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سوژه

آغاز اردوی تیم ملی کشتی فرنگی از اول بهمن

المپیکیها به خانه کشتی میروند؟ !

آمریکاییها در تور جهانی
والیبال ساحلی کیش

دومی��ن دوره ت��ور جهانی والیبال س��احلی در
ای��ران از  27ت��ا 30بهمن ماه س��ال جاری در
جزی��ره کیش برگزار میش��ود .ثبتن��ام تیمها
برای شرکت در این رقابتها از  27آذرماه آغاز
ش��ده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت و
تاکنون  44تیم از  17کشور جهان برای حضور
در ای��ن رقابته��ا ثبتنام کردن��د و پیشبینی
میشود که تا پایان مهلت مقرر این تعداد به60
تیم برسد .ایتالیا و اتریش( 5تیم) کانادا ،آمریکا
و فرانس��ه( 4تیم) ،روس��یه ،هلند و سوئیس(3
تی��م) ،اس��ترالیا ،جمهوری چک ،قزاقس��تان و
لهس��تان( 2تی��م) ،بلژیک ،انگلیس ،اس��تونی،
آلمان و آفریقایجنوبی با یک تیم برای حضور
در تور جهانی کیش تاکنون ثبتنام کردند .قرار
است حداقل  5تیم از ایران نیز در این رقابتها
شرکت کند که هنوز سازمان ساحلی فدراسیون
والیبال ثبتنام آنان را انجام نداد ه و  26دی ماه
آخرین فرصت برای این کار است.

اخبار
عباسعلی :خبری از پاداش
نیست!

ی کاراتهکای
حمیده عباس��علی ،پرافتخارترین بانو 
س به انتقاد از مس��ئوالن
ی در گفتوگو با فار 
ایران�� 
فدراس��یون کاراته پرداخت و گف��ت« :چند روز از
وعدهای که مس��ئوالن فدراس��یون دادهاند گذشته
و هنوز هیچ خب��ری از پرداخت پاداش مدالآوران
مسابقات جهانی نیست .دوستان اگر حرف میزنند
و وعده میدهند ،باید عمل کنند ،چرا یک بازیکن
را امیدوار میکنند؟!»

نعمتی در بین بهترینها

ت رس��می کمیته بینالمللی پارالمپیک از
وبسای 
روز دوش��نبه 9 ،ژانویه ،اقدام به معرفی ورزشکاران
رشته پارالمپیک تابستانی کرد ه که
شاخصی از  22
در لیس��ت این سایت نام زهرا نعمتی نیز به چشم
میخورد .در رش��ت ه تیروکمان به غیر از نعمتی2 ،
کماندار از چین 2 ،کماندار از آمریکا و کماندارانی از
چک ،انگلستان و اسلواکی معرفی شدهاند.

ت
عسگری :اولویتم ایران اس 

فریبرز عسگری ،سرمربی پیشین تیم ملی تکواندو
گفت« :اولویتم فعالیت در ایران است ولی اگر شرایط
فراهم نش��ود ،نیم نگاهی به فعالیت در کشورهای
دیگ ر دارم .واقعیت این است که پیشنهادهایی دارم
اما همانطور که اش��اره ک��ردم ،اولویتم فعالیت در
کشور خودم است».

