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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

خواندنی از ورزش ایران

کوتاه از ایران

کالس��ه  پرون��ده  دوم  هیئ��ت   139260309001004138 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1391114409001000106 موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی اقای خس��رو بابائی فرزند پاشا بشماره شناسنامه 400 صادره 
از خدابن��ده در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 162/16 مت��ر مربع پالک فرعی 
از اصل��ی مفروز و مجزی ش��ده از پ��الک 9 فرعی از 27 اصلی واق��ع در بخش 4 قزوین 
خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای رضاچریکی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار 
اولی��ن آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 
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: 1392/8/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/9/2

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

فرح معینی
 رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

آگهی نوبتی سه ماهه دوم سال1392
 اداره ثبت اسناد و امالک مسجدسلیمان

طبق ماده 12 قانون ثبت امالکی که در سه ماهه دوم سال1392 مربوط به قطعه 114 
از بخش یک مسجدسلیمان پذیرش ثبت شده به شرح ذیل آگهی می شود.

1- پالک 190/159- اصلی ملکی آقای عبده محمد کریم پور صالح  بابری فرزند ابوالحسن 
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت 163/73 مترمربع واقع در سرمسجد

لذا به دستور ماده 16 قانون ثبت کسانی که نسبت به ملک درخواست ثبت شده، بخش 
و قطعه یاد ش��ده در این آگهی واخواهی و اعتراض دارند می توانند از تاریخ انتشار نوبت 
اول ای��ن آگه��ی به مدت 90 روز اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید دریافت 
دارند و چنانچه بین تقاضاکنندگان و اش��خاصی که قبل از انتش��ار نوبت اول این آگهی 
دعوی اقامه و در جریان می باشد می بایست گواهی مشعر بر جریان دعوی را به این اداره 
تس��لیم واال حق او ساقط خواهد ش��د. تحدید حدود درخواست ثبت شده بعداً بر طبق 
ماده 14 قانون ثبت به ترتیب ش��ماره آگهی خواهد ش��د. این آگهی در دو نوبت به شرح 

ذیل منتشر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/8/1
محمودی نژادتاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/9/2

رئیس ثبت اسناد و امالک مسجدسلیمان

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای سیدحس��ن جزمه ئی دارای شناسنامه ش��ماره 61945 به شرح 
دادخواست به کالس��ه 920231 از این شورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان سید حسین جزمه ئی 
شناس��نامه 47191 در تاری��خ 92/6/23 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- س��ید حس��ن جزمه ئ��ی ش ش 61945 پس��ر 2-س��ید احم��د 
روحانی نس��ب ش ش368 پسر 3-س��یدعلی جزمه ئی ش ش992 پسر 
4-حش��مت جزمه ئی ش ش 60310 دختر 5-عصمت بیگم جزمه ئی 

ش ش 63543 دختر 6-صدیقه خونساری ش ش231 همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه 20 شورای حل اختالف شهر قزوین

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره 
مورخه 92/8/20 که طی نامه وارده شماره                         واصل 
ش��ده تغییرات ذیل در ش��رکت حاصل که ذیال جه��ت اطالع عموم 

آگهی می گردد:
1-پس از قرائ��ت گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس��ان ترازنامه 

حساب سود و زیان سال مالی 91 به تصویب رسید.
2- اعضای هیئت مدیره بشرح )سودابه نظری، حسن نظری، غالمرضا 

نظری و ساناز نظری( برای مدت دوسال انتخاب شدند.
3- حسن نظری به سمت رئیس هیئت مدیره، غالمرضا نظری به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره، س��ودابه نظری به س��مت مدیرعامل و ساناز 

نظری به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
4- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و غیره با 
امضای منفرد رئیس هیئت مدیره )حسن نظری( همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد.
5-آقای��ان امیر امینی طاهر و ه��ادی قاری به ترتیب و با رعایت ماده 
147 قانون تجارت به س��مت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای 

مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

آگهی تغییرات در شرکت صنعت گران 
تحکیم خوزستان )سهامی خاص( ثبت شده 

به شماره 449 و شناسه ملی 10420070442

قربانی فر
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شوش

610/92/7787
92/8/29

*تیم بسکتبال فوجیان چین  که صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی ایران را در اختیار دارد به مصاف کینگدائو رفت و با 
درخش��ش ملی پوش ایرانی اش با نتیجه 127 بر 110 به پیروزی رس��ید. صمد نیکخواه بهرامی در این بازی در ترکیب اصلی 
ب��ود و 42 دقیق��ه بازی کرد و با ثبت آمار 18 امتیاز، دو بالک ش��ات، یک توپ ربایی، 5 پاس منجر به گل و 8 ریباند عملکرد 

خوبی داشت و به تیمش کمک کرد.
*مراس�م تودیع محمد عباس�ی، وزیر پیش�ین وزارت ورزش و جوانان و معارفه محمود گودرزی، وزیر جدید این 

وزارتخانه صبح امروز در هتل المپیک با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری برگزار می شود.
*مس��ابقه های بوکس قهرمانی کشور که قرار بود ش��هریورماه به میزبانی خوزستان برگزار شود تعویق افتاد و قرار شد آبان ماه 
در همان خوزستان و در شهر مسجد سلیمان برگزار شود اما در فاصله سه هفته به مسابقه ها و درپی درخواست بابلی ها، قرار 
شد این رقابت ها در بابل برگزار شود اما باز هم برگزاری مسابقه ها به تعویق افتاد و هشتم آذر زمان جدید رقابت ها عنوان شد.

