
اخطار ماده 101 ارزيابي مورد وثيقه
ابالغ شـونده: نويد سهامي فرزند عبدشا شناسنامه 184 
باختران كدملي 3255783801 اهواز شـهرك دانشگاه 
خيابان 8 دانشجو درخصوص پرونده اجرايي كالسه فوق 
له موسسـه قرض الحسـنه انصارالمجاهديـن عليه نويد 
سـهامي و عبدالحسـين فيصلي و عاطفه باجيان اهوازي 
طبـق گزارش مـورخ 93/3941-93/7/14 كارشـناس 
رسـمي قوه قضائيه به شـرح: پالك ثبتي 5/10030 واقع 
در بخش 8 اهواز مورد وثيقه سند رهني شماره 82067-
86/9/13 دفترخانـه 5 اهواز به مبلغ 1/842/000/000 
ريال ارزيابي گرديده اسـت كـه اين ارزيابي قطعي بوده و 

غيرقابل اعتراض مي باشد. م/الف 5/3233
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي اهواز

اعطاي نمايندگي و پخش
انواع دستمال كاغذي از كارخانه خوزستان

 آماده قرارداد
 با موسسات و تعاوني ها

استخدام بازارياب با شرايط ويژه
 09357949460
09166716088 

 آگهي دعوتنامه هيات تشخيص نوبت سوم- خوانده
طرفيـن دعـوي؛ خواهان: علي مقدم نيا نشـاني: اسـتان خوزسـتان، كارون، روسـتاي عميـره، تلفن: 
09016556164 خوانده: رضا نظري نشاني: مجهول المكان تلفن: 09350856425 خواسته دعوي: 
بازگشـت به كار، حقوق و مزايا، عيدي و پاداش، حقوق و مرخصي اسـتفاده نشـده، افزايش دسـتمزد، 
سـنوات خدمـت، طرح طبقه بندي، بن كارگري، فوق العاده كاري، سـاير محـل و وقت حضور: مديريت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي شرق اهواز به نشاني اهواز، خيابان آزادگان، انتهاي خيابان شهيد مصطفايي 
شـعبه: هيات تشخيص سـاعت 8/30 روز 17 ماه 01 سال1394 تذكر: خوانده مي بايست اصل كارت 
شناسايي و روزنامه رسمي را همراه خود داشته باشد. اگر نماينده طرفين در جلسه شركت نمايند، همراه 
داشتن معرفي نامه كتبي تام االختيار و كارت شناسايي معتبر الزامي است. خواهشمند است كليه مدارك 
مورد استناد خود را براي طرح در جلسه هيات تشخيص همراه داشته باشيد. م/الف 5/3222                                          
عبده مراد حاجي پور- مدير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شرق اهواز

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي اداره ثبت اسناد و 
امالك اهواز

نظر به اينكه در اجراي قانون تعيين تكليف در هيات هاي حل اختالف موضوع ماده يك آيين نامه اجرايي 
1-  آقاي كريم سـواري به شماره شناسـنامه 14404كدملي 1988911753 صادره دشـت آزادگان 
فرزند جبار نسـبت به يك باب سـاختمان به مسـاحت 970 متر در قسـمتي از پالك 2684 الي 2688 
واقع در بخش دو اهواز. منجر به صدور راي گرديده لذا برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به 
فاصلـه پانـزده روز جهت اطالع عموم آگهي مي گردد تا هر كس نسـبت به تصرفات مفروزه و مالكيت 
ايشـان اعتراض داشـته باشـد از تاريخ انتشـار نوبت اول ايـن آگهي به مدت دو ماه اعتـراض خود را 
مسـتقيما به اداره ثبت اسـناد و امالك اهواز تسليم و رسيد دريافت نمايند و معترض مكلف است ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست به مقامات قضائي تقديم و گواهي تقديم دادخواست 
اخـذ و بـه اداره  ثبت محل تحويل نمايند. م/الف 5/3213تاريخ انتشـار نوبت اول: 93/11/26  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 12/11/ 93                                                     رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو اهواز
آگهي ابالغ

خواهان نادر خلج آبادي به طرفيت خوانده خانم ندا دشتي فرزند حسن به خواسته طالق به درخواست 
زوج تقديـم دادگاه عمومـي شهرسـتان هفتـكل نموده كه جهت رسـيدگي به شـعبه دادگاه عمومي 

شهرسـتان هفتـكل واقـع در هفتـكل ارجاع و به شـماره بايگانـي 930983 ثبت گرديـده كه وقت 
رسـيدگي آن 93/12/18 سـاعت 9 تعييـن شـده اسـت بـه علت مجهول المـكان بـودن خوانده و 
درخواسـت خواهـان و بـه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسـي دادگاه هاي عمومـي و انقالب در امور 
مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشـر آگهـي و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـاني كامل خود نسـخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
رئيس شعبه اول عمومي حقوقي دادگستري شهرستان هفتكل

آگهي حصروراثت
آقاي رسول اصالنيان فرزند اصغر به شماره ملي 8-140882-191 صادره از رامهرمز درخواستي به 
خواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم اصغر اصالنيان فرزند عبدالحسين 
به شماره ملي 8-037218-191 صادره از رامهرمز در تاريخ 1393/8/30 در هفتكل اقامتگاه دائمي 
خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از: 1-  رسول اصالنيان فرزند اصغر شماره ملي 191-140882-8 
2-  رضا اصالنيان فرزند اصغر شماره ملي6-006961-196 3-  محمد اصالنيان فرزند اصغر شماره 
ملـي1-027213-190 4-  بهمـن اصالنيان فرزند اصغر شـماره ملي4-017205-190(پسـران 
متوفـي) 5-  اعظـم اصالنيان فرزند اصغر شـماره ملـي1-142761-191 6-  مدينه اصالنيان فرزند 
اصغـر شـماره ملي9-071754-175(دختـران متوفـي) 7-  نوشـي آذر فرزنـد حيـدر شـماره ملي 
0-913168-481(همسـر متوفـي) والغير اينك با انجام تشـريفات قانوني مراتـب مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر آگهي 
ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه به جز سـري و رسـمي كه بعد از 

اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.                  قاضي شوراي حل اختالف شهرستان هفتكل
آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139360317005009458 مورخه 93/10/18 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي شهرسـتان رامهرمز 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي علي اكبر حقيقي فرزند حسن به شماره شناسنامه 230 صادره 
از مركزي به شماره ملي 1911045520 نسبت به ششدانگ اعياني يكبابخانه به مساحت 121/34 

مترمربع قسمتي از پالك 1168 اصلي واقع در بخش يك رامهرمز خريداري شده از علي اكبر خسروي 
محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشـار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضائي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
 صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 
م/الف 12/660تاريخ  انتشار نوبت اول: 93/11/11 تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/26                                                                                                              
رئيس ثبت اسناد و امالك رامهرمز

آگهي حصروراثت
خانم رويا پورابوالقاسم مياندوآب داراى شناسنامه شماره 4  به شرح دادخواست به كالسه231/3/93 
از اين شـورا درخواسـت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان سـيف الدين پور 
ابوالقاسـم مياندوآب  به شناسـنامه شماره 184 در تاريخ 93/9/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-نيال پورابوالقاسم مياندوآب فرزند سيف الدين 
ت.ت 1340/9/11 ش.ش 647 دختر متوفى. 2- افسـانه پورابوالقاسـم مياندوآب فرزند سيف الدين 
ت.ت 1344/1/4 ش.ش 2 دختر متوفى. 3- رويا پور ابوالقاسـم مياندوآب فرزند سـيف الدين ت.ت 
1347/1/1 ش.ش 4 دختر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسـى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين 
آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م/الف 17138                                                                                                            
رئيس شعبه73  شوراى حل اختالف كرج

آگهي حصروراثت
آقا محمد حسن رحيمى داراى شناسنامه شماره 47461 به شرح دادخواست به كالسه930222/3/93 
از اين شـورا درخواسـت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح  داده كه شادروان بمانعلى رحيمى به 
شناسنامه شماره.... در تاريخ 1387/2/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-بى بى كشور خوانين زاده - فرزند محمد - ش ش 1644- متولد 1307- 
صادره از سـر يزد -همسـر متوفى. 2- محمد حسن رحيمى گورى - فرزند بمانعلى - ش ش 47461- 
متولد 1339صادره از سـر يزد- نسـبت پسر متوفى 3- محمد حسين رحيمى گورى - فرزند بمانعلى - 
ش.ش796 - متولد 1341 - صادره از سـر يزد - نسـبت پسـر متوفى 4- فاطمه رحيمى گورى - فرزند 

