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آگهی ابالغ وقت رسیدگی
کالســه پرونده 940104 وقت رسیدگی: به تاریخ 1395/6/6 ســاعت 16:30 جهت رسیدگی خواهان رزگار مجیدی 

ساکن شهرک پردیس انتهای خیابان معراج 4 طبقه سوم 
خوانــده: معصومه غالمی- ســاکن چهارراه حاجی آباد روبروی بانک ملت شــرکت پخش شــاهو و علی اصغر حیدری 

مجهول المکان به خواسته مطالبه وجه 
خواهان دادخواســتی تسلیم شورا حل اختالف نموده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است وقت رسیدگی به 
تاریخ فوق تعیین و به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور اعضای شعبه و تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود خوانده می تواند به دفتر شعبه مراجعه 
و دروقت مقرر در جهت رسیدگی در این شعبه حاضر شود این آگهی به منزله ابالغ محسوب و در هر صورت شورا در 

وقت مقرر تشکیل جلسه داده و تصمیم قانونی اتخاذ می گردد.
امیری- مدیردفتر شعبه 22 شورای حل اختالف سنندج

آگهی دعوت از سهامداران شرکت تن آب شهمیرزاد )سهامی خاص(
ثبت شده بشماره 16۲ و شناسه ملی 1۰۴8۰۰1۲۷۴۲ )نوبت اول(

هیئت مدیره شرکت تن آب شهمیرزاد )سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت تن آب شهمیرزاد )سهامی خاص( ثبت شده بشماره 162 
ثبت شــرکتهای مهدیشهر دعوت بعمل می آید تا در جلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

شرکت مذکور مورخ 95/5/20 ساعت 9 صبح در محل شرکت برگزار می شود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

1- تعیین اعضای هیئت مدیره و تعیین سمت آنان.     2- تعیین دارندگان حق امضاء.
3- انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل سال 95 و تصویب صورتهای مالی منتهی به سال 94/12/29

چون یوســف پایاب مالک خودرو سواری پژو GLX-XU7 405 به شماره 
انتظامی 864 م 48 ایران 73 شماره موتور 12491027030 شماره شاسی 
 NAAM01CA9CE386998بــه علت فقدان ســند کمپانی و ســند 
مالکیت )برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی نموده است لذا چنانچه هرکس 
ادعایــی در مورد خــودرو مذکور دارد ظرف مــدت ده روز به دفتر حقوقی 
ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی اســت پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. مدت اعتبار این آگهی یک سال است.

معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش گفت: در 
مورد تعداد مدال های ایران در المپیک ریو پیش بینی 
داشــته ایم اما برای ایجاد نشــدن توقع عددی اعالم 

نخواهیم کرد.
نصراهلل ســجادی در حاشیه مراســم رونمایی از لباس و 
دوچرخه رکابزنان المپیکی درباره پیش بینی وزارت ورزش از 
تعداد مدالی که کاروان ایران کسب خواهد کرد، گفت: ما نظر 
کارشناســی خود را داریم و پیش بینی هم داشته ایم اما عدد 
اعالم نمی کنیم زیرا توقع ایجاد می شود و ممکن است استرس 
ورزشــکاران هم باال رود. با این حال مطمئن هستیم که تمام 
ورزشــکاران ایران در بازی های المپیک تالش خواهند کرد و 
شایستگی خود را نشــان می دهند. معاون ورزش قهرمانی در 
پاسخ به این پرسش که آیا فدراسیون دوچرخه سواری توانسته 
توقعــات را برآورده کنــد یا خیر؟ گفت: مــا اینجا نیامده ایم 
که عملکرد فدراســیون را ارزیابی کنیــم بلکه برای رونمایی 
از امکانات آمده ایم با این حال همین که توانســتیم در میان 
کشورهای آسیایی سه ســهمیه المپیک بگیریم فکر می کنم 

عملکرد خوبی داشته ایم.
سجادی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه نظرش 

نســبت به لباس اولیه کاروان چه چیز بوده، گفت: بهتر است 
که در مورد لباس های جدید صحبت کنیم. لباس های جدید 
از نظر رنگ، دوخت و فرم نمودی از پرچم ایران اســت. ما در 
ایران طراحان خوبی داریم که ان شاءاهلل فدراسیون های ورزشی 
بیشتر بتوانند از این ذوق هنری استفاده کنند. با پیشنهاد یکی 
از طراحان کار در حال انجام شــدن اســت، چند نمونه لباس 
هم پیشــنهاد شد که فکر می کنم مورد تایید قرار گرفت. وی 
در مــورد حضورش در هیئت مدیره فوتبال نیز گفت: گزارش 

عملکرد سال گذشته و برنامه های سال آینده ارائه شد.
معاون ورزش قهرمانی دربــاره نارضایتی هایی که برخی 
کشــورها نســبت به دهکده بازی ها دارند، گفت: سرپرســت 
کاروان ایــران در ریو حضور دارد. تا االن هم گزارشــی مبنی 
بر نارضایتی ارائه نشــده بنابراین نشان می دهد که ساختمان 
ما خوب بوده است. او در پایان گفت: کارهای الزم برای اعزام 
عــادل مجللی به المپیک ریو صورت گرفته اســت و در حال 
حاضر هم در بالروس تمرین می کند و مشــکلی وجود ندارد. 
قبل از حضور در اردوی دوچرخه ســواری هم از اردوی دیگر 
قایقران المپیکی ایران مهســا جاور بازدید داشــتم که او هم 

شرایط خوبی را دارد.