هفته سوم لیگ برتر بسکتبال با ادامه قدرت نمایی های مدعیان این فصل به پایان رسید.
هفته سوم لیگ برتر بسکتبال با پیروزی مدعیان برابر حریفان خود به پایان رسید.در نخستین دیدار مهرام، نایب قهرمان فصل 
گذش��ته رقابت ها به مصاف اس��تقالل زرین قشم رفت و در نهایت 75 – 52 به پیروزی رسید. مهرامی ها در این مسابقه تیم برتر 
میدان بودند و در سه کوارتر نخست 15 بر 14 ، 22 بر 13 و 27 بر 8 به پیروزی رسیدند. اما در کوارتر چهارم با حضور جوانانی 
در بازی، 17 بر 11 تن به شکست دادند.در دیگر مسابقه، پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی 90 بر 58 افرای تهران را از پیش رو 
برداشت و در خانه قدرت نمایی کرد. شهرداری گرگان در هفته سوم میزبان دانشگاه آزاد بود و در این مسابقه حساس 80 بر 57 
تن به شکس��ت داد و س��ومین باخت پیاپی خود در لیگ را تجربه کرد.در اصفهان ماهان با صنایع ماهشهر رقابت نزدیکی داشت 
و در نهایت 64 بر 61 به پیروزی رس��ید.در دیگر مس��ابقه های هفته سوم همیاری زنجان در خانه با نتیجه 67 بر 56 برابر  الماس 
قزوین به پیروزی رسید و ذوب آهن در خانه با نتیجه 72 بر 51 نیروی زمینی را از پیش رو برداشت. این مسابقه ساعت 17 آغاز 

و به دلیل قطع شدن برق سالن 20 دقیقه متوقف شد.

تی�م والیب�ال ای�ران در س�ومین دیدار خ�ود در 
مس�ابقات جام قهرمان�ان قاره ها در ژاپ�ن، در حالیکه 
بازی بس�یار خوب�ی را مقابل قهرم�ان المپیک و لیگ 
جهان�ی ارائه کرد اما در نهایت مقابل این تیم قدرتمند 
تن به شکست داد تا دومین باخت خود در این رقابتها 

را تجربه کند.
دومین دیدار از س��ومین روز شش��مین دوره مس��ابقات 
والیب��ال جام قهرمانان قاره ها از س��اعت 10:40 دقیقه صبح 
دیروز با برگزاری دیدار بین تیم های ایران و روس��یه پیگیری 
ش��د که ط��ی آن تیم ایران با توجه ب��ه عملکرد قابل قبول و 
پایاپ��ای برابر قهرمان المپیک و لی��گ جهانی، با نتیجه 3 بر 
صفر مغلوب این تیم اروپایی ش��د.در این مس��ابقه شاگردان 
خولی��و والس��کو گیم های اول و دوم را ب��ا اختالف اندک و با 

نتای��ج 25 بر 23  و 25 بر 23 را به روس��یه واگ��ذار کردند اما 
در گیم س��وم نتوانستند انتظارات را برآورده کنند و در حالی 
ک��ه حتی برای مقطعی از حریف قدرتمند خود پیش افتادند 
ام��ا در نهایت با نتیجه 25 بر 19 در این گیم مغلوب قهرمان 
لیگ جهانی ش��دند تا دومین باخت خود در این مسابقات را 
تجرب��ه کنند.تیم ملی والیبال ایران در نخس��تین دیدار خود 
در مس��ابقات والیبال جام قهرمانان قاره ها با نتیجه 3 بر یک 
مغلوب برزیل ش��ده ب��ود اما در بازی دوم با حس��اب 3 بر 2 
ایتالیا را از پیش رو برداش��ته بود.ب��ا این پیروزی تیم والیبال 
روسیه 6 امتیازی شد اما تیم ایران همچنان با 2 امتیاز در رده 
پنج��م باقی ماند. تیم ملی والیبال ای��ران در چهارمین روز از 
رقابت های قهرمانان قاره های جهان از ساعت 6:40 صبح امروز 
به مصاف تیم ملی آمریکا قهرمان قاره آمریکای شمالی رفت.

پاداش وزنه برداران المپیکی در حالی پرداخت شد که پاداش نفرات نایب قهرمان را کمتر از مقدار تعیین شده 
واریز کردند.

سعید محمدپور درباره پاداش هایی که قرار بود به المپیکی ها داده شود، اظهار کرد: پاداش های ما را چهارشنبه هفته گذشته 
واریز کردند. البته در یکی از برنامه ها ی صدا و س��یما آقای رضازاده اعالم کرد، مبلغ پاداش را دو برابر می کند، یعنی به جای 
پرداخت 20 میلیون مدال طال، 15 میلیون مدال نقره و 10 میلیون مدال برنز به آن ها به ترتیب 40 ، 30 و 20 میلیون پرداخت 
می شود. اما پس از آن آقای رضازاده گفت یکی از دوستان او نصف پاداش را می پردازد و مابقی را خود فدراسیون زمانی که به 
آن بودجه بدهند، پرداخت خواهد کرد. اما از همان مبالغی هم که تعیین کرده بودند برای سجاد انوشیروانی و نواب نصیرشالل 

هر کدام 12 میلیون واریز کردند و خود من قرار بود به اندازه نفر سوم پاداش بگیرم که 5 میلیون پرداخت کردند.

پرداخت قسطی پاداش وزنه برداران المپیکی!

شکست والیبالیست های ایران برابر قهرمان لیگ جهانی 

ادامه قدرت  نمایی  مدعیان لیگ برتر بسکتبال

سال 1341 ه ش در روستاي گرمه در خانواده اي متوسط و مذهبي دیده 
به جهان گش��ود یکس��ال از جنگ تحمیلي گذش��ته بود که به گفته خودش: 
بر حس��ب وظیفه اس��المي و ش��رعي خود، به جبهه رفت.اولین ب��اردر تاریخ 
1360/8/15 ب��ا چند نفراز دوس��تان وهمرزمانش از طریق س��پاه بجنورد وبه 
صورت بس��یجي داوطلب به جبهه حق علیه باطل رفت و در جبهه گیالنغرب 

مستقر شد.
بعد از اینکه 3 ماه ماموریتش به پایان رس��ید به مرخصي آمد. اوبه هدف 
خود رسیده بود, به خانواده اش گفت  دیگر  از جبهه نخواهم آمد، آنقدر با کفار 
بعثي مي جنگم که همانند رهبرم حس��ین ابن عل��ي)ع( در کنار یاران واقعي 
اسالم به شهادت برسم، دلم مي خواهد در این هواي آزاد چون پرنده از قفس 
آزاد شده ، چشمم به این کوههاي سر به فلک کشیده کردستان باشد وشربت 