بمانعلى - ش.ش 326 - متولد 1347 - صادره از كرج - نسبت دختر متوفى. 5- زهرا رحيمى گورى - 
فرزنـد بمانعلـى - ش ش 7 - متولـد 1330 - صـادره از كـرج -دختر متوفى. اينك با انجام تشـريفات 
مقدماتى درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسـى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف17136                                                                        رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف كرج
آگهى احضار متهم

مربـوط بـه دادسـرا و نيـز دادگاه در فـرض عـدم وجـود كيفـر خواسـت در پرونـده كالسـه 
9309982654501283 ايـن شـعبه محمـد ارغده  به اتهام سـرقت موضوع شـكايت آقاى داود 
حيـدرى تحت تعقيب قرار گرفته اسـت. با عنايت به مجهول المـكان بودن متهم و در اجراى مقررات 
ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
ظرف مهلت 30 روز جهت دفاع از اتهام انتسـابى در اين شـعبه حاضر گردد. بديهى اسـت در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م/الف 17139 
                                                                        شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 2 فجر كرج

آگهي دعوت به افراز پالك 893/551 واقع در بخش 7 اهواز
بـه اطالع كليه مالكين مشـاعي پـالك 893/551 واقع در بخش 7 اهواز مي رسـاند كه عمليات افراز 
مـورد تقاضـاي خانـم سـيما چقاخوري اصالتـا از طرف خود و وكالتا از طرف فرشـاد و محمد و سـاناز 
چقاخـوري تعـدادي از مالكيـن مشـاعي پـالك 893/551 واقـع در بخش 7 اهواز به طرفيت سـينا 
چراغچي و فرزاد چقاخوري و فرشـيد چقاخوري در روز سه شـنبه تاريخ 1393/12/26 راس ساعت 
8/30 صبح طبق قانون افراز و فروش امالك مشـاعي مصوب آذرماه 1357 به عمل خواهد آمد لذا به 
كليـه مالكيـن مشـاعي از طريق اين آگهي ابالغ تا راس سـاعت مقرر در محـل اداره ثبت حاضر تا در 
معيت متقاضي به همراه نماينده و نقشـه بردار ثبت از محل بازديد گردد ضمنا عدم حضور شـما مانع 

رسيدگي نخواهد شد. م/الف 5/3229                            رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك اهواز
آگهي ابالغ

احتراما درخصوص دعوي آقاي شهرام جمعه دالمي فرزند عباس به طرفيت خانم منا فرزند شلش به 
خواسـته اعسـار از پرداخت مهريه نظر به اينكه خوانده خانم منا نادري اصل مجهول المكان است لذا 
وقت رسيدگي جهت مورخه 94/1/26 ساعت 8صبح تعيين گرديده است لذا مراتب در روزنامه هاي 

كثيراالنتشار چاپ و مراتب به اين دادگاه اعالم شد.                                  شعبه 15 دادگاه خانواده اهواز

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران نوبت اول
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 4502-33/06-خ/93

ويژه خوزستان
شـركت ملي حفاري ايـران در نظـر دارد تامين 
خدمـات مـورد نيـاز خـود را به شـرح ذيل طبق 
معيارهاي ارزيابي كيفي قانون برگزاري مناقصات 
پيمانـكار  بـه  مناقصـه عمومـي  از طريـق  و 

واجدشرايط واگذار نمايد.
الف)  شرح خدمات مورد نياز:

تامين بخشي از خدمات ترابري آزاد
ب)  مبلغ برآورد و ضمانتنامه شركت در مناقصه

1-  ضمانتنامه شركت در مناقصه به مبلغ چهل و 
نه ميليون (49/000/000)ريال.

ج) حداقل امتياز كيفي قابل قبول 40 مي باشد.
د:  اسـناد مناقصـه صرفـا در اختيـار پيمانكاران 
واجدشرايط و تعيين صالحيت شده شركت كننده 

در اين فراخوان قرار خواهد گرفت.
هـ: مناقصه گران مي توانند اسناد ارزيابي كيفي را 
با مراجعه به پايگاه ملي اطالع رسـاني مناقصات 

كشور به آدرس اينترنتي
 http://iets.mporg.ir دريافت نمايند.

و:  كليـه مناقصه گران مي توانند از تاريخ انتشـار 
آگهي نوبت دوم روز دوشـنبه مورخ 93/11/27 
بـه مدت 7 روز تا پايان وقت اداري روز دوشـنبه 
مـورخ 93/12/4 با مراجعه حضوري نسـبت به 
دريافـت فرم هاي اسـتعالم ارزيابي به نشـاني 
خوزسـتان، اهـواز، بلـوار پاسـداران، باالتـر از 
سـه راهي فـرودگاه، كارگاه يك/1 شـركت ملي 
حفاري ايـران، اداره قراردادها، اتاق 106 اقدام 

نمايند.
ز: فرم هاي استعالم ارزيابي بايد توسط اشخاص 
مجـاز تكميل، امضـاء و ممهور گرديـده و ظرف 
مدت 14 روز از روز دوشـنبه مورخ 93/12/4 تا 
پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 93/12/17 

به نشاني فوق تحويل گردد.

شركت ملي حفاري ايران اداره قراردادها

شركت ملي نفت ايران

شماره مجوز:906. 1393

اخطار ماده 101 ارزيابي مورد وثيقه
ابالغ شـونده: نويد سهامي فرزند عبدشا شناسنامه 184 
باختران كدملي 3255783801 اهواز شـهرك دانشگاه 
خيابان 8 دانشجو درخصوص پرونده اجرايي كالسه فوق 
له موسسـه قرض الحسـنه انصارالمجاهديـن عليه نويد 
سـهامي و عبدالحسـين فيصلي و عاطفه باجيان اهوازي 
طبـق گزارش مـورخ 93/3941-93/7/14 كارشـناس 
رسـمي قوه قضائيه به شـرح: پالك ثبتي 5/10030 واقع 
در بخش 8 اهواز مورد وثيقه سند رهني شماره 82067-
86/9/13 دفترخانـه 5 اهواز به مبلغ 1/842/000/000 
ريال ارزيابي گرديده اسـت كـه اين ارزيابي قطعي بوده و 

غيرقابل اعتراض مي باشد. م/الف 5/3233
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي اهواز

اعطاي نمايندگي و پخش
انواع دستمال كاغذي از كارخانه خوزستان

 آماده قرارداد
 با موسسات و تعاوني ها

استخدام بازارياب با شرايط ويژه
 09357949460
09166716088 

 آگهي دعوتنامه هيات تشخيص نوبت سوم- خوانده
طرفيـن دعـوي؛ خواهان: علي مقدم نيا نشـاني: اسـتان خوزسـتان، كارون، روسـتاي عميـره، تلفن: 
09016556164 خوانده: رضا نظري نشاني: مجهول المكان تلفن: 09350856425 خواسته دعوي: 
بازگشـت به كار، حقوق و مزايا، عيدي و پاداش، حقوق و مرخصي اسـتفاده نشـده، افزايش دسـتمزد، 
سـنوات خدمـت، طرح طبقه بندي، بن كارگري، فوق العاده كاري، سـاير محـل و وقت حضور: مديريت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي شرق اهواز به نشاني اهواز، خيابان آزادگان، انتهاي خيابان شهيد مصطفايي 
شـعبه: هيات تشخيص سـاعت 8/30 روز 17 ماه 01 سال1394 تذكر: خوانده مي بايست اصل كارت 
شناسايي و روزنامه رسمي را همراه خود داشته باشد. اگر نماينده طرفين در جلسه شركت نمايند، همراه 
داشتن معرفي نامه كتبي تام االختيار و كارت شناسايي معتبر الزامي است. خواهشمند است كليه مدارك 
مورد استناد خود را براي طرح در جلسه هيات تشخيص همراه داشته باشيد. م/الف 5/3222                                          
عبده مراد حاجي پور- مدير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شرق اهواز

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي اداره ثبت اسناد و 
امالك اهواز

