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صفحه 9
چهار شنبه ۱۲ اسفند ۱۳9۴ 

۲۲ جمادی االول ۱۴۳۷ - شماره ۲۱۲9۵

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده )نوبت اول(
تاریخ انتشار اگهی: 94/12/12

جلســه مجمع عمومــی فوق العاده نوبت )اول( شــرکت تعاونی مســکن بســیجیان شبســتر به شناســه ملی 
10200035345 و شماره ثبتی 396 در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 94/12/24 در محل سالن اجتماعات اداره 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی شبستر واقع در نشانی شبستر - بلوار بسیج برگزار می شود از کلیه اعضاء شرکت دعوت 

می شود در ساعت مقرر حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- بحث و بررسی در موضوع تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی
تذکر:

2- اعضایی که نمی توانند شــخصا در مجمع عمومی فوق حضــور یابند می توانند یک هفته مانده به روز مجمع با 
حضــور توام وکیل و موکل در دفتر شــرکت تعاونی و تکمیل فرم مربوطه وکیل خــود را جهت حضور در مجمع 

هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن بسیجیان شبسترعمومی تعیین نمایند.

خواهان شرکت سهامی بیمه ایران دادخواستی به طرفیت 
خوانده مرضیه پروین به خواسته مطالبه وجه بابت... تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان شهرســتان سنندج نموده 
که جهت رســیدگی به شــعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی 
شهرســتان ســنندج واقع در ســنندج ارجاع و به کالسه 
9409988710600370 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1395/4/24 و ســاعت 9 تعیین شــده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده/ متهم و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشــار 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.

منشی دادگاه حقوقی شعبه پنجم 
دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان سنندج- پیوند

برگ سبز و سند خودروی پژو 405 جی ال ایکس مدل 
1385 به رنگ نوک مدادی متالیک، شــماره انتظامی 
461 ب 28 ایران 24، شــماره شاسی 24231803 و 
شماره موتور 12485126642 به مالکیت خانم خیریه 

مزرعه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودروی ســنگین بنز مدل 1369 رنگ 
ســبز روغنی شــماره شــهربانی 45-394 ع 95 
شماره موتور10056413، شماره شاسی16602295 
به مالکیت عباس اســالمی و مهــدی ترابی زرندی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

به اســتناد صورتجلســه هیئت مدیره مــورخ 1394/11/3 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقای جواد آهنگــر متجددرضائی به 
کدملی2754577858 به عنوان رئیس هیئت مدیره- خانم گیتی حلمی شــالقوئی به کدملی0055453856 به عنوان نائب رئیس 
هیئت مدیــره- آقــای عبداله پیرمراد به کدملی 2750880459 به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو ســال انتخاب 
شدند. 2- امضاء قراردادها- اسناد تعهدآور- اسناد مالی و سایر اوراق تجارتی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر 
شــرکت معتبر خواهد بود. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب 
شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت سریع سازان  چی چست سهامی خاص 
به شماره ثبت 11230 و شناسه ملی10220162634 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
آگهی تغییرات شرکت سریع سازان چی چست سهامی خاص 

به شماره ثبت11230 و شناسه ملی10220162634

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی - مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/11/3 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقایان عبداله پیرمراد به کدملی 
2750880459 و جواد آهنگر متجددرضائی به کدملی2754577858 و خانم گیتی حلمی شالقوئی به کدملی 0055453856 به عنوان اعضای 
اصلی هیئت مدیره شــرکت به مدت دو ســال انتخاب شدند. 2- آقای حبیب کریمی گویجه لو به کدملی 2754781730 به عنوان بازرس اصلی 
و آقای محمدعلی زاوشــتی به کدملی2754661670 به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکســال مالی انتخاب شدند. 3- روزنامه کثیراالنتشار 
کیهان جهت درج آگهی های شــرکت تعیین شد. با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس، انتخاب مدیران 

انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

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

کالســه   1394/11/17 مورخــه   139460309001013086 شــماره  رای  برابــر 
1394114409001003353 هیئــت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی سلیمی حصاری فرزند یوسف به 
شماره شناســنامه 664 کد ملی 5889356951 صادره از قزوین در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مســاحت 205/6 مترمربع پالک فرعی از 1490 فرعی از 38 اصلی واقع 
در قزویــن بخش 5 خریداری از مالک رســمی آقای نجف علــی مافی 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 رســید، ظرف مدت یکماه 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: 1394/11/26
حسن غالمحسینیتاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/12/12

 رئیس ثبت اسناد و امالک  قزوین

آگهی تغییرات شرکت ساختاب نوین بندر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3754 و شناسه ملی 10800065591

اداره کل ثبت اسناد و امالک غیرتجاری هرمزگان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1394/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- ســمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: داریوش رســولی به شماره 
ملــی 3391366281 بســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیــره، خدیجه کهوری نژاد 
بندری بشــماره ملی 3391879491 بســمت رئیس هیئت مدیــره، مریم پوالدخای 
بشــماره ملی 3391453036 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، سحر رسولی بشماره 
ملــی 3392529011 بعنوان عضو هیئت مدیره، محمدرضا بســتانی بشــماره ملی 

3673566172 بعنوان عضو هیئت مدیره
- کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران، انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره، 
تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت 

حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ساختاب نوین بندر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 3754 و شناسه ملی 10800065591

اداره کل ثبت اسناد و امالک غیرتجاری هرمزگان
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/10/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: داریوش رسولی به شماره 
ملــی 3391366281، مریم پوالدخای به شــماره ملــی 3391453036، خدیجه کهوری نژاد 
بندری به شماره ملی 3391879491، سحر رسولی به شماره ملی 3392529011، محمدرضا 

بستانی به شماره ملی 3673566172
- داداهلل جوام به شــماره ملی 3391435984 به سمت بازرس علی البدل و حمیده کهوری نژاد 
بندری به شماره ملی 3392021857 به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شدند.

