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هفته سوم لیگ یک باشگاه های کشور؛

بازگشت جادویی یزدی ها
هفته س��وم لیگ یک فوتبال کش��ور با انجام 5 بازی در ش��هر های مختلف آغاز 
ش��د. هفته س��وم  لیگ یک فوتبال باشگاه های کشور با انجام 5 بازی آغاز شد که 
در دیدن��ی تری��ن مصاف، تیم فوتبال فوالد ی��زد در حالی که تا دقیقه 75 از میزبان 
خود عقب بود توانس��ت با ثمر رس��اندن س��ه گل به تیم فوتبال اتکا در 15 دقیقه 
انتهایی بازی را به نفع خود به پایان برساند. نتایج این بازی های به این شرح است؛
*یزد لوله یک..................................................................... مس کرمان یک

گل ها: کریم اس��امی)39( برای مس کرمان. محمد علی اس��امی)45( پنالتی 
برای یزد لوله

*آلومینیوم هرمزگان صفر.......................................... نساجی مازندران صفر
*اتکا گرگان 2 .......................................................................... فوالد یزد 3

گل ه��ا: 41 ب��ه خ��ودی و محمد ج��واد رحیم��ی)68( برای ات��کا- علی بیک 
زاویه)75(، محمد آقا محمدی)88( و سجاد عرفانی )90( برای فوالد یزد

*مس رفسنجان یک ....................................................... داماش گیان صفر
گل: سجاد حیدری)56( برای مس

* شهرداری تبریز یک ............................................ سیاه جامگان مشهد یک
گل ها: فرزاد آش��وبی)38( پنالتی برای ش��هردرای- مهرداد رضایی )60( برای 

سیاه جامگان
شکایت باشگاه استقالل از فوالد نوین

باشگاه استقال به دلیل تخلفات صورت گرفته در دیدارش برابر فوالد نوین، از این 
تیم شکایت کرد.

به گزارش س��ایت باش��گاه استقال، اس��تقال طی نامه ای به صورت رسمی از 
باش��گاه فوالد نوین اهواز ش��کایت کرد.دلیل این ش��کایت فحاشی مستمر و 120 
دقیقه هواداران این تیم به کادرفنی و بازیکنان اس��تقال و عدم اس��کورت کاروان 
استقال است.عدم اسکورت کاروان استقال درحالی صورت گرفت که مسئوالن 

این باشگاه پیشتر درخواست رسمی برای این مسئله را ارائه داده اند.
هافبک سابق فوالد در استقالل خوزستان

اس��تقال خوزستان با هافبک سابق فوالد قرارداد بست.استقال خوزستان پس از 
توافق با حجت چهارمحالی به عنوان بازیکن آزاد قراردادی به مدت سه فصل منعقد 

کرد.چهارمحالی سابقه بازی در تیم های فوالدخوزستان و نفت آبادان را دارد.
موفقيت داوران خوزستاني در بناب

داوران خوزس��تاني 
در کاس ارتقاء درجه 
داوري دو ب��ه یک در 
بناب شرکت  کردند.در 
این کاس سه روزه که 
ب��ا تدری��س مس��عود 
عنای��ت، م��درس فیفا 
AFC برگ��زار ش��د، 
علي هزاریان، مهدي قاسمي، بهنام کنارکوهي عطریان و صالحی از خوزستان حضور 
داشتند. در پایان این کاس از شرکت کنندگان تست آمادگي جسماني و آزمون کتبي 

به عمل آمد که داوران خوزستاني این آزمون ها را با موفقیت پشت سرگذاشتند.
دعا براي سالمتي داور قدیمي دزفول

باخبر شدیم عبدالرحیم ریحانپور، یکي از پیشکسوتان قدیمي فوتبال دزفول در 
بس��تر بیماري قرار گرفته اس��ت. وي هم اینک تحت مراقبت ویژه پزشکان قرار 
دارد. روز گذش��ته برخ��ي از اهال��ي ورزش با حضور بر بالی��ن این چهره قدیمي 

