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مربیان خارجی فوتبال باید مجوز دریافت کنند

مخالفت وزارت ورزش با حضور کرانچار در تیم امید
سرویس ورزشی-

پس از مدتها کش و قوس بر س�ر انتخاب سرمربی تیم 
فوتبال امید، باالخره اعضای هیئت رئیسه فدراسیون رای 
ب�ه حض�ور زالتکو کرانچ�ار در این تیم دادند و مقرر ش�د 
مراحل رس�می عقد قرارداد با وی طی ش�ود اما حاال خبر 
می رس�د که اختالفات وزارت ورزش با فدراس�یون فوتبال 
فعال مانع از حضور این مربی کروات در تیم امید شده است!
پس از آنها کمیته فنی فدراسیون فوتبال چند گزینه را برای 
هدایت تی��م امید و جایگزینی زالتکو کرانچار بررس��ی کرد و در 
نهایت به زالتکو کرانچار رس��ید، حبیب کاش��انی مدیر تیم امید 
مامور ش��د تا مذاکرات نهایی با این مربی کروات را در اردوی تیم 
امید در قطر پیگیری کند.کاش��انی در چند جلس��ه مسائل مورد 
نظرش را به کرانچار انتقال داد و با توجه به آشنایی که این دو از 
قبل با یکدیگر داشتند خیلی زود به توافق رسیدند تا وی جانشین 
وینگادا شود اما تصمیم نهایی به علی کفاشیان رئیس فدراسیون 

فوتبال و اعضای هیئت رئیسه منوط شد.
در حالی که اعضای هیئت رئیسه نیز در نشست هفته گذشته 
خود رای به انتخاب کرانچار به عنوان س��رمربی تیم فوتبال امید 
دادن��د و قرار بود وی بزودی هدایت این تیم را برعهده بگیرد، روز 
گذش��ته برخی منابع خبری مدعی شدند که یک تماس از وزارت 
ورزش با علی کفاشیان، حضور کرانچار را در هاله ابهام برده و هنوز 
مشخص نیست که وی هدایت تیم امید را برعهده می گیرد یا خیر.
در همین خصوص حتی خبرگزاری مهر صراحتا عنوان داشت 
که وزارت ورزش نمی خواهد کرانچار س��رمربی تیم امید شود و به 

همین دلیل نیز با حضور وی درتیم امید مخالفت کرده است.
گمانه زن��ی در خصوص مخالف��ت وزارت ورزش وقتی قوت 

می گیرد که روز گذش��ته علی رغبتی مدیرکل دفتر ارزش��یابی و 
نظارت وزارت ورزش و جوانان هم در گفت و گویی با پایگاه خبری 
وزارت ورزش مدعی ش��د که حضور مرب��ی خارجی در ورزش از 
جمله رشته فوتبال منوط به کسب اجازه از کمیسیون تائید مربی 
خارجی اس��ت، کمیسیونی که از حدود یک س��ال و نیم قبل در 

وزارت خانه ایجاد شده است.
 وی همچنی��ن ی��ادآور ش��ده که کار اصلی این کمیس��یون 
ارزیابی و بررس��ی شرایط حرفه ای و فنی مربیان خارجی است که 
قرار است هدایت تیم های مختلف ایران را بر عهده بگیرند. نظارت 

بر قرارداد، میزان آن و نحوه پرداخت و شرایط حقوقی حاکم بر آن 
از جمله مسئولیت های این بخش است. 

دبی��ر کمیس��یون تائید مربی��ان خارجی ادامه داد: ریاس��ت 
کمیس��یون با س��جادی اس��ت و دبیرکل کمیته مل��ی المپیک، 
مدی��رکل دفتر امور مش��ترک فدراس��یون های ورزش��ی و رئیس 
فدراسیون پیشنهاد دهنده مربی خارجی نیز از اعضای آن هستند.

این فعل و انفعاالت در ش��رایطی اس��ت که پیش از این نیز 
وزیر ورزش و جوانان در گفت و گویی با مجله کیهان ورزشی که 
در روزنامه کیهان نیز به چاپ رسید، از تالش های وزارتخانه برای 

مردم والیتمدار رفس�نجان در اعتراض به هتک حرمت 
س�رور و س�االر ش�هیدان مقابل فرمانداری این شهرستان 

تجمع کردند.
به گ��زارش خبرگزاری فارس از رفس��نجان، ظهر دیروز جمع 
کثیری از مردم مومن و والیتمدار رفس��نجان در اعتراض به هتک 
حرمت فرقه ضاله بهائیت به ساحت مقدس سیدالشهدا )ع( در مقابل 

فرمانداری رفسنجان تجمع کردند.
عوامل فرقه ضاله بهائیت در  رفسنجان روزهای اول و دوم محرم 
امسال با تعطیل کردن محل کسب و برپایی جشن به مقام بلند و 

واالی سید و ساالر شهیدان بی حرمتی کردند.
بر همین اس��اس این تجمع اعتراض آمیز از سوی مردم انقالبی 
رفسنجان و در مقابل فرمانداری انجام شد که اقشار مختلف مردم 

از جمله جانبازان، فرهنگیان، دانشجویان و... حضور داشتند.
معترضان با ش��عارهای »لبیک یا حس��ین)ع(« و مرثیه خوانی 
اباعبداهلل الحس��ین)ع( خواستار رسیدگی به حرکت بی شرمانه این 

فرقه شدند.
حمید مالنوری فرماندار رفس��نجان نیز با بیان اینکه پیگیری 
قانونی این حرکت بی ش��رمانه در دس��تور کار است، اظهار کرد: به 
عنوان نماینده دولت به کس��ی اج��ازه نمی دهیم، فعالیت های ضد 
اسالمی، ضد انقالبی و ضد ارزشی در این شهرستان صورت گیرد.

وی تاکید کرد: این حرکت و مفاد بیانیه در شورای تامین مطرح 
و پیگیری می شود.