زاویه نگاه شما

صبح دیروز بود که س��ایت فدراس��یون کش��تی ،اسامی
نف��رات دعوت ش��ده به اردوی تیم ملی کش��تی فرنگی
ن نام  4فرنگیکار المپیکی هم در
ن میا 
کرد و در ای 
کش��ورمان را اعالم 
بین دعوتشدگان به چشم میخورد .طبق اعالم سایت فدراسیون کشتی
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن روزهای اول تا هفتم بهمن ماه در
خانه کشتی شماره یک تهران برگزار میشود .در وزن 59کیلوگرم حمید
سوریان(تهران) ،محس��ن حاجیپور(مازندران) ،مصیب اکبری(تهران)،
علیرض��ا نجاتی(ق��م) و در وزن 66کیلوگرم امی��د نوروزی(فارس) ،علی
 71کیلوگرم
ارس�لان(مازندران) ،وحید میرفتح الهی(ته��ران) و در وزن 
عظیم گرمسیری(خوزس��تان) ،اصغر عالیمحمدی(ته��ران) ،در وزن75
کیلوگرم س��عید عبدولی (خوزستان) ،رس��ول گرمسیری(خوزستان) و
در وزن80کیلوگ��ر م رامین طاهری(خوزس��تان) ،کیوان رضایی (فارس)
و در وزن 85کیلوگرم حس��ین نوری(زنجان) ،ایم��ان انصاری (تهران) و
در وزن 98کیلوگرم قاس��م رضایی(مازن��دران) ،علیاکبر حیدری(قم)،
امید افتخاریاصل(البرز) و درنهایت در وزن130کیلوگرم امیر قاس��می
منجزی(خوزستان) ،شهاب قورهجیلی(تهران) و شادمان عظیمی(فارس)،
نفراتی هستند که از سوی علی اشکانی به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی
دعوت شدهاند .بدونتردیدافشین بیابانگرد و یوسف قادریان ملیپوشان
ایران در مسابقات جهانی غایبان سرشناس اردوی فرنگیکاران هستند.
فرهاد اس��ماعیلنژاد ،یکی از مربیان تیم ملی کشتی فرنگی درباره عدم
دعوت از افش��ین بیابانگرد و یوس��ف قادریان به اردوی تیم ملی کشتی
فرنگی گفت« :کش��تیگیران حاض��ر در جام تخت��ی از  27دی ماه در
مش��هد خودش��ان را به کادر فن��ی معرفی خواهند کرد ت��ا روز  28دی
وزنکشی کنند.با توجه به حضور بیابانگرد و قادریان در جام تختی ،سایر
کش��تیگیران حاضر در این مسابقات به اردوی بهمن ماه دعوت نشدند
و قرار اس��ت تنها نفراتی که در پاریس روی تش��ک میروند در این اردو
حاضر باشند .قرار است تیمی منتخب از کشتی فرنگی به تورنمنت هنری
دوگالن پاریس اعزام شود و این اردو به منظور کسب آمادگی الزم برای
حضور در این رقابتها تشکیل شده است ».تورنمنت بینالمللی کشتی
ی جام تختی در شهر پاریس
فرنگی فرانس��ه یک هفته پس از رقابتها 
ی 11فرنگیکار را برای حضور
برگزار میشود و کادر فنی تیم ملی اسام 
در این تورنمنت معرفی کرده اس��ت .اعالم اسامی این 11فرنگیکار در

صورت صدور روادید از سوی سفارت فرانسه است و به هر تعداد از آنها
که ویزا داده ش��ود ،به این تورنمنت اعزام میشوند .طبق نظر کادرفنی
در این تورنمن��ت در اوزان 59کیلوگرم66 ،کیلوگرم 71،کیلوگرم75 ،
کیلوگرم 8 0،کیلوگرم85 ،کیلوگرم98 ،کیلوگرم و130کیلوگرم محسن
حاجیپور ،علی ارس�لان ،عظیم گرمس��یری ،س��عید عبدولی ،رسول
گرمس��یری ،رامین طاهری ،حس��ین نوری ،س��امان عزیزی ،علیاکبر
حی��دری ،مصطفی صالحیزاده و امیر قاس��می منجزی روی تش��ک
خواهند رفت .مس��لما یکی نکات قابلتوجه در اسامی اعالم شده توسط
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت از فرنگیکاران المپیکی است .در
شرایطی این کشتیگیران به اردوی تیم ملی فراخوانده شدهاند که گفته
میشو د بهجز سعید عبدولی ،سایر المپیکیها به هیچعنوان راهی اردوهای
تیم ملی نخواهند شد .حمید سوریان به صورت تلویحی از دنیای کشتی،

بازار داغ انصرافها و برگشتها!