آغاز لیگ فوتسال در اوج بی برنامگی 
هجدهمین دوره لیگ برتر فوتســال ایران در حالی امروز آغاز می شــود که 
بی برنامگی و عدم قاطعیت کمیته فوتســال در همین ابتــدای راه، نگرانی های 
بسیاری را در بین اهالی فوتسال ایجاد کرده است. در فاصله 48 ساعت مانده تا 
آغاز مسابقات، دو بازی از سوی سازمان لیگ لغو و به یک ماه دیگر موکول شده 
است!دلیل این اتفاق نیز تمدید چندباره زمان تحویل مدارک بود و سازمان لیگ 
این تاریخ را چهار بار تغییر داد تا از همین ابتدا بی نظمی ها از جانب مســئوالن 
برگزار کننده مســابقات نمود پیدا کند. از طرفی تعلل کمیته فوتسال در تعیین 
تکلیف تیم های منصوری قرچک و میثاق تهران باعث شــد، واگذاری این تیم ها 
در دقیقه نود صورت گیرد و صاحبان جدید آنها به فرصت کم برای بســتن تیم 
اعتراض کنند و بازی هفته اولشــان به تعویق بیفتد. با همه این ها، نمی توان از 
هیجان باالی لیگ پیش رو گذشت؛ لیگی که مدعیان بسیاری برای قهرمانی دارد 

و شاید از این لحاظ بی سابقه باشد.
طالب لو در استقالل بماند، در تمرینات شرکت نمی کند 

توفیقی مســئول نقل و انتقاالت اســتقالل گفت: بارها با طالب لو جلســه 
گذاشــتیم ایشان درخواســت خود را به ما ارائه داد. او از ما خواست طلب 800 
میلیونی اش را از استقالل بگیرد و چیزی حدود 270 میلیون این پول متعلق به 
گذشــته ها بود. ما هم پذیرفتیم و نحوه پرداخت این پول را با او مطرح کردیم. 
به ایشــان گفتیم مثال فالن مبلغ را در این ماه و فالن قدرش را در دو ماه دیگر 
می دهیم. به عبارت دیگر از او خواســتیم قبول کند در چند قســط این پول را 
بگیرد. ایشــان به ما گفتند روی این مســئله فکر می کنند و خبر می دهند ولی 
دیگر خبری از او نشــد. وی در پاســخ به این سوال که آیا وحید طالب لو به این 
ترتیب می تواند در تمرینات استقالل شرکت کند و برای این تیم به میدان برود 
نیز عنوان کرد: خیر. طالب لو اسمش در لیست ما هست ولی نه در تمرین شرکت 

می کند و نه در ترکیب تیم قرار می گیرد. 
جدایی لوبانف از پرسپولیس

الکساندر لوبانف که از نیمکت نشینی در تیم فوتبال پرسپولیس ناراحت بود ظهر 
دیروز با حضور در باشگاه پرسپولیس قراردادش را با باشگاه پرسپولیس فسخ کرد. 

شمس سرمربی تیم فوتسال دانشگاه آزاد
حسین شمس که سال گذشته با عنوان مدیرفنی با تیم فوتسال دانشگاه آزاد 
در لیــگ یک همکاری می کرد، هدایت این تیم را در لیگ برتر به عهده گرفت. 
دانشگاه آزاد که در صعود به لیگ برتر ناکام بود، با خرید امتیاز شهید منصوری 

قرچک در این مسابقات شرکت خواهد کرد. 
کمپ تیم ملی تا 6 ماه آینده به نتیجه می رسد 

ساکت مدیر ســازمان تیم های ملی گفت: از ابتدای این هفته پس از 4 ماه 
توقف در عملیات ترمیم شــماره 2 کمپ تیم های ملی و با پیگیری های صورت 
گرفته توســط ســازمان تیم های ملی و همکاران و همچنین بــا کمک ارزنده 
شهرداری منطقه 22 تهران و مسئولین شهرداری و شورای شهر تهران این مهم 

به شکل استاندارد، قرار است که ظرف مدت 6 ماه به نتیجه برسد. 
قرارداد آزمون با روستوف اعتبار ندارد 

باشگاه روبین کازان روســیه پس از آنکه سردار آزمون مهاجم ملی پوش 
کشــورمان بنا به گفته یکی از مســئوالن باشگاه روســتوف دیروز قراردادی 
دوساله با این تیم بست واکنش نشان داد و این قرارداد را فاقد اعتبار دانست. 
 )CAS(بیانیه باشگاه روبین کازان به شرح زیر است: دادگاه بین الملل ورزش
پس از آنکه رای فدراســیون روســیه که آزمون را از حضور در تیم روستوف 
محــروم کرده بود لغو کرد و رای اش را به نفع ایــن بازیکن داد تا تنها فصل 
آینده را برای این تیم بازی کند. اما این قرارداد دوساله اخیر آزمون با روستوف 
اعتبار ندارد و به نوعی زیرپاگذاشتن و قانون شکنی پس از رای CAS و فیفا 
اســت. روبین کازان تمام توان خود را برای دفاع از حقوق خود در این پرونده 
به کار خواهد برد.پیش از این دادگاه بین الملل ورزش)CAS( موقتا رای را به 
نفع آزمون داده بود تا بتواند در لیگ قهرمانان اروپا برای روستوف بازی کند. 
وکیل آزمون پیشــتر عنوان کرده بود که پرونده موکلش با روبین کازان موقتا 

بسته شده است.
محرومیت یک جلسه ای رحمتی تعلیق شد 

پس از ارائه درخواست سید مهدی رحمتی دروازه بان مبنی بر بخشش و رفع 
تعلیق یک جلســه از دو جلسه محرومیت خود به کمیته انضباطی، این کمیته 
اعالم کرد که با توجه به اظهار ندامت و پشــیمانی و همچنین پرداخت جریمه 
یکصد میلیون ریالی توسط این دروازه بان، یک جلسه محرومیت باقی مانده وی 
تا پایان فصل به حالت تعلیق در می آید و اگر تخلفی از ســوی رحمتی رخ داد 
محرومیــت وی عالوه بر اتخاذ تصمیم جدید درباره تخلفش، به اجرا گذاشــته 

می شود. 