تا پایان برنامه پنج س�اله توسعه، برای همه روستاهای 
باالی 20 خانوار کشور طرح هادی تهیه خواهد شد.

مع��اون عمران روس��تایی بنیاد مس��کن کش��ور در همایش 
ش��وراهای اسالمی روستای آستانه اش��رفیه افزود: تاکنون برای 
32هزار روس��تای باالی 20 خانوار کش��ور طرح هادی روستایی 

تهیه شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر از رشت محمدرضا شاملو گفت: 

اجرای طرح هادی در 13 هزار و 500 روستا آغاز شده است.
وی همچنین بااشاره به سنددارکردن امالک روستایی گفت: 
تاکنون 2 میلیون و 750 هزار ملک روستایی سنددار شده است 

که بیش از 50 درصد امالک روستایی کشور است.
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور افزود: پس از یکسال 
و نی��م وقفه ای که بر اثر وضع قوانین جدید در صدور س��ندهای 
روس��تایی ایجاد شده بود، صدور س��ندها دوباره آغاز شده است 
و پیش بینی می ش��ود، س��االنه 170 تا 200 هزار سند روستایی 

جدید صادر شود.

تجمع مردم رفسنجان 
در اعتراض به هتک حرمت ساالر شهیدان

معاون بنیاد مسکن خبر داد
آغاز اجرای طرح هادی در 13 هزار روستا

معرفی سرمربی تیم امید پرده برداشته بود. گودرزی در آن گفت 
و گو یادآور ش��ده بود: »قبل از اینکه وینگادا سرمربی تیم فوتبال 
امید شود، چند گزینه فنی، با اخالق، متین، متدین و موفق را به 
فدراسیون فوتبال پیش��نهاد کردیم که نپذیرفتند. بهانه آنها این 
ب��ود که این آقا حتما باید با س��رمربی تیم ملی هماهنگ باش��د. 
هماهنگی مطرح نیس��ت و امکان دارد جریاناتی باشد که ما اثرات 

آن را در جاهای دیگر هم می بینیم!«
با کنار هم گذاش��تن ش��واهد موجود می توان به این نتیجه 
رسید که وزارت ورزش - حداقل تا امروز - مخالف حضور کرانچار 
در تیم فوتبال امید اس��ت ولی نکته جالب ماجرا آنجاست که روز 
گذشته برخی رسانه های زنجیره ای به شکل کامال هماهنگ تالش 
داشتند توپ را به زمین وزارت ورزش بیاندازند و به جامعه ورزش 
القا کنند که در صورت تداوم این شرایط و البته ناکامی احتمالی 

تیم امید، باید وزارت ورزش و جوانان را مقصر قلمداد کرد!
این رس��انه ها که به واسطه حضور برخی خبرنگاران شان در 
کمیته رسانه ای فدراس��یون فوتبال، رابطه نزدیکی با کفاشیان و 
همکارانش دارن��د، در تحلیل های خود هرگز به این موضوع مهم 
اشاره نکردند که آیا تا به امروز فدراسیون فوتبال برای کسب مجوز 

حضور کرانچار در تیم امید اقدامی انجام داده یا خیر؟!
رسیدن به پاسخ این پرسش خیلی چیزها را مشخص می کند، 
اگر واقعا فدراس��یون برای کس��ب مجوز اقدامی را انجام داده باید 
به انتظار نشس��ت و دید دالیل مخالف��ت وزارت ورزش با کرانچار 
چیس��ت. در صورتی که تمام این کارها انجام شود، اهالی فوتبال 
خود می توانن��د قضاوت کنند و ببینند که اس��تدالل های وزارت 
ورزش در رد کرانچار قوی تر اس��ت یا اس��تدالل های فدراس��یون 

فوتبال در تایید این مربی کروات!

*تیم منتخب کش��تی آزاد ایران در جام ایوان یاریگین با 4 کش��تی گیر )نفرات اول قهرمانی کش��ور در بابل( آرش دنگسرکی)61 
کیلوگرم(، سعید داداش پور)70 کیلوگرم(، اسماعیل نجاتیان)86 کیلوگرم( و عبداهلل قمی)125 کیلوگرم( شرکت می کند. رقابت های 

بین المللی جام ایوان یاریگین روزهای 3 تا 6 بهمن ماه در شهر کراسنویارسک روسیه برگزار می شود.
*بنی تمیم دبیر فدراس�یون کش�تی از احتمال تغییر میزبانی رقابت های کشتی فرنگی باشگاه های جهان خبر داد و 
گفت: به خاطر عدم تعهدات  مسئوالن استان خوزستان، احتمال تغییر میزبانی لیگ جهانی در آبادان وجود دارد و در 

چند روز آینده میزبان قطعی این رقابت ها از سوی فدراسیون اعالم خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

اخبار کوتاه از فوتبال
تغییرات مدیریتی در پرسپولیس 

رئیس س��ابق هیات مدیره باش��گاه پرس��پولیس به عنوان مدیرعامل این باشگاه 
انتخاب ش��د. پس از جلسه هیات مدیره باشگاه پرس��پولیس که شب گذشته برگزار 
شد، حمیدرضا سیاس��ی به عنوان مدیرعامل این باشگاه انتخاب شد.سیاسی پیش از 
این رئیس هیات مدیره باش��گاه پرسپولیس بود.همچنین جعفر کاشانی، پیشکسوت 
پرسپولیس و عضو جدید هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه انتخاب شد. 