شیرین شهادت را بنوشم.
دوباره که به جبهه برگشت آموزش دیده باني را در سر پل ذهاب دید و تا 
مدتي به دیده باني مشغول بود. او با رصد وکشف نقاط حساس دشمن ضربات 
سنگیني به آنها وارد کرد.بعد از آن مسئولیت واحد دیده باني جبهه گیالنغرب 

به او واگذار شد. 
دراین جبهه به نحو احس��ن ماموریت خود را انجام داد وهر روز حماسه اي 
مي آفرید. بعد از مدتي فرماندهان تش��خیص دادند که منطقه به آتش زیادي 
احتی��اج دارد وایش��ان را مامور به آوردن توپ ه��اي 203 و 155 میلي متري 

کردند.
محمدجواد این توپ ها را به منطقه آورد و خود مس��ئولیت واحد توپخانه 
راک��ه به ن��ام حضرت بقیه اهلل )عج( نامگذاري ش��ده بود، به عه��ده گرفت. او 
رش��ادتها و جوانمردي هاي زیادي را در این مدت از خود به یادگار گذاش��ت. 
مدتي بعد درواحدي که سهم به سزائي در جنگ داشت ونبض جنگ در آنجا 
میزد، مشغول خدمت شد؛ اودر اطالعات و عملیات مشغول خدمت شدوباانجام 
شناس��ائي هاي دقیق از مواضع دشمن ش��رایط ایده آلي را براي ضربه زدن به 

متجاوزین، در اختیار فرماندهان عالي رتبه جنگ قرارداد.
بعدازآن با لیاقتي که از او دیده ش��د به عنوان معاون فرمانده تیپ مس��لم 
ابن عقیل)ع( انتخاب ش��د. در عملیات بسیاري شرکت کرد، درعملیات مسلم 
ابن عقیل از ناحیه چشم زخمي شد و بعد از 2 ماه بستري شدن در بیمارستان 
معی��ري تهران، بهبود یاف��ت. اوبعد از بهبودي باز هم به جبهه برگش��ت تادر 

عملیات والفجر 4 شرکت کند.
32 م��اه از حضورتاثیرگ��ذار محمدجواد در جبهه ه��اي حق علیه باطل 
مي گذشت که فرماندهان به او پیشنهاد کردند در لشکر27محمدرسول  اهلل)ص( 
خدم��ت کند، او بنابه وظیفه ش��رعي که براي خودش قائل بود به این لش��کر 
پیوس��ت وفرمانده��ي یکي از تیپ ه��اي آن رابه عهده  گرفت. بع��د از آن او 
براي شناسائي منطقه عملیاتي خیبر، همراه با چند نفراز همرزمانش در جزایر 

مجنون به ماموریتي رفت که در این ماموریت به شهادت مي رسد.

به یاد شهید»محمدجواد محمدنیا«
پرواز درهواي آزاد!

محمد پراش، ملی پوش دوچرخه س�واری در صورتی که مستندات 
کافی نداشته باشد از هشت سال تا مادام العمر محروم خواهد شد.

لطفعلی پورکاظمی دبیر ستاد ملی مبارزه با دوپینگ با بیان این که محمد 
پراش به مثبت شدن تست دوپینگش اعتراض کرده است، اظهار کرد: او مدارک 
و مس��تنداتی را برای ما ارس��ال کرده و قرار است در اولین جلسه نادو در هفته  
آینده اعتراضش مورد بررس��ی قرار بگیرد. فعال زمان جلس��ه مش��خص نیست. 
اگر مس��تندات کافی نباش��د باید مدارک تکمیل تری را برای شورای صدور رای 
بفرس��تد.وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد که از میزان محرومیت 
پراش کاسته ش��ود؟ تاکید کرد: محروم نشدن پراش امکان پذیر نیست. ما باید 
روی زمان محرومیتش بررس��ی های الزم را انجام دهیم. اگر جرم مسجل شود، 
به عنوان مجرم هش��ت س��ال تا مادام العمر از حضور در میادین ورزشی محروم 
خواهد شد، اگر مدارکش کافی باشد، احتمال دارد زیر هشت سال محروم شود.

محرومیت 8 سال تا مادام العمر
 در انتظار ملی پوش دوچرخه سواری

نخس�تین روز از رقابت ه�ای جایزه ب�زرگ ابوظبی 
ج�ودو در حالی دیروز پیگیری ش�د که  دونماینده تیم 
ملی کش�ورمان با شکس�ت مقابل حریفان خود از دور 

رقابت ها کنار رفتند.
مسابقات جایزه بزرگ ابوظبی در حالی از دیروزبه میزبانی 
ابوظبی آغاز ش��د که در این دوره از مس��ابقات 236 جودوکار 
از 32 کشور جهان به مدت دو روز به رقابت خواهند پرداخت 
که از این تعداد 134 جودوکار مرد و 102 جودوکار در بخش 
بان��وان حضور دارن��د.در آغاز این رقابت ها دی��روز جودوکاران 
اوزان س��بک به میدان رفتند که در ابت��دا نماینده وزن 60- 

کیلوگرم بهزاد وحدانی در دور نخس��ت به مصاف باکیتبک از 
قرقیزس��تان رفت و حریف خود را شکس��ت داد و به دور دوم 
صعود کرد. وحدانی در دور دوم برابر مدورانوف از روس��یه نفر 
پنج��م رنکینگ جهانی در دقایق ابتدایی ایپون ش��د و از دور 
مسابقات کنار رفت.همچنین دیروز در وزن 66- کیلوگرم نیز 
وحید حس��ن زاده در اولین حضور بین المللی خود دور اول به 
مصاف کیلین لی از فرانسه رفت و با شکست مقابل حریف خود 
از دور مس��ابقات کنار رفت.این رقابت ها در حالی امروز)شنبه( 
در دومی��ن و آخرین روز به کار خود پایان خواهد داد که تیم 

ملی کشورمان چهار نماینده دارد.