پرسپولیس تنها مدعی پیروز هفته نخست لیگ برتر
هفته اول شانزدهمین دوره رقابت های فوتبال لیگ برتر در شرایطی 
به پایان رســید که از بین مدعیان تنها پرسپولیس توانست پیروزی را 

بدست آورد.
در روز نخســت تراکتورسازی که می توانست برابر قهرمان به پیروزی برسد 
به یک امتیاز بسنده کرد و ذوب آهن که قهرمان جام حذفی و سوپرجام بود در 
مشــهد نخستین شکست را برابر سیاه جامگان پذیرفت. استقالل تهران هم که 
پوست اندازی کرده و برای فصل شانزدهم چهره جدیدی به خود گرفته نتوانست 
از پس تیم علی دایی بربیاید و دو امتیاز اول را از دســت داد.سپاهان دیگر تیم 
اصفهانی که سرمربی تیم قهرمان فصل گذشته را به خدمت گرفته در اولین بازی 
خانگی برابر پدیده مشهد تن به شکست داد تا با محرم نویدکیا هم نتواند نتیجه 
بگیرد. پرسپولیس تنها تیم مدعی پیروز هفته اول بود که توانست از پس سایپا 
با هدایت حسین فرکی بر بیاید و با سه امتیاز خود را آماده یک لیگ پرهیجان 

کند. نتایج هفته اول لیگ شانزدهم به شرح زیر است: 
* تراکتورسازی 2 .................................................... استقالل خوزستان 2

گل ها: لوســیانو ادینیو)14( و فرزاد حاتمی)71( برای تراکتورســازی - رحیم 
زهیوی)59 و 61( برای استقالل خوزستان

* سیاه جامگان 2 ................................................................ ذوب آهن یک
گل ها: عباس عسگری)15( و رضا درویشی)74( برای سیاه جامگان - محمدرضا 

عباسی)89( برای ذوب آهن
* فوالد خوزستان یک ............................................ ماشین سازی تبریز 2

گل ها: میالد بدرقــه)54( برای فوالد - ســامان نریمان جهــان)57( و امین 
قاسمی نژاد)63( برای ماشین سازی

* سپاهان اصفهان صفر ............................................... پدیده مشهد یک
گل:حسین مرادمند)43(

* گسترش فوالد تبریز صفر ........................................ پیکان تهران صفر
* استقالل تهران یک........................................................ نفت تهران یک

گل ها: جابر انصاری)31( برای استقالل و امیرارسالن مطهری)68( برای نفت
* صبای قم صفر ................................................. صنعت نفت آبادان صفر
* پرسپولیس یک ..................................................................... سایپا صفر

گل: کمال کامیابی نیا)68(

معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش تاکید کرد

تعداد مدال های كاروان ایران را پیش بینی كرده ایم 
سایت های روســی از محرومیت روسالن آلبگوف، ملی پوش ســنگین وزن وزنه برداری روسیه از حضور در اما آن را اعالم نمی كنیم

رقابت های المپیک 2016 خبر دادند.
سایت چمپیون نات روسیه اعالم کرد: دوپینگ  المپیک 2012 لندن روسالن آلبگوف، ملی پوش  دسته فوق سنگین روسیه 
پس از آزمایش مجدد مثبت بوده و بر این اســاس این ورزشــکار از بازی های المپیک ریو محروم می شود. البته رئیس فدراسیون 
وزنه برداری روســیه این خبر را تایید نکرده اســت و اعالم کرده که هنوز اطالعاتی در این باره کسب نکرده اند. پس از لوچف، این 
دومین وزنه بردار سنگین وزن روسیه است که از  المپیک ریو محروم می شود تا شانس بهداد سلیمی برای قهرمانی در المپیک بیش 
از هر زمانی بیشتر شود. با این شرایط اگر بهادر موالیی هم در ترکیب تیم  ملی وزنه برداری ایران قرار می گرفت او هم می توانست 

شانس مدال داشته باشد، اما از ترکیب تیم  ملی خارج شد و پس از تصادفی که داشت حاال در بیمارستان به سر می برد.

وزنه بردار روس دوپینگی اعالم شد

بهداد سلیمی شانس اول طالی المپیک 

خواندنی از ورزش ایران

* عبدی افتخاری، به مدت چهار سال به عنوان رئیس فدراسیون اسکی انتخاب شد. 
* در جدیدترین خبر اعالم شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، حسن رحیمی بهترین آزادکار ایران در رده بندی 

جهانی است. 
* تیم واترپلوی جوانان ایران پس از کســب مقام ســوم آسیا و ورودی مســابقات جهانی 2017 روسیه، صبح دیروز در میان 

استقبال مسئوالن فدراسیون و جمعی از خانواده ها از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( وارد کشور شد. 