حکم مدیرعاملی سیاسی باید به تایید وزارت ورزش و جوانان برسد.
پیام تسلیت بالتر برای درگذشت مظلومی

سپ بالتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در پیامی به علی کفاشیان درگذشت 
غالمحس��ین مظلومی را تس��لیت گفت. س��پ بالتر در نامه خود نوشت: انتشار خبر 
درگذش��ت غالمحسین مظلومی معروف به »س��رطالیی«؛ بازیکن بین المللی فوتبال 
ایران، مربی و سرپرست فوتبال بسیار حزن انگیز بود. من از طرف فیفا و خانواده جهانی 
فوتبال، از صمیم قلب به ش��ما، فدراس��یون فوتبال ایران و علی الخصوص به خانواده 
غالمحس��ین مظلومی، دوستان و طرفداران وی تس��لیت می گویم. امیدوارم تا از این 
طریق توانسته باشم مطالبی را عنوان کنم که باعث آرامش و تسلی خاطر شما شده و 

کمی از غم و اندوهتان کم کنم.
دفاع تمام قد عسگری از داور دربی

رئیس دپارتمان داوری معتقد است بازی تیم های استقالل و پرسپولیس یکی از 
کم اش��تباه ترین قضاوت های دربی چند سال اخیر بوده است.حسین عسگری گفت: 
درباره صحنه های حس��اس ش��هرآورد 79 گفت: پس از بازبینی فیلم بازی استقالل و 
پرس��پولیس به اطالع کادرفنی دو تیم می رس��انم که گل نخست پرسپولیس پس از 
همکاری بس��یار خوب ظهی��ری –کمک داور دوم بازی در اع��الم خطا کامال صحیح 
توس��ط مهاجم پرسولیس به ثمر رسید. وی ادامه داد: درباره تکل محسن بنگر دقیقه 
12 بازی در محوطه جریمه پرسپولیس دفع توپ این بازیکن کامال صحیح بود. هرچند 
ک��ه پس از آن هم برخورد فیزیکی معمول در بازی بین وی و بازیکن تیم اس��تقالل 
پیش آمد اما هیچ خطایی بین دو بازیکن رخ نداد. وی ادامه داد: آخرین صحنه مورد 
بحث در این دیدار در دقیقه 4+90 در حمله تیم پرسپولیس اتفاق افتاد که مدافع تیم 
اس��تقالل در داخل محوطه جریمه مرتکب خطا روی طارمی بازیکن تیم پرسپولیس 
شد که داور دستور به ادامه بازی داد، در صورتی که داور باید به سود تیم پرسپولیس 
اعالم پنالتی می کرد و به بازیکن استقالل هم کارت زرد نشان می داد. رئیس دپارتمان 
داوری در پایان گفت: بطور قاطعانه اعالم می کنم که هیچ نامه ای از س��وی باش��گاه 
پرسپولیس مبنی بر اعتراض به انتخاب جهانبازی برای قضاوت در بازی دربی دریافت 
نشده است. همچنین از کادر فنی با سابقه استقالل توقع داریم که تحت تاثیر مطالب 

غیر واقعی قرار نگیرد و نسبت به عملکرد داوران معترض شود.
قطع همکاری پیکان با ابراهیم زاده 

اعضای هیئت مدیره باش��گاه پیکان پس از برگزاری جلس��ات مختلف در ارزیابی 
عملکرد کادر فنی س��رانجام به این نتیجه رسیدند که نمی توانند با منصور ابراهیم زاده 
ادامه همکاری داش��ته باش��ند و به همین خاطر با این سرمربی قطع همکاری کردند. 
ابراهیم زاده در 15 دیدار خود 4 برد، 5 تساوی و 6 باخت به دست آورد و با 17 امتیاز 
و تفاض��ل گل 5- جایگاه یازدهم ج��دول رده بندی را در پای��ان نیم فصل رقابت های 
لیگ برتر کس��ب کرد. در حالی که پیش از این زالتکو کرانچار اصلی ترین گزینه برای 
هدایت سفیدپوش��ان پیکان به ش��مار می رفت اما حاال 4 مربی ایرانی شانس اصلی بر 
عهده گرفتن هدایت تیم پیکان به حساب می آیند.پرویز مظلومی، یحیی گل محمدی، 
صمد مرفاوی و اصغر مدیرروستا چهار مربی ای هستند که از شانس باالتری نسبت به 
کرانچار برای سرمربی گری پیکان برخوردارند. نکته جالب در این فهرست این است که 
گل محمدی ومرفاوی در حال حاضر با باشگاه های خود به عنوان سرمربی قرارداد دارند.

کرار به ایران برگشت
جاس��م کرار هافبک عراقی اس��تقالل دیروز به تهران برگشت و احتماال امروز در 
تمرین اس��تقالل ش��رکت می کند. استقالل پنجش��نبه در چارچوب رقابت های جام 

حذفی به مصاف ذوب آهن می رود.

وزی�ر ورزش و جوانان با تاکی�د به این نکته که مجموع�ه وزارتخانه به 
خط مش�ی خود اعتقاد قلبی دارد، گفت: تالش ما از نخستین روز حضور، بر 
شفاف س�ازی و سالم س�ازی محیط ورزش بوده است که این حرکت به مذاق 

خیلی ها خوش نیامد.
محمود گودرزی در نشست معاونین، مدیران کل ستادی و مستقل این وزارتخانه به 

اظهاراتی پرداخت که چکیده ای ازصحبت های وی در ذیل می آید:
* فردی در مجلس از من انتقاد کرد که چرا افراد غیر ورزش��ی در وزارتخانه حضور 
دارند؟ من واقعا تعجب کردم چرا که همه معاونین و مدیران ما دارای سوابق ورزشی 
و تحصیالت مرتبط هستند. توجه به تخصص، برنامه جدی من بوده است، برای مثال 
اکنون در رأس فدراس��یون های ورزش��ی از زمانی که معاونت قهرمانی توسط نصراهلل 
س��جادی اداره می ش��ود غیر ورزشی حضور ندارد و تالش��مان این بوده تا این اتفاق 
بیفتد؛ مگر اینکه رای اعضا، شخص غیر مرتبط را برگزیده باشد. ما حتی در انتخابات 

