 1394/2/13
شماره بایگانی شعبه: 930341

شرکت مخابرات استان تهران )سهامی خاص(
 موضوع: تامین تعداد 71 دستگاه خودرو 

سواری سبک با راننده
جهت کســب اطالعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات استان 

WWW.TCT.IRمراجعه فرمائید.

آگهی مناقصه 
عمومی دومرحله ای 

شماره ۲/ت/9۴  شرکت مخابرات استان تهران 
)سهامی خاص(

روابط عمومی  و راهبردی شرکت مخابرات 
استان تهران

دنبال تکرار قهرمانی در مسابقات جهانی آمریکا هستیم

پازاج:میدانستمقهرمانآسیامیشویم
اماچیزینگفتم

دعوتاز۲۴بازیکنبرایحضوردرمسابقاتبسکتبالغربآسیا
فدراسیون بســکتبال 24 بازیکن را به اردوی تیم 
منتخب بسکتبال به هدایت محمد کسایی پور دعوت کرد.

زمان این اردو به مدت یک هفته، از 24 تا 31 اردیبهشــت 
ماه خواهد بود. بازیکنان 4 تیم مهرام، پتروشــیمی ماهشــهر، 
دانشگاه آزاد و شهرداری گرگان دراین تیم حضور ندارند.اسامی 
بازیکنان دعوت شــده به این شرح است: رامین هنرمند، محمد 

امجد، محســن مراد خانی، حامد بیگی، علیرضا مرتضوی، علی 
جمشیدی، نیما بخشی، سینا هادی زاده، محمد خالقی فر، ابراهیم 
بیگی، سجاد محمدی، رضا خالقی، علی یارنجفی، عدنان دورقی، 
یونس للـه زاده، مهدی برون، محمدباقر قمری،  اصغر کاردوست، 
عماد ســلمانی، رضا رنجبر، محســن محمدی، محمدحســین 

پورمیاندسته، کیوان ریاحی و پیام کیانی.
اعزام تیراندازان به آلمان برای کسب سهمیه المپیک

تیراندازان ایران برای کســب سهمیه المپیک 31 
اردیبهشت راهی آلمان خواهند شد.

مسابقات جام جهانی تیراندازی که در آن سهمیه المپیک 
توزیع می شود اوایل خرداد به میزبانی آلمان برگزار خواهد شد که 
تیم ملی ایران نیز در تفنگ و تپانچه در این مسابقات حضور خواهد 
داشت.تیم ملی ایران حدود 5 روز پیش از آغاز مسابقات در آلمان 
اردو خواهد داشت تا ورزشکاران با شرایط مسابقه هماهنگ شوند 

به همین دلیل تیم ملی 31 اردیبهشت راهی این کشور خواهد 
شد. جام جهانی نیز از 5 خرداد آغاز می شود وتیم ملی تیراندازی 
ایران هنوز نتوانسته در مسابقات سهمیه بگیرد.اسامی ورزشکاران 
اعزامی به شرح زیر است:الهه احمدی، مه لقا جام بزرگ، نرجس 
امام قلی نژاد، نجمه خدمتی و صفیه صحراگرد، حسین باقری، پوریا 
نوروزیان، مهدی جعفری پویا، محمد احمد، فاطمه حسینی، بهناز 

غالمی، سارا میرابی و الهام هریجانی

* نخستین دوره رقابتهای قهرمانی دوومیدانی نوجوانان آسیا درحالی به پایان رسید که نمایندگان ایران به یک مدال طال و یک 
برنز دست پیدا کردند. در حالی که امینه کشیری تنها بانوی کاروان ایران با کسب یک برنز اولین مدال نمایندگان کشورمان در 
این رقابتها را کسب کرد، در آخرین روز از مسابقات نیز سجاد زارع نایب قهرمان رقابتهای قهرمانی کشوری با پرتاب 53 متر و 

6 سانتی متر، مدال طالی این مسابقات را بدست آورد.
*طبق اعالم مسئوالن سازمان لیگ فدراســیون کاراته هفته پایانی سوپر لیگ و لیگ برتر کاراته 8 خردادماه 
به میزبانی ســالن شهید افراســیابی تهران برگزار خواهد شد.در هفته آخر مســابقات سوپر لیگ کاراته و در 
حساس ترین این رقابت ها تیم دانشگاه آزاد و آذرنوین برای رسیدن به سکوی قهرمانی به مصاف هم خواهند رفت.