- روزنامه کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخاب مدیران، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیراالنتشــار 
انتخاب شــده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شــخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

تیم فوتبال ذوب آهن در دومین دیدار خود در لیگ 
قهرمانان آسیا برابر تیم لخویای قطر با نتیجه تساوی 
متوقف شد و نتوانســت صدر جدول گروه B  را حفظ 

کند.
تیم فوتبال ذوب آهن در دومین دیدار خود در مسابقات 
لیگ قهرمانان آســیا از ســاعت 18:45 دیروز در ورزشــگاه 
فوالد شهر اصفهان به مصاف لخویای قطر رفت که این بازی با 

نتیجه  تساوی بدون گل به اتمام رسید.
ذوب آهــن بازی را با ترکیب رشــید مظاهــری، هادی 
محمدی، محمد نژاد مهدی، علی حمام، ولید اسماعیل، قاسم 
حدادی فر، مهدی مهدی پور، احسان پهلوان، مرتضی تبریزی، 

مهدی رجب زاده)کاپیتان( و کاوه رضایی آغاز کرد.
شــروع این دیدار با حمالت خــوب و پرتعداد ذوب آهن 
همراه بود اما شــاگردان یحیی گل محمدی نتوانستند از این 
موقعیت ها به خوبی استفاده کنند. بخش دوم از نیمه اول در 
اختیار تیم لخویا بود که موقعیت های خطرناکی را روی دروازه 
ذوب آهــن ایجاد کرد. بهترین موقعیــت آنها در دقیقه 44 از 
دست رفت که مهاجم لخویا در موقعیتی عالی توپ را به باالی 

دروازه زد تا دو تیم با تساوی به رختکن بروند.
در نیمه دوم بازی جذابتر دنبال شد. کاوه رضایی در دقیقه 
55 در حالت تک به تک بــا دروازه بان لخویا قرار گرفت ولی 
ضربه وی قدرت الزم را نداشــت و تــوپ از روی خط دروازه 
توسط مدافع تیم حریف دفع شد. یک دقیقه بعد لخویا صاحب 
فرصت خوب گلزنی شد که توپ از کنار دروازه نماینده ایران 
به اوت رفت. حمالت بازیکنان دو تیم در ادامه ثمری نداشت 

تا بازی با همان تساوی بدون گل خاتمه یابد.
دیدار رفت دو تیم با نتیجه یک بر صفر به سود ذوب آهن 
تمام شــده بود. در دیگر بازی این گروه تیم النصر عربستان با 

یک گل تیم بنیادکار ازبکستان را شکست داد و با 4 امتیاز در 
صدر جدول قرار گرفت.

 اماراتی ها به دنبال جبران شکست
اما تراکتورسازی تبریز به عنوان آخرین نماینده ایران در 
لیگ قهرمانان آســیا امشب از ســاعت 20 به مصاف الجزیره 

امارات خواهد رفت.
شاگردان امیرقلعه نویی موفق شدند در دیدار رفت با 4 گل 
حریف خود را شکست دهند و یکی از بهترین نتایج هفته اول 
لیــگ قهرمانان را ثبت کنند. به این ترتیب نماینده ایران با 3 
امتیاز الهالل عربســتان و پاختاکور ازبکستان هر کدام با یک 

امتیاز و الجزیره امارات بدون امتیاز تیم های اول تا چهارم گروه 
C هســتند. در دیگر دیدار این گــروه الهالل در خانه میزبان 

پاختاکور خواهد بود.
با توجه به اینکه نماینده امارات شکســت ســنگینی در 
دیدار رفت مقابل نماینده ایران خورده اســت به نظر می رسد 
آن ها با قوای کامل درصدد جبران شکست هستند و شاگردان 

قلعه نویی باید منتظر دیداری سراسر چالش باشند.
تراکتورســازان که شروع طوفانی در رقابت های این فصل 
آسیایی داشتند و هفته گذشته توانستند همین تیم الجزیره را 
با چهار گل در ورزشگاه یادگار امام )ره( بدرقه کنند، به دنبال 

کسب نتیجه ای مطلوب در خانه حریف هستند.
الجزیــره امارات، پیــش از باخت چهار بــر صفر مقابل 
تراکتورســازی، چهار بــازی قبلی خود را با پیــروزی مقابل 
حریفان پشت ســر گذاشــته بود و به نظر می رسد به دنبال 

انتقام جویی از حریف سرخپوش خود هستند.
البته تراکتورســازان نیز در طول سه فصل قبلی حضور 
خود در لیگ قهرمانان آسیا، تاکنون بردی در خارج از خانه 
کســب نکرده اند و تساوی سه بر سه مقابل الجیش قطر در 
سال 2013، همه بازی های خارج از خانه خود را با شکست 
پشــت سر گذاشــته اند و به نوعی در تکاپوی طلسم شکنی 

هستند.
 تیــم فوتبال الجزیره امارات بــا هدایت هنک تن کاته 
هلندی، هم اکنون با 25 امتیاز در رده هشــتم لیگ داخلی 
امارات قرار دارد و تراکتورسازی نیز با 30 امتیاز از 21 بازی، 

در رده هفتم لیگ برتر ایران است.
بازی  بین دو تیم در ورزشگاه بن زاید ابوظبی آغاز می شود 
و کســب یک نتیجه مساوی در خارج از خانه، به احتمال زیاد 

تراکتورسازان را در صدر جدول گروه C نگه می دارد.