دبیر کل کمیته ملی المپیک گفت: از مسئوالن در 
مراسم افتتاحیه المپیک هاشمی و سجادی حضور دارند.

شاهرخ شــهنازی در مورد حضور مســئوالن در مراسم 
افتتاحیه المپیک گفت: نصراله ســجادی و کیومرث هاشمی 
در مراسم افتتاحیه حضور دارند. شاید خانم شهریان هم برود. 

البته آنها در رژه نیســتند و در جایگاه تماشاگران هستند. از 
ورزشــکاران نیز حدود 50 نفر از مــردان و 9 نفر از بانوان نیز 
در مراســم رژه حضور خواهند داشت. من چون باید کارهای 
اجرایی را انجام دهم دیر تر به ریو می روم اما آقای هاشمی یک 

روز قبل از افتتاحیه راهی ریو خواهد شد.

چه تعداد ورزشکار ایرانی در مراسم رژه المپیک حضور دارند؟!

آزادکاران اعزامی ایران به رقابت های المپیک صبح 
دیروز بــه دل کوه رفتند تا در فاصله دو هفته مانده به 
مبارزاتشــان هم از لحاظ روحی و هم بدنی در شرایط 

بهتری قرار گیرند.
برنامه کوه پیمایی در ارتفاعات تهران همواره جزو برنامه های 
ثابت تیم ملی کشتی آزاد ایران است و خادم  توجه ویژه ای به 
این موضوع دارد چرا که باعث می شــود کشتی گیران از فضای 
بسته و تکراری خانه کشتی هر چند روز یک بار خارج شوند و به 

گفته کشتی گیران این کار باعث افزایش هر چه بیشتر روحیه 
و آمادگی جســمانی آن ها می شود. در همین راستا 6  آزادکار 
المپیکی ایران که بدور از حاشیه در حال آماده سازی خود برای 
حضور در المپیک هستند، صبح دیروز به ارتفاعات غرب تهران 
رفتند تا زیر نظر خادم و کادرش برنامه های آماده ســازی خود 
را پیگیری کند. حســن رحیمی، میثم نصیری، حسن یزدانی، 
علیرضا کریمی، رضا یزدانی و کمیل قاسمی 6 آزداکار ایران در 

رقابت های المپیک ریو هستند.

حضور آزادكاران المپیکی در ارتفاعات تهران 

تیم  ملی والیبال ایران بــرای حضور در بازی های 
المپیک به ریو رسید.

تیــم  ملی والیبال ایران که بامداد سه شــنبه برای حضور 
در بازی های  المپیک 2016 ریو راهی این کشــور شده بود، 
چهارشنبه به برزیل رســید. ملی پوشان ایران سه شنبه تهران 
را به مقصد فرانکفورت آلمان ترک کرده اند و بعد از توقف 13 
ســاعته از این شهر راهی برزیل شدند.تیم  ملی ایران به دلیل 
انجام دو بازی تدارکاتی بــا برزیل زودتر از موعد مقرر به ریو 
رفــت. تیم  ملی والیبال ایران روزهای نهم و دهم مرداد ماه دو 

بــازی تدارکاتی را با این تیم برگــزار می کند و یازدهم نیز به 
دهکده بازی ها می رود. محمد موسوی، سعید معروف، مجتبی 
میرزاجانپور، حمزه زرینی، عادل غالمی، مهدی مهدوی، فرهاد 
قائمی، مهدی مرندی، شــهرام محمــودی، امیر غفور، میالد 
عبادی پور و  مصطفی شــریفات 12 بازیکن ایران در المپیک 
هستند و سرمربی گری تیم ملی نیز برعهده رائول لوزانو است. 
تیم  ملی والیبال ایران که برای اولین بار به  المپیک راه یافته 
است، در اولین بازی خود به مصاف تیم  ملی والیبال آرژانتین 

می رود.

والیبالیست های ایران به برزیل رسیدند 

با انتشار قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم های لیگ 
برتر مشخص می شــود که مدعیان قهرمانی در لیگ 

چقدر هزینه کرده اند. 
فصل شــانزدهم لیگ برتــر از این هفته  آغاز شــد و تیم ها 
نخســتین بازی خود را انجام دادند، امــا در پایان هفته  اول نتایج 
تیم ها که انتشــار قرارداد تیم های لیگ برتری  تمام حواس ها را به 
ســمت خود جلب کرده است.پیش از شروع لیگ شانزدهم از پنج 
تیم به عنوان مدعیان اصلی قهرمانی نام برده می شــد. طبق یک 
اصل از پیش نوشته شده و ثابت در فوتبال ایران هر که می خواهد 
قهرمان شــود پول بیشــتری خرج می کند و حتی قهرمانی تیمی 
مثل استقالل خوزســتان و کسب سهمیه آسیا توسط تیمی مثل 
نفت تهران با هزینه های به مراتب پایین تر از مدعیان در شکستن 
این تابوی میلیاردی اثر نداشــته است. سازمان لیگ فوتبال ایران 
قرارداد بازیکنان و کادر فنی تیم ها را منتشر کرد. طبق این فهرست 
اعالم شــده – که معلوم نیســت چقدر با واقعیت منطبق است – 
تیم های مدعی قهرمانی در لیگ برتر یعنی استقالل، پرسپولیس، 
تراکتورســازی، ذوب آهن و سپاهان روی هم بیش از 78 میلیارد و 
253 میلیون تومان فقط برای بازیکنان و کادرفنی هزینه کرده اند.