* مسابقات کاپ یک جهانی آبهای آرام 25 تا 27 اردیبهشت ماه در شهر مونتمورو ولو کشور پرتغال برگزار می شودوتیم ملی 
آبهای آرام کشورمان نیز با ترکیب 3 قایقران به همراه مربی خود به این مسابقات اعزام شدند این رقابت ها از صبح جمعه 25 

اردیبهشت ماه با برگزاری دور مقدماتی آغاز خواهد شد.

معرفی دبیر جدید فدراسیون دوومیدانی
طی حکمی از ســوی سرپرســت فدراســیون 
دوومیدانی، احسان مهاجر شجاعی به عنوان سرپرست 

دبیری فدراسیون منصوب شد.
روز گذشته سید حسن طباطبایی سرپرست فدراسیون 
دوومیدانی احسان مهاجر شجاعی را به عنوان سرپرست دبیری 
این فدراسیون منصوب کرد. احسان مهاجر شجاعی دونده اسبق 
800 متر و 400 × 4، سابقه کسب مدال برنز بازی های آسیایی 

2006، نقره 2008 داخل ســالن آسیا، نقره 2007 بازی های 
داخل سالن آسیا، برنز 2011 قهرمانی آسیا، برنز 2002 جوانان 
آسیا را در کارنامه خود دارد. پیش از این حسین رشیدیان به 
مدت سه سال سمت دبیری فدراسیون دوومیدانی را برعهده 
داشت، که سرپرست فدراسیون دوومیدانی ضمن قدردانی از 
زحمات ایشــان احسان مهاجر شجاعی را به عنوان سرپرست 

دبیری فدراسیون معرفی کرد.

یزد- خبرنگار کیهان:
معاون رئیس قوه قضائیه گفت: تا پایان امسال 
بیــش از 300 قاضی به صورت اختصاصی در اختیار 
شوراهای حل اختالف در سراسر کشور برای تسریع 

در رسیدگی به پرونده ها قرار خواهد گرفت.
حجت االسالم محمدمهدی احمدی میانجی، در همایش 
سراسری شوراهای حل اختالف استان یزد گفت: در سال 
جاری 70 قاضی به صورت اختصاصی در اختیار شوارهای 
حل اختالف استان های مختلف قرار گرفته و تاکنون تنها دو 

استان گیالن و یزد از این قاضی ها بی بهره بوده اند.
رئیس شوراهای حل اختالف سراسر کشور گفت: در 
یک سال گذشــته بیش از سه میلیون و 400 هزار پرونده 

توسط شوراهای حل اختالف در کشور بررسی و مختومه شد.
حجت االسالم محمدمهدی احمدی میانجی در حاشیه 
همایش شوراهای حل اختالف استان یزد به خبرنگار ایرنا 
گفت: این پرونده ها در همه استان های کشور در بخش های 

مختلف بررسی و مختومه شد. 
وی ادامه داد: در مجموع افزون بر 55 درصد پرونده های 
محاکم قضایی وارد شــوراهای حل اختالف شــده و طبق 

مقررات و با جدیت مورد بررسی های الزم قرار می گیرد.
وی خاطرنشــان کرد: اصالح قانون شــوراهای حل 
اختــالف جزو برنامه های مهم قــوه قضاییه بوده که مورد 

بررسی و اقدام صورت گرفته است.
احمدی میانجی با اشاره به اقبال خوب هموطنانمان 

به شوراهای حل اختالف و اعتماد مردم به این شورا گفت: 
قطعاً این تعامل روز به روز گسترش می یابد.