نظر به اينكه در اجراي قانون تعيين تكليف در هيات هاي حل اختالف موضوع ماده يك آيين نامه اجرايي 
1-  آقاي كريم سـواري به شماره شناسـنامه 14404كدملي 1988911753 صادره دشـت آزادگان 
فرزند جبار نسـبت به يك باب سـاختمان به مسـاحت 970 متر در قسـمتي از پالك 2684 الي 2688 
واقع در بخش دو اهواز. منجر به صدور راي گرديده لذا برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به 
فاصلـه پانـزده روز جهت اطالع عموم آگهي مي گردد تا هر كس نسـبت به تصرفات مفروزه و مالكيت 
ايشـان اعتراض داشـته باشـد از تاريخ انتشـار نوبت اول ايـن آگهي به مدت دو ماه اعتـراض خود را 
مسـتقيما به اداره ثبت اسـناد و امالك اهواز تسليم و رسيد دريافت نمايند و معترض مكلف است ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست به مقامات قضائي تقديم و گواهي تقديم دادخواست 
اخـذ و بـه اداره  ثبت محل تحويل نمايند. م/الف 5/3213تاريخ انتشـار نوبت اول: 93/11/26  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 12/11/ 93                                                     رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو اهواز
آگهي ابالغ

خواهان نادر خلج آبادي به طرفيت خوانده خانم ندا دشتي فرزند حسن به خواسته طالق به درخواست 
زوج تقديـم دادگاه عمومـي شهرسـتان هفتـكل نموده كه جهت رسـيدگي به شـعبه دادگاه عمومي 

شهرسـتان هفتـكل واقـع در هفتـكل ارجاع و به شـماره بايگانـي 930983 ثبت گرديـده كه وقت 
رسـيدگي آن 93/12/18 سـاعت 9 تعييـن شـده اسـت بـه علت مجهول المـكان بـودن خوانده و 
درخواسـت خواهـان و بـه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسـي دادگاه هاي عمومـي و انقالب در امور 
مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشـر آگهـي و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـاني كامل خود نسـخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
رئيس شعبه اول عمومي حقوقي دادگستري شهرستان هفتكل

آگهي حصروراثت
آقاي رسول اصالنيان فرزند اصغر به شماره ملي 8-140882-191 صادره از رامهرمز درخواستي به 
خواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم اصغر اصالنيان فرزند عبدالحسين 
به شماره ملي 8-037218-191 صادره از رامهرمز در تاريخ 1393/8/30 در هفتكل اقامتگاه دائمي 
خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از: 1-  رسول اصالنيان فرزند اصغر شماره ملي 191-140882-8 
2-  رضا اصالنيان فرزند اصغر شماره ملي6-006961-196 3-  محمد اصالنيان فرزند اصغر شماره 
ملـي1-027213-190 4-  بهمـن اصالنيان فرزند اصغر شـماره ملي4-017205-190(پسـران 
متوفـي) 5-  اعظـم اصالنيان فرزند اصغر شـماره ملـي1-142761-191 6-  مدينه اصالنيان فرزند 
اصغـر شـماره ملي9-071754-175(دختـران متوفـي) 7-  نوشـي آذر فرزنـد حيـدر شـماره ملي 
0-913168-481(همسـر متوفـي) والغير اينك با انجام تشـريفات قانوني مراتـب مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر آگهي 
ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه به جز سـري و رسـمي كه بعد از 

اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.                  قاضي شوراي حل اختالف شهرستان هفتكل
آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139360317005009458 مورخه 93/10/18 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي شهرسـتان رامهرمز 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي علي اكبر حقيقي فرزند حسن به شماره شناسنامه 230 صادره 
از مركزي به شماره ملي 1911045520 نسبت به ششدانگ اعياني يكبابخانه به مساحت 121/34 

مترمربع قسمتي از پالك 1168 اصلي واقع در بخش يك رامهرمز خريداري شده از علي اكبر خسروي 
محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشـار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضائي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
 صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 
م/الف 12/660تاريخ  انتشار نوبت اول: 93/11/11 تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/26                                                                                                              
رئيس ثبت اسناد و امالك رامهرمز

آگهي حصروراثت
خانم رويا پورابوالقاسم مياندوآب داراى شناسنامه شماره 4  به شرح دادخواست به كالسه231/3/93 
از اين شـورا درخواسـت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان سـيف الدين پور 
ابوالقاسـم مياندوآب  به شناسـنامه شماره 184 در تاريخ 93/9/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-نيال پورابوالقاسم مياندوآب فرزند سيف الدين 
ت.ت 1340/9/11 ش.ش 647 دختر متوفى. 2- افسـانه پورابوالقاسـم مياندوآب فرزند سيف الدين 
ت.ت 1344/1/4 ش.ش 2 دختر متوفى. 3- رويا پور ابوالقاسـم مياندوآب فرزند سـيف الدين ت.ت 
1347/1/1 ش.ش 4 دختر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسـى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين 
آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م/الف 17138                                                                                                            
رئيس شعبه73  شوراى حل اختالف كرج

آگهي حصروراثت
آقا محمد حسن رحيمى داراى شناسنامه شماره 47461 به شرح دادخواست به كالسه930222/3/93 
از اين شـورا درخواسـت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح  داده كه شادروان بمانعلى رحيمى به 
شناسنامه شماره.... در تاريخ 1387/2/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-بى بى كشور خوانين زاده - فرزند محمد - ش ش 1644- متولد 1307- 
صادره از سـر يزد -همسـر متوفى. 2- محمد حسن رحيمى گورى - فرزند بمانعلى - ش ش 47461- 
متولد 1339صادره از سـر يزد- نسـبت پسر متوفى 3- محمد حسين رحيمى گورى - فرزند بمانعلى - 
ش.ش796 - متولد 1341 - صادره از سـر يزد - نسـبت پسـر متوفى 4- فاطمه رحيمى گورى - فرزند 

بمانعلى - ش.ش 326 - متولد 1347 - صادره از كرج - نسبت دختر متوفى. 5- زهرا رحيمى گورى - 
فرزنـد بمانعلـى - ش ش 7 - متولـد 1330 - صـادره از كـرج -دختر متوفى. اينك با انجام تشـريفات 
مقدماتى درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسـى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف17136                                                                        رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف كرج
آگهى احضار متهم

مربـوط بـه دادسـرا و نيـز دادگاه در فـرض عـدم وجـود كيفـر خواسـت در پرونـده كالسـه 
9309982654501283 ايـن شـعبه محمـد ارغده  به اتهام سـرقت موضوع شـكايت آقاى داود 
حيـدرى تحت تعقيب قرار گرفته اسـت. با عنايت به مجهول المـكان بودن متهم و در اجراى مقررات 
ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
ظرف مهلت 30 روز جهت دفاع از اتهام انتسـابى در اين شـعبه حاضر گردد. بديهى اسـت در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م/الف 17139 
                                                                        شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 2 فجر كرج

آگهي دعوت به افراز پالك 893/551 واقع در بخش 7 اهواز
بـه اطالع كليه مالكين مشـاعي پـالك 893/551 واقع در بخش 7 اهواز مي رسـاند كه عمليات افراز 
مـورد تقاضـاي خانـم سـيما چقاخوري اصالتـا از طرف خود و وكالتا از طرف فرشـاد و محمد و سـاناز 
چقاخـوري تعـدادي از مالكيـن مشـاعي پـالك 893/551 واقـع در بخش 7 اهواز به طرفيت سـينا 
چراغچي و فرزاد چقاخوري و فرشـيد چقاخوري در روز سه شـنبه تاريخ 1393/12/26 راس ساعت 
8/30 صبح طبق قانون افراز و فروش امالك مشـاعي مصوب آذرماه 1357 به عمل خواهد آمد لذا به 
كليـه مالكيـن مشـاعي از طريق اين آگهي ابالغ تا راس سـاعت مقرر در محـل اداره ثبت حاضر تا در 
معيت متقاضي به همراه نماينده و نقشـه بردار ثبت از محل بازديد گردد ضمنا عدم حضور شـما مانع 

رسيدگي نخواهد شد. م/الف 5/3229                            رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك اهواز
آگهي ابالغ

احتراما درخصوص دعوي آقاي شهرام جمعه دالمي فرزند عباس به طرفيت خانم منا فرزند شلش به 
خواسـته اعسـار از پرداخت مهريه نظر به اينكه خوانده خانم منا نادري اصل مجهول المكان است لذا 
وقت رسيدگي جهت مورخه 94/1/26 ساعت 8صبح تعيين گرديده است لذا مراتب در روزنامه هاي 

كثيراالنتشار چاپ و مراتب به اين دادگاه اعالم شد.                                  شعبه 15 دادگاه خانواده اهواز

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران نوبت اول
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 4502-33/06-خ/93

ويژه خوزستان
شـركت ملي حفاري ايـران در نظـر دارد تامين 
خدمـات مـورد نيـاز خـود را به شـرح ذيل طبق 
معيارهاي ارزيابي كيفي قانون برگزاري مناقصات 
پيمانـكار  بـه  مناقصـه عمومـي  از طريـق  و 

واجدشرايط واگذار نمايد.
الف)  شرح خدمات مورد نياز:

تامين بخشي از خدمات ترابري آزاد
ب)  مبلغ برآورد و ضمانتنامه شركت در مناقصه

1-  ضمانتنامه شركت در مناقصه به مبلغ چهل و 
نه ميليون (49/000/000)ريال.