بحران در لیگ برتر والیبال ایران
لی��گ برتر والیبال ایران این روزها با مش��کالت عدیدهای مواجه اس��ت،
مش��کالتی که لطمهای س��خت به اعتبار والیبال کشورمان میزند .لیگ
س��ال  ،95یک لیگ فراموشنش��دنی در تاریخ والیبال ایران خواهد بود،
س��الی که در آن ،سازمان لیگ ،تیمهای صالحینورامین و پارسه تهران
را از لیگ اخراج کرد ولی این تصمیم در هر  2بار توس��ط فدراسیون وتو
شد و این تیمها به لیگ برگشتند .جریان تیم پارسه اما کمی پیچیدهتر
بود.س��ازمان لیگ فدراس��یون والیبال با توجه به اینکه این باش��گاه به
تعهدات خود برای پرداخت قرارداد بازیکنان و کادر فنی این تیم اقدامی
نکرده بود ،برابر مفاد بند 7ــ 27آییننامه س��ازمان لیگ پارس��ه تهران
را از لیگ برتر مردان حذف کرد.مهرعلی بارانچش��مه ،رئیس س��ازمان
تربیتبدنی نیروهای مس��لح بالفاصله به دفتر رئیس فدراسیون والیبال

اﺻﻞ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻣﺪارى
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ٦/٩٨٧٨ﻣﻮرخ٨٧/١٢/٣
و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ٨٨/٢٠/١٨٥٥٦ﻣﻮرخ٨٨/٣/٢٠
اﺣﻤﺪ روزﺑﻪ ﻣﻔﻘﻮدواﻋﺘﺒﺎرﻧﺪارد.
 /٩٥٣٠٨٣٠٣ج

آﮐﻬﯽ ﻓﻘﺪان ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﻴﺖ

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ا�ﻨ�ﻪ آﻗﺎ� اﻣﻴﺮ ﺷﻬﺮاد ﺧﻮاﻧﻴ�� ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد دو ﺑﺮگ اﺳﺘﺸﻬﺎد�ﻪ ﮔﻮاﻫ� اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ﺟﻬﺖ
اﺧﺬ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ اﻟﻤﺜﻨ� ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻣﺪﻋ� اﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ داﻧﮓ ﻣﺸﺎع از ﺷﺸﺪاﻧﮓ ﭘﻼ�  ٥٣٥٦ﻓﺮﻋ� از  ١٨٤اﺻﻠ� ﺑﺨﺶ  ١٠ﻣﺸﻬﺪ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻗﺖ ﻣﻔﻘﻮد ﮔﺮد�ﺪه و ﺑﺮاﺑﺮ دﻓﺘﺮ اﻣﻼ� ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﭘﻼ� ﻓﻮق ذ�ﻞ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ
 ٦٨٠١٧ﺻﻔﺤﻪ  ٥٥١دﻓﺘﺮ  ٣٥١ﺑﻨﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿ� ﺛﺒﺖ و ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ دﻓﺘﺮﭼﻪ ا� ﺑﻪ ﺷﻤﺎره
 ١٠٦٩٩٩ﺻﺎدر و ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﺪه و دﻓﺘﺮ اﻣﻼ� ﺑﻴﺶ از ا�ﻦ ﺣ�ﺎ�ﺘ� ﻧﺪارد .ﻟﺬا ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه
 ١ﻣﺎده  ١٢٠آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺛﺒﺖ ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ آﮔﻬ� و ﻣﺘﺬ�ﺮ ﻣ� ﮔﺮدد ﻫﺮ�ﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻣﻠ� ﻣﻮرد آﮔﻬ� ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم داده �ﺎ ﻣﺪﻋ� وﺟﻮد ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ ﻧﺰد ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ�ﺴﺘ� ﻇﺮف
ده روز از ﺗﺎر�ﺦ اﻧﺘﺸﺎر ا�ﻦ آﮔﻬ� اﻋﺘﺮاض �ﺘﺒ� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ �ﺎ ﺳﻨﺪ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ا� ﺑﻪ ا�ﻦ اداره ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺑﺪ�ﻬ� اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻋﺘﺮاض در ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮر و �ﺎ
وﺻﻮل اﻋﺘﺮاض ﺑﺪون اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ �ﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ رﺳﻤ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟ�ﻴﺖ
اﻟﻤﺜﻨ� و ﺗﺴﻠﻴﻢ آن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ذاﮐﺮى
رﺋﻴﺲ ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼک ﻧﺎﺣﻴﻪ دو ﻣﺸﻬﺪ