شــهید »محمود اخالقی« سال 1335 در شهر 
ســمنان متولد شــد. او توانســت در رشته طراحی  
دانشگاه ســمنان به مدرک فوق دیپلم دست یابد و 

به شغل معلمی مشغول شود .
ســال 1352 فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد تا 
اینکه در ســال 1356 فعالیت های او در دانشگاه دو 
چندان شــد. در زمانی که  ضد انقالب، کردستان را 

پناهگاه خود کرده بود »محمود« مشتاقانه به آن دیار شتافت.
ســال 1366 به جمع دالور مردان سپاه پیوست. به جهت مدیریت و لیاقت، 
از فرماندهی گردان تا فرماندهی تیپ را پشــت ســر گذاشت. او از برجسته ترین  
فرماندهان منطقه شــلمچه بود و به عنوان یک الگو، در دل رزمندگان لشگر 17 
علی بــن ابیطالب )ع( جا گرفته  بود . تعــدادی از دانش آموزان حاج »محمود« در 
گــردان او بودند و این  فرمانــده دالور عالوه بر امور فرماندهی در خط برای آنان 
کالس درس هم تشــکیل داده بود.  سخنانی از زبان شهید: خدایا!، قطعنامه هم 
پذیرفته شد و جنگ هم رو به اتمام، ولی ما هنوز زنده مانده ایم. خدایا! بدنم دیگر 
جای ترکش خوردن ندارد. و از طرفی روی برگشــت به شــهر خود را ندارم. من 
چگونه به شــهرم برگردم و چگونه به چشمان پدران، مادران، همسران و فرزندان 

شهید نگاه کنم. خدایا! ماندن پس از جنگ را بر من حرام گردان.
حاج »محمود« در 4 مرداد ســال 1367 در منطقه عملیاتی مرصاد، توسط 

منافقین کوردل، به آرزوی دیرینه خود که همان شهادت بود رسید.

ادعای تازه یک سایت سعودی 
 ســایت »االخبار« عربستان مدعی شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری 
دیدار نمایندگان ایران با عربستان در کشور ثالث را بعید نمی داند، بلکه تاکید دارد 
که چنانچه اختالف بین ایران و عربستان تا مهلت اعالم شده از سوی AFC یعنی 
15 مارس حل نشــود بازی در کشور ثالث برگزار خواهد شد و به احتمال زیاد این 
کشــور قطر خواهد بود. سرنوشت بســیار ابهام آمیزی در انتظار نمایندگان ایران و 
عربســتان در لیگ قهرمانان آسیا است، در حالی که هر کدام از نمایندگان این دو 
کشــور در فصل جاری لیگ قهرمانان آسیا یک بازی به میدان رفته اند و در انتظار 
بازی دوم خود هســتند این احتمال وجود دارد کــه در ادامه این رقابت ها حضور 
نداشته باشــند چرا که از یک طرف باشگاه های عربستانی تاکید دارند که به هیچ  
وجه حاضر نیســتند که به خاطر دالیل امنیتی در خــاک ایران به میدان بروند و 
چنانچه با درخواست آنها برای بازی در کشور ثالث مخالفت شود از لیگ قهرمانان 
آســیا کناره گیری خواهند کرد. از طرف دیگر هم نمایندگان فوتبال ایران پاســخ 
حاشیه سازی عربستان را داده و تاکید کرده اند که تنها در ایران به مصاف نمایندگان 
عربســتان می روند و حتی وزرات خارجه ایران هم در این زمینه واکنش نشان داده 
است. بنابراین می توان گفت که AFC با ریاست شیخ سلمان با بحران بسیار بزرگی 

مواجه شده و باید دید که در نهایت چگونه چنین تعارضی را حل خواهد کرد.
 کفاشیان: دلم نمی آید فوتبال را رها کنم!

کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: 
من هم با فرد هشــت سال پیش تفاوت دارم. در روزهایی که من رئیس فدراسیون 
فوتبال شدم، فدراســیون سر و سامان نداشت اما االن پیشرفت های زیادی صورت 
گرفته اســت. دلم نمی آید فدراســیون را رها کنم. آنهایی که عالقه دارند باید رای 
بیاورند و فعالیت های خود را مشخص کنند. در دوره قبل به وزیر گفتم که نماینده 
خود را زودتر انتخاب کنید تا تبلیغات کند و ما فرمان را به او بدهیم اما »قریب« در 
اواخر انتخابات اعالم آمادگی کرد و مجمع به او رای نداد. تاکید کفاشیان روی این 
جمله که »دلم نمی آید فدراســیون را رها کنم« در شرایطی است که وی پیش از 
این مدعی شده بود دوست دارم فرد قوی و توانمندی فدراسیون فو تبا ل را اداره کند. 