ج) حداقل امتياز كيفي قابل قبول 40 مي باشد.
د:  اسـناد مناقصـه صرفـا در اختيـار پيمانكاران 
واجدشرايط و تعيين صالحيت شده شركت كننده 

در اين فراخوان قرار خواهد گرفت.
هـ: مناقصه گران مي توانند اسناد ارزيابي كيفي را 
با مراجعه به پايگاه ملي اطالع رسـاني مناقصات 

كشور به آدرس اينترنتي
 http://iets.mporg.ir دريافت نمايند.

و:  كليـه مناقصه گران مي توانند از تاريخ انتشـار 
آگهي نوبت دوم روز دوشـنبه مورخ 93/11/27 
بـه مدت 7 روز تا پايان وقت اداري روز دوشـنبه 
مـورخ 93/12/4 با مراجعه حضوري نسـبت به 
دريافـت فرم هاي اسـتعالم ارزيابي به نشـاني 
خوزسـتان، اهـواز، بلـوار پاسـداران، باالتـر از 
سـه راهي فـرودگاه، كارگاه يك/1 شـركت ملي 
حفاري ايـران، اداره قراردادها، اتاق 106 اقدام 

نمايند.
ز: فرم هاي استعالم ارزيابي بايد توسط اشخاص 
مجـاز تكميل، امضـاء و ممهور گرديـده و ظرف 
مدت 14 روز از روز دوشـنبه مورخ 93/12/4 تا 
پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 93/12/17 

به نشاني فوق تحويل گردد.

شركت ملي حفاري ايران اداره قراردادها

شركت ملي نفت ايران

شماره مجوز:906. 1393
اخطار ماده 101 ارزيابي مورد وثيقه

ابالغ شـونده: نويد سهامي فرزند عبدشا شناسنامه 184 
باختران كدملي 3255783801 اهواز شـهرك دانشگاه 
خيابان 8 دانشجو درخصوص پرونده اجرايي كالسه فوق 
له موسسـه قرض الحسـنه انصارالمجاهديـن عليه نويد 
سـهامي و عبدالحسـين فيصلي و عاطفه باجيان اهوازي 
طبـق گزارش مـورخ 93/3941-93/7/14 كارشـناس 
رسـمي قوه قضائيه به شـرح: پالك ثبتي 5/10030 واقع 
در بخش 8 اهواز مورد وثيقه سند رهني شماره 82067-
86/9/13 دفترخانـه 5 اهواز به مبلغ 1/842/000/000 
ريال ارزيابي گرديده اسـت كـه اين ارزيابي قطعي بوده و 

غيرقابل اعتراض مي باشد. م/الف 5/3233
رئيس اداره اجراي اسناد رسمي اهواز

اعطاي نمايندگي و پخش
انواع دستمال كاغذي از كارخانه خوزستان

 آماده قرارداد
 با موسسات و تعاوني ها

استخدام بازارياب با شرايط ويژه
 09357949460
09166716088 

 آگهي دعوتنامه هيات تشخيص نوبت سوم- خوانده
طرفيـن دعـوي؛ خواهان: علي مقدم نيا نشـاني: اسـتان خوزسـتان، كارون، روسـتاي عميـره، تلفن: 
09016556164 خوانده: رضا نظري نشاني: مجهول المكان تلفن: 09350856425 خواسته دعوي: 
بازگشـت به كار، حقوق و مزايا، عيدي و پاداش، حقوق و مرخصي اسـتفاده نشـده، افزايش دسـتمزد، 
سـنوات خدمـت، طرح طبقه بندي، بن كارگري، فوق العاده كاري، سـاير محـل و وقت حضور: مديريت 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي شرق اهواز به نشاني اهواز، خيابان آزادگان، انتهاي خيابان شهيد مصطفايي 
شـعبه: هيات تشخيص سـاعت 8/30 روز 17 ماه 01 سال1394 تذكر: خوانده مي بايست اصل كارت 
شناسايي و روزنامه رسمي را همراه خود داشته باشد. اگر نماينده طرفين در جلسه شركت نمايند، همراه 
داشتن معرفي نامه كتبي تام االختيار و كارت شناسايي معتبر الزامي است. خواهشمند است كليه مدارك 
مورد استناد خود را براي طرح در جلسه هيات تشخيص همراه داشته باشيد. م/الف 5/3222                                          
عبده مراد حاجي پور- مدير تعاون، كار و رفاه اجتماعي شرق اهواز

آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي اداره ثبت اسناد و 
امالك اهواز

نظر به اينكه در اجراي قانون تعيين تكليف در هيات هاي حل اختالف موضوع ماده يك آيين نامه اجرايي 
1-  آقاي كريم سـواري به شماره شناسـنامه 14404كدملي 1988911753 صادره دشـت آزادگان 
فرزند جبار نسـبت به يك باب سـاختمان به مسـاحت 970 متر در قسـمتي از پالك 2684 الي 2688 
واقع در بخش دو اهواز. منجر به صدور راي گرديده لذا برابر ماده 3 قانون مزبور مراتب در دو نوبت به 
فاصلـه پانـزده روز جهت اطالع عموم آگهي مي گردد تا هر كس نسـبت به تصرفات مفروزه و مالكيت 
ايشـان اعتراض داشـته باشـد از تاريخ انتشـار نوبت اول ايـن آگهي به مدت دو ماه اعتـراض خود را 
مسـتقيما به اداره ثبت اسـناد و امالك اهواز تسليم و رسيد دريافت نمايند و معترض مكلف است ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست به مقامات قضائي تقديم و گواهي تقديم دادخواست 
اخـذ و بـه اداره  ثبت محل تحويل نمايند. م/الف 5/3213تاريخ انتشـار نوبت اول: 93/11/26  تاريخ 

انتشار نوبت دوم: 12/11/ 93                                                     رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه دو اهواز
آگهي ابالغ

خواهان نادر خلج آبادي به طرفيت خوانده خانم ندا دشتي فرزند حسن به خواسته طالق به درخواست 
زوج تقديـم دادگاه عمومـي شهرسـتان هفتـكل نموده كه جهت رسـيدگي به شـعبه دادگاه عمومي 

شهرسـتان هفتـكل واقـع در هفتـكل ارجاع و به شـماره بايگانـي 930983 ثبت گرديـده كه وقت 
رسـيدگي آن 93/12/18 سـاعت 9 تعييـن شـده اسـت بـه علت مجهول المـكان بـودن خوانده و 
درخواسـت خواهـان و بـه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسـي دادگاه هاي عمومـي و انقالب در امور 
مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از 
نشـر آگهـي و اطـالع از مفـاد آن بـه دادگاه مراجعـه و ضمـن اعـالم نشـاني كامل خود نسـخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.
رئيس شعبه اول عمومي حقوقي دادگستري شهرستان هفتكل

آگهي حصروراثت
آقاي رسول اصالنيان فرزند اصغر به شماره ملي 8-140882-191 صادره از رامهرمز درخواستي به 
خواسته صدور گواهي حصروراثت تقديم و توضيح داده كه مرحوم اصغر اصالنيان فرزند عبدالحسين 
به شماره ملي 8-037218-191 صادره از رامهرمز در تاريخ 1393/8/30 در هفتكل اقامتگاه دائمي 
خود فوت نموده و ورثه اش عبارتند از: 1-  رسول اصالنيان فرزند اصغر شماره ملي 191-140882-8 
2-  رضا اصالنيان فرزند اصغر شماره ملي6-006961-196 3-  محمد اصالنيان فرزند اصغر شماره 
ملـي1-027213-190 4-  بهمـن اصالنيان فرزند اصغر شـماره ملي4-017205-190(پسـران 
متوفـي) 5-  اعظـم اصالنيان فرزند اصغر شـماره ملـي1-142761-191 6-  مدينه اصالنيان فرزند 
اصغـر شـماره ملي9-071754-175(دختـران متوفـي) 7-  نوشـي آذر فرزنـد حيـدر شـماره ملي 
0-913168-481(همسـر متوفـي) والغير اينك با انجام تشـريفات قانوني مراتـب مزبور را در يك 
نوبت آگهي مي نمايد تا هر كس اعتراض دارد يا وصيت نامه از متوفي نزد او باشـد از تاريخ نشـر آگهي 
ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهي صادر و هر وصيت نامه به جز سـري و رسـمي كه بعد از 