 /٩٥٣٠٨٠٤٨م

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن
زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﺷﺮق )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص( ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  ۴٣٨٢٣و
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ١٠١٠٠٠٠٠٨١٩

ﺑﺪ�ﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از �ﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم و �ﺎ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪﮔﺎن و �ﺎ و�ﻼ� آﻧﺎن دﻋﻮت
ﻣ� ﻧﻤﺎ�ﺪ ﺗﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ا�ﻦ ﺷﺮ�ﺖ �ﻪ در ﺳﺎﻋﺖ
 ١١:٠٠روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫١١٫٠٥واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن
داﻧﺸﮕﺎه  ٢١اﺳﺮار  ٢٫١ﭘﻼ�  ٤٧ﺗﺸ�ﻴﻞ ﻣ� ﮔﺮدد ﺣﻀﻮر ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ - :ﻗﺮاﺋﺖ ﮔﺰارش ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ﺷﺮ�ﺖ و ﮔﺰارش
ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺮا� ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺳﺎل ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ١٣٩٥٫٠٥٫٣١
 اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ� ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠ�ﺮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟ�ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ١٣٩٥٫٠٥٫٣١
 اﻧﺘﺨﺎب روزﻧﺎﻣﻪ �ﺜﻴﺮ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺖ درج آﮔﻬ� ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺴﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧ� )اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل( و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ آﻧﺎن ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� آﺗ�
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻋﻀﺎ� ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﻴﺎت ﻣﺪ�ﺮه ﺑﺮا� ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� آﺗ�ﺳﺎ�ﺮ ﻣﻮارد� �ﻪ در ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻋﺎد� ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﺤﺘﺮم در راﺳﺘﺎ� اﺟﺮا� ﻣﺎده  ٩٩ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت،ﺑﺮا� در�ﺎﻓﺖ ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ �ﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎ�� ﻣﻌﺘﺒﺮ
در ﺗﺎر�ﺦ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫١١٫٠٢از ﺳﺎﻋﺖ  ٨اﻟ�  ١٤ﺑﻪ اﻣﻮر ﺳﻬﺎم
ﺷﺮ�ﺖ واﻗﻊ در ﻣﺸﻬﺪ ،ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه  ،٢١اﺳﺮار ٢٫١ﭘﻼ�  ٤٧ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﯾﺮه  -ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﺎدن زﻏﺎﻟﺴﻨﮓ ﺷﺮق )ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص(

 /٩٥٣٠٧١٦٤ف

ال قصد استراحت دارد.امید نوروزی نیز تاکید
خداحافظی و اعالم کرده فع 
کرده که حدود یک سال استراحت میکند .قاسم رضایی هم گویا قصد
دارد تمریناتش را در آمل پشتس��ر بگذارد و او هم پای به خانه کشتی
نخواهد گذاشت .اسماعیلنژاد در اینخصوص ب ه فارس گفت« :هیچکدام
از این کش��تیگیران به صورت رسمی خداحافظی نکردهاند.در اردوهای
قبلی هم آنها میتوانس��تند به صورت داوطلبانه حضور داشته باشند.از
حضور المپیکیها در اردوهای تیم ملی استقبال میکنیم ،چراکه انگیزه
سایر نفرات را مضاعف میکند.وقتی نوروزی در اردو حضور داشته باشد،
سایر مدعیان این وزن احساس امنیت نمیکنند؛ این موضوع درباره خود
نوروزی هم صادق است ».حاال در این شرایط و با وجود این ابهامات باید
تا چند روز دیگر منتظر بمانیم و ببینیم اردوی بهمن ماه کشتی فرنگی
در چه شرایطی و با چه نفراتی برگزار خواهد شد.