 مدیرعامل پرسپولیس: ۱۲ پرونده داریم، ۲ تا را حل  کرده ایم
طاهری مدیرعامل پرسپولیس روز گذشته در نشست خبری خود در خصوص 
آخرین وضعیت بدهی های این باشگاه اظهار داشت: دائم به دنبال این تفکر بودیم 
که برای باشــگاه باید شرایط درآمدزایی رقم بزنیم. ما مشکالت زیادی را داشتیم 
ولی به کمک باشــگاه هواداری، به درآمدزایی اولیه رسیدیم و توانستیم کار را تا 
حدی جلو ببریم. کســانی که عضو این درآمدزایی می شوند می توانند از خدماتی 
بهــره ببرند. وی ادامه داد: در حال حاضر 12 پرونده داریم که دو تا از آنها را حل 
کردیم و با یکی دیگر هم توافق کردیم تا قســطی پرداخت کنیم. همه این ها در 
وضعیت باشــگاه و در روند درآمدزایی ما اثر می گذارد. امیدوارم با این توجهی که 
عزیزان مان یعنی هــواداران دارند، کارها پیش برود. خیلی از عزیزان به ما کمک 
کردند. در واقع بدون اینکه اسم شان آورده شود، به ما کمک کردند. او در پاسخ به 
این سوال که نظرش راجع به نگرانی هواداران پرسپولیس جهت کسر امتیاز از این 
تیم چیســت نیز گفت: تا همین االن که در خدمت شما هستم، جلوی کسر 18 
امتیاز را گرفتیم. چند پرونده را پرداخت کردیم. کسی هم خبردار نشد. اکنون از 
12 مورد، 3 تا را حل کردیم. این قول را می دهیم که ان شاءاهلل کسر امتیاز نشود 

و پشتوانه ما بعد از خدا هواداران هستند که به ما کمک می کنند. 
 قلعه نویی: بازی رفت مقابل الجزیره را فراموش کرده ایم 
سرمربی تراکتورسازی پیش از دیدار چهارشنبه برابر الجزیره می گوید پیروزی 
4 بــر صفر تیمش برابر این تیم در دیدار رفت، دلیلی بر موفقیت قطعی در بازی 
برگشت نیست. قلعه نویی اظهار داشت: من معتقدم الجزیره تیم بزرگی است و ما 
بازی قبل را به فراموشــی سپرده ایم. تیم های بزرگ هم در طول تاریخ نتایج این 
چنینی داشته اند مثال برزیل در خانه با هفت گل مغلوب شده است و این دلیلی 
نمی شود بر اینکه که بگوییم برزیل تیم کوچکی است. بازی چهارشنبه سخت ترین 
بازی ما از پنج بازی باقی مانده  لیگ قهرمانان است چون تیم حریف با تمام توان 
برای جبران نتیجه بازی قبلی مقابل ما قرار می گیرد و هم بازیکنان ما ممکن است 

در غرور کاذب برد قبلی باشند و این بازی را سهل بدانند.
 سرمربی نکونام و دژاگه در آستانه اخراج 

رسانه های قطری از شرایط سخت جانفرانکو زوال در باشگاه العربی سخن به میان 
آوردند و تاکید کردند احتمال اخراج این مربی از هدایت العربی زیاد است. در العربی 
دو بازیکن ایرانی به نام های اشکان دژاگه و جواد نکونام بازی می کنند. هجمه زیادی 
علیه زوال وجود دارد و این احتمال زیاد است که از هدایت این تیم اخراج شود این در 
حالی است که او در آغاز فصل هدایت العربی را بر عهده گرفته و با این تیم قرارداد سه 
ســاله دارد. العربی در هفته بیستم لیگ ستارگان قطر با نتیجه سه بر یک برابر السد 
تن به شکست داد و شانس رسیدن به جایگاه سوم جدول رده بندی را از دست داد. 

به یاد سردار شهید »محمود اخالقی«

خدایا ماندن پس از جنگ را بر من حرام گردان

بلیت ریو همچنان در جیب 2 جودوكار ایرانی
 در جدیدترین رنکینگ اعالم شــده فدراسیون جهانی جودو سعید مالیی و جواد محجوب همچنان جزو 

نمایندگان جودوی ایران در المپیک محسوب می شوند.
رنکینگ برترین جودوکاران جهان در پایان ماه فوریه اعالم شد که از میان جودوکاران ایران سعید مالیی نماینده وزن 
81 – کیلوگرم ایران در جایگاه ســی و پنجم دنیا قــرار دارد و جواد محجوب نماینده وزن 100 – کیلوگرم ایران جایگاه 

بیست و هفتم را به خود اختصاص داد.
از آنجایی که هر کشور در هر وزنی می تواند تنها یک نماینده در ر قا بت های المپیک ریو داشته باشد با حذف کشورهای 
تکراری در این رنکینگ ســعید مالیی در جایگاه بیست و یکم دنیا قرار می گیرد و جواد محجوب نیز جایگاه بیست و دوم 
رنکینــگ را به خود اختصاص می دهد که با توجه به حضور 22 نفر ابتدایی هر وزن در ر قا بت های المپیک این دو نماینده 
ایران همچنان می توانند در المپیک حاضر باشند البته به شرط این که تا پایان ماه می 2016 )3 ماه دیگر( بتوانند جایگاه 

خود را حفظ کنند.