فوتبال آرزوي سامتي ایشان را از خداوند منان خواستار شدند. 
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قهرماني در والیبال و فوتسال

باشگاه پيام)مخابرات( خوزستان احيا شد

روزگاري باشگاه پیام وابسته به مخابرات در ورزش خوزستان به عنوان یک 
قطب مطرح بود، در رش��ته هاي گوناگون فعالیت داش��ت و بزرگان پرش��ماري، 
خصوصا در فوتبال و فوتسال تحویل جامعه ورزش داد. به دلیل نگاه و سلیقه هاي 
متف��اوت ک��ه در خصوص ورزش باش��گاه پیام جاري ش��د، ناگهان س��کوت و 
خاموشي در این باشگاه حاکم شد؛ اما اخیرا نگرش جدیدي را در بحث ورزش به 
کار انداخته اند تا بار دیگر باشگاه پیام به همان باشگاهي تبدیل شود که در گذشته 
از آن خاطرات خوبي به یادگار مانده است. در این میان مهندس آرمات،مدیرعامل 
ش��رکت مخابرات خوزس��تان به صورت جدي به بحث ورزش ورود پیدا کرد تا 

ورزش در نزد خانواده این شرکت به دوران شکوفایي اش راه پیدا کند.
این باش��گاه در اولین فعالیت در مسابقات فوتسال و والیبال خوزستان شرکت 
کرد و توانست به موفقیت هایي دست یابد. در والیبال به مقام قهرماني خوزستان 

رسید و در فوتسال نیز در مسابقات کشوري جام قهرماني را از آن خود نمود.

هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر درحالی آغاز می شود 
ک��ه تی��م ها پس از تعطیلی به دلی��ل اردوی تیم ملی فرصت 
 تغیی��رات داش��ته اند و با چه��ره ای نو به مص��اف یکدیگر 
می روند. هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران با 

برگزاری سه دیدار از امروز آغاز می شود.
 صبای قم - گسترش فوالد

 ش��اگردان مرفاوی بعد از حذف غیرمنتظره در جام حذفی 
می خواهند با یک پیروزی خانگی خودشان را در نیمه های 
جدول حفظ کنند. در سوی دیگر این میدان نیز گسترش فوالد 
 حض��ور دارد ک��ه کمالون��د را در تعطیات لی��گ به جای 
تارتار آورده تا در لیگ باقی بماند. هرچند که گفته می شود 
مدیران گس��ترش فوالد به کمالوند گفته اند که در سه بازی 
پیش روی می تواند موفق نباشد اما به طور قطع این سرمربی 
ه��م نمی خواهد آغاز کارش در لیگ برتر بعد از طی ش��دن 
دوران محرومیت منش��وری اش با شکست باشد. گسترش 
فوالد در حال حاضر با 11 امتیاز در رده سیزدهم ایستاده است 

و با تیم آخر جدول تنها سه امتیاز فاصله دارد.

 پرسپوليس - سایپا
شاید این از بدشانسی سرخ پوشان 
باش��د که باید پس از تعطیات لیگ 
برتر به مصاف یکی از آماده ترین تیم های 
لیگ برتر بروند. آنها درحالی به مصاف سایپا می روند که 
ش��اگردان مجید جالی تیم بسیار خوبی را تشکیل داده اند 
که توانایی های زیادی دارد. در آن سوی میدان پرسپولیس 

همچنان در حواشی متعدد غرق است. 
حواش��ی ای از جمل��ه ماجرای اسپانس��ر این باش��گاه، 
اظهارات سیاسی در جمع بازیکنان این تیم و واکنش های 
تند برخی بازیکنان نسبت به او و در نهایت اعتراض عباس 
زاده به تعویضش در بازی با کارگر بوشهر همه و همه گواه 