استقالل، گران ترین مدعی قهرمانی
آبی پوشــان تهرانی که ریخت و پاش زیادی در فصل نقل  
و انتقاالت داشــتند و هر روز خبر پیوســتن یک بازیکن نام 

آشنای جدید به این تیم منتشر می شد بیشترین هزینه را برای 
قرارداد بازیکنان و کادر فنی شــان صــورت داده اند. مدیران و 
مربیان استقالل قطعا حساب ویژه ای روی پول های خرج کرده 
خــود بازکرده اند که هر روز قــول قهرمانی می دهند. علیرضا 
منصوریــان که از بدو ورود به اســتقالل برای حریفان خط و 

نشــان کشیده اســت هم گویا به این پول های میلیاردی دل 
بســته و خیالش از بابت قهرمانی راحت است. مجموع هزینه 
اســتقالل برای بازیکنان و کادر فنی خود در فصل شانزدهم، 
19 میلیارد و 740 میلیون تومان است که بین تیم های مدعی 

قهرمانی و در کل لیگ، بیشترین هزینه است.

تفاوت 10 میلیاردی قهرمان با مدعی قهرمانی!
استقالل تهران در حالی که با هزینه نزدیک به 20 میلیارد 
تومان تیم خود را برای قهرمانی در لیگ برتر بســته که فصل 
قبل، هم نام خوزســتانی اش با رقمی تقریبا نصف این بودجه 
به جام قهرمانی رسید.استقالل خوزســتان، امسال هم برای 
بازیکنان و کادرفنی اش 9 میلیارد و 831 میلیون و 500 هزار 
تومان هزینه کرده که با اســتقالل تهــران کمی کمتر از 10 

میلیارد تومان فاصله دارد.
رقابت ۷۸ میلیارد تومانی مدعیان قهرمانی

پنج تیم اصلی که به عنوان مدعی کســب جام شــانزدهم 
لیگ برتر معرفی شــده اند. در مجموع رقمی بیش از 78 میلیارد 
تومان بــرای بازیکنان و کادرفنی خود خرج کرده اند. هزینه پنج 
مدعی قهرمان لیگ برتر فوتبال به این شــرح است: 1. استقالل 
19 میلیارد و 740 میلیون تومان 2. پرســپولیس 17 میلیارد و 
879 میلیــون و 50 هزار تومان 3. تراکتورســازی 15 میلیارد و 
58 میلیــون و 500 هزار تومان 4. ذوب آهن 13 میلیارد و 481 
میلیون و 500 هزار تومان 5. سپاهان 12 میلیارد و 94 میلیون و 
500 هزار تومان. در شرایطی که بحث بر سر حقوق های نجومی 
حیف و میل بیت المال و لزوم صرفه جویی داغ اســت و همه جا 
از اقتصاد مقاومتی صحبت می شــود معلوم نیســت چرا جلوی 

پرداخت پول های بی حساب و کتاب در فوتبال گرفته نمی شود؟

مقاومت فوتبالی ها در برابر اقتصاد مقاومتی  

رقابت  ۷۸ میلیاردی مدعیان کسب عنوان قهرمانی!

جانباز شــهید حســین زمانی سال 
1337 در شــمیران به دنیــا آمد. او از 
سربازان رزمنده نیروی زمینی ارتش در 
دوران هشت ســال دفاع مقدس، لشگر 
77 مشــهد، تیپ 3 گردان 148 بود که 
در آذر ماه 60 از طریق لشگر مذکور به 
جبهه جنوب و منطقه شوش اعزام و در 
نهم فروردین 61 در عملیات غرور آفرین 
فتح المبیــن از ناحیه ســتون فقرات و 
گردن مجروح شــد و به درجه جانبازی 

نایل آمد.
شــهید زمانی که از جانبازان قطع نخاع آسایشگاه امام خمینی بود، 
بــا وجود قطع نخاع از ناحیه گردن، با عزم و اراده ای مثال زدنی، قهرمانی 
جهان در رشــته تنیس روی میز جانبازان و معلوالن در مسابقات جهانی 

آفریقای جنوبی و انگلیس را به دست آورد.
حســین زمانی جانباز 70 درصد دفاع مقدس سرانجام پس از عمری 
صبــوری و دردمندی، صبح روز 26 خرداد ماه 95، پس از نزدیک به 34 
ســال تحمل درد و رنج جانبازی، در بیمارستان خاتم االنبیاء)ص( دعوت 

حق را لبیک گفت و به یاران شهیدش پیوست.
گفتنی است مراســم چهلم این جانباز شهید روز پنجشنبه 7 مرداد 
از ســاعت 17/30 الی 19 در مسجد جامع ونک واقع در ده ونک، خیابان 

شهید صابری، برگزار می شود.

به مناسبت اربعین شهادت جانباز شهید »حسین زمانی«

قهرمان جهان!

همدان- خبرنگار کیهان:
معاون توســعه مدیریت و منابع انسانی 
وزارت کشــور اعالم کرد: بیش از ۸0 درصد 
وزارت  نیروهای  از  بخشداران  و  فرمانداران 

کشور هستند.
جــواد ناصریان در همایش معاونان هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع و مدیران کل اداری 
و مالی اســتانداری های سراسر کشور در همدان 
افزود: پیش از این 80 درصد پســت های مرتبط 
با وزارت کشور به نیروهای خارج از این وزارتخانه 

واگذار شده بود.