رفت و از داورزنی چند روز فرصت خواست .این فرصت در حالی به پارسه
داده شد که سرمربی و برخی بازیکنان این تیم طبق قانون بازیکنان آزاد،
تیم آینده خود را نیز انتخاب کرده بودند! دستآخر ،مدیرانی که در طول
یک نیمفصل پولی به بازیکنان خود نداده بودند ،در مدت مقر ر شده هم
نتوانستند کاری از پیش ببرند و فرهاد نفرزاده ،سرمربی پارسه اعالم کرد
که تیمش رس��ما منحل شده است .برای تیم صالحینورامین هم چنین
اتفاقی افتاد و درحالی که کار این تیم از نظر سازمان لیگ تمام شده بود
اما فدراس��یون ،س��ازمان لیگ را دور زد تا هم اقتدار آن زیر سوال برود و
هم دستاویزی شود برای رسانههای خارجی تا با عناوینی مثل «اتفاقات
عجیب و غریب در لیگ ایران» ،اعتبار چندین ساله آن را خدشهدار کنند،
این درحالی است که این رسانهها از قهر کردن سرمربی و پاسور ایتالیایی

�ﻼﺳﻪ ﭘﺮوﻧﺪه اول ﺣﻘﻮﻗ� ،٩٥١٩٦٨ /رﺳﻴﺪﮔ� ١٣٩٥٫١١٫٢٣:ﺳﺎﻋﺖ ٩ﺻﺒﺢ

ﺧﻮاﻫﺎن :آﻗﺎ� ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺗﻘ� زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﻴﺪرﻣﻀﺎن ﺧﻮاﻧﺪه:
ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ� ﭘﻴﻮﻧﺪ زاده ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن -ﺧﻮاﺳﺘﻪ:
ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺎن دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺗﺴﻠﻴﻢ دادﮔﺎﻫﻬﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� ﻣﺸﻬﺪ
ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ�
ﻣﺸﻬﺪ ارﺟﺎع ﮔﺮد�ﺪه و وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﺮا� ��ﺸﻨﺒﻪ ١٣٩٥٫١١٫٢٣
ﺳﺎﻋﺖ  ٩ﺻﺒﺢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه و
ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده  ٧٣ﻗﺎﻧﻮن
آﺋﻴﻦ دادرﺳ� ﻣﺪﻧ� ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه از ﺗﺎر�ﺦ ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� ﻇﺮف �� ﻣﺎه ﺑﻪ دﻓﺘﺮ
دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دادﺧﻮاﺳﺖ و
ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎ�ﺪ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﺑﺎﻻ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﻀﻮر
ﺑﻬﻢ رﺳﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﻌﺪا اﺑﻼﻏ� ﻻزم ﺷﻮد ﻓﻘﻂ �� ﻧﻮﺑﺖ ﻣﻨﺘﺸﺮ و
ﻣﺪت آن ده روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .م اﻟﻒ ٤٦٠٩٥
ﻣﺪﯾﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ اول دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﻬﺪ -ﮔﻞ اﻧﺪام ﺟﻤﺎﻻن

 /٩٥٢٨٧٨٦٨آ

آﮔﻬﯽ اﺑﻼغ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔﯽ
ﺑﺸﻤﺎره اﺑﻼﻏﻨﺎﻣﻪ  ٩٥١٠١٠٧٥١٣٢٠٤٠٣٠ﺧﻮاﻫﺎن
آﻗﺎ� ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻮداﮔﺮ� دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪه
آﻗﺎ� ﺳﻴﺪ اﻣﺮاﻟﻪ ﺣﺴﻴﻨ� ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ وﺟﻪ
ﺗﻘﺪ�ﻢ ﺷﻮراﻫﺎ� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮده
�ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٣٠٢ﺷﻮرا� ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ در ﻗﺎﺳﻢ
آﺑﺎد -ﺑﻠﻮار اﻧﺪ�ﺸﻪ -اﻧﺪ�ﺸﻪ ﺷﺶ ﻣﻤﻴﺰ ��  ١٫٦ارﺟﺎع
و ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ  ٩٥٠٩٩٨٧٥١٣٢٠٠٧٥٧ﺛﺒﺖ ﮔﺮد�ﺪه
�ﻪ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� آن  ١٣٩٥٫١١٫٢٣و ﺳﺎﻋﺖ ٩:٠٠
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن ﺧﻮاﻧﺪه/
ﻣﺘﻬﻢ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن /ﺷﺎ�� و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ ﻣﺎده ٧٣
ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎه ﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب در
اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ���
از ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ� ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه/ﻣﺘﻬﻢ
ﭘﺲ از ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و
ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و
ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﻮق ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ�
ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد .م اﻟﻒ ٤٦٠٨٧