ناکامی جودوکاران ایران در نخستین روز مسابقات امارات

مش�اور عالی رئیس محیط زیست کش�ور گفت: هم اکنون 
250 تاالب در کش�ور وجود دارد که از این تعداد 40 تاالب به 
علت استفاده بی رویه از منابع و ذخایر آب زیرزمینی در معرض 

خشک شدن است.
به گزارش ایرنا، اسماعیل کهرم در عسلویه افزود: با درایت و تدبیر 
سازمان محیط زیست کشور طرح و لوایحی در این زمینه تقدیم مجلس 
ش��ورای اسالمی ش��د که در دستور کار مجلس قرار گرفته است تا با 
اتخاذ قوانینی از خشک شدن این تاالب های بین  المللی جلوگیری به 
عم��ل آید.وی تصریح کرد: اس��تفاده بی رویه از ذخایر آب زیرزمینی، 
نگه داشتن و ذخیره آب در پشت سدها، حفر چاه های کشاورزی در 
کن��ار تاالب ها، کاهش میزان حجم ورودی آب رودخانه ها به تاالب ها 
موجب ش��ده اس��ت تا حیات پنج میلیون پرنده ای که در طول سال 
در تاالب ها و حاشیه آنها زندگی می کنند در معرض خطر قرار گیرد.

مشاور عالی رئیس  محیط زیست کشور اضافه کرد: برای حفظ محیط 
زیس��ت و حیات پرندگان، گیاهان و حیات وحش باید مانع اس��تفاده 

بی رویه از آبها و ذخایر آب زیرزمینی شد.

رئیس س�ازمان حج و زیارت گفت: کلیه 
قرارداده�ای ح�ج و عمره امس�ال و س�ال 
آینده ب�ا کیفیت بهتر و قیمت کمتر منعقد 

شده است.
»سعید واحدی« در دیدار با مراجع تقلید در 
قم گفت: قراردادهای بس��ته ش��ده با قیمت های 
مناسب تر و رزرو هتل های بهتر انجام شده است 
و در مجموع شاهد 10 درصد صرفه جویی در این 

زمینه خواهیم بود.
به گزارش ایرنا وی به همدلی میان مسئوالن 
حج و زیارت با حجاج اشاره و بیان کرد: امسال هر 
روز در یک کاروان و چند هتل حضور می یافتیم 
و بر نحوه ارائه خدمات نظارت داشتیم و با حجاج 

به گفت وگو می نشستیم.
وی افزود: با برنامه ریزی انجام شده در مجموع  
تاخیرهای پروازی به میانگین 11 دقیقه کاهش 

داش��ت که با وجود برخی مشکالت، در مجموع 
مورد رضایت نسبی زائران بود.

رئیس سازمان حج و زیارت ادامه داد: امسال 
برای نخس��تین بار در عرفات، خیمه های زائران 
ایرانی دارای روش��نایی برق بود و با اس��تفاده از 
کول��ر و فریزرهای قابل حمل، خدمات بهتری به 
حجاج ارائه شد و برای نخستین بار گرمازدگی و 

فوتی در عرفات نداشتیم.
اوحدی تصریح کرد: امس��ال از شش ماه قبل 
برای حج س��ال آینده برنامه ریزی خواهد شد تا 

مشکالت به حداقل برسد.
»س��یدعلی  والمس��لمین  حجت االس��الم 
قاضی عس��گر« سرپرست حجاج ایرانی و »سعید 
اوح��دی« رئیس س��ازمان ح��ج و زی��ارت، در 
س��فر به قم ب��ا مراجع تقلید دی��دار و گفت وگو

 کردند.

سرویس شهرستانها-
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور 
بیانیه ای، انفجارهای تروریستی در لبنان را 

محکوم کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت: جامعه مدرس��ین، 
انفجارهای تروریس��تی در لبن��ان را که با هدف 
فتنه مذهبی و ایجاد تنش برای القائات سیاسی از 
سوی گروه های افراطی تکفیری با تحریک عوامل 

صهیونیستی صورت می پذیرد، محکوم می کند.
این بیانیه می افزاید: جامعه مدرسین، این گونه 
اقدامات را س��بب انزجار جهانی از س��رکردگان 
جریان های تکفیری و رژیم صهیونیستی دانسته و 
با اشاره به حرمت کشتار،  ترور و فجایع انسانی از 
منظر اسالم، رهبران و مدعیان پیروان سلف صالح 
)وهابیت(، را که با فهم ناصواب خود از اس��الم در 
جه��ت تخریب چهره اس��الم گام برمی دارند، به 

عقالنیت، اعتدال و گفت وگو برای شناخت حقیقت 
اسالم دعوت کرده است.

در این بیانی��ه با تاکید بر حفظ وحدت میان 
ب��رادران اه��ل قبله، اس��الم دینی ب��رای اکمال 
ارزش ه��ای واالی انس��انی همراه با همزیس��تی 
مس��المت آمیز با دیگر ادیان الهی توصیف ش��ده 

است.
جامعه مدرسین در بیانیه خود شهادت رایزن 
فرهنگ��ی جمهوری اس��المی ای��ران و برخی از 
شهروندان لبنانی را تسلیت و تعزیت گفته و برای 
مجروحان این حادثه تروریستی بهبود کامل را از 

خداوند متعال مسئلت کرده است.
در انفج��ار تروریس��تی در نزدی��ک س��فارت 
جمهوری اسالمی ایران در بیروت که روز سه شنبه 
هفته جاری به وقوع پیوست، 23 نفر از جمله رایزن 

فرهنگی ایران در لبنان به شهادت رسیدند.