اين تاريخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.                  قاضي شوراي حل اختالف شهرستان هفتكل
آگهي ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 

فاقد سند رسمي
برابر راي شماره 139360317005009458 مورخه 93/10/18 هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتي اراضي و سـاختمان هاي فاقد سـند رسـمي مسـتقر در واحد ثبتي شهرسـتان رامهرمز 
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي علي اكبر حقيقي فرزند حسن به شماره شناسنامه 230 صادره 
از مركزي به شماره ملي 1911045520 نسبت به ششدانگ اعياني يكبابخانه به مساحت 121/34 

مترمربع قسمتي از پالك 1168 اصلي واقع در بخش يك رامهرمز خريداري شده از علي اكبر خسروي 
محرز گرديده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شـود در 
صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ 
انتشـار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسـليم و پس از اخذ رسـيد، ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسـليم اعتراض دادخواسـت خود را به مراجع قضائي تقديم نمايند. بديهي اسـت در 
 صـورت انقضـاي مدت مذكـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالكيت صادر خواهد شـد. 
م/الف 12/660تاريخ  انتشار نوبت اول: 93/11/11 تاريخ انتشار نوبت دوم: 93/11/26                                                                                                              
رئيس ثبت اسناد و امالك رامهرمز

آگهي حصروراثت
خانم رويا پورابوالقاسم مياندوآب داراى شناسنامه شماره 4  به شرح دادخواست به كالسه231/3/93 
از اين شـورا درخواسـت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شـادروان سـيف الدين پور 
ابوالقاسـم مياندوآب  به شناسـنامه شماره 184 در تاريخ 93/9/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 
گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1-نيال پورابوالقاسم مياندوآب فرزند سيف الدين 
ت.ت 1340/9/11 ش.ش 647 دختر متوفى. 2- افسـانه پورابوالقاسـم مياندوآب فرزند سيف الدين 
ت.ت 1344/1/4 ش.ش 2 دختر متوفى. 3- رويا پور ابوالقاسـم مياندوآب فرزند سـيف الدين ت.ت 
1347/1/1 ش.ش 4 دختر متوفى. اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهى مى نمايد تا هركسـى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين 
آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.م/الف 17138                                                                                                            
رئيس شعبه73  شوراى حل اختالف كرج

آگهي حصروراثت
آقا محمد حسن رحيمى داراى شناسنامه شماره 47461 به شرح دادخواست به كالسه930222/3/93 
از اين شـورا درخواسـت گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح  داده كه شادروان بمانعلى رحيمى به 
شناسنامه شماره.... در تاريخ 1387/2/29 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر است به: 1-بى بى كشور خوانين زاده - فرزند محمد - ش ش 1644- متولد 1307- 
صادره از سـر يزد -همسـر متوفى. 2- محمد حسن رحيمى گورى - فرزند بمانعلى - ش ش 47461- 
متولد 1339صادره از سـر يزد- نسـبت پسر متوفى 3- محمد حسين رحيمى گورى - فرزند بمانعلى - 
ش.ش796 - متولد 1341 - صادره از سـر يزد - نسـبت پسـر متوفى 4- فاطمه رحيمى گورى - فرزند 

بمانعلى - ش.ش 326 - متولد 1347 - صادره از كرج - نسبت دختر متوفى. 5- زهرا رحيمى گورى - 
فرزنـد بمانعلـى - ش ش 7 - متولـد 1330 - صـادره از كـرج -دختر متوفى. اينك با انجام تشـريفات 
مقدماتى درخواسـت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسـى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از 
متوفى نزد او باشـد از تاريخ نشـر نخسـتين آگهى ظرف يكماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر 

خواهد شد.م/الف17136                                                                        رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف كرج
آگهى احضار متهم

مربـوط بـه دادسـرا و نيـز دادگاه در فـرض عـدم وجـود كيفـر خواسـت در پرونـده كالسـه 
9309982654501283 ايـن شـعبه محمـد ارغده  به اتهام سـرقت موضوع شـكايت آقاى داود 
حيـدرى تحت تعقيب قرار گرفته اسـت. با عنايت به مجهول المـكان بودن متهم و در اجراى مقررات 
ماده 115 قانون آئين دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور كيفرى به نامبرده ابالغ مى گردد تا 
ظرف مهلت 30 روز جهت دفاع از اتهام انتسـابى در اين شـعبه حاضر گردد. بديهى اسـت در صورت 

عدم حضور مطابق مقررات رسيدگى غيابى به عمل خواهد آمد. م/الف 17139 
                                                                        شعبه 15 بازپرسى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 2 فجر كرج

آگهي دعوت به افراز پالك 893/551 واقع در بخش 7 اهواز
بـه اطالع كليه مالكين مشـاعي پـالك 893/551 واقع در بخش 7 اهواز مي رسـاند كه عمليات افراز 
مـورد تقاضـاي خانـم سـيما چقاخوري اصالتـا از طرف خود و وكالتا از طرف فرشـاد و محمد و سـاناز 
چقاخـوري تعـدادي از مالكيـن مشـاعي پـالك 893/551 واقـع در بخش 7 اهواز به طرفيت سـينا 
چراغچي و فرزاد چقاخوري و فرشـيد چقاخوري در روز سه شـنبه تاريخ 1393/12/26 راس ساعت 
8/30 صبح طبق قانون افراز و فروش امالك مشـاعي مصوب آذرماه 1357 به عمل خواهد آمد لذا به 
كليـه مالكيـن مشـاعي از طريق اين آگهي ابالغ تا راس سـاعت مقرر در محـل اداره ثبت حاضر تا در 
معيت متقاضي به همراه نماينده و نقشـه بردار ثبت از محل بازديد گردد ضمنا عدم حضور شـما مانع 

رسيدگي نخواهد شد. م/الف 5/3229                            رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك اهواز
آگهي ابالغ

احتراما درخصوص دعوي آقاي شهرام جمعه دالمي فرزند عباس به طرفيت خانم منا فرزند شلش به 
خواسـته اعسـار از پرداخت مهريه نظر به اينكه خوانده خانم منا نادري اصل مجهول المكان است لذا 
وقت رسيدگي جهت مورخه 94/1/26 ساعت 8صبح تعيين گرديده است لذا مراتب در روزنامه هاي 

كثيراالنتشار چاپ و مراتب به اين دادگاه اعالم شد.                                  شعبه 15 دادگاه خانواده اهواز

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مناقصه گران نوبت اول
مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 4502-33/06-خ/93

ويژه خوزستان
شـركت ملي حفاري ايـران در نظـر دارد تامين 
خدمـات مـورد نيـاز خـود را به شـرح ذيل طبق 
معيارهاي ارزيابي كيفي قانون برگزاري مناقصات 
پيمانـكار  بـه  مناقصـه عمومـي  از طريـق  و 

واجدشرايط واگذار نمايد.
الف)  شرح خدمات مورد نياز:

تامين بخشي از خدمات ترابري آزاد
ب)  مبلغ برآورد و ضمانتنامه شركت در مناقصه

1-  ضمانتنامه شركت در مناقصه به مبلغ چهل و 
نه ميليون (49/000/000)ريال.

ج) حداقل امتياز كيفي قابل قبول 40 مي باشد.
د:  اسـناد مناقصـه صرفـا در اختيـار پيمانكاران 
واجدشرايط و تعيين صالحيت شده شركت كننده 

در اين فراخوان قرار خواهد گرفت.
هـ: مناقصه گران مي توانند اسناد ارزيابي كيفي را 
با مراجعه به پايگاه ملي اطالع رسـاني مناقصات 

كشور به آدرس اينترنتي
 http://iets.mporg.ir دريافت نمايند.