رئیــس کمیته ملــی المپیک گفــت: حاال که 
نمی توانیم کمک زیادی بکنیم، نباید فشــار را روی 
بهتر است  و  بگذاریم  دوش روسای فدراســیون ها 

فشار نیاوریم.
کیومرث هاشــمی بعد از حضــور در اردوی تیم ملی 
تکواندوی مردان و زنان اظهار داشــت: این رشــته یکی از 
پرامیدترین رشــته های کاروان ایران در المپیک اســت و 
به نوعی گل سرسبد ماســت. به سهم خودم از تالش های 
قابل توجه این فدراسیون تشکر می کنم. رئیس کمیته ملی 
المپیــک ادامه داد: اینکه خود ورزشــکاران و کادر فنی در 
بخش مردان می گویند در المپیک به دنبال کسب سه مدال 
هســتند، نشــان دهنده انگیزه باال و خودباوری ورزشکاران 
این رشــته است، البته نباید بار توقعات باال را بر دوش تیم 
گذاشت اما به هر حال اینگونه اظهارنظرها نوید موفقیت های 

بزرگ را می دهد. هاشمی خاطرنشان کرد: ما هم در تالشیم 
تا برای سال آینده بتوانیم اعتبارات را کمی افزایش دهیم تا 
در سال المپیک دغدغه های فدراسیون ها کمتر شود. حاال 
که نمی توانیم کمک زیادی بکنیم، نباید فشار را روی دوش 
روسای فدراســیون ها بگذاریم. اگر نمی توانیم کمکی کنیم 
حداقل بهتر اســت فشــار نیاوریم. تا جایی که الزم است 
حمایت می کنیم و به دنبال تقویت اعتبارات هستیم. رئیس 
کمیته ملی المپیک تصریح کرد: برای تیم بانوان هم آرزوی 
موفقیت می کنم. خوشــبختانه مسئله اخالق در تکواندو به 
خوبی مورد توجه قرار گرفته اســت. در ســفرهایی که از 
نزدیک شاهد بودم، ملی پوشــان این رشته مقید به اخالق 
هستند و این جای افتخار دارد. در دیدار اخیرمان با رهبری، 
ایشان اشاره کردند که باید به اخالق توجه شود و امیدوارم 

در رشته های دیگر هم شاهد این موضوع باشیم.

تکواندو گل سرسبد ما است

هاشمی: نباید به روسای فدراسیون ها فشار بیاوریم

چهره دیگر فینالیست لیگ برتر والیبال امروز مشخص می شود
بازی مرگ و زندگی پیکان با شهرداری ارومیه 
تکلیف حریف تیم بانک سرمایه در فینال لیگ برتر والیبال امروز از 

تقابل بین دو تیم پیکان و شهرداری ارومیه مشخص می شود.
تیم های والیبال پیکان و شهرداری ارومیه برای پنجمین بار در لیگ و سومین 
بــار در پلی آف باید امروز از ســاعت 15/30  در خانه والیبال تهران به مصاف هم 
بروند. هر یک از این دو تیم تاکنون دوبار در مســابقه رو در رو پیروز شده اند. حاال 
پیش بینــی پنجمین دیدار این دو تیم امکان پذیر نیســت. پیکان و ارومیه که به 
ترتیب قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل لیــگ برتر والیبال بودند، انگیزه زیادی 
دارند تا در این دوره نیز فینالیســت شوند. حضور پرشمار بازیکنان شاخص در دو 
تیم جذابیت این مســابقه را باال برده اســت. نمایش رودر روی ســعید معروف با 
ورمیلیو پاســور تیم پیکان و رویارویی فرهاد قائمــی  و جواد معنوی نژاد به عنوان 
دریافت کننده هــای قدرتی پیکان با میالد عبادی پــور در ارومیه نوید یک دیدار 
تماشــایی را به عالقه مندان تهرانی می دهد. از سوی دیگر مسئوالن خانه والیبال 
تهــران تمهیدات ویژه ای را برای حفظ امنیت این مســابقه اتخاذ کرده اند. مطابق 
قانون سازمان لیگ تیم میهمان تنها می تواند 10 درصد فضای سکوها را در اختیار 
بگیرد. باید دید مسئوالن شهرداری ارومیه به همراهی 150 تماشاگر اکتفا می کنند 
و یا باز هم خیابان حجاب تهران شاهد جمعیت کثیری خواهد بود که از ساعت ها 
قبل پشت درب های بسته نشسته اند. برنده این دیدار باید در فینال به مصاف بانک 

سرمایه برود که پیش از این با پیروزی بر ثامن به دور نهایی راه یافته است.

* تیم ملی والیبال ایران از روز شــنبه هشتم اسفندماه تمرینات خود را 
برای کسب آمادگی به منظور حضور در رقابت های انتخابی المپیک 2016 
ریو آغاز کرد.به پیشنهاد رائول لوزانو و موافقت فدراسیون والیبال آندرس 
اسپر ادواردو مربی بدنساز آرژانتینی از فروردین ماه سال آینده همزمان 
با آغاز اردوی تیم ملی الف و ب وارد تهران می شود و کار خود را رسما با 

فدراسیون والیبال ایران آغاز می کند.
* علی اصغر  هادی زاده رئیس انجمن د و و مید ا نی جانبازان و معلوالن  با اشــاره به 
اعزام تیم  ملی د و و مید ا نی معلوالن به تورنمنت بین المللی امارات از 25 اسفند ماه 
تا اول فروردین ماه که آخرین مرحله کسب سهمیه پارالمپیک در رشته د و و مید ا نی 
است، افزود: در رشــته د و و مید ا نی تاکنون موفق به کسب 17 سهمیه پارالمپیک 
)15 ســهمیه در پرتاب ها و دو ســهمیه در دو و پرش( شده ایم که امید داریم در 

تورنمنت بین المللی امارات این تعداد را به 25 سهمیه ارتقا دهیم.