وی ادامــه داد: اقدامات الزم بــرای برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96، از هم اکنون 
شــروع شده است و سعی می شود که منابع مالی 
کافی برای این انتخابات از سوی سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور تخصیص یابد.
ناصریان در ادامه یادآور شد: طرح جمع آوری و 
فروش خودروهای گران قیمت استانداری ها در حال 
اجراست و تعداد 10 دستگاه از این خودروها تاکنون 
به فــروش رفته و تا چند مــاه آینده خودروهای 

سبک تر به استانداری ها واگذار می شود.
وی سپس به تفکیک ساختار سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی از استانداری ها اشاره کرد و گفت: تالش 
وزارت کشور بر این است که این تغییر و تفکیک با 

کمترین آسیب و مشکل انجام شود.
در ایــن همایش مدیر کل دفتر برنامه ریزی و 
تشــکیالت و بهبود روش های وزارت کشور اعالم 
کرد: پس از ادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
با اســتانداری ها، بیش از 3 هزار پست با عناوین و 
ساختار جدید به استانداری ها اضافه شد و اکنون 
که قرار بر تفکیک مجدد شده است بازگشت همه 

پست های مذکور به سازمان امکان پذیر نیست.
ژالــه فرامرزیان افزود: پــس از بروز اختالفات 

و مشــکالتی بر ســر نحوه تغییرات و بازگشــت 
پســت ها، در نهایت توافق شــد تا 169 پست در 
استانداری ها باقی بماند که از این تعداد 90 مورد 

برای فرمانداری ها در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: ادغام روابط عمومی استانداری ها 
با اداره کل دفتر استاندار و حذف دفتر توسعه دولت 
الکترونیک از استانداری، مدنظر سازمان مدیریت 

است که ما سعی داریم این دو اتفاق روی ندهد.
فرامرزیان خاطرنشان ساخت: ساختار تشکیالت 
تفصیلی استانداری ها آماده شده و به زودی برای 

آنها ابالغ و ارسال خواهد شد.

معاون وزیر کشور اعالم کرد

آغاز اقدامات الزم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 96

متولی آســتان قدس رضــوی گفت: 
پروژه هایــی همچــون »جهان مــال« و 
»مشــهدمال« صرف هزینه  برای برندهای 

مختلف خارجی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، 
حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در 
دیدار با اعضای اتحادیه جامعه اسالمی دانشجویان 
سراســر کشــور گفت: پروژه هــای جهان مال و 
مشــهدمال با تولید ملی، توسعه صنعت کشور و 

تحقق اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد.
وی افزود: امروز نگاه آستان قدس رضوی در 

حوزه اقتصاد، کمک به توســعه کسب و کارهای 
دانش بنیان مبتنی بر تولید ملی با بهره گیری از 
نیروهای متخصص داخلی بوده و مطالعات برای 
ایجاد سازوکاری مناسب جهت تحقق این هدف 

نیز آغاز شده است.
رئیســی از تالش برای اجرایی شدن اقتصاد 
مقاومتی در آســتان قدس رضــوی خبر داد و 
گفت: به همین دلیل در برخی از پروژه هایی که 
آســتان قدس رضوی در آن مشارکت داشته اما 
با اقتصاد مقاومتی تناسبی نداشته اند تجدیدنظر 

کرده ایم.

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:

فروشگاه های »جهان مال« و »مشهد مال«
با اقتصاد مقاومتی تناسبی ندارد

اهالی منطقه سرخرود اســتان مازندران طی یک نامه 
سرگشاده به رئیس جمهور خواستار بازگرداندن پارک جنگلی 

شهدای مالکال به منابع طبیعی استان مازندران شدند.
به گزارش تســنیم، ســینا زروان، فعال محیط زیست گفت: 
اخیراً 12 هکتار از جنگل های 19 هکتاری منطقه سرخرود که به 
درخواســت اهالی منطقه، پارک جنگلی شهدای مالکال نام گرفته 
بود به مبلغ 600 میلیون تومان به منظور ساخت مجتمع مسکونی 

فروخته شده است.
وی افزود: ابتدا مدعی شــدند این 12 هکتار در اختیار تعاونی 
مســکن کارکنان وزارت اطالعات قــرار گرفته اما این ادعا پس از 

مکاتبه با وزارت اطالعات مورد تکذیب قرار گرفت.
زروان ادامه داد: اهالی منطقه بارها اعتراض خود را نســبت به 
قطع درختان پارک جنگلی شهدای مالکال که به منظور ایجاد بستر 
الزم برای فروش این اراضی از بین برده شده اند اعالم کردند و بارها 
مــورد تهدید قرار گرفته اند اما همچنان با تمام قوا در برابر تصرف 

این پارک جنگلی قدیمی مقاومت می کنند.
ایــن فعال محیط زیســت از ارســال نامه ای سرگشــاده به 
رئیس جمهوری مبنی بر درخواســت بازگرداندن جنگل شــهدای 

مالکال به منابع طبیعی استان مازندران خبر داد.
در این نامه مالکان شهرک خانه دریا و ساکنان روستای مالکال 
از رئیس جمهور خواستند که برای حفظ منابع طبیعی ملی و حفظ 
جنگل 19 هکتاری منطقه ســرخرود و حفاظت از محیط زیست و 
جلوگیری از ســاخت و ساز و ابطال سند صادره که به شخصی به 
نام حســین رحمان زاده در اردیبهشت سال 94 انتقال داده شده و 
بازگشت اراضی جنگلی به منابع طبیعی استان دستور مقتضی را 

صادر کند.