از شرایط نه چندان یکدست و همدل پرسپولیس دارد.
پرسپولیس البته از یک جهت هم در شرایط خوبی به سر 
می برد. از این تیم هیچ بازیکنی به تیم ملی دعوت نش��د تا 
درخشان چیزی حدود 20 روز بتواند با بازیکنانش کار کند 
و تفکرات خود را به آنها القا کند و البته پیام صادقیان هم با 
پشت س��ر گذاش��تن دوران محرومیت می تواند به تیمش 
کمک کند. در سوی دیگر این میدان سایپا قرار دارد که پس 
از گذشت هفته های نخست به تیمی قابل احترام تبدیل شده 
که توانایی کس��ب سهمیه آس��یایی را دارد. آنها با دریافت 

ش��ش گل، بهترین خط دفاع لیگ برت��ر را دارند و باید دید 
خط حمله نه چندان قدرتمند پرس��پولیس توانایی رخنه در 
آنه��ا را دارد ی��ا نه.تنه��ا غای��ب این دیدار رض��ا حقیقی از 

پرسپولیس به دلیل محرومیت است. 
 استقالل خوزستان - نفت مسجد سليمان

این دیدار به نوعی داربی خوزستان است. دو تیم خوزستانی 
 ک��ه وضعیت خوبی در لیگ ندارن��د در حالی به مصاف هم
می روند که هردو می دانند تساوی به کار هیچ یک نمی آید. 
بهروز مکوندی و عبدا... ویسی در تعطیات لیگ تاش 
کردند تا بتوانند تیمی بهتر از قبل آماده کنند و خودشان را از 
خطر س��قوط نجات دهند. ویس��ی در این دی��دار نمی تواند 
هدایت تیمش را برعهده داشته باشد و عاوه بر او کولیبالی و 
مهدوی هم در این دیدار محروم هستند.دو تیم در حال حاضر 
ب��ه دلیل پیروزی در جام حذف��ی از روحیه خوبی برخوردار 
هس��تند. نفتی ها موفق ش��دند نیروی زمینی را حذف کنند و 
استقال خوزستان نیز موفق شد با حذف فجرسپاسی شیراز با 

روحیه بهتری به رقابت های لیگ برتر بازگردد.
تابلو اعانات دیدارهای سه شنبه:

- صبای قم ..................................... گسترش فوالد 16:50
- پرسپولیس ................................................. سایپا 16:50
- استقال خوزستان ...................... نفت مسجد سلیمان 17

بازیکن س��رعتی تی��م ملی والیبال که در س��ال های اخیر 
هم��واره در صدر بهترین مدافعان روی تور جهان ایس��تاده 
اس��ت به مرور خاطرات زندگ��ی اش پرداخت و از اتفاقاتی 
صحبت کرد که در تیم ملی رخ داده اس��ت. وی همچنین به 
پاداش هایی که گرفته اند هم اشاره کرد اما حاضر نشد مبلغ 

قرارداد والیبالیست ها را افشا کند.
سیدمحمد موسوی عراقی که در لیگ جهانی و مسابقات 
قهرمانی جهان نام خود را در صدر بهترین مدافعان روی تور 
جهان قرار داده بود در گفتگویی خواندنی از اتفاقات تیم ملی 
والیبال و پیرامون زندگی شخصی خود پرداخت که چکیده ای 

از صحبت های این بازیکن سرعتی به شرح زیر است:
* از زمین خاکی آمده ام

همیشه فوتبالیس��ت ها می گویند که در زمین های خاکی 
بازی کرده اند و رشد کردند ولی من باید بگویم والیبالیستی 
هس��تم که در زمین های خاکی دزفول رش��د کرده ام. پدرم 
مربی ام بود و خیلی به من کمک می کرد. البته آن اوایل با این 
ک��ه قد من بلند بود ول��ی به من بازی نمی دادند و می گفتند 
بچه اس��ت. من والیبال را دوس��ت داشتم و از همان کودکی 

دنبال این رشته رفتم.
* آخر کالس می نشستم

از من می پرس��ند که چه کار کردی قدت بلند ش��ده؟ فکر 
می کن��م که این موض��وع ژنتیکی بوده. خان��واده ام قد بلند 
هس��تند. من بچه که بودم همیش��ه می رقتم آخر کاس می 
نشس��تم. از بقی��ه بچه ها ق��د بلندتر ب��ودم. صندلی جلو که 

می نشستم اذیت می شدم.
* شش ماه با معروف قهر نبودم!