و:  كليـه مناقصه گران مي توانند از تاريخ انتشـار 
آگهي نوبت دوم روز دوشـنبه مورخ 93/11/27 
بـه مدت 7 روز تا پايان وقت اداري روز دوشـنبه 
مـورخ 93/12/4 با مراجعه حضوري نسـبت به 
دريافـت فرم هاي اسـتعالم ارزيابي به نشـاني 
خوزسـتان، اهـواز، بلـوار پاسـداران، باالتـر از 
سـه راهي فـرودگاه، كارگاه يك/1 شـركت ملي 
حفاري ايـران، اداره قراردادها، اتاق 106 اقدام 

نمايند.
ز: فرم هاي استعالم ارزيابي بايد توسط اشخاص 
مجـاز تكميل، امضـاء و ممهور گرديـده و ظرف 
مدت 14 روز از روز دوشـنبه مورخ 93/12/4 تا 
پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 93/12/17 

به نشاني فوق تحويل گردد.

شركت ملي حفاري ايران اداره قراردادها

شركت ملي نفت ايران

شماره مجوز:906. 1393
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فوالد همچنان به دنبال قهرمانی

سرمربی فوالدخوزس��تان پس از شکست تیمش از 
سپاهان گفت: هنوز به دنبال قهرمانی هستیم.

دراگان اس��کوچیچ اظهارکرد: من طبیعتا از بازیکنانم 
نخواس��تم عقب نش��ینی کنند و همین باعث شد که گل 
بخوری��م و ای��ن گل به ضرر ما تمام ش��د. م��ن از بازی 
بازیکنانم در نیمه دوم راضی هستم.وی با بیان این که دو 
نوع باخت داریم، گفت: یک نوع باخت این اس��ت که حمله کنی، گل خراب کنی و 
بازی را واگذار کنی و گل هم نزنی و یک نوع باخت هم این است که بازیکنانت از 
بازیکنان حریف ترس داشته باشند.سرمربی فوالدبیان کرد: من این قدر شجاع هستم 
که می توانم بگویم نیمه اول بد بودیم و باختیم. ما به تیم خوبی مثل سپاهان باختیم که 
روی نیمکت آن ها بازیکنان مثل س��وکای و پاپی حضور داشتند. اسکوچیچ عنوان 

کرد: ما این جا هستیم و تیم مان هم این جا هست و هنوز به دنبال قهرمانی هستیم.
مكوندي: گرفتن يك امتيازحياتي بود

س��رمربي نفت مسجدس��لیمان گفت: کس��ب یک امتیاز مقابل گسترش فوالد 
برای ما بسیار حیاتي بود.

بهروز مکوندي اظهارکرد: با توجه به این که این بازي برای مان مهم بود و تیم 
گسترش هم از نظر امتیازي، هم  ردیف ما در جدول بود، این بازي شش امتیازي 

بود و ما مي دانستیم که پیروزي و شکست خیلي براي مان مهم است.
وي افزود: تالش ما در این بازی این بود که هر طور ش��ده اس��ت از این مس��ابقه 
امتیاز کسب کنیم و نگاه اول مان به دست آوردن حداکثر امتیاز بود تا فاصله مان را با 
این تیم در جدول زیاد کنیم. نگاه دیگرمان هم این بود که اگر نتوانستیم حداکثر امتیاز 
را کسب کنیم، حداقل بازنده نباشیم تا حریف در جدول نسبت به ما فاصله نگیرد.

س��رمربي نفت درباره مشکالت مالي این تیم، خاطرنشان کرد: مشکالت مالي مان 
هنوز پا برجا است. پیش از بازي با گسترش هم آقاي عالي پور، مدیرعامل شرکت 
مل��ی  مناطق نفت خیز جنوب به صورت تلفني ب��ا بازیکنان صحبت کرد و گویا در 
اهواز جلس��ه اي با حضور وي و هیات مدیره برگزار ش��ده بود و قول داده بودند که 
مشکل مالی برطرف شود و در این هفته تالش کنند با جلسه اي که در تهران دارند،  

پول به باشگاه تزریق شود و مشکل برطرف شود.
گله سرمربی ملی حفاری

سرمربی فوتسال حفاری اهواز گفت: در این شرایط 
اهواز، فقط می توانیم به فکر س��المت خودمان باشیم، 

نه مسابقه. نمی  شود به تمرین و مسابقه فکر کرد.
محمد ناظم الشریعه  مورد دیدار این هفته تیمش با 
ماه��ان تندیس قم گفت: ماه��ان تندیس تیم خوب و 
قابل احترام��ی اس��ت. آنه��ا تالش خواهن��د کرد که 

امتی��از بگیرن��د، امیدوارم ب��ازی خوبی از کار درآید که همه از تماش��ای آن 
ل��ذت ببرن��د. تقابل این دو تیم که فوتس��ال را خوب بلدن��د، اگر گرد و خاک 

اجازه دهد،  زیبا خواهد شد.
س��رمربی حفاری با اش��اره به هوای نامطلوب این روزهای اهواز، خاطرنش��ان 
کرد: بعد از بازی با تاسیسات دریایی که روز 16 بهمن برگزار شد، ما فقط یک 
روز تیم را به اندیمشک بردیم تا بتوانیم دو جلسه صبح و بعدازظهر تمرین کنیم. 
در این شرایط فقط می توانیم به فکر سالمت خودمان باشیم، نه مسابقه. نمی توانیم 
به تمرین و مسابقه فکر کنیم. به خاطر هوا، سالن ها تعطیل است، به سالن خودمان 
هم که رفتیم، بچه ها حتی حاضر بودند خودش��ان زمین را از خاک تمیز کنند، اما 
وضعیت وحش��تناک بود و اصال نمی ش��د تمرین کرد.ناظم الش��ریعه ادامه داد: در 
ساعتی از روز یکدفعه، هوا وحشتناک می شود و این اصال قابل پیش بینی نیست. 

کار ما عمال تعطیل شده است. اصال شرایط خوبی نیست.
رکورد شريفات از بين رفت !

 اسماعیل شریفات که این فصل یکی از بهترین و کلیدی ترین بازیکنان فوالد 
بوده، در نیم فصل دوم هم عملکرد بسیار خوبی داشته و در تمام بازیهای تیمش 

در نیم فصل دوم موفق شده بود که به هم تیمی هایش پاس گل دهد.
با این همه در روز شکس��ت فوالد مقابل س��پاهان، ش��ریفات هم نتوانست مانع 

باخت تیمش شود تا رکورد خوب او هم از بین برود.
کاپيتان فوالد محروم شد

مهرداد جماعتی از حضور در بازی بعدی این تیم محروم شد.
 تیم فوالد خوزستان در کنار باخت خانگی برابر سپاهان اصفهان، کاپیتان خود 
را برای بازی بعدی از دست داد. مهرداد جماعتی در اواخراین بازی در اعتراض 
به قضاوت داور کارت زرد دریافت کرد و س��ه اخطاره ش��د. جماعتی به همین 
 دلی��ل ب��ازی مقاب��ل س��ایپا الب��رز در هفت��ه بیس��ت و یک��م را از دس��ت داد و

 نمی تواندمقابل تیم جاللی به میدان برود.

تعويق رقابت های بين المللی درخرمشهر 
رقابت ه��ای بین الملل��ی ورزش های 
باس��تانی و زورخانه ای در خرمش��هر، از 
سوی فدراسیون این رشته به تعویق افتاد.

 ای��ن مس��ابقات قرار ب��ود، روزهای 
چهارم تا نهم اس��فندماه س��ال جاری به 
میزبانی خرمش��هر برگزار ش��ود که این 
مس��ابقات، با پیش��نهاد فدارسیون به اردیبهش��ت ماه سال آینده 
موکول ش��د.تیم ملی ایران، اس��فندماه س��ال ج��اری در رویداد 
جهان��ی تاجیکس��تان حضورمی یابد و به همی��ن دلیل رقابت های 

جهانی به میزبانی خرمشهر، به تعویق افتاد.
پيروزی نفت اميديه 

 در هفته بیس��تم رقابت های لیگ دس��ته یک بس��کتبال کش��ور، 
نفت امیدیه برابر حریف خود به پیروزی رسید.

در این هفته از مسابقات نفت امیدیه با حساب 93 بر 68 از سد میهمان 
خود مس کرمان گذش��ت. نفت امیدیه با 28 امتیاز در رده چهارم قرار 
دارد.ش��هرداری دزفول دیگر نماینده استان،این هفته با قرعه استراحت 

مواجه بود. این تیم با 24 امتیاز در جایگاه نهم جای گرفته است.
 سومی خوزستان در کيك جيتسوکشور

تیم س��نگ دی خوزس��تان عنوان س��وم رقابت هاي کیک جیتسو 
MMA کشور را به خود اختصاص داد.