40 تاالب بین المللی کشور
 در معرض خشک  شدن قرار دارند

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد

انعقاد قراردادهای بهتر و ارزانتر
 برای عمره و حج سال آینده

محکومیت انفجارهای تروریستی لبنان
 از سوی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش س�تاد اقامه نماز کشور 
گفت: افزون بر 1600 عنوان کتاب درخصوص نماز در کشور برای 

گروه های سنی الف تا د چاپ و توزیع شده است.
»س��یدمحمد عبداللهی« افزود: در 20 سال قبل کتاب نماز برای 
س��نین ک��ودک و نوجوان کم بود در حالی ک��ه هم اکنون کتاب های 

بسیاری با موضوع نماز در این رده سنی وجود دارد.
عبداللهی یکی از مش��کالت سخت افزاری در این حوزه را کمبود 
مساجد و نمازخانه  های بین راهی عنوان کرد و گفت: اکنون افزون بر 
یکهزار و 300 مسجد و نمازخانه بین راهی داریم که توسط اشخاص 

حقیقی و حقوقی ساخته شده است.
معاون ستاد اقامه نماز کشور افزود: نگهداری نمازخانه ها و مساجد 
بین راهی به دلیل تعداد زیاد متولیان در این بخش، وضعیت نامناسبی 
دارد، از همین رو دولت س��ازمان میراث فرهنگی را به ایجاد س��از و 
کار برای ورود بخش خصوصی موظف کرده است که تا پایان امسال 

تعیین تکلیف می شود.

چاپ 1600 عنوان کتاب با موضوع نماز در کشور

ایران به فینال جام بین  قاره ای فوتبال ساحلی رسید 
در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی جام بین قاره ای فوتبال س��احلی تیم ملی 
ایران به مصاف امارات میزبان این دوره از مس��ابقات رفت که در پایان تیم ملی 
کشورمان با نتیجه دو بر یک پیروز شد. در دیگر دیدار نیمه نهایی دو تیم روسیه 
و س��وئیس از ساعت 20 شب گذشته به مصاف یکدیگر رفتند. دیدار فینال این 

دروه از مسابقات از ساعت 20 امشب آغاز می شود. 
پاسخ کی روش به رونالدو

س��رمربی تیم ملی ایران پس از 4 س��ال پاس��خ کریس��تیانو رونالدو را داد.
کریس��تیانو رونالدو پس از حذف پرتغ��ال از جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی 
به انتقاد از کارلوس کی روش پرداخت و به خبرنگاران گفت دلیل حذف پرتغال 
از ج��ام جهانی را باید از کی روش پرسید.س��رمربی پرتغالی تیم ملی ایران پس 
از 4 س��ال پاس��خ کریس��تیانو رونالدو را داد. او در گفت وگو با روزنامه »رکورد« 
چاپ پرتغال عنوان کرد: به کریس��تیانو رونالدو تبریک می گویم. اگر او در بازی 
برابر اس��پانیا در جام جهانی 2010 نیز با همین مسئولیت پذیری بازی می کرد، 

می توانستیم اسپانیا را شکست دهیم و صعود می کردیم.
عناینی ساز جدایی کوک کرد

مهاج��م صبای ق��م می گوید در صورت پرداخت نش��دن مطالباتش تا یکی 
دو روز آینده به پیش��نهاد راه آهنی ها جواب مثبت می دهد.رضا عنایتی بازیکن 
کهن��ه کار این تیم به دلیل پرداخت نش��دن مطالباتش در تیم قمی و همچنین 
پیش��نهاد اغوا کننده تیم متمول پایتخت، ساز جدایی کوک کرده است.عنایتی 
درباره پیش��نهاد باش��گاه راه آهن به او توضیح داد: راه آهنی ها از چند روز پیش 
پیشنهاد بسیار جدی مطرح کرده اند که از لحاظ مالی هم بسیار پیشنهاد خوبی 
اس��ت. امیدوارم اگر به این تیم پیوس��تم اتفاق های خوبی بیفتد اما اگر نش��د، 

ناراحت نشوند چون دنیای حرفه ای است و هر اتفاقی می تواند رخ دهد.
چهارمین بازیکن جدید در مس کرمان

باش��گاه مس کرمان پس از جذب کیانوش رحمت��ی ، هادی تامینی و یک 
بازیکن برزیلی محمد آبش��ک از تیم داماش گیالن را به خدمت گرفت.مسئوالن 
این باش��گاه به دنبال یک مهاجم شش��دانگ گلزن هستند و حتی صحبت های 

ابتدایی خود را با فالویو لوپز مهاجم تیم تراکتورسازی انجام داده اند.
فدراسیون حریف نامدار بیاورد، برنامه ریزی اش با من

مه��دی تاج رئیس س��ازمان لیگ با بیان این که مش��کلی ب��رای برگزاری 
بازی های تدارکاتی تیم ملی میان مسابقات لیگ تا پایان سال وجود ندارد، گفت: 
فدراسیون برای تیم ملی حریفان تدارکاتی نامدار فراهم کند، ایجاد زمان مناسب 

میان مسابقات لیگ با من.
بازدید رئیس شورای شهر از مرغوبکار

احمد مس��جد جامعی رئیس شورای ش��هر تهران، به همراه شهردار منطقه 
16 صب��ح دی��روز به دعوت از مس��ئوالن مجموعه ورزش��ی مرغوب��کار، در این 
مجموعه حضور پیدا کرده  و از وضعیت و شرایط آن بازدید کردند.در این بازدید 
مس��جدجامعی قول مساعد داد تا با همراهی شهرداری منطقه 16 همکاری های 

الزم را جهت بازسازی این مجموعه ورزشی داشته باشد.
ساعدی سخنگوی باشگاه استقالل شد

طی حکمی از س��وی علی فتح اهلل زاده، هاش��م س��اعدی به عنوان مش��اور 
مدیرعامل و سخنگوی باشگاه استقالل منصوب شد.