من و معروف شش ماه با هم قهر نبودیم. در یک زمانی که 
به گیتی پسند رفته بودیم خیلی عصبانی بودم. بدترین تصمیم 
م��ن رفتن به اصفهان بود. تیم نتیج��ه نمی گرفت و با وجود 
اینکه قراردادهای خوبی بس��ته بودیم پولی به ما ندادند. در 
یک بازی با معروف درگیری پیدا کردیم و بعد تا مدتی با هم 
حرف نزدیم. اینطور نبود که شش ماه قهر باشیم. فکر می کنم 
هر دو آدم های مغروری هس��تیم و هیچ کدام تماس��ی با هم 
نگرفتیم تا اینکه چند ماه بعد در اردوی تیم ملی همدیگر را 
دیدیم. اولین برخوردمان جوری بود که انگار نه انگار اتفاقی 

رخ داده. اینطوری بود که همه چیز فراموش شد.
* سر میرزاجانپور داد می زنم

خیلی وقت ها در وسط بازی سر میرزاجانپور داد می زنم. 
مجتبی بازیکن با کیفیتی اس��ت ول��ی یک زمانی کارهایی 
می کن��د و توپ هایی را خراب می کند که باورم نمی ش��ود 

برای همین س��رش داد می زنم. البته او بچه دل پاکی است و 
می داند که داد زدن من به خاطر خراب کردن توپ های ساده 
است نه چیز دیگر. کا میرزاجانپور کارهای عجیب و غریب 

در زمین زیاد انجام می دهد.
* زایتسف را کشتیم

ایوان زایتسف واقعا بازیکن با کیفیتی است. خیلی بازیکن 
بزرگی اس��ت ولی ما او را کش��تیم اما در بازی با آلمان آن 
اتفاق رخ داد و یک بازیکن آنها ما را کشت. قکر می کردیم 
آلمان را می بریم و به جمع چهار تیم برتر دنیا می رسیم ولی 

یک بازیکن با سرویس هایش تیم ما را کشت!
* حواله ماشین دادند اما نه برای مازراتی

سال گذشته به ما حواله ماشین دادند و گفتند که می توانید 
خودرو وارد کنید بعد از آن خیلی ها گفتند که مازراتی وارد 
کردی��م. باور کنید اینگونه نبود و ما حتی پول گمرک را هم 
مث��ل مردم ع��ادی پرداخت کردیم. تنه��ا در آن زمان ورود 
ماش��ین خارجی ممنوع ب��ود که به ما مج��وز دادند و 148 

میلیون تومان فروختیم.
* فقط 15 میلیون پاداش داده اند

در تمام ماه های اخیر که بازی داشتیم و نتیجه گرفتیم سر 
جمع به ما 15 میلیون تومان پاداش داده اند نه بیشتر. نه خبری 
از ماش��ین ب��وده و نه چیز دیگر. البته ق��ول دادند که پاداش 
خوبی در آینده بدهند و چون پارس��ال به قول خودشان عمل 

کردند نگران نیستیم.
* من عراقی نیستم

اسم فامیل من پسوند عراقی دارد و یکسری فکر می کنند 
که عراقی هستم ولی اینطور نیست. ما اصالتا اراکی هستیم 
ولی در دزفول بزرگ ش��ده ام و عاشق این شهر هستم. آنجا 
بزرگ ش��دم ول��ی دیگر به خاطر تیم ملی ب��ه کرج آمدیم. 

دوستانم همه دزفول هستند و همیشه با آنها ارتباط دارم.
* تا 10 سالگی محمد بودم بعد شدم سید!