فدراسیون ها هیچ دخالتی نمی کنیم چرا که اخالق مجموعه این گونه نیست.
* ما از همان روز نخس��ت به شفاف سازی و سالم س��ازی محیط کار و ورزش اعتقاد 
راس��خ داشته ایم. به عنوان مثال موضوع »ورزش پاک« را عنوان کردیم؛ ورزش پاک 
یعنی نبود تبانی، یعنی آدم های غیرمرتبط و غیر فنی حضور نداش��ته باشند، ورزش 
پاک یعنی هیچ زد و بندی وجود نداش��ته باشد، ورزش پاک یعنی در آن بداخالقی، 

دزدی، دوپینگ و مسائلی از این دست نباشد.
* از روزی که ما کار را در این وزارتخانه آغاز کردیم تالش��مان بر شفاف س��ازی همه 
مسائل مربوط به وزارت ورزش و جوانان بوده است. این را همه کس بر نمی تابد و از 
طرق مختلف در جای دیگری اخالل ایجاد می کنند و مشکالتی را برای این وزارتخانه 

پیش می آورند.
* افراد زیادی از مراکز سیاسی در هیئت رئیسه فدراسیون ها حضور داشتند که تالش 
شده نه این که حذف شوند بلکه آنهایی که مفید هستند بمانند و غیر مفیدها بروند. 
کس��انی که به دنبال محملی برای ارتقای سطح خود هستند نباید در ورزش حضور 
داش��ته باش��ند، این جا محل آزمون، تجربه، رش��د و ارتقا نیست؛ بوده اند کسانی که 

محیط های ورزشی را سکوی ارتقای خود می دیدند.
* مش��ی و مرام ما این گونه اس��ت و توصیه من به مدیران و مسئوالن وزارت ورزش 
رعایت جدی نظر مقام معظم رهبری مبنی بر مدیریت جهادی و توجه به امور مردم 
است نباید مدیری این عنوان را سکویی برای اهداف دیگری غیر از خدمت به نظام و 

کشور بداند و من به عنوان مسئول ورزش کشور از این رفتارها نمی گذرم.

وزیر ورزش اعالم کرد
اعتقاد راسخ به سالم سازی محیط ورزش داریم

گفت و گو

راه اندازی موکب
اردبیل- خبرنگار کیهان: همزمان با ایام اربعین حسینی موکب حضرت 
ابوالفضل العباس)ع( به همت مردم اردبیل در مس��یر نجف اش��رف تا کربال 
راه اندازی می شود. سرپرست حج و زیارت اردبیل با اعالم این مطلب افزود: 
این موکب برای نخس��تین بار توس��ط حس��ینیان اردبیل در مسیر یاد شده 

راه اندازی می شود و از زائران پیاده اربعین حسینی پذیرائی خواهد کرد.
مرتضی آقایی گفت: ظرفیت اعزام زائران به عتبات در ایام اربعین حسینی 

نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش یافته است.
فرش ایران در بازارهای جهانی

اصفهان- واحد مرکزی خبر: فرش ایران بیشترین سهم را در بازارهای 
جهان��ی دارد. سرپرس��ت مرکز مل��ی فرش ایران در هفدهمین نمایش��گاه 
تخصصی-صادراتی فرش دس��تباف در اصفهان گف��ت: در بازارهای جهانی 
اگرچه سهم فرش ایران کاهش یافته اما همچنان بیشترین سهم از این بازار 
در اختیار فرش ایرانی است و کشورهایی مانند هند و پاکستان در رده های 

عقب تر قرار دارند. 
کارگر افزود: چین که از تولیدکنندگان کپی های فرش دس��تباف است 
هم اکنون پنجمین واردکننده فرش از ایران محس��وب می ش��ود. وی، رکود 
اقتصادی در برخی کشورهای جهان و نیز برخی انقالب ها در کشورهای عربی 
منطقه، اشباع بازارهای سنتی از تولیدات ایرانی و نیز عقب ماندن بافندگان 
ایرانی در تأمین سالیق جهانی را از جمله دالیل کاهش صادرات فرش دانست.

اعزام کاروان راهیان نور
سمنان- ایرنا: مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین 

از اعزام بیش از یک میلیون دانش آموز به اردوهای راهیان نور خبر داد.
حجت االس��الم والمس��لمین »محمدرض��ا تویس��رکانی« اف��زود: این 
دانش آموزان با هدف آش��نایی با فرهنگ ایثار و شهادت و بازدید از مناطق 
عملیاتی هش��ت س��ال دفاع مقدس به مناطق جنوب و غرب کش��ور اعزام 

می شوند.
وی با بیان این که اعزام این دانش آموزان در قالب گروه های دختر و پسر 
آغاز شده است  افزود: تاکنون بیش از 300 هزار نفر دانش آموز اعزام شده اند.

عمره دانش آموزی
مشهد- تسنیم: معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ما در سال گذشته 
2600 دانش آم��وز را به عمره دانش آموزی اعزام کردیم که اگر همان تعداد 

افزایش نیابد قطعا کمتر نمی شود.
کف��اش تصریح کرد: امس��ال ما در معاونت پرورش��ی وزارت آموزش و 
پرورش درخواست اعزام 6 هزار دانش آموز را داده ایم اما با توجه به این که 
تاکنون شورای حج تشکیل نشده است نمی توان گفت که این مقدار افزایش 
می یابد یا خیر، اما مشخصا این تعداد نسبت به سال گذشته کمتر نمی شود.