منتفی شدن پروژه انتقال مبعلی به استقالل 
قائم مقام باش��گاه استقالل خوزس��تان گفت: پروژه انتقال ایمان مبعلی به 

استقالل تهران را تمام شده بدانید و این بازیکن تا آخر فصل با ما می ماند.
اروگوئه آخرین تیم صعود کننده به جام جهاني

با صعود اروگوئه به عنوان سي و دومین تیم، پرونده بازي هاي مرحله انتخابي 
ج��ام جهاني 2014 بس��ته و چه��ره تمامي تیم هاي راه یافته ب��ه این تورنمنت 
مش��خص شد.  در دور برگشت بازي هاي پلي آف بین قاره اي جام جهاني 2014 
بامداد روز پنج شنبه تیم ملي اروگوئه در خانه خود برابر اردن با تساوي بدون گل 
متوقف ش��د اما با توجه به پیروزي 5 بر یک در بازي رفت،  در مجموع با همین 
نتیجه حریف آسیایي خود را شکست داد و به عنوان پنجمین نماینده آمریکاي 

جنوبي و آخرین تیم مرحله انتخابي راهي جام جهاني شد.
خرید 30 درصد از سهام باشگاه رم توسط یک چینی 

رس��انه های ایتالیایی از ابراز تمایل رئیس ثروتمند باشگاه دالیان واندا برای 
خرید 30 درصد از سهام باشگاه فوتبال رم خبر دادند.

گتوزو و کاالدزه هم به ایران می آیند
کاخا کاالدزه س��تاره پیش��ین تیم فوتبال آث میالن و وزیر توس��عه کش��ور 
گرجس��تان برای بازی در دیدار ستارگان میالن و پرسپولیس اعالم آمادگی کرد.
پیش از این گنارو گتوزو به عنوان سرمربی به کادرفنی تیم میالن اضافه شده بود.

تشییع پیکر امام جمعه میامی
سمنان- خبرنگار کیهان: مردم شهرستان »میامی« پیکر حجت االسالم 

»سید مرتضی موسوی« امام جمعه خود را تشییع و با وی وداع کردند.
پیکر امام جمعه میامی روز پنجشنبه توسط ائمه جمعه و مسئوالن استان 
س��منان و جمعیت انبوهی از دوس��تداران خاندان عصمت و طهارت و اهالی 
شهرستان های میامی و شاهرود به طرز باشکوهی از مصالی نمازجمعه میامی 
تش��ییع و در آرامستان شهر میامی به خاک س��پرده شد.آیت اهلل »سیدعلی 
موس��وی« از علم��ای مش��هد مقدس بر پیکر ای��ن عالم ربانی نم��از خواند.
حجت االس��الم سید مرتضی موس��وی 28 آبان ماه جاری بر اثر سکته قلبی 

جان به جان آفرین تسلیم کرد.
خاکسپاری پیکر همسر دیپلمات ایرانی

نکا- فارس: پیکر همسر دیپلمات ایرانی که در حادثه تروریستی لبنان به 
ش��هادت رسید ظهر دیروز با حضور مسئوالن کشوری و استانی مازندران در 
شهرستان نکا تشییع شد.پیکر خانم رقیه حسین زاده پس از انتقال از تهران، 
دیروز بعد از نمازجمعه شهرستان نکا در بین حزن و اندوه نمازگزاران تشییع 
ش��د.پیکر شهیده رقیه حسین زاده در مزار شهدای روستای اومال شهرستان 

نکا به خاک سپرده شد.
اجرای طرح ایده تا محصول

رشت- ایرنا: معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان گفت: این 
بنیاد طرح از ایده تا محصول را در دستور کار دارد که تا پایان سال جاری آن 
را به اجرا درمی آورد.»سیدحسن حسینی« عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری 
مراس��م اختتامیه پنجمین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی دماوند در 
گفت وگ��و با خبرنگار ایرنا افزود: طرح از ایده تا محصول از برنامه های جدید 
بنیاد ملی نخبگان بوده و در حال نهایی شدن است.وی خاطرنشان کرد: بنیاد 
ملی نخبگان با اجرای طرح از ایده تا محصول در واقع با تکمیل چرخه های 
بین ایده تا محصول، در زمینه تجاری سازی طرح ها تالش می کند.وی اضافه 
کرد: ارائه تسهیالت متناسب با اختراع نیز از برنامه های جدید این بنیاد است.

تشکیل کمیته برای اقتصاد اصفهان
اصفهان- ایرنا: وزیر اقتصاد و دارایی گفت: کمیته ای در این وزارتخانه برای 
بررس��ی وضع اقتصادی از جمله نحوه وصول مالیات، ایجاد گمرک در بندر 
خشک، بورس کاال و سرمایه گذاری بیشتر در استان اصفهان تشکیل می شود.
»علی طیب نیا« در جریان سفر به اصفهان در دیدار با »رسول زرگرپور« 
استاندار اصفهان اظهار کرد: این کمیته موظف خواهد شد تا امور فوق را بررسی 

و نتیجه آن را در جلسه ای با استاندار اصفهان در میان بگذارد.
وی اف��زود: در زمینه چگونگی وصول مالیات در این اس��تان هم نظارت 

بیشتری صورت خواهد گرفت تا همانند سایر استان های کشور شود.
احداث 3 هزار مسجد در کشور

رودسر- فارس: فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم االنبیا)ص( از بازسازی 3 
هزار و 100 مسجد و احداث 3 هزار مسجد در کشور خبر داد.سیدضیاءالدین 
جزنی دیروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در رودس��ر اظهار امیدواری کرد: 
بازس��ازی و احداث مساجد مذکور با تمهیدات اندیشیده شده، تا پایان سال 
94 به اتمام برس��د.فرمانده قرارگاه قرب کوثر خاتم االنبیا)ص( به کمک های 
این قرارگاه در مساجد کشور اشاره کرد و یادآور شد: مبلغ 10 تا 60 میلیون 
تومان برای بازسازی مساجد در مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شده است.

تولید نانوهای داروی گیاهی
آمل- فارس: سرپرست انستیتو پاستور شمال کشور گفت: سه نانو داروی 
گیاهی آفت دهانی، تب برفکی و نیوکاسل در انستیتوپاستور شمال کشور در 
آمل تولید شد.به گزارش خبرگزاری فارس از آمل، محسن آسوری در مراسم 
اختتامیه سومین همایش ملی گیاهان دارویی ایران که در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد آیت اهلل آملی برگزار ش��د با اش��اره به تولید نانو داروهای گیاهی در این 
مؤسسه بیان کرد: نانو داروهای گیاهی تب برفکی، آفت دهان و نیوکاسل در 
انستیتو پاستور شمال کشور تهیه شده که آفت دهانی در مرحله تست مدل 
حیوانی قرار دارد اما تب برفکی در محیط روی 400 دام مبتال امتحان شده 

و به دنبال اخذ مجوز دامپزشکی هستیم.