شهرداریارومیه و خارج کردن تیم هاوشگنبد از لیگ توسط مدیرعامل
این تیم هنوز اطالع ندارند! هرچند که در نهایت پارس��ه و هاوش گنبد
روز گذش��ته مقابل رقبای خود قرار گرفتند اما بی تردید با ادامه همین
روند باز هم حواشی و اخباری از این دست در لیگ والیبال ادامه خواهد
داشت .لیگ کشوری که در رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال در جایگاه
هفتم قرار دارد و هر ساله شاهد حضور لژیونرهایی از کشورهای مختلف
است ،قطعا توسط کشورهای دیگر رصد میشود.فدراسیون نباید اجازه
ده��د تا لیگ بهعنوان عامل اصلی تقوی��ت و تغذیه تیم ملی تبدیل به
حربهای برای دس��ت انداختن توسط رس��انههای خارجی شود.برگزاری
لیگ با تعداد تیم کمتر اما باکیفیتتر ،خیلی بهتر از برگزاری لیگی است
که هرروز اتفاقات عجیبی در آن رخ میدهد.

ﺧﻮاﻫﺎنﻫﺎ :ز�ﻨﺐ ارﺑﺎب زاده و ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ ،ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺶ و
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻧﺎرو�� و ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اوﻻد� اﺧﺘﺼﺎﺻ� ﺻﻔﻮ�
ﭘﻮر و ﺷﺎﻫﺮخ ﺻﻔﻮ�ﭘﻮر و ﺳﻴﺎﻣ� ﺻﻔﻮ� ﭘﻮر و ﺑﻴﮋن
ﺻﻔﻮ�ﭘﻮر و ﻧﻴﻤﺎ ﺻﻔﻮ�ﭘﻮر و اﺳﺪآﻗﺎ ﺻﻔﻮ�ﭘﻮر و ﻋﻠ�
ﺻﻔﻮ�ﭘﻮر دادﺧﻮاﺳﺘ� ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮاﻧﺪﮔﺎن :ﻣﺤﻤﺪﻋﻠ�
ﻧﺎرو�� و ﺻﺎﺣﺐﺟﺎن ﺑﺮﺑﺮ� و ﻣﺮﺿﻴﻪ ﻧﺎرو�� و ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
ﻧﺎرو�� و ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ ،ﺷﻌﺒﻪ داﻧﺶ و ﻣﺤﻤﺪﻋﻈﻴﻢ ﻧﺎروﺋ� و
اداره اوﻗﺎف و اﻣﻮر ﺧﻴﺮ�ﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ٢ﻣﺸﻬﺪ و �ﻮﺳﻒ ﻣﻘﺪم
رﺟﺎء و ز�ﻨﺐ ارﺑﺎبزاده و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ� ﺑﺎﻧ� ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ
واﺧﻮاﻫ� و وارد ﺛﺎﻟﺚ ﺗﻘﺪ�ﻢ دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮده �ﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ٥دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ�
ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ�� اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ
در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮ� ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ،اﺑﺘﺪا� ﺑﻠﻮار
ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺪرس ارﺟﺎع و ﺑﻪ �ﻼﺳﻪ ٩١٠٩٩٨٥١١٠٥٠٠٨٤٩
ﺛﺒﺖ ﮔﺮد�ﺪه �ﻪ وﻗﺖ رﺳﻴﺪﮔ� آن  ١٣٩٥٫١١٫٢٣و ﺳﺎﻋﺖ
 ٠٩:٠٠ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺠﻬﻮلاﻟﻤ�ﺎن ﺑﻮدن
ﺧﻮاﻧﺪه �ﻮﺳﻒ ﻣﻘﺪم رﺟﺎء و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺎن و ﺑﻪ ﺗﺠﻮ�ﺰ
ﻣﺎده ٧٣ﻗﺎﻧﻮن آ�ﻴﻦ دادرﺳ� دادﮔﺎهﻫﺎ� ﻋﻤﻮﻣ� و اﻧﻘﻼب
در اﻣﻮر ﻣﺪﻧ� و دﺳﺘﻮر دادﮔﺎه ﻣﺮاﺗﺐ �� ﻧﻮﺑﺖ در ��� از
ﺟﺮا�ﺪ �ﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬ� ﻣ�ﺷﻮد ﺗﺎ ﺧﻮاﻧﺪه/ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ از
ﻧﺸﺮ آﮔﻬ� و اﻃﻼع از ﻣﻔﺎد آن ﺑﻪ دادﮔﺎه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺿﻤﻦ اﻋﻼم
ﻧﺸﺎﻧ� �ﺎﻣﻞ ﺧﻮد ﻧﺴﺨﻪ دوم دادﺧﻮاﺳﺖ و ﺿﻤﺎﺋﻢ را در�ﺎﻓﺖ
و در وﻗﺖ ﻣﻘﺮر ﻓﻮق ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪﮔ� ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدد.
م اﻟﻒ٤٦٠٩٤
ﻣﻨﺸ� ﺷﻌﺒﻪ  ٥دادﮔﺎه ﻋﻤﻮﻣ� ﺣﻘﻮﻗ� ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻀﺎ��
اﻣﺎمﺧﻤﻴﻨ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ-راﺿﻴﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻤ�