همه خانواده من را سید صدا می زنند. تا 10 سالگی پدر و 
مادرم من را محمد صدا می زدند ولی پس از آن به من گفتند 
س��ید. در اردوی تی��م ملی هم س��ید به م��ن می گفتند. دیدم 
اینطوری برای خارجی ها هم تلفظ اسم من راحت تر است و 

پشت پیراهنم نوشتم سید.
* لباس هایم را خارج از ایران می خرم

برایم لباس خریدن یک مقدار سخت است. چند روز پیش 
در همین کرج کلی گشتیم ولی لباس پیدا نکردم. سایز من را 
ندارند. برای همین س��عی می کنم در سفرهای خارجی برای 
خودم خرید کنم. معموال در هر سفر یک زمانی به ما می دهند 

تا آزاد باشیم که من هم استفاده می کنم و به خرید می روم.
*مثل گذشته مذهبی هستم

من در یک خانواده مذهبی بزرگ ش��ده ام. همیشه نماز و 
روزه ام س��ر جای خودش بود. می پرس��ند که مثل گذش��ته 
هستم؟ باید بگویم که من همان محمد موسوی هستم، همان 
سید. هیچ وقت عوض نمی شوم. من از یک خانواده مذهبی 

هستم و اعتقاداتم همیشه با من هستند.
*مادرم برای ازدواج گیر می دهد

چند سال است که مادرم به من گیر می دهد که چرا ازدواج 
نم��ی کنی ولی من ف��رار می کنم. این اتفاق ب��رای همه رخ 
می دهد ولی من ش��رایط آن را ندارم. وقتی ماه ها در س��فر و 
اردو هس��تیم چط��وری می توان��م ازدواج کن��م. االن برای 
بازیکنان متاهل و امثال مهدوی و ظریف که بچه دارند خیلی 
سخت است. وقتی بچه های آنها پشت تلفن گریه می کنند من 
تحملش را ندارم. یک عکسی هم که در اینترنت منتشر شده 

بود مربوط به ازدواج هم شیره بود نه خودم!
* عاشق پفک هستم

من پفک را خیلی دوس��ت دارم. در همه سفرها با خودم 
می برم. یک بار مردم دیده بودند و توی ماشین من پفک 
انداختن��د. غذاهای ایرانی را هم خیلی دوس��ت دارم البته 
اگر دستپخت مادرم باشد.                                  *منبع: مهر

تی��م ش��نای آقای��ان س��ازمان آب و برق خوزس��تان در 
س��یزدهمین دوره مسابقات سراسری وزارت نیرو از بین 27 
تیم شرکت کننده موفق به کسب مقام نایب قهرمانی و مقام 

اول شنای امدادی شد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی آب و برق خوزس��تان، در 

مس��ابقات سراس��ری وزارت نیرو در همدان پس از رقابت 
175 ش��ناگر از صنعت آب و برق کش��ور، تیم ش��نای آب 
منطق��ه ای گیان مقام اول، تیم ش��نای س��ازمان آب و برق 
خوزستان مقام دوم و آبفای تهران مقام سوم را کسب کردند.
همچنین تیم سازمان آب و برق خوزستان در مسابقات شنای 

ام��دادی آزاد آقای��ان ش��امل محم��د رضا نجی��ب، مهرزاد 
بختیاری، مهرداد پیرزاد و رضا رزاقی با مربیگری محس��ن 
ویسیان، از بین 17 تیم شرکت کننده موفق به کسب مقام اول 
ای��ن دوره از مس��ابقات ش��د.در ای��ن دوره از مس��ابقات، 
محمدرضا نجیب در گروه س��نی 50 تا 54 س��ال در رش��ته 
کرال سینه مقام اول، مهرزاد بختیاری در گروه سنی 45 تا 49 
سال در رشته کرال سینه مقام اول و رشته قورباغه مقام دوم، 
مهرداد پیرزاد در گروه س��نی 40 تا 44 س��ال در رش��ته های 
کرال س��ینه و قورباغه مقام اول و احس��ان شیخ زاده در گروه 