سرویس ورزشی-
برتری مدعیان کسب عنوان قهرمانی برابر حریفان 
خود، مهمترین اتفاق هفت�ه دوم رقابت های لیگ برتر 

کشتی )جام والیت( بود. 
هفته دوم رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد )جام والیت( 
روز گذشته با برتری تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی برابر 
حریفان خود پیگیری ش��د.روز گذشته سه تیم ثامن سبزوار ، 
اس��تیل آذین ایرانیان و خونه به خونه بابل برابر حریفانش��ان 
به برتری رس��یدند . در یکی از دیدارهای دیروز اس��تیل آذین 
ایرانیان در گروه اول میزبان هیئت کش��تی رستم کال بود که 
موفق ش��د حریفش را شکست دهد و با دو برد پیاپی در صدر 
جدول گروه قرار گیرد. استیل آذین در حالی این مسابقه را برد 
که از کشتی گیران خارجی اش استفاده نمی کرد اما در طرف 
مقابل تیم رس��تم کال دو کشتی گیر اوکراینی یعنی آلداتوف 
قهرم��ان 84 کیلوگرم جهان و زاس��یف نای��ب قهرمان 120 
کیلوگرم جهان را به خدمت گرفته بود. در کش��تی های مهم، 
سید احمد محمدی که یک قهرمانی در مسابقات 60 کیلوی 
انتخابی تیم ملی را در کارنامه دارد موفق شد فرزاد جعفری از 
استیل آذین را ضربه کند. در 84 کیلوگرم، آلداتوف که با بدنی 
ناآم��اده به لیگ ایران آمده، با زیرک��ی تمام به نجاتیان درس 
کش��تی داد و مس��ابقه را 11 بر 2 برد تا نش��ان داد بی جهت 
دو ط��الی جهان در کارنامه ن��دارد. در 120 کیلوگرم هم آلن 
زاسیف اوکراینی در مصاف با آذرشکیب، در ثانیه های پایانی با 
یک فیتوی زیبا آذرشکیب را برد تا دومین ملی پوش اوکراینی 

هم با وجود ناآماده بودن، برنده مسابقه شود.
در دیگ��ر دی��دار دی��روز و در گروه یک و در مش��هد تیم 
ثامن الحجج س��بزوار با نتیجه 6 بر یک میزبان خود تیم گروه 

هفته دوم لیگ برتر کشتی)جام والیت( روز گذشته به پایان رسید

برتری مدعیان کسب عنوان قهرمانی

س��اختمانی کفایتی را مغلوب کرد. نتایج انف��رادی این دیدار 
به این ش��رح است )اس��امی تیم کفایتی در ابتدا آمده است(: 
* 55 کیلوگرم: محمد حسین سلطانی،برنده - یونس سرمستی 
)8- 5 ضربه فنی( *60 کیلوگرم: هاش��م مختاری- مصطفی 
آقاجانی، برنده )5- 8( *66 کیلوگرم: علی اصغر جبلی، برنده- 
مس��عود کمروند )7- 1( *74 کیلوگرم: مهدی بهابسته- رضا 
افضلی، برنده )1- 9( *84 کیلوگرم: رضا بیات- احسان امینی، 
برنده )3- 7( *96 کیلوگرم: اصغر عبدالملکی- عرفان امیری، 
برن��ده )2 – 4( *120 کیلوگ��رم: س��عید ابراهیمی- فردین 

معصومی، برنده )5- 6(.

در آخرین دیدار از هفته دوم لیگ برتر کش��تی آزاد جام 
والی��ت، در گ��روه دو تیم خون��ه به خونه بابل ب��ا نتیجه 6 بر 
ی��ک مقابل میزبان خود ثامن الحجج مش��هد به پیروزی 6 بر 
یک رس��ید. نتایج انفرادی این مس��ابقه به این شرح زیر است 
)اسامی تیم مشهد در ابتدا آمده است(: *55 کیلوگرم: حسین 

رحمان��ی - فرهاد جالی��ی، برنده )صف��ر- 1( *60 کیلوگرم: 
بهزاد بهروزی راد - عباس دباغی، برنده )2- 9( *66 کیلوگرم: 
محس��ن جهانبخش��یان - محمد ن��ادری، برن��ده )صفر- 6( 
*74 کیلوگرم: امیر ش��ریعتی عدل، برنده - حسن طهماسبی 
)8 – 5( *84 کیلوگ��رم: مجتب��ی ضیای��ی - میث��م مصطفی 
جوکار، برنده )6- 7( *96 کیلوگرم: گئورگی گوگش��لیدزه - 
حامد طالبی زرین کم��ر، برنده )2- 4( *120 کیلوگرم: امید 

گل محمدزاده - طاها آکگول، برنده )صفر- 8(. 
برتری نماینده زنجان برابر گاز مازندران

اما در نخس��تین دی��دار هفته دوم رقابت ه��ای لیگ برتر 
کش��تی آزاد و در گروه دو، روز پنجش��نبه تیم های ش��هدای 
زنج��ان و گاز مازندران در زنجان ب��ه مصاف هم رفتند که در 
پای��ان تیم زنج��ان  با نتیجه 4 بر 3 به پیروزی رس��ید. نتایج 
انفرادی این دیدار به این ش��رح اس��ت:*55 کیلوگرم: کاظم 
شیرزادی، برنده- رضا اطری )6- صفر( *60 کیلوگرم: مهدی 
قربان نژاد- عارف علیزاده، برنده )صفر- 8( *66 کیلوگرم: میثم 
حیدری، برنده- مهران نصیری )9- 4( *74 کیلوگرم: حسین 
الیاس��ی، برنده- امیر هادی ن��ژاد )7- 1( *84 کیلوگرم: علی 
باقرپور- محمد جواد ابراهیمی، برنده )صفر- 7( *96 کیلوگرم: 
س��عید امیری، برنده- مهران میرزای��ی )5- 2( - میرزایی به 
دلیل مصدومیت به مسابقه ادامه نداد. *120 کیلوگرم: سعید 