به منظور ساخت مجتمع مسکونی
1۲ هکتار از پارک جنگلی

 منطقه سرخرود مازندران فروخته شد

رئیس ســازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از 
فعالیت 20 فروند بالگرد امداد هوایی در کشور خبر داد 
و گفت: پوشش امداد هوایی کشور هم اکنون 100 درصد 

است.
ناصر چرخساز با بیان این که در حال رایزنی هستیم تا تعداد 
آشیانه ها و بالگردها را افزایش دهیم، افزود: بالگردهای سازمان 
امداد و نجات هالل احمر با وزارت بهداشت در خصوص اورژانس 

هوایی همکاری دارند.
وی یادآور شد: شعار امسال امداد و نجات کشور »هر استان 
یک بالگرد« اســت، ولی به علت محدودیت های اعتباری شاید 

نتوانیم تا پایان سال این مهم را عملیاتی کنیم.
رئیس امداد و نجات جمعیت هالل احمر گفت: بنا داریم در 
استان های پرحادثه تعداد آشیانه ها و بالگردها را افزایش دهیم، 

که این خود نیازمند تخصیص اعتبارات خاص و ویژه است.
وی اضافه کرد: ســال گذشته تعداد بالگردهای هالل احمر 
17 فروند بود که در چهار ماه گذشــته سه بالگرد دیگر به این 

تعداد افزوده شد.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر به منظور 
حضور در گردهمایی توجیهی تیم های واکنش سریع هالل احمر 

به گلستان سفر کرد.
گردهمایی توجیهی تیم های واکنش سریع و معاونان امداد و 
نجات استان های کشور به مدت سه روز در گرگان، گنبدکاووس 
و دلند با حضور 200 نفر از اعضای تیم های واکنش ســریع و 

معاونان امداد و نجات کشور ادامه دارد.

رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر خبر داد
فعالیت ۲۰ فروند بالگرد امداد هوایی 

در کشور

فرماندار شهرستان پلدختر گفت: با اتمام کار تعمیر 
و بازســازی خط لوله پلی اتیلن غرب در 15 کیلومتری 
روســتای پران پرویز این شهرستان، فعالیت این خط 

انتقال از سر گرفته شد.
نورالدین درمنان در گفت وگو با ایرنا افزود: خط لوله پلی اتیلن 
غرب که روز جمعه گذشته دچار انفجار و آتش سوزی شده بود 
به صورت اساسی تعمیر شد و تزریق پلی اتیلن به این خط لوله 

سراسری از سر گرفته شد.
وی ادامه داد: اهالی بخشــی از روستای پران پرویز نیز که 
روز جمعه به قســمت دیگر روستا منتقل شده بودند به منازل 
خود بازگشته اند و هم اکنون زندگی در این روستا روال عادی

 دارد.
فرماندار پلدختر گفت: روند پنج روزه تعمیر این خط به دلیل 
رعایت تمامی نکات ایمنی و بررســی برخی نقاطی که ممکن 

است دچار تنش شده باشند طوالنی شد.
آتش سوزی خط انتقال گاز اتیلن غرب کشور که عصر جمعه 
در ارتفاعات روستای پران پرویز در 15 کیلومتری پلدختر رخ 

داد پس از گذشت چهار ساعت مهار شد.
این خط پتروشــیمی های لرستان،  ایالم، کرمانشاه، مهاباد، 
میاندوآب و کردستان را تغذیه می کند که با تعمیر آن،  فعالیت 

این واحدها نیز از سر گرفته شد.

فعالیت خط لوله پلی اتیلن غرب
 از سرگرفته شد

رئیس ســازمان حج و زیــارت اعالم کرد: 
اعزام های آزاد به حج شایعه است و مردم برای 
سفر به ســرزمین وحی فریب این وعده ها را 

نخورند.
به گزارش  خبرگزاری فارس، سعید اوحدی گفت: 
اگر تبلیغاتی مبنی بــر اعزام های آزاد بر وجود دارد، 
توصیه می کنیم مردم به دلیل عالقه ای که به زیارت 
دارند، به دنبال این وعده های اغوا کننده و وعده های 

خالی از واقعیت این مؤسسات نروند.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اشــرافی که به 
موضوع دارم تأکید می کنم که اعزام های آزاد بر حج 

کار سخت و شاید غیرممکن است.
رئیس ســازمان حج و زیارت اظهار داشــت: در 
ســال های گذشــته حتی دیپلمات های ما که دارای 
گذرنامه ایرانی هســتند امکان ســفر از کشور محل 
مأموریت خود در خارج کشــور به مناســک حج را 

نداشتند.
اوحدی با تأکید بر شایعه بودن موضوع آزادبرها، 
تصریح کرد: ویزای عربســتان ســعودی الکترونیکی 
اســت و در این قالب اصاًل امکان گرفتن ویزا از کشور 
ثالث وجود ندارد زیرا درگاهی که باز می شــود خاص 

آن کشور است.
وی ابراز داشت: در همه جای جهان عرف است که 
وقتی کشوری حاضر نیست کمترین امکانات و تضمینی 
را در خصــوص تأمین امنیت حتی در حد یک جمله 
بدهد، دولت ها و وزارت امور خارجه به اتباع خود توصیه 

می کنند که به کشور مورد نظر سفر نکنند.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: همین چند روز 
پیش نیز  دولت آمریکا طی بیانیه ای از اتباع آمریکایی 
خواست به دلیل وجود تهدید امنیتی به جده عربستان 