فعالیت 3 هزار شرکت دانش بنیان
مشهد- واحد مرکزی خبر: معاون راهبردی نیروهای مسلح کشور گفت: 
جمهوری اسالمی ایران در بسیاری از فعالیت های علمی، تحقیقاتی و فناوری 
جزو 10 کشور برتر دنیاست. مهدی نژاد در نشست نخبگان بسیجی خراسان 
رضوی در مش��هد گفت: فعالیت 3 هزار ش��رکت دانش بنیان در مراکز رشد 
سراسر کشور و وجود صدها شرکت تخصصی بخش خصوصی در 35 پارک 
علم و فناوری گواهی بر این مدعاست. وی با بیان این که بسیج می تواند نقش 
مهمی در اقتصاد و فرهنگ کشور داشته باشد تاکید کرد: امروز جوانان نوآور 
و مخترع ما باید با روحیه بسیجی در همه عرصه های اجتماعی و اقتصادی 

بیش از پیش حضور یابند.
نهایی شدن 3500 سند استاندارد ملی

رشت- واحد مرکزی خبر: تا پایان امسال 3 هزار و 500 سند استاندارد 
ملی جدید ثبت نهایی می ش��ود. معاون برنامه ریزی و تدوین س��ازمان ملی 
اس��تاندارد کش��ور در همایش تدوین و استانداردسازی افزود: این اسناد در 
زمینه های صنعتی، کشاورزی و خدماتی است. علی اباذری گفت: برون سپاری 
بخش��ی از فعالیت های اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی به بخش خصوصی و 
استفاده از ظرفیت نخبگان کشور، شرکت های حقیقی و حقوقی از رویکردها 
و سیاست های این سازمان است. وی خاطرنشان کرد: از زمان شروع به کار 
این س��ازمان تاکنون 27 هزار س��ند استاندارد ملی در کشور در بخش های 

صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی به ثبت رسیده است.

کوتاه از ایران

خواهران منصوریان مدال های طالی خود که در رقابت های جام جهانی ووش�و به ارمغان آوردند را به رهبر 
معظم انقالب اهداء کردند.

ش��هربانو و س��هیال منصوریان در رقابت های جام جهانی ووشو که پنجش��نبه و جمعه هفته گذشته در شهر جاکارتای 
اندونزی برگزار شد با غلبه بر حریفان خود به مدال طال دست یافتند که این دو خواهر که عضو تیم ملی ووشوی ایران در 
بخش ساندای زنان هستند با انتشار متنی، مدال های طالی خود را به رهبر معظم انقالب تقدیم کردند. در این متن آمده 

است:
خدا را ش��اکریم که تالش ش��بانه روزی ما دو خواهر جواب داد و توانس��تیم به جهان و جهانیان ثابت کنیم که حجاب 
محدودیت نیست. حال با تمام وجود به رهبر فرزانه و مردم فهیم کشور عزیزمان تبریک می گوییم و این ارمغان ناچیز را به 

مقام عظمای والیت تقدیم می کنیم؛ تاچه قبول افتد و چه در نظر آید.

خواهران منصوریان مدال های طالی خود را 
به رهبر معظم انقالب تقدیم کردند

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

کالس��ه   1393/8/28 مورخ��ه   139360309001007921 ش��ماره  رای  براب��ر 
1391114409001002816 هیئ��ت دوم موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای س��عید شهس��واری قلی فرزند رهبر بش��ماره 
شناس��نامه 1437 کد ملی 5598957809 صادره از ضیاءآباد در یک باب ساختمان به 
مس��احت 150/73 متر مربع پالک باقی مانده 5 اصلی واقع در بخش 5 قزوین خریداری 
از مالک رسمی آقایان محمد حاجی قربانی، حسین برزگر غالمی، قدرت اله محمد علیان، 
محمدتقی میرزایی، حسن نوروزی، قربانعلی حنیفی، غالمرضا نوروزی، غالمعلی عباسی 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/8/18                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/9/4
حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

 براب��ر رای ش��ماره 139360309001009386 مورخ��ه 8 1393/8/1 کالس��ه 
139211440900100479 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
قزوی��ن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عل��ی آقامحمدی فرزند ابوالفتح 
بشماره شناس��نامه 236 کد ملی 5599429210 صادره از ضیاءآباد در سه دانگ 
مش��اع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 150 متر مربع باقیمانده پالک 5 
اصلی واقع در بخش 5 قزوین خریداری از مالک رس��می آقای غالمحس��ن آقاسی 
مح��رز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ب��ه مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/9/4                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/9/23

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

حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه مورخ 
1393/4/31 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د: صورت های مالی 
منتهی به سال مالی 1392 تصویب گردید. موسسه حسابرسی 
نگر به س��مت ب��ازرس اصلی و آقای هادی  و خدمات مالی آتیه 
یوسف زاده به س��مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک 
س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه خراس��ان برای مدت یک سال 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شماره نامه اداره ثبت: 139330406185008817        تاریخ نامه اداره ثبت: 1393/7/10

آگهی تغییرات شرکت نوبافت شادیلون 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 
24166 و شناسه ملی 10380396035

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

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

برابر رای ش��ماره 139360309001007823 مورخ��ه 1393/7/26 هیئت اول پرونده 
کالس��ه 1391114409001001947 موض��وع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قزوین 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خداداد خدادادی دوگاهه فرزند علی بش��ماره 
شناس��نامه 1786 کد ملی 2658861389 صادره از حوزه یک شهرستان رودبار در یک 
باب س��اختمان به مس��احت 123/05 متر مربع پالک 5 اصلی واقع در بخش 5 قزوین 
خریداری از مالک رس��می آقای ش��عبان کرمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی 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 اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1393/8/18                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1393/9/4
حسن غالمحسینی- رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

رقابت 144 تیم والیبال برای صعود به المپیک 2016
مسابقات والیبال بازی های المپیک 2016 ریو با حضور 
12 تیم برگزار خواهد ش�د که 144 کشور در قسمت مردان 
و 144 کشور در قس�مت زنان برای کسب این سهمیه ها با 