زرینی- جابر صادق زاده، برنده )صفر- 7(. 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نهادهای 
بسیاری در زمینه قرآن مشغول به فعالیت هستند 

و نیازی به تشکیل وزارت قرآن نیست.
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرس��تان ساری، 
علی جنتی ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری نخستین 
همایش بین المللی عالمه ابن شهرآش��وب در ساری در 
جم��ع خبرنگاران، در پاس��خ به س��والی مبنی بر نحوه 
برخ��ورد کمیته تعیین مصادیق مجرمان��ه اینترنتی با 
شبکه های اجتماعی، اظهار داشت: این کمیته 11 عضو 
دارد و در دولت یازدهم تاکنون تش��کیل جلس��ه نداده 
است.وی با بیان اینکه درصدد هستیم این کمیته تشکیل 
شود، گفت: این کمیته باید تشکیل شود تا سیاست های 

جدید تعیین شود.
جنتی با اشاره به اینکه شش وزیر عضو این کمیته 
هس��تند، افزود: وزرای سابق دیدگاه هایی در این زمینه 
داش��تند و وزرای جدید هم ممکن اس��ت نگاه دیگری 
داش��ته باشند.وی در پاسخ به س��وال دیگری مبنی بر 
تشکیل وزارت قرآن، تصریح کرد: نهادهای بسیاری در 
زمینه قرآن مشغول به فعالیت هستند و نیازی به تشکیل 
وزارت قرآن نیس��ت.وی یادآور شد: عدالت فرهنگی به 
معنای توزیع عادالنه امکانات فرهنگی در سطح کشور 
است و مناطقی که محرومیت بیشتری دارند از امکانات 

بیشتری برخوردار می شوند.
جنتی با بیان اینکه معضل در کش��ور زیاد اس��ت و 

حتی برخی مراکز اس��تان ها فاقد سینما هستند، گفت: 
محدودیت ه��ا زیاد اس��ت و امیدواریم در آینده بتوانیم 
وضعیت بهتری داش��ته باش��یم.وی با اشاره به اینکه از 
هشت تاالر ملی در دست ساخت در سطح کشور، یکی 
در مازندران قرار دارد، اظهار داشت: مکاتباتی انجام دادیم 
تا این مراکز زودتر به بهره برداری برس��ند و مبالغی هم 
تخصیص یافت.جنتی با بیان اینکه درباره مجوز انتشار 
فیلم، کتاب و برخی آلبوم های موس��یقی سعی ما این 
اس��ت که در ابتدا دقت کنیم تا مجوز به درستی صادر 
شود، گفت: بعد از صدور مجوز، اجازه نمی دهیم افرادی 
بخواهن��د جلوی اکران فیلم��ی را بگیرند و یا با کتابی 
مخالفت کنند.وی خاطرنشان کرد: ارشاد پای مجوزهایی 

که صادر کند می ایستد.
به گزارش ایرنا، کتاب های عالمه »ابن شهرآش��وب 
ساروی مازندرانی« با حضور علی جنتی وزیر فرهنگ و 

ارشاد اسالمی در استان مازندران رونمایی شد.
کتاب های »تفسیر آیه های متشابه« کتاب 4 جلدی 
»متشابه القرآن«، »فقه القرآن و فی المناقب« سه کتابی 
اس��ت که رونمایی شدند.جنتی در سفر به مازندران از 
مجتمع فرهنگی هنری روس��تایی شهدای خرماکالی 
قائمش��هر دیدن کرد.این مجموع��ه در فضایی با 700 
مترمربع زیربنا در چهار طبقه شامل کالس های آموزشی، 
مخزن کتاب با 15 هزارجلد کتاب، سالن مطالعه و سالن 

اجتماعات و دیگر ملحقات ساخته شده است.

مش�اور وزیر نیرو در امور ایثارگران و رئیس 
ستاد بازسازی عتبات عالیات گفت: هدف گذاری 
س�ال جاری وزارت نیرو جمع آوری 300 میلیارد 
ریال اعتبار برای بازس�ای تاسیس�ات ش�هری 

عتبات عالیات است.
ب��ه گزارش ایرنا س��رتیپ »ابراهی��م راحمی« در 
گردهمایی انجمن های اسالمی وزارت نیرو در همدان 
افزود: هم اینک یک نیروگاه 500 مگاواتی ترکیبی در 
س��ه مرحله در عتبات عالیات در حال س��اخت است 
که تکمیل مرحله نخس��ت آن را وزارت نیرو برعهده 
گرفته است.وی اضافه کرد: وزارت نیرو تامین هزینه و 

اجرای این طرح را در س��ه بخش پیش بینی کرده که 
در این زمینه تا 163 مگاوات برق به صورت رایگان به 
عراق هدیه داده می شود. همچنین قسمتی از هزینه 
با همیاری کارکنان وزارتخانه تامین می ش��ود.رئیس 
بازس��ازی س��تاد عتبات عالی��ات در وزارت نیرو ابراز 
امی��دواری کرد، طرح نی��روگاه 500 مگاواتی عراق تا 
پایان سال 92 خاتمه یابد تا زائران بتوانند از خدمات 
این نیروگاه بهره گیرند.وی ادامه داد: انرژی برق مورد 
نیاز اماکن متبرکه کربال، کاظمین، سامرا و نجف اشرف 
توسط وزارت نیرو تامین شده و همچنین 10 دستگاه 

آب شیرین کن از ایران به عتبات عالیات ارسال شد.

از سوی وزارت نیرو صورت می گیرد
ساخت نیروگاه 500 مگاواتی در عتبات عالیات

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

سیاست های جدید مصادیق مجرمانه اینترنتی 
تعیین می شود