وی اضافه کرد: تقویت شــوراهای حل اختالف برای 
بررسی مســائل مردم و ایجاد صلح و سازش در پرونده ها 

جزو اولویت های قوه قضائیه در سال جاری است.
پنجمین همایش سراسری شوراهای حل اختالف 
استان یزد با هدف اشاعه فرهنگ اسالمی صلح و سازش 
با حضور معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس امور شوراهای 
حل اختالف و معاونین مرکز امور شوراهای حل اختالف، 
اعضاء دبیران و قضات شــوراهای حل اختالف و جمعی 
از مقامات استانی در سالن اجتماعات اداره تربیت معلم 

برگزار شد.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های 
علمیــه از تجمع بزرگ طالب و فضالی حوزه علمیه 
قم در محکومیت صدور حکم اعــدام آیت اهلل نمر 

باقرالنمر خبر داد.
به گــزارش فارس از قم به نقــل از مرکز خبر حوزه، 
حجت االسالم سیدحســن طیب حسینی گفت: با توجه به 
صدور حکم اعدام آیت اهلل شیخ نمر از سوی رژیم آل سعود، 
حوزه هــای علمیه در تجمعی که در حوزه علمیه قم برگزار 
می شــود، این اقدام هتاکانه و دور از اسالمیت و انسانیت را 

محکوم می کنند.
وی افزود: در این تجمع که امروز در مدرســه مبارکه 
فیضیه برگزار می شود، علما و طالب و روحانیون ضمن هشدار 

به آل سعود این اقدام هتاکانه را محکوم می کنند.
مسئول روابط عمومی حوزه های علمیه خاطرنشان کرد: 
این تجمع ساعت 12 و با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین 

سیدمحمد سعیدی برگزار می شود.

ظهر امروز در قم برگزار می شود
تجمععلما،روحانیونوطالب

درمحکومیتحکماعدام
شیخنمر

امام جمعه اهل سنت تایباد گفت: قسم جالله 
می خورم که در هیچ جای دنیا به اندازه ایران اقلیت ها 

و مردم از آزادی بهره مند نیستند.
بــه گزارش خبرگــزاری صدا و ســیما، مولوی غالم 
نبی توکلی در مراسم تقدیر از شوراهای اسالمی شهرستان 
تایباد افزود: در آمریکا جوان سیاه پوست را با گلوله به قتل 
می رسانند، در افغانستان، پاکستان، یمن و عراق، استکبار به 
سرکردگی آمریکایی ها حمام خون راه می اندازد، اما هیچ کدام 

از این جنایت ها را ضد حقوق بشر نمی خوانند.
وی گفت: از سوی دیگر جمهوری اسالمی ایران را با 

رافت موجود، ناقض حقوق بشر می دانند.
امام جمعه اهل ســنت مسجد جامع احناف تایباد با 
اشاره به کشتار مردم یمن توسط آل سعود افزود: این همه 
جنایت که این رژیم علیه مردم مظلوم یمن انجام می دهد 
از نظر غربی ها ضد حقوق بشــر محسوب نمی شود، اما از 
آن طرف آمریکا و فرانســه، ایران را به نقض حقوق بشــر 

محکوم می کنند.
توکلی با تاکید بر اینکه باید افتخار کنیم، در کشــور 
جمهوری اسالمی ایران و در آرامش و امنیت کامل زندگی 
می کنیم، گفت: امروز شــاهد آدم کشی و همدستی بعضی 
از کشورهای اسالمی با آمریکا و اسرائیل هستیم و لذا باید 
بیش از گذشته هوشیاری خود را در برابر توطئه های دشمن 
حفظ و با همراهی و بهره گیری از منویات رهبر معظم انقالب 

در پیشبرد اهداف اسالم تالش کنیم.