 /٩٥٢٨٧٩٦٧آ

ﻣﺘﺼﺪى اﻣﻮر دﻓﺘﺮى دادﮔﺎه ﺷﻌﺒﻪ  ٣٠٢ﺷﻮراى ﺣﻞ اﺧﺘﻼف
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎره ﺷﺶ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ -زﯾﺒﺎ ﻓﺎﻃﻤﯽ اﻟﺸﺮﯾﻔﯽ
ﻗﺎﺳﻢ آﺑﺎد -ﺑﻠﻮار اﻧﺪﯾﺸﻪ -اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﺶ ﻣﻤﻴﺰ ﯾﮏ ١,۶

 /٩٥٢٨٨٠٩٨آ

 /٩٥٣٠٦٨٢١ق

 /٩٥٣٠٨٤٤٨ت

 12ژانویه 19 2017

هر روز منتظر پيامهاي شما هستيم .پيامك2000999 :
***
به آقایی که گفته بودند تیم ملی چند س��اله باخت را فراموش
ک��رده ،باید بگوی��م وقتی با تیمهای��ی مانند پاپ��وآ گینهنو بازی
میکنیم ،معلوم اس��ت که باخ��ت را فراموش میکنیم ولی اگر با
یک تیم قوی بازی کنیم باخت یادمان خواهد افتاد!
چرا من ه��ر چي پيام ميدهم چاپ نميش��ود.مربيان ايراني
دنبال باندبازي ،كس��ب درآمد و عنوان و هزار درآمد ديگر از كنار
عنوانش��ان هس��تند اما مربيان خارجي حرفهاي هستند و فقط
مربيگ��ري ميكنند و برای همين برای تيم ملي فقط بايد مربي
خارجي باش��د ،آنه��م يك مربي حرفهاي مث��ل كيروش.ما از
كيروش حمايت ميكنيم.
س�لام .چرا امسال استقالل عالقه زیادی به خرید ستارههای با
سن باال و خاموش دارد؟!
بهعنوان یک پرسپولیس��ی این پیام را میفرس��تم .کیروش و
برانکو باید مرخص بش��وند .چهکاره هس��تند ک��ه برای فوتبال ما
تصمیم میگیرند؟
خراس��ان ،تو با این تیتر اس��تعفای تکراری مث��ل اینکه بدت
نمیآید کیروش اس��تعفا بده��د.من نمیدانم چرا م��ا ایرانیها
اینقدر دنبال این هستیم که هر چیزی را تخریب کنیم.
سالم .یادداشت دوش��نبه از امیر حاجرضایی عالی بود.دمتون
گرم.
متاسفم برای پرسپولیسیهایی که به صفحه کیروش رفتند و
به او توهین کردند .واقعا چرا ما مردم اینهمه قدرناشناسیم.