یکدیگر رقابت دارند.
تیم ه��ای ملی والیبال مردان و زنان برزیل به عنوان میزبان و 
11 تیم دیگر در هر گروه از مس��ابقات والیبال بازی های المپیک 
2016 ریو ش��رکت می کنند که فرمول و نح��وه انتخاب و صعود 
کشورها به قرار زیر است: * دو تیم اول و دوم جام جهانی 2015 
ژاپن: ج��ام جهانی والیبال زنان 31 مرداد تا 15 ش��هریور و جام 
جهانی والیبال مردان از 17 ش��هریور تا یکم مهرماه س��ال 94 به 
میزبانی کش��ور ژاپن برگزار می شود. * پنج تیم از پنج قاره که به 
عنوان قهرمان قاره و یا تیم اول مسابقات انتخابی هر قاره انتخاب 
می شوند: تصمیم گیری درباره نماینده هر قاره در نشست هیئت 
رئیسه کنفدراسیون هر قاره مشخص می شود که قهرمان مسابقات 
ق��اره در بازی های المپیک حضور یاب��د یا تیم قهرمان رقابت های 

انتخابی به بازی ها صعود کند که در قاره آس��یا در نشست هیئت 
رئیسه کنفدراسیون آسیا که روز یکشنبه در بانکوک تایلند برگزار 
می شود، در این مورد تصمیم گیری خواهد شد. * چهار تیم دیگر 
در دو تورنمنت انتخابی جواز حضور در المپیک 2016 را به دست 
می آورند: تورنمنت نخست جام بین قاره ای ژاپن است که با حضور 
هشت تیم برگزار خواهد شد. تیم های قهرمان و نایب قهرمان این 
رقابت ها و بهترین تیم آس��یا مجوز حضور در بازی های المپیک را 
به دس��ت می آورد. هش��ت تیم در این رقابت ها شرکت می کنند 
که ش��امل تیم دوم نورس��یکا، تیم های دوم و سوم اروپا، تیم دوم 
آمری��کای جنوبی و چهار تیم از آس��یا هس��تند ک��ه بهترین تیم 

آسیایی و قهرمان مسابقات به المپیک 2016 صعود خواهد کرد.
دومی��ن تورنمنت نیز با حضور چهار تیم ژانویه و می س��ال 
2016 برگزار می ش��ود که تیم سوم نورسیکا، تیم سوم آمریکایی 
جنوبی، تیم های دوم و س��وم قاره آفریقا در آن شرکت می کنند و 

قهرمان به بازی های المپیک صعود می کند.

رئیس سابق فدراسیون بسکتبال برای حضور در انتخابات ثبت نام کرد.
در حالی که ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست فدراسیون بسکتبال ساعت 15 دیروز به پایان رسید، 16 نفر برای تصدی این 
پس��ت و حضور در مجمع انتخابات این فدراسیون نام نویس��ی کردند. دیروز نیز محمود مشحون، رئیس سابق فدراسیون بسکتبال نیز با 
حضور در محل فدراسیون بطور رسمی ثبت نام کرد و وارد عرصه رقابتی شد. پیش ازاین گفته می شد مشحون به دلیل بازنشستگی شرایط 
حضور در انتخابات را ندارد. امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال نیز که از بسکتبالی های قدیمی محسوب می شود برای حضور در 

انتخابات وارد عرصه شد. پیش از این 14 نفر دیگر برای حضور در انتخابات ثبت نام کرده بودند.
مشحون: مانعی برای حضورم در مجمع انتخاباتی نمی بینم

محمود مشحون در مورد نام نویسی در انتخابات فدراسیونی که 13 سال ریاست آن را به عهده داشت اظهار داشت: تغییر اساسنامه 
باعث ش��د بتوانم در انتخابات فدراسیون بسکتبال شرکت کنم. طبق آیین نامه جدید انتخابات فدراسیون های ورزشی، افرادی که به سن 
70 سال رسیده و یا 3 دوره رئیس یک فدراسیون بوده اند، نمی توانند در انتخابات شرکت کنند اما مجمع انتخاباتی فدراسیون بسکتبال 

با قوانین قبلی برگزار می شود و من مانعی برای حضورم در مجمع نمی بینم.

معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان از تصویب سهم 
یک درصدی ورزش در کمیس�یون تلفیق مجلس ش�ورای 

اسالمی خبر داد.
 امیررضا خادم معاون پارلمانی وزارت ورزش گفت: با رایزنی 
و همراهی نمایندگان کمیس��یون تلفیق یک درصد سهم ورزش 
در بودجه 94 تصویب شده که امیدواریم در صحن علنی هم رای 
بیاورد. معاون پارلمانی وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: اگر این 

اتفاق خوب برای بودجه ورزش بیفتد، کمک مهمی به امر توسعه 
ورزش در جنبه ه��ای مختل��ف قهرمانی، همگان��ی، زنان و حتی 
س��المت جامعه خواهد شد و امیدوارم نمایندگان محترم مجلس 
در صحن علنی با آن موافقت کنند. کاتب رئیس کمیسیون تلفیق 
مجلس با اظه��ار امیدواری در مورد تصویب س��هم یک درصدی 
ورزش در بودج��ه 94 گف��ت: مس��ائل ورزش و جوان��ان دغدغه 

نمایندگان مردم است و پیگیر تصویب آن هستیم.

ثبت نام مشحون برای انتخابات بسکتبال 

تصویب سهم یک درصدی ورزش در کمیسیون تلفیق

حدیث دشت عشق

به یاد بسیجی شهید »محمدرضا جیهانی نژاد«
پیک خوبان

»محمدرض��ا  ش��هید  بس��یجی 
جیهانی نژاد«، در اول فروردین 1347 در 
منطقه خوراسگان متولد شد. با اوج گیری 
نهض��ت خمینی کبیر ب��ه مکتب فرزند 
حس��ین)ع( درآمد تا به این مهم دست 
یاب��د. با پی��روزی انق��الب، در کنار پدر 
راهی »کردستان« شد و در کنار »دکتر 
چمران«، ب��ه چریک های جنگ نامنظم 
انقالب پیوس��ت تا از آرمان های امامش 
دفاع کند، او در این زمان پیک اطالعات 

بود. پس از اتمام بحران »کردس��تان«، همچنان روح بلندش در کنار رزمندگان 
س��یر می نمود. چون وجودش در تب ایثار می س��وخت، رهسپار وادی حماسه و 
ایثار شد و سرانجام پس از حماسه آفرینی های بسیار در 1365/10/30 در منطقه 

عملیاتی »کربالی 5«، ردای سرخ شهادت را به تن کرد و به الهوتیان پیوست.

معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان 
گفت: 12 هزار و 500 تومان عوارض خروجی تا 
پایان اربعین حسینی از زائران گرفته نمی شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، قدرت اهلل 
دهقان در جلسه شورای عتبات عالیات اظهار کرد: 
با برطرف کردن مشکالت تالش می شود که تراکم 

زوار در مرزها نداشته باشیم.
وی افزود: تمهیداتی اتخاذ شده است که زائران 
اربعین حس��ینی سهل تر و راحت تر به کربال اعزام 

شوند.

دهقان گفت: باجه های گذرنامه مورد بررس��ی 
ق��رار می گی��رد و اداره کل حج و زیارت تمهیداتی 
نسنجیده برای ثبت نام افراد در مرزها فراهم خواهد 

کرد.
معاون امنیتی انتظامی اس��تاندارد خوزس��تان 
یادآور ش��د: باید تمهیداتی فراهم ش��ود که افراد 
بتوانند ویزای خود را در اهواز، آبادان و خرمش��هر 
بگیرند. وی با بیان اینکه شهرداری اهواز به عنوان 
شهرداری معین در منطقه چزابه و شهرداری های 
آبادان و خرمشهر شهرداری معین در مرز شلمچه 

هس��تند، خاطرنشان کرد: ش��هرداری های معین 
امکانات و ماش��ین آالت الزم را در مناطق دش��ت 

آزادگان، شلمچه و چزابه فراهم می کنند.
دهق��ان ادامه داد: تدابیر برای برگش��ت زائران 
در مرزها نیز فراهم ش��ده و اداره کل حج و زیارت 
خوزس��تان با همکاری شرکت های ذی ربط امکان 

بازگشت زائران را تسهیل خواهد کرد.
استاندار خوزستان نیز در این جلسه برخودداری 
زائران اربعین حسینی از تجمع در مرزها تاکید کرد 
و گفت: باید تالش شود تجمع زائران چه به صورت 

فردی و چه گروهی در مرزهای ش��لمچه و  چزابه 
صورت نگیرد.

وی گف��ت: دس��تگاه های خودپ��رداز بانک ها 
در نزدی��ک مرزه��ا نباید خالی باش��ند و جمعیت 
هالل احمر اس��تان نیز باید از تمام نقاط در مرزها 
سرکشی کامل داشته باشد و ایرادات را مرتفع کنند.
مقتدایی بر انجام صادرات دولتی در ایام اربعین 
حس��ینی به صورت مستقیم از خرمش��هر و ارائه 
خدم��ات ایاب و و ذهاب و حم��ل و نقل زائران از 

سوی شهرداری ها تاکید کرد.

معاون استاندار خوزستان:

عوارض خروجی از زائران اربعین حسینی دریافت نمی شود

رئی�س کمیس�یون امنیت ملی و سیاس�ت 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: اگر دست 
از حقوق مس�لم هس�ته ای خود برداریم، هیچ 
تضمینی وجود ندارد که آمریکایی ها هم دست 

از زیاده خواهی خود بردارند.
به گزارش خبرگزاری ف��ارس از کرج، عالءالدین 
بروجردی در مراسم تجلیل از بسیجیان نمونه استان 
البرز در دانش��گاه آزاد اسالمی این شهرستان تصریح 
کرد: امروز به افکار عمومی جهان ثابت شده که ایران 
اس��المی از دانش هسته ای سوء اس��تفاده نکرده و به 

دنبال دست یابی به بمب های کشتارجمعی نیست.
ای��ن نماین��ده مجل��س اف��زود: با وج��ود تمام 
راس��تی آزمایی های انجام ش��ده و اثبات حس��ن نیت 

جمهوری اس��المی ایران، باز هم قدرت های زورگوی 
غربی که به دنبال مانع تراشی در راه توسعه و پیشرفت 

کشورمان هستند، دست از سیاه نمایی برنمی دارند.
بروجردی گفت: البته ملت ما با روحیه بسیجی و 
والیی خود تاکنون در برابر قدرت های زورگوی غربی 
ایستادگی کرده و از حقوق هسته ای خود عقب نشینی 

نمی کنند.
وی اظهار داشت: به همین دلیل است که می بینیم 
وضعی��ت مذاکرات با ابتدای کار تفاوت کرده، چرا که 
قدرت های غرب��ی به خوبی از اقتدار ایران اس��المی 
مطلع ش��ده و می دانند که ما دس��ت از حقوق خود 

بر نمی داریم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

مجلس شورای اسالمی گفت: برخی ها مدعی هستند 
که اگر ما از حقوق خود عقب نشینی کنیم، تحریم ها 
لغو می ش��ود، اما سوال این است چه تضمینی وجود 
دارد ک��ه آمریکایی ه��ا و قدرت های زورگوی غربی با 
عقب نشینی ما زیاده خواهی های خود را ادامه ندهند.

بروجردی تاکید کرد: آمریکایی ها در گذشته ثابت 
کرده اند که دس��ت از زیاده خواه��ی و زورگویی خود 
برنمی دارند و اگر ما در مقابل آنها ایس��تادگی نکنیم، 
به طور قطع خواس��ته های غیر قانونی و غیر منطقی 

بیشتری از ما خواهند داشت.
وی یکی از مهم ترین دالیل موفقیت و سربلندی 
انقالب اس��المی و ایران را بهره مندی از روحیه والیی 

و بسیجی توصیف کرد.