امام جمعه اهل سنت تایباد:

هیچجایدنیابهاندازهایران،اقلیتهایدینیازآزادیبرخوردارنیستند

رئیس سازمان چای کشور از پرداخت 18 میلیارد 
تومان تسهیالت بهزراعی باغ های چای به زودی به 
20هزار خانوار چایکار در استان های گیالن و مازندران 

خبر داد.
محمد ولی روزبهان دیروز در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در الهیجان اظهار کرد: مبلغ 2 میلیارد و 100 میلیون تومان 
تسهیالت بهزراعی در مرحله ششم به حساب چایکاران در 

استان های گیالن و مازندران واریز شده است.
وی از پرداخت در مجموع 10 میلیارد و 300 میلیون 
تومان تسهیالت بهزراعی به چایکاران تاکنون خبر داد و افزود: 
تســهیالت مذکور به 12 هزار خانوار چایکار در استان های 
شمالی پرداخت شده است که باقی مانده تسهیالت بهزراعی 
باغ های چای به مبلغ 18 میلیارد تومان به زودی به حساب 

چایکاران واریز می شود.
رئیس سازمان چای کشور به برداشت 17 هزار و 291 
تن برگ سبز چای از ابتدای فصل برداشت سال جاری تاکنون 
اشاره کرد و گفت: ارزش اقتصادی برگ سبز برداشت شده 

37 میلیارد تومان است.
وی 16 هزار و 669 تن برگ سبز چای خریداری شده 
را درجه یک خواند و بیان کرد: 623 تن برگ ســبز چای 

خریداری شده درجه دو است.
روزبهان با اشاره به اینکه تعداد 142 کارخانه چای سازی 
برگ سبز چای در استان های گیالن و مازندران را از چایکاران 
تحویل می گیرند، اظهار کرد: روزهای آینده بخش نخست 
مطالبات خرید برگ سبز تضمینی برگ سبز چای به حساب 

چایکاران واریز می شود.
رئیس ســازمان چای کشــور 96/4 درصد برگ سبز 
خریداری شده را درجه یک و 3/6 درصد را درجه دو اعالم 
کرد و یادآور شــد: 3 هزار و 891 تن چای خشک از برگ 

سبز خریداری شده، تولید شده است.

رئیس سازمان چای کشور:

18میلیاردتومانتسهیالت
بهزراعیباغهایچای

بهزودیپرداختمیشود

یزد- خبرنگار کیهان:
3 طرح تولیدی و صنعتی دیروز در مراسمی با 
حضور معاون اول رئیس جمهور در یزد به بهره برداری 

رسید.
معاون اول رئیس جمهور در مراسم افتتاح این طرحها 
گفت: با بهره برداری از این 3 طرح بیش از 430 نفر مشغول 

کار شدند. 
اســحاق جهانگیــری افــزود: راه اندازی خــط تولید 
رادیاتورهای فوالد و سیستم حرارتی مرکزی با ظرفیت ساالنه 
64 هزار تن رادیاتور پنلی و با ســرمایه گذاری 450 میلیارد 
ریالی بخش خصوصی یکی از این طرحهاســت. معاون اول 
رئیس جمهور واحد تولیدی الیاف پلی استر با ظرفیت تولید 
ساالنه 50 هزار تن الیاف پلی استری و هزینه 470 میلیارد 
ریالی را از دیگر طرح هایی اعالم کرد که به بهره برداری رسید.

جهانگیری بهره برداری از کارخانه کاشــی و سرامیک 
اشکذر با تولید ساالنه 6 میلیون و 300 هزار متر مربع انواع 
مختلف کاشی و سرامیک و هزینه 340 میلیارد ریال را هم 

به عنوان دیگر طرح افتتاحی این سفر نام برد.
معــاون اول رئیس جمهور در این مراســم با تاکید بر 
منویــات رهبر معظم انقالب مبنی بر اســتفاده از تولیدات 
داخلی افزود: برای حضور جدی در عرصه اقتصاد بین المللی 
باید به کیفیت و قیمت محصوالت داخلی اهتمام ویژه داشته 
باشــیم تا بتوانیم قدرتمندانه به زنجیره تولید جهانی ورود 
کنیم. جهانگیری اولویت دولت را رونق اقتصادی و صادرات 
بیــان کرد و گفت: در این خصــوص دولت خود را موظف 
می داند موانع پیش روی بخش خصوصی در زمینه صادرات 
را رفع کند و در این زمینه نهادینه کردن تسهیالت ارزی با 
نرخ 5 درصد از محل صندوق توسعه ملی به صادرکنندگان 