خبر
سیامند رحمان نامزد دریافت جایزه
جهانی الروس شد

قویترین م��رد پارالمپیک جهان و دارنده مدال طالی فوقس��نگین
دس��ته  +۱۰۷کیلوگرم پارالمپیکهای ریو و لندن کاندیدای دریافت
نش��ان و جای��زه جهانی الروس ش��د .بنی��اد الروس در ویدیویی که
همزمان در شبکههای اجتماعی توئیتر ،اینستاگرام و فیسبوک منتشر
ش��د ،نام سیامند رحمان و  5ورزش��کار به نامهای ایهار بوکی شناگر
اه��ل بالروس ،عمرا دوراند دونده اهل کوبا ،مارس��ل هاک دونده اهل
س��وئیس ،صوفی یاس��کو ش��ناگر نیوزیلندی و بئاتریس ماریا ویو از
ایتالیا در رشته شمش��یربازی با ویلچر را به عنوان کاندیدای دریافت
جایزه ورزش��ی جهانی الروس اعالم ک��رد .در این ویدیو دانیل دیاس
سفیر بنیاد الروس ،س��یامند رحمان را به عنوان یکی از  6کاندیدای
پارالمپین شایسته دریافت نشان جهانی معرفی کرد .بنیاد الروس در
س��ال  1999توسط ش��رکت ریچموند و دایملر تاسیس شد و  2سال
بع��د جایزه ورزش جهانی الروس بنا نهاده ش��د که در ش��هر موناکو
با حضور نلس��ون ماندال به برگزیدگان اهدا ش��د .ای��ن جایزه یکی از
بزرگترین جوایز ورزشی جهان است و از میان برگزیدگان ادوار گذشته
این جایزه میتوان به نواک جوکوویچ ،یوس��ین بولت ،سرنا ویلیامز و
دانیل دیاس اش��اره کرد .سیامند رحمان ،قهرمان جهان و پارالمپیک
نیز در میان برترین پارالمپینهای جهان در س��ال  2017قرار گرفته
اس��ت .پیش از این در سال  2007کاظم رجبی ،قهرمان وزنهبرداری
دسته فوقسنگین کشورمان از سوی بنیاد الروس نامزد دریافت جایزه
بهترین ورزشکار پارالمپین جهان شده بود.

آﮔﻬﯽ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدى ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ
ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن اداره ﮐﻞ راه و ﺗﺮاﺑﺮى ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮى ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ١۶٧٩

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ� ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ دوم ﺗﻌﺎوﻧ� در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ١٣٩٥٫١١٫٥ﺳﺎﻋﺖ
 ١٢در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎ� ﻓﺪا�ﻴﺎن اﺳﻼم ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .از �ﻠﻴﻪ اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم
دﻋﻮت ﻣ� ﺷﻮد ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ ﻣﺪار� ﻋﻀﻮ�ﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺷﺮ�ﺖ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ .اﻋﻀﺎﺋﻴ�ﻪ اﻣ�ﺎن
ﺣﻀﻮر آﻧﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻘﺪور ﻧﻤ� ﺑﺎﺷﺪ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻖ را� ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ و�ﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ �ﺘﺒ� ﺑﻪ ﻓﺮد
د�ﮕﺮ� واﮔﺬار ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ در ا�ﻨﺼﻮرت ﺗﻌﺪاد آراء و�ﺎﻟﺘ� ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪا�ﺜﺮ  ٣را� و ﻫﺮ ﻓﺮد ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ١
را� ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺿﻤﻨﺎ اﻋﻀﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿ� اﻋﻄﺎ و�ﺎﻟﺖ ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه و�ﻴﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﺳﺎﻋﺖ ١٢
اﻟ� ﺳﺎﻋﺖ  ١٣روزﻫﺎ� ﻓﺮد ﺗﺎ ﻣﻮرﺧﻪ  ١٣٩٥٫١١٫٠٢ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎوﻧ� ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺗﺎ�ﻴﺪ
و�ﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﻣﺰﺑﻮر ﺑﺮﮔﻪ ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺮا� ﻓﺮد ﻧﻤﺎ�ﻨﺪه ﺻﺎدر ﮔﺮدد.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 -٢ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟ�  ٩٠ﺗﺎ ٩٤
 -١ﮔﺰارش ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه و ﺑﺎزرس
 -٤اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪ�ﺮه اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل
 -٣ﻃﺮح و ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد� ٩٥
 -٥اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎزرس اﺻﻠ� و ﻋﻠ� اﻟﺒﺪل
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن
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