سفر نکنند.
اوحدی همچنین در واکنش به ادعای اعزام ارزان 
قیمت به عتبات عالیات از ســوی برخی دفاتر، گفت: 
برخی از این دفاتر خود را تحت نظارت سازمان حج و 

زیارت اعالم می کنند که این ادعا صحت ندارد.
وی تأکیــد کرد: بیــش از 20 نفر از زائرانی که با 
کاروان های غیرمجاز به کربال مشــرف شدند به دلیل 
انجام نشدن تعهدات کاروان برایشان مشکل پیش آمده 

است و هم اکنون در زندان های عراق به سر می برند.
رئیس سازمان حج و زیارت اظهار داشت: با کمک 
نیروی انتظامی و قوه قضائیــه با این دفاتر غیرمجاز 

برخورد می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت:

اعزام آزاد به حج شایعه و غیر ممکن است

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید 
گفت: بنیاد شــهید با همکاری بیمه ایران، 
حق مراقبت و نگهداری از والدین شهدا را 

پرداخت می کند.
مهدی ایزدی بــه ایرنا گفت: بنیاد شــهید 
تفاهم نامه و قراردادی با شرکت بیمه ایران منعقد 
کرده تــا از این طریق حــق مراقبت، نگهداری 
یا پرســتاری در منزل به عهــده بیمه ایران به 

افراد نگهدارنده پدران و مادران شــهدا پرداخت
 شود.

ایزدی تصریح کرد: طبق این قرارداد پرداخت 
هزینه حق مراقبت آن دســته از والدین گرامی 
شهدا که دچاربیماریهای صعب العالج هستند از 
طریق بیمه در نظر گرفته شده و اکنون این طرح 

درحال انجام است.
وی افزود: شرکت بیمه ایران به عنوان طرف 

قرارداد بیمه تکمیلی بنیاد شــهید اســت و به 
تناسب قراردادی که با این شرکت داریم والدین 
و همســران شهدا از خدمات نگهداری بهره مند 

می شوند. 
معاون تعاون و اموراجتماعی بنیاد شــهید با 
بیان اینکه 175هزار نفر از والدین شهدا در قید 
حیات هستند، گفت: میانگین سن والدین شهدا 

79 سال است.

بنیاد شهید »حق مراقبت از والدین شهدا« پرداخت می كند

ایستگاه متروی گلشــهر کرج هشتم و نهم مرداد، 
برای عملیات نوسازی شبکه برق باالسری تعطیل است 

و مسافر نمی پذیرد.
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شــرکت بهره برداری مترو 
تهران و حومه گفت: در برنامه ریزی انجام شده ایستگاه گلشهر 
در خط 5 مترو، پس از پایان ســرویس دهی در روز پنج شنبه 
7 مرداد تا شروع سرویس دهی در روز یکشنبه 10 مرداد برای 

نوسازی شبکه برق باالسری مسافر پذیرش نمی کند.
احسان مقدم افزود: سایر ایستگاه های خط 5 مترو تهران در 
این دو روز طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می دهند و با 
توجه به نپذیرفتن مسافر در توقفگاه یاد شده، ایستگاه محمدشهر 

به عنوان نقطه پایانی این خط تعیین شده است.

ایستگاه متروی گلشهر 8 و 9 مرداد 
تعطیل است

دادستان نظرآباد از کشف دو مزرعه ماری جوانا در این 
شهرستان خبر داد.

محمد قیومی با بیان اینکه در 2 عملیات جداگانه، 2 مزرعه 
کشت ماری جوانا در شهرستان نظرآباد شناسایی و معدوم شد، 
اظهار داشت: شناسایی هر دو مورد براساس گزارشات مردمی 

به نیروی انتظامی بوده است.
وی افزود: در یک مورد که مربوط به منطقه نجم آباد نظرآباد 
بود، 900 بوته ماری جوانا که در بین دیگر گیاهان باغی آبیاری 
قطره ای می شــدند، شناسایی و معدوم شدند و دراین رابطه 2 

نفر بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقالب نظرآباد گفت:  در مورد دیگری 40 
بوته شناسایی و مقدار 12 کیلوگرم ماری جوانا کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: عوامل بازداشت شده براساس گزارش های 
مردمی بیشتر ساکن خارج از شهرستان نظر  آباد و حتی استان 
البرز هســتند که در باغ های این شهرســتان اقدام به کشت 

ماری جوانا کرده بودند.

کشف ۲ مزرعه ماری جوانا 
در نظرآباد

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی 
بوشهر از جا ماندن باند پانسمان در گلوی 
پسربچه 9 ســاله بوشهری به علت قصور 

جا ماندن باند پانسمان 
در گلوی پسربچه بوشهری

پزشکی خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از بوشهر، 
سیدســجاد اقبالی با اشاره به عمل جراحی لوزه 
یک پسربچه 9 ساله  بوشهری که جراح یک عدد 
پانسمان را حین عمل در گلوی کودک جا گذاشته 
بود اظهار داشت: جا ماندن پانسمان در عمل این 

کودک یک قصور پزشکی است.
وی با اشاه به اینکه هر چند این قصور پزشکی 
قابل پذیرش نیست اما این اتفاق به هیچ عنوان 
عمدی نبوده اســت افزود: هم اکنون در مرحله 
وصول شــکایت هســتیم یک طرف این پرونده 
شــکایت خود را مطرح کرده و طرف مقابل هم 
بایــد دفاعیات خود را انجام دهــد تا بعد از آن 

تصمیم گیری صورت گیرد.
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