ارائه خواهد شد.
وی با تاکید بر نهادینه کردن فرهنگ استفاده از کاالی 
ایرانی در کشــور افزود: ایران قادر است بدون نفت و تنها با 
صنعتی شــدن به پیشرفت باالیی دست پیدا کند اما الزمه 
این پیشرفت، افزایش کیفیت کاالی داخلی و کاهش قیمت 

آن در گام نخست است.

جهانگیری اظهار داشــت:  بخش خصوصی برای رونق 
اقتصادی و توســعه کشور به خوبی پای کار آمده و اقدام به 

سرمایه گذاری کرده است.
وی بــا بیان اینکه بخــش خصوصی و صنعتگر ایرانی 
باید به این واقعیت برســد که کیفیت را افزایش و قیمت را 
کاهش دهد، خاطرنشان کرد: اکنون کشورهای اروپایی در 
زمینه کیفیت و کشــور چین در زمینه قیمت، رقبای ایران 
به شــمار می روند و تولیدکننده داخلی باید با هر دو رقیب، 

توان رقابت داشته باشد.
وی در بخش دیگری از ســخنان خــود با بیان اینکه 
ایران می تواند به قطب اصلی پتروشیمی در منطقه تبدیل 
شــود، گفت: در برخی موارد کشورهای اروپایی محصوالت 
پتروشیمی ایران را به قیمت بسیار ارزان خریداری کرده و 
بــا انجام چند فرآوری و آزمایش، آن را دوباره به چند برابر 
قیمت به ما و سایر کشورها می فروشند که برای رسیدن به 
کیفیت و کمیت بازارهای جهانی باید تالش کنیم تا ارزش 

افزوده را در کشور باال ببریم.

معاون اول رئیس جمهور:

فرهنگاستفادهازکاالیایرانیبایدنهادینهشود

محققان دانشــکده کشاورزی دانشگاه صنعتی 
اصفهان برای نخســتین بار با بهره گیری از گیاهان 
کارال و برگ زیتون موفق به تولید چای رژیمی شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، این دستاورد 
علمی بر مبنای تحقیقات صورت گرفته توسط مریم حقیقی 
عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه 
صنعتی اصفهان و با همکاری سیدامیرحســین گلی عضو 
هیئت علمی گروه علوم و صنایع غذایی این دانشکده وعاطفه 

شیروانی دانشجوی مهندسی کشاورزی گروه علوم و صنایع 
غذایی این دانشگاه به انجام رسیده است.

مریم حقیقی مجری این طرح پژوهشــی با اشاره به 
جایگاه ویژه انواع نوشیدنی ها خصوصا چای در سبد غذایی 
مردم از گذشته تاکنون با بیان اینکه در گیاه کارال مواد مؤثره 
دارویــی مانند گلیکوزیدها، آلکالوئیدها و گلیکو پروتئین ها 
وجود دارند، تصریح کرد: این گیاه در طب سنتی به عنوان 
تحریک کننده دستگاه گوارش و افزاینده اشتها شناخته شده 

و عالوه بر میوه، برگ و ریشــه آن، از خواصی چون کمک 
به کنترل گلوکز خون، تحریک کبد، کمک به متابولیســم 

کربوهیدرات و تصفیه خون برخوردار است.
وی به فواید گوناگون اجزای مختلف گیاه زیتون اشاره 
کرد و افزود: برگ های درخت زیتون از دوران باستان برای 
مقاصد پزشکی مورد استفاده بوده و پژوهش های آزمایشگاهی 
مدرن نیز نشان دهنده آن است که عصاره آبی زیتون، کاهش 

قند خون، فشار خون و اسیداوریک را در پی دارد.

برای نخستین بار در اصفهان انجام شد
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