 این مس��ابقات با حض��ور 20 تیم و 350 رزم��ی کار به میزبانی 
آذربایجان غربی برگزار شد و خوزستان پس از تیم های آذربایجان 

شرقي و تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.
 در پایان این رقابت ها در رده س��نی بزرگس��االن بهمن شرفي در 
وزن 55- کیلو به قهرماني رس��ید و س��عید دیناوي در وزن 70- 
کیلوو فرشاد قیطاسي در وزن 90+ کیلوهر دو در جایگاه سوم قرار 
گرفتند. در رده سني جوانان نیز همایون ایسوند در وزن 70- کیلو 
و ارس��الن س��المات در وزن 90+ کیلو هر دو به نش��ان نقره دست 
پی��دا کردند و مرتضي لویم��ي در وزن 65- کیلوو آرین زرگرنژاد 
در وزن 60- کیلو هر دو، س��وم ش��دند. در رده س��ني نوجوانان نیز 

ایمان حسینوند در وزن 55- کیلوبه نشان طال دست پیدا کرد.
 دونده خوزستانی رکورد شكست

میالد دریس��اوی دونده خرمش��هری در مس��ابقات پرش سه گام 
داخل سالن، رکورد کشور را شکست. 

وی سال گذشته توانست از مرز 16 متر عبور کند و امسال نیز با 
تمرینات انجام ش��ده توانست رکورد پرش سه گام دخل سالن را به 
16 متر و 35س��انتی متر ارتقا دهد. رکورد س��ابق به مدت 10 سال، 
 16 متر و 23  س��انتی متر بوده که دریس��اوی این رقم را به میزان 

12 سانتی متر ارتقا بخشید. 
نفرات برتر اسكيت  خوزستان 

 رقابت هاي اس��کیت اس��تان،در هر دو بخش آقای��ان و بانوان به 
میزباني اهواز برگزار شد.

 در گروه سني اول، آیناز عالي پور و پانته آ حیدري زاده هر دو از 
ایذه به صورت مش��ترک اول شدند، روژان افشارپور از اهواز دوم 
ش��د و س��ارینا باقري از آبادان در جایگاه سوم قرار گرفت.در گروه 
سني دو نیز محدثه موسوي نیا و هانیه ناصري پور هر دو از بندرامام 
به ترتیب اول و دوم ش��دند و ملیکا س��واري از اهواز س��وم شد. در 
گروه س��ني س��وم، آذین نصرتي از بندرامام به قهرماني رس��ید و 
خدیج��ه خواجوي و ثنا کردیان نما ه��ر دو از اهواز به ترتیب دوم و 
سوم شدند. در بخش تیمي بخش بانوان نیز تیم هاي اهواز، بندرامام 

و ایذه به ترتیب جایگاه های اول تا سوم را به دست آورند.
طاهری، طالی تختی را به ايذه برد

رامین طاهری کش��تی گیر ایذه ای در مسابقات جام تختی قهرمان 
شد.در این دوره از مسابقات ورزشکاران جوان زیادی برای کسب 

تجربه به روی تشک رفتند.
رامین طاهری، کشتی گیر جوان ایذه ای وزن 71 کیلوگرم تیم ملی 
ایران در این  دوره از مسابقات با برتری در تمام مسابقات خود راهی 

فینال شد و با اقتدار به همراه تیم ملی به مقام قهرمانی دست یافت.
ياشارقهرمان خردساالن شد

رقابت هاي قهرماني تنیس روي میز خردساالن خوزستان با معرفي 
نفرات برتر به پایان رسید.در پایان این رقابت ها، یاشار بیگي از آبادان 
به قهرماني رسید، مهدي نیکبخت از ایذه دوم شد و ابوالفضل محمودي 

و رضا سعیدي هر دو از ایذه به صورت مشترک سوم شدند.
رقابت ايت بال دراهواز

رقابت های بیلیارد ایت بال تیمی دو نفره خوزستان به مناسبت دهه 
فجر،فردادر اهواز برگزار می شود.

در این رقابت ها بیلیاردبازان شهرستان های ماهشهر، اهواز، آبادان، 
اندیمشک، شوش، رامهرمز و امیدیه به مصاف یکدیگر می روند.

فارس قهرمان ووشوکشور شد
مسابقات ووشو دختران نوجوان کشور با شناخت تیم هاي برتر در 

خرمشهر به پایان رسید.
این مسابقات به مناسبت دهه فجر با شرکت 100 بانوي ووشوکار 
در قالب تیم های خراس��ان رضوي، کردستان، کرمانشاه، هرمزگان، 
بوشهر، فارس، چهارمحال و بختیاري، اصفهان، خوزستان الف و ب 

در رده سني نوجوانان و در بخش مبارزات نیمه آزاد برگزار شد.
 در پای��ان ای��ن پیکاره��ا تیم ه��اي ف��ارس، خراس��ان رضوي و 

خوزستان الف در مکان هاي اول تا سوم قرار گرفتند.

گ�روه ورزش�ی: هفته بيس�تم رقابت ه�اي ليگ برتر 
فوتبال باش�گاه هاي خوزس�تان با برگزاري 6 ديدار در 
ش�هرهاي مختل�ف به انجام رس�يد و با كس�ب نتيجه 
تس�اوي در پن�ج دي�دار و به ثمر رس�يدن تنه�ا 3گل، 

شگفتي زيادي را به همراه داشت.
این هفته از رقابت ها در حالي آغاز شد که در دیدارهاي 
دور رفت تس��اوي هاي پرگلي رقم خورد اما در دیدارهاي 
برگش��ت فقر گل را در مس��ابقات این هفته ش��اهد بودیم. 
همچنین در مجموع دور رفت تنها هفت مسابقه با تساوي 
بدون گل خاتمه یافت و این در حالي است که در نیم فصل 

دوم و ت��ا اینج��اي کار نیز هفت دیدار با همین نتیجه به پایان 
 رس��یده و ای��ن موضوع نش��ان مي دهد که تیم ها به بس��ته 
نگه داش��تن دروازه ها و گل نخوردن بیش از به ثمر رساندن 
گل توجه دارند. ماهان سوسنگرد در خانه به مصاف تیم اوج 
گرفته این هفته ها یعني شاهین ماهش��هر رفت و در نهایت به 
تساوي بدون گل دست یافت. این نتیجه براي ماهشهري ها 
که در کورس مدعیان قرار دارند و پس از س��ه پیروزي به 

میدان مي رفتند نتیجه آنچنان خوبي نمي تواند باشد.
کارگرش��ادگان نیز در برابر استقالل رامش��یر به نتیجه 
صفربه صف��ر رضایت داد تا ضعف گلزني همچنان در تیم 

کارگر بیداد کند. ش��اگردان جواد زرگاني در شش دیدار 
اخیر خود تنها 2 گل به ثمر رسانده اند. 

تیم ش��هباز دیگر نماینده فوتبال ش��ادگان نیز در خانه از 
 پرس��پولیس ویس پذیرایي کرد و ت��الش دو تیم در پایان 
90 دقیقه گلي در برنداشت تا نوار پیروزي هاي شاگردان 
ای��وب غزي پ��س از 4 پیروزي متوالي پاره ش��ود ضمن 
اینکه این چهارمین تساوي بدون گل این فصل تیم شهباز 
بوده است، البته در این بازي حاشیه هایي رخ داد که باید از 
سوي کمیته انضباطي هیات فوتبال بررسي و نتیجه نهایي 
آن اع��الم ش��ود.اما صدرنش��ین رقابت ه��ا ش��هرداري 
ش��مس آباد در ورزش��گاه ش��هید مجدی��ان پذی��راي 
اس��تقالل رامهرمز بود و دو تیم در نهایت به تساوي 1بر1 
رسیدند تا ایرج رضایي که در خانه به کمتر حریفي در این 
فص��ل امتیاز داده ان��د پس از پنج برد خانگ��ي اخیر با این 
تس��اوي متوقف ش��وند. استقالل نیز که در کسب تساوي 
رکوردار مي باش��د نیمي از دیدارهاي این فصل خود را با 

تساوي پشت سرگذاشته است.
 استقالل شوشتر در ادامه روند ناکامي هاي خود در خانه 
و در برابر پارسیان بندرامام به تساوي بدون گل رسید تا 
از چهار دیدار تنها دو امتیاز کس��ب کرده باش��د و تنها به 
لطف عدم کس��ب نتیجه سایر تیم ها در جمع صدرنشینان 
باقي بماند. تیم پارس��یان نیز س��ومین تس��اوي خود را در 
چهار دیدار اخیر کس��ب نموده اس��ت. تنها تیم پیروز هفته 
بیس��تم یاران ماهش��هر بود و توانس��ت با یک گل جنوب 
باغملک را با شکس��ت بدرقه س��ازد و به نوعي شکست 
تل��خ و پ��رگل هفته گذش��ته را تا حدودي به فراموش��ي 
بس��پارد. شاگردان البرز صیدالي نیز پس از دو برد متوالي 
در این د یدار مغلوب شدند تا در نیمي از دیدارهاي خارج 

از خانه خود در این فصل باخته باشند. 
متاس��فانه بعد از این بازي حاش��یه هایي نیز ثبت شد که 

تاسف اهالي فوتبال را برانگیخت.