خواندنی از ورزش فدراسیون کشتی آمریکا از تیم ملی ایران برای 
حضور در مســابقات »روز کشتی« در میدان تایمز 

دعوت کرد.
آمریکایی ها از تیم ملی کشــتی آزاد )شــامل 4 وزن 
جوانــان، اوزان 55، 60، 74 و 84کیلوگــرم و دو وزن 
بزرگساالن اوزان 74، 86( دعوت کرد، روز 30 اردیبهشت 
ماه ســال 95 در رویداد »روز کشتی که در »میدان تایمز 

»شهر »نیویورک« برگزار می شود، شرکت نماید.
آمریکایی هــا در دعوتنامه خود اعــالم کرده اند، این 
فرصت بســیار خوبی خواهد بود تا این دو قدرت کشــتی 
)ایران و آمریکا(، رویدادی زیبا را برای عالقه مندان کشتی 
در جهان بیاد »روز کشــتی« ســال 2013، که به منظور 
حفظ کشــتی در المپیک، در محل مترو تاریخی شــهر 
نیویــورک، رقابتی میان تیم های ملی دو کشــور صورت 

گرفت، به نمایــش بگذارند. این رویــداد به طور همزمان 
به ارتقای جایگاه ورزش کشــتی در سال المپیک کمک 
می نمایند و تالش مداوم کشــورهای صاحب کشتی برای 
رشــد این ورزش باستانی را به کمیته بین المللی المپیک 

نشان می دهد.
آمریکایی ها در ادامه با اعالم اینکه مشــتاقانه منتظر 
حضور تیم ملی ایران هســتند اعالم نموده اند، این رویداد 
موجــب جلب توجه به کشــتی در یکی از مشــهورترین 
مکان های جهــان )میدان تایمز( می شــود و این فرصت 
بســیار خوبی برای حمایت از کشتی و نشان دادن آن به 
کمیته بین المللی المپیک است که این ورزش الیق حفظ 

جایگاه همیشگی خود در برنامه المپیک خواهد بود.
همچنیــن تمام هزینه های اعزام و اقامت تیم ایران بر 

عهده میزبان است.

دعوت فدراسیون كشتی آمریکا از ایران

با وجود ســقوط ســه پله ای مجتبی عابدینی در 
رنکینگ جهانی فدراســیون شمشیربازی، او همچنان 

جزو شمشیربازان اعزامی  به المپیک است.
در جدیدترین رده بندی فدراســیون جهانی شمشیربازی 
مجتبی عابدینی و علی پاکدامن به ترتیب سه پله سقوط و یک 
پله صعود داشــتند.مجتبی عابدینی که در ر قا بت های جهانی 
لهستان یازدهم شد در جدیدترین رده بندی فدراسیون جهانی 
شمشیربازی ســه پله سقوط کرد. عابدینی که پیش از این با 
88 امتیاز در رده دوازدهم قرار داشــت به رده پانزدهم رفت. 

با توجه به این که 14 شمشــیرباز برتر رنکینگ جهانی راهی 
المپیک ریو می شــوند با حذف شمشیربازان با کشور تکراری 
از لیســت، عابدینی در رده سیزدهم قرار می گیرد تا همچنان 
اولین المپیکی شمشــیربازی ایران در بازی های 2016 باشد. 
علی پاکدامن دیگر شمشــیرباز ایران نیز که شــانس کسب 
سهمیه المپیک از طریق رنکینگ آســیا را دارد با 62 امتیاز 

و یک پله صعود در رده 28 جهان قرار گرفت.
آخریــن مرحله از ر قا بت های کســب ســهمیه المپیک 

شمشیربازی ششم فروردین در کره جنوبی برگزار می شود.

امیدواری عابدینی برای حضور در لیست مسافران ریو

فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی گفت: تکمیل فازهــای 15 و 16 
خط شکنی سپاه بود. امروز خوشحالیم که 
توانمندی نیروهای داخل به جهانیان اثبات 

شده است.
به گــزارش خبرگزاری فارس از عســلویه، 
سرلشکر محمدعلی جعفری پیش از ظهر دیروز 
در آیین تجلیل از جهادگــران و افتخارآفرینان 
فازهــای  15و 16 پارس جنوبی اظهار داشــت: 
قرارگاه خاتم در سال های اخیر کارهای بزرگ و 
مهم و ارزشــمندی انجام داده و از بزرگترین و با 
کیفیت ترین مجموعه های سازندگی و مهندسی 

در کشور است.
وی افزود: سپاه زمانی وارد پارس جنوبی شد 
که تحریم ها به اوج رســیده بود و شــرکت های 
بــزرگ خارجی از پارس جنوبــی رفته بودند و 
شاهد هستیم که با تکیه بر توان داخل و نیروهای 

توانمند بومی به چه موفقیت هایی رسیده ایم.
جعفری ابراز داشت: تمام اقدامات انجام شده 
در تکمیــل فازهای 15 و 16 توســط نیروهای 
داخلی انجام شــده و این مهم باید مبنایی برای 

سایر فازها باشد.
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ابراز داشــت: دشمنان می دانند که تحریم ایران 
جــواب نمی دهد و ایران می توانــد بر روی پای 
خود بایســتد و امروز شــاهدیم که تحریم هیچ 
اثری نداشته و حتی سبب شده که استعدادهای 