شیراز- خبرنگار کیهان:
برداش�ت گوجه فرنگی پاییزه کشت داربستی از 
4 هزار و 700 هکتار از مزارع استان فارس آغاز شد.

رئیس جهاد کش��اورزی استان فارس با اعالم این خبر 
گفت: پیش بینی می شود از هر هکتار مزارع کشت داربستی 
به طور متوسط بیش از 170 تن گوجه فرنگی برداشت شود.
قاسمی پیش بینی کرد تا پایان امسال حدود 800 هزار 

تن گوجه فرنگی از مزارع استان فارس برداشت شود.
در فارس به عنوان اولین تولیدکننده گوجه فرنگی ساالنه 
بالغ ب��ر یک میلیون و صدهزار تن معادل 26 درصد گوجه 
کش��ور تولید می شود، سطح زیر کشت گوجه در فارس 22 
هزار هکتار اس��ت. گوجه فرنگی در فارس در 3 دوره بهاره، 
تابس��تانه و پاییزه کشت می شود. شهرستان های مرودشت، 
اقلید، آباده، پاس��ارگاد، ارسنجان، شیراز و سپیدان از جمله 

مراکز تولید گوجه فرنگی فارس است.

گوجه فرنگی فارس به بازار آمد

عملیات اجرایی س�اخت 3 س�کوی میدان نفتی 
هنگام با حض�ور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
و استاندار هرمزگان در مجتمع کشتی سازی و صنایع 

فراساحل ایران در غرب بندرعباس آغاز شد.
به گ��زارش ایرنا، مدیرعامل ایزوایکو با ارائه گزارش��ی، 
وزن هر یک از سکوهای در دست ساخت را یک هزار و 500 
تن و مدت زمان اجرای آنها را نیز 20 ماه ذکر کرد. رضایی 
از ش��رکت نفت فالت قاره بعنوان کارفرما و سفارش دهنده 
ساخت این سه سکوی نفتی نام برد و افزود: هزینه ساخت 
این سکوهای میدان گازی هنگام در مجموع 20 میلیون دالر 

است و جکت های آنها نیز در این شرکت ساخته شده اند.

آغاز ساخت 3 سکوی نفتی 
در بندرعباس

مش�اور رئی�س  س�ازمان جنگل ه�ا، مرات�ع و 
آبخیزداری از اختصاص 590 میلیارد ریال اعتبار برای 

احیای جنگل های زاگرس در سال جاری خبر داد.
»رض��ا احم��دی« در س��منان گفت: بع��د از بازدید 
رئیس جمه��وری و وزیر جهاد کش��اورزی ب��رای احیای 
مناطق��ی از جنگل ه��ای زاگرس که بر اثر خش��کیدگی 
خس��ارت دیده اند، چهار پروژه در قالب 107 هزار هکتار 

تعریف شده است.
وی ب��ا بیان اینکه روند آس��یب دیدگی گونه های این 
جنگل ها با اقدامات صورت گرفته، کند شده است، افزود: 
علت این آسیب تنش های ناشی از سرما و خشکسالی است.

احمدی اظهار داش��ت: بیش از ی��ک میلیون و 131 
ه��زار هکتار از جنگل های زاگرس بر اثر این عوامل دچار 
خس��ارت شده است. وی وسعت جنگل های زاگرس را 
حدود شش میلیون هکتار و گستره آن را در 12 استان 
بیان کرد و افزود: پدیده خشکیدگی در هفت استان کشور 
رخ داده و باید این امر پیگیری و با اتخاذ تمهیداتی مانع از 

گسترش آن به سایر مناطق شویم.
احمدی یادآور شد: در منطقه زاگرس اقدامات فوریتی، 
بهداش��تی و پرورشی در خصوص درختان خشک شده و 
آلوده در دس��ت انجام اس��ت و به ازای هر درخت خشک 

شده پنج نهال کاشته می شود. 

اختصاص 590 میلیارد ریال برای احیای جنگل های زاگرس

پیکر ش�هید مدافع حرم حض�رت زینب )س( در 
تربت حیدریه تشییع شد.

به گ��زارش خبرگزاری ف��ارس از تربیت حیدریه، پیکر 
شهید مدافع حرم حضرت زینب )س( صبح دیروز از ابتدای 
خیابان جنت تا مزار بی بی حسینیه  تربت حیدریه تشییع شد.

مراسم تشییع پیکر شهید سلیمان میرجانی همزمان با 
اجتماع عظیم عزاداران در نخس��تین روز ماه صفر با حضور 
خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، روحانیون و مسئوالن 
اجرایی برگزار شد. پیکر این شهید برای خاکسپاری در جوار 
بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا )ع( به مشهد انتقال یافت.

تشییع پیکر مدافع حرم حضرت زینب )س(
در تربت حیدریه

مس�ابقات هفته پنجم لیگ برتر بس�کتبال با پی�روزی قاطع مدعیان به 
پایان رسید.

هفته پنجم لیگ برتر بسکتبال با برتری مدعیان همراه بود. در این هفته، عصر روز 
گذشته مهرام در خانه به مصاف هفت الماس قزوین رفت و 95 بر 74 به پیروزی رسید 
و صدرنشین لیگ باقی ماند.پتروشیمی در خانه به مصاف تمینای اصفهان رفت و 92 
بر 48 حریفش را در هم کوبید. دانشگاه آزاد دیگر مدعی این فصل در سالن حکیمیه 
تهران 82 بر 67 نفت آبادان را شکس��ت داد و دیدار دو تیم ش��هرداری گرگان و ثامن 

مشهد نیز با نتیجه نزدیک 66 بر 64 به سود ثامن مشهد به پایان رسید.

تداوم  قدرت نمایی مدعیان در لیگ بسکتبال