س�يف اله دهك�ردي را هم�ه مي شناس�يم. م�ردي 
خس�تگي ناپذير و باتجربه كه فوتبال خوزس�تان بخش 
زيادي از موفقيت خود را با حضور وي كسب نموده است.

او در گذشته و درزمان ریاستش در هیات فوتبال خوزستان 
نشان داد که اهل حرف زدن و شعار دادن نیست و در عرصه 

عمل توانمندي هاي خود را نش��ان مي دهد. ضمن اینکه تمام 
انرژي خود را به کار بس��ت تا فوتبال خوزس��تان آنگونه که 
شایس��ته است به حد اعتالي خود دست یابد و در سطح اول 
فوتبال کش��ور مطرح شود که همین هم شد و با وجود مدیر 
کارآمد و متفکري همچون دهکردي، خوزستان از حیث فني 

باز هم در کانون توجه فوتبال کشور قرار گیرد. 
مرد صبوري که در عین شایستگي به عنوان مدیرعامل 
باش��گاه فوالد منصوب ش��د و با این تیم به مقام قهرماني 
لیگ برتر دس��ت یافت، اگرچه م��ورد برخي نامالیمتي ها 
قرار گرفت و هجمه هایي نیز بر علیه وي نیز شکل گرفت؛ 

ولي باز هم سکوت پیشه کرد و ...
 اینکه با تمام حواش��ي ایجاد شده پس از قهرماني فصل 

اخیر و نیز در نیم فصل اول فصل جاري که فوتبالدوستان 
کامال به آن واقف هس��تند، باز هم فوالد در جمع متولیان 
قرار دارد، نش��ان از وج��ود یک کادر مدیریتي حرفه اي و 

مجرب در این مجموعه مي باشد. 
مدی��ري که به ج��اي حضور در رس��انه ها، پرداختن به 
مباحث حاش��یه اي و انجام مصاحبه هاي رنگارنگ تنها و 
تنها در اندیش��ه موفقیت ف��والد در لیگ برتر و بازي هاي 
آس��یایي مي باش��د.دهکردي که مدیریت ورزشي وي به 
الگویي ب��راي برخي مدیران تبدیل ش��ده، هیچگاه ناامید 
نگردید و با همتي مضاعف و کوشش��ي بیش از گذشته به 
آنچه که در س��ر مي پروراند و آن همانا موفقیت تیم فوالد 

بوه، دست یافته است.

هفته س�وم از دور برگش�ت ليگ دس�ته اول فوتبال 
عصر امروزبا برگزاری 11 ديدار آغاز خواهد شد.

در گروه اول تیم صدرنشین فوالدنوین میزبان گیتی پسند 
اصفهان خواهد بود. با توجه به اختالف 6 امتیازی اهوازی ها 
ب��ا رقی��ب تعقیب کنننده ش��ان یعن��ی ایران جوان بوش��هر 
فوالدی ها با خیال راحت تری به مصاف گیتی پسند خواهند 
رفت چرا که دغدغه از دس��ت دادن صدر جدول را ندارند. 
گیتی پسند هم با 17 امتیاز در رده هفتم قرار دارد و به دنبال 

این اس��ت تا در پیروزی در این بازی و در صورت ناکامی 
رقبا تا رده چهارم جدول صعود کند.

تیم صدرنش��ین مس رفس��نجان در گروه دوم به مصاف 
تیم داماش گیالن خواهد رفت. شاگردان وینگو بگوویچ با 
28 امتیاز در صدر جدول قرار دارند و به دنبال این هستند 
ت��ا ه��م جایگاه خود را حفظ کنند هم فاصله امتیازی خود با 
رقیبش��ان یعنی س��یاه جامگان مش��هد را افزایش دهند. در 
ط��رف دیگر داماش با 15 امتی��از در رده هفتم قرار گرفته 
است. در دیگر بازی این گروه سیاه جامگان که با 25 امتیاز 
در رده دوم قرار دارند میزبان شهرداری تبریز خواهند بود. 
دی��دار تیم های فوالد ی��زد و اتکا گرگان به علت اینکه تیم 
اتکا از لیگ کنار گذاشته شده است لغو شد. گرگانی ها در 
دو هفته گذشته به علت غیرموجه در بازی ها حاضر نشدند 

و به همین دلیل از لیگ کنار گذاشته شدند.

*صنعت نفت برنده شد
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران به علت عدم 
حضور غیرموجه تیم صنایع اتکای گلستان مقابل صنعت 
نفت آبادان و پارس��ه تهران نتیجه دو مس��ابقه فوق را به 

سود حریفان اعالم کرد.
ب��ا توج��ه به عدم حض��ور غیر موجه تی��م صنایع اتکاء 
گلستان در دو دیدار هفته دوازدهم و سیزدهم )از نیم فصل 
دوم( در تاریخ ه��ای 93/11/12 و 93/11/18 ب��ه 
ترتی��ب برابر تیم های صنعت نفت آبادان و پارس��ه تهران 
طبق بند 1 ماده 84 آئین نامه انضباطی نتایج دو مس��ابقه 

فوق سه بر صفر به نفع تیمهای حریف اعالم شد.
ضمن اعالم خروج تیم اتکاء گلستان از جدول مسابقات 
لیگ دسته اول کشور فصل 93-94 پرونده این تیم جهت 

اتخاذ تصمیمات قانونی به مراجع قانونی ارجاع می شود.

دیار کارونخبر

یکشنبه 26بهمن  1393،  سال بیستم، شماره 3347ورزشی

هفته بيستم ليگ برتر خوزستان؛

فقرگلزني در هفته تساوي ها

همچنان دور از رسانه ها؛

نقش دهكردي در موفقيت هاي کنوني فوالد

هفته چهاردهم لیگ دسته اول فوتبال؛

مصاف صدرنشينان دو گروه با تيم های رده هفتم

در روز شکست ذوب آهن؛

پيروزی قرمزهای اهواز
 فوالد خوزستان در دومین روز از مسابقات مرحله دوم لیگ برتر نوجوانان فوتبال کشور که 

به میزبانی باشگاه فوالد  در حال پیگیری می باشد، به پیروزی رسید.
به گزارش سایت باشگاه فوالد خوزستان، شاگردان موسی سواری در این دیدارموفق شدند با 
نتیجه 3 بر یک مقابل ش��هرداری تبریز به برتری برس��ند.گل های فوالد را در این دیدار عبداله 
ش��بانی)7( و س��ید علی بخات )21 و 43( روی پاس های عبداله بهمئی، میثم ناصری و محمد 
شریفی به ثمر رساندند.در دیگر بازی روز دوم مسابقات تیم مقاومت تهران موفق شد با نتیجه 

یک بر صفر از ذوب آهن اصفهان عبور کند.
كشتي آموزشگاه ها را جدی بگيرید

 کش��تي خوزس��تان همواره از قطب هاي غیرقابل انکار کش��ور بوده و س��هم به س��زایي در 
تیم هاي ملي کشتي و در تمام رده هاي سني داشته است.

کش��تي اس��تان در رش��ته آزاد چند سالي است آن درخشش س��ابق را در رقابت هاي کشوري 
ندارد و شاید یکي از عوامل اصلي آن عدم توجه الزم به مسابقات آموزشگاه هاي استان باشد. 
مس��ووالن هیات اس��تان نباید از یاد ببرند که راه اعتال و پیش��رفت این دیار از توجه جدي تر به 

مسابقات آموزشگاه ها و توسعه پیشرفت کشتي در این سطح مي گذرد.

قطع نوار ُبردهای 
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