داخلی ما شکوفاتر شوند.
سرلشکر جعفری گفت: دشمنان به این نتیجه 

رســیده اند که تحریم جواب نمی دهد و سر میز 
مذاکره نشســتند و باید هوشیار باشیم که البته 
رهبر معظم انقالب نیز در مورد دوران پسابرجام 

هشدارهای الزم را داده اند.
وی بــر لزوم محرومیت زدایــی تأکید کرد و 
افزود: اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی سرلوحه 
کارهای ما قرار دارد و در این مسیر از هیچ تالشی 

فرو گذار نخواهیم کرد.
جعفری افزود: 3 فاز بزرگ و مهم دیگر پارس 

جنوبی توسط قرارگاه خاتم انجام می شود.
فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: سپاه در هر 
شرایطی در خدمت نظام اسالمی بوده و از همه 
ظرفیت خود برای ســازندگی و عمران و آبادانی 

کشور اســتفاده کرده است و همواره در راستای 
سازندگی کشور و نظام بوده و خواهد بود.

فرمانده قرارگاه خاتم االنبیاء)ص(:
ورود 15 میلیون لیتر بنزین به کشور در 

دوران پساتحریم تأسف آور است
 فرمانــده قــرارگاه خاتم االنبیــا)ص( گفت: 
ورود 15 میلیون لیتر بنزین به کشــور در دوران 
پســاتحریم تأسف آور است و باید عماًل به سمت 

اقتصاد مقاومتی برویم.
به گزارش خبرگزاری فارس از عسلویه، سرتیپ 
عباداهلل عبداللهــی دیروز در بازدید فرمانده کل 
سپاه از پارس جنوبی اظهار داشت: قرارگاه خاتم 
در تکمیــل فازهای 15 و 16 پارس جنوبی توان 

داخلی و ظرفیت متخصصان کشور را ثابت کرد 
و باید این تفکر گسترش یابد.

وی یادآور شــد: خارجی ها به هیچ وجه فکر 
نمی کردند که متخصصان داخلی ما بتوانند این 
فازها را تکمیل کنند ولی همگان دیدند که چه 
اقدامات بزرگ و مهمی انجام دادیم و امروز به این 

دستاوردها افتخار می کنیم.
عبداللهی بیان کرد: سپاه برای کمک کردن 
به دولت پیشگام است و برای اجرای 10 ابرپروژه 
بزرگ فرمانده کل سپاه با رئیس جمهور مکاتبه 
کــرده که 5 ابرپروژه بزرگ مربوط به حوزه نفت 
است و امیدواریم در این مأموریت به توفیق الزم 

برسیم.
وی ابراز داشــت: قرارگاه خاتم در راســتای 
اقتصاد مقاومتی از همه توان و ظرفیت خود بهره 
گرفته و با انجام کارهای جهادی، همانند دوران 
دفاع مقدس برای موفقیت نظام اســالمی تالش 

می کنیم.
وی از ساخت 5 نیروگاه توسط قرارگاه خاتم 
خبر داد و افزود: برای ساخت 5 نیروگاه با ظرفیت 
یک هزار مگاوات با استقبال مسئوالن دولت روبه 

 رو شده ایم. 
عبداللهی همچنین از ساخت 17 سد بزرگ 
توســط قرارگاه خاتم خبر داد و افزود: برای مهار 
آب های ســطحی این قرارگاه برنامه های مهمی 
در دســت اجرا دارد. در این مراسم نشان درجه 
یک سازندگی به سردار عبداللهی فرمانده قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء از سوی فرمانده کل سپاه 

پاسداران اعطا شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران:

تکمیل فازهای 15 و 16 پارس جنوبی 
نوعی خط شکنی سپاه بود

سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان با اظهار اینکه مجلس 
دهم شبیه هیچ یک از مجالس 9 گانه گذشته نیست گفت: از 

نتیجه انتخابات راضی هستم.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشــهد، غالمعلی حدادعادل دیروز 
در پاســخ به خبرنگار فارس دربــاره ترکیب مجلس دهم، اظهار کرد: 
آمارهای نمایندگان مجلس دهم در سراســر کشور کامال نهایی نشده 
است، اما گمان می کنم مجلس دهم شبیه هیچ یک از مجالس 9گانه 

گذشته نیست.
وی ادامه داد: مجلس دهم دارای یک هویت ویژه است که نه شبیه 

مجلس ششم و نه شبیه مجلس نهم خواهد بود.
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان خاطرنشان کرد: تصور می کنم 
اکثریت مجلس دهم همچنان با تفکر اصولگرایی باشــد و شاید بتوان 
کاری کرد که دو تفکر اصولگرایی و اصالح طلبی بیشتر با یکدیگر کار 

کنند.
حداد عادل گفت: شــورای ائتالف اصولگرایان همچنان به فعالیت 
خود ادامه می دهد و با وجود اینکه اصولگرایان در تهران پیروز نشدند، 

اما از نتیجه انتخابات راضی هستم.
وی با بیان اینکه ائتالف اصولگرایان در بین این جریان ریشه گرفته 
است، اظهار کرد: ما تالش می کنیم این ائتالف را برای آینده حفظ کنیم.

سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان در پاسخ به این سؤال که چرا 
پیروزی در سراسر کشور با اصولگرایان بود، اما در تهران اصالح طلبان 
پیروز انتخابات مجلس شدند، گفت: این موضوع مربوط به وضع خاص 

شهر تهران است و تنها به تهران اختصاص دارد.
حداد عادل همچنین درباره اینکه آیا اصولگرایان به نتیجه انتخابات 
اعتراض خواهند کرد یا خیر، گفت: اعتراض حق همه اســت و اگر از 
مسیر قانونی بیان شود، کار بدی نیست، اما اگر اعتراض با اردوکشی و 
از طریق مجاری غیرقانونی باشد به هیچ وجه مناسب نیست و من هنوز 

تصمیمی برای اعتراض به نتیجه انتخابات مجلس ندارم.
نماینــده مردم تهران در مجلس، درباره اخباری مبنی بر برکناری 
نفر بیست و هشتم انتخابات مجلس در تهران و جایگزینی حدادعادل 
به جای او، گفت: من شب گذشته این خبر را در فضای مجازی شنیدم 

و اطالع دیگری از این موضوع ندارم.
وی عملکرد رسانه ملی در انتخابات را مناسب ارزیابی کرد.

حداد عادل:
اکثریت مجلس دهم

 همچنان با تفکر اصولگرایی است
رئیس ســازمان امور اراضی کشور گفت که بیشــترین برخورد با 

زمین خواران در کشور در استان های البرز و تهران بوده است.
قباد افشار با اشاره به همکاری سازنده استانداری، دادگستری و سازمان جهاد 
کشــاورزی البرز با سازمان امور اراضی کشــور، اظهار داشت: بیشترین برخورد با 
متخلفان زمین خواری در البرز و پس از آن در اســتان تهران و استان های شمالی 

بوده است.
افشار گفت: با این اقدامات مناسب توانستیم این تخلفات را تحت کنترل قرار 
دهیم به طوری که با 80 درصد کاهش تخلفات در استان البرز روبه رو بودیم که 
نشان دهنده هماهنگی خوب بین دستگاه های اجرایی است. وی در ادامه به اجرای 
طرح کاداســتر برای زمین های کشاورزی اشــاره کرد و افزود: قرار است در قالب 
یک برنامه ســه ساله 15 میلیون هکتار از این اراضی توسط سازمان نقشه برداری 
عکس برداری و در قالب یک برنامه پنج ساله کل اطالعات این اراضی شامل وضعیت 

آب و خاک، شرایط بهره برداری و وضعیت مالکیت آنها مشخص شود.
این مقام مسئول یادآور شد: در سال جاری حدود دو میلیون هکتار از اراضی 
عکســبرداری و آماده شــده و برای یک میلیون هکتار دیگر هم در دســت تهیه 

اطالعات زمینی هستیم.
رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: برای اجرای هر چه بهتر طرح کاداستر 

در نظر داریم تا از پهبادها برای عکس برداری هوایی استفاده کنیم.
وی همچنین به طرح سنددار کردن تمام اراضی کشاورزی با همکاری سازمان 
اســناد و امالک کشور، بیان داشت: در حال حاضر حدود 70 درصد زمین ها فاقد 
ســند مالکیت هستند که بخشــی دارای تداخل با اراضی ملی و دولتی هستند و 
بخشــی نیز دارای مشــکالت فنی و حقوقی هستند که قوانینی برای آنها مصوب 

شده است تا مشکل آنها برطرف شود.
افشار گفت: پیش بینی می کنیم تا پایان سال جاری سند مالکیت 200 هزار 
هکتار از اراضی صادر شود. وی گفت: در گذشته های دور ساالنه بیش از 20 هزار 
هکتار اراضی تخریب می شــد اما در چند ســال اخیر این رقم به 10 هزار هکتار 

کاهش یافته و حتی در دوسال اخیر به نصف کاهش یافته است.
افشار از فعال سازی بیش از 300 گروه گشت وحفاظت در کشور برای جلوگیری 
از تخلفات خبر داد و افزود: پیگیری های قضایی با بیش از یک سال هم اکنون به 

کمتر از 3 ماه رسیده است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور:
بیشترین برخورد با زمین خواران

 در استان های البرز و تهران صورت گرفته است

گروهی از تازه مســلمانان آمریکای التین بــه حرم مطهر رضوی 
مشرف شدند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی آستان قدس رضوی 45 نفر از تازه مسلمانان 
آمریکای التین از کشــورهایی چون ونزوئال و کلمبیا به حرم مطهر امام رضا)ع( 
مشرف شدند. این افراد که برای نخستین بار به بارگاه منور رضوی مشرف شده اند 

به تازگی از دین مسیحیت به دین مبین اسالم گرویده اند.
قرائت زیارات امین اهلل و امام رضا)ع(، اهدای کالم اهلل مجید با ترجمه اسپانیایی، 
اهدای کتابی با موضوع قیام عاشورا و اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی از دیگر 
برنامه هایی بود که به همت اداره امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برای 

این گروه از زائران تدارک دیده شده بود.

تشرف تازه مسلمانان آمریکای التین
به حرم رضوی
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ذوب  آهن فرصت صدرنشینی را از دست داد

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيهاتیم

121104314.النصرعربستان 

221101014.ذوب آهن 

11-3201134.بنیادکار 

11-4201101.لخويا 

B جدول لیگ قهرمانان آسیا- گروه

http://www.varzesh3.com/team/النصرعربستان
http://www.varzesh3.com/team/ذوب-آهن
http://www.varzesh3.com/team/بنیادکار
http://www.varzesh3.com/team/لخویا