سنی زیر 30 سال موفق به کسب مقام دوم شدند.
در بخش بانوان، در گروه سنی باالی 55 سال ماهرخ جمالی 
در رش��ته کرال س��ینه مقام دوم و ملیحه رجب زاده در رشته 
قورباغه مقام س��وم، فرزانه رس��ولی در گروه سنی 45 تا 49 
س��ال در رشته های کرال س��ینه و قورباغه مقام دوم، آتوسا 
سماعی در گروه سنی 40 تا 44 سال در رشته های کرال سینه 
و قورباغه مقام اول و خدیجه خوش نیت در گروه سنی 30 تا 
34 سال در رشته کرال سینه موفق به کسب مقام اول شدند.
در این مسابقات که با حضور 175 شناگر از 27 تیم در بخش 
آقای��ان و 60 ش��ناگر از 16 تیم در بخش بانوان از سراس��ر 
کش��ور به میزبانی شرکت آبفای همدان در این شهر برگزار 
شد، اعضای تیم سازمان آب و برق خوزستان در بخش آقایان 
چهار نش��ان طا و دو نش��ان نقره و در بخش بانوان سه نشان 

طا، سه نشان نقره و یک نشان برنز کسب کردند.

حجت االسالم والمسلمين علوي وزير اطالعات:

                                                               شرع، قانون و اخالق سرلوحه كار وزارت اطالعات است.
وزارت اطالعات؛ مجاهدت هاي خاموش و ايثار

آگهي تغييرات شركت راه و ساختمان و فني جم جنوب سهامي خاص 
به شماره ثبت 2204 و شناسه ملي 10860642650

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1393/05/29 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد. يعقوب بهرامي چهارده چريكي به شماره ملي 1911466070، مسعود بهرامي به شماره 
ملي 1911319922، احمد بهرامي به شماره ملي 1911451596، جواد بهرامي چهارده چريكي به 
شماره ملي 4668920843 و حميد بهرامي چهارده چريكي به شماره ملي 1755355297 به عنوان 
اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. ابراهيم رضائي به شماره ملي 2391565801 
به عنوان بازرس اصلي و فرشـته لركي به شـماره ملي 1755587015 به عنوان بازرس علي البدل 
بـراي يكسـال مالي انتخـاب گرديدنـد. روزنامه كارون جهت درج آگهي هاي شـركت تعيين شـد. 

كدپستي: 6163996375                                                  اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اهواز
آگهي تغييرات شركت راه و ساختمان و فني جم جنوب سهامي خاص

 به شماره ثبت 2204 و شناسه ملي 10860642650
به استناد صورتجلسه هيات مديره مورخ 1393/05/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد. سمت اعضاي 
هيات مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند. مسعود بهرامي به شماره ملي 1911319922 به سمت 
عضو نايب رئيس هيات مديره، احمد بهرامي به شماره ملي 1911451596 به سمت رئيس هيات 
مديـره و جـواد بهرامي چهارده چريكي به شـماره ملي 4668920843 به سـمت مديرعامل. حق 
امضاي كليه اوراق و اسـناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسـالمي با مديرعامل همراه با مهر 

شركت معتبر مي باشد.                                                     اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اهواز
آگهي مجمع عمومي فوق العاده شركت كشت و صنعت دزدشت 

ثبت شماره 649 دزفول
بدينوسيله از صاحبان سهام شركت دزدشت دعوت مي شود كه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه 
در ساعت 2بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 93/8/15 در دفتر مركزي شركت واقع در شهرستان دزفول 
جاده محمدبن جعفر تشكيل مي شود حضور بهم رسانند.موضوع جلسه: 1-  افزايش سرمايه براساس 
مصوبيه هيات محترم وزيران از محل ارزيابي اموال شـركت 2-  تغيير بند چهار اساسـنامه شـركت 
3-ساير اموري كه در صالحيت مجمع عمومي فو ق العاده باشد.                      هيات مديره شركت دزدشت

شهر دار كرج: 

پارك ورزش يك سال زودتر به بهره برداري رسيد
شـهردار كالنشـهر كـرج با بيـان اينكه به دنبـال جهاد 
عمراني مديريت شـهري، پارك ورزش يك سال زودتر از 
موعد به بهره برداري رسـيد، اظهار داشـت: بـه زودي و با 
عملياتـي شـدن توافق بزرگ با مالك باغ سـيب، شـاهد 

احداث بزرگ ترين پارك كرج در اين فضا خواهيم بود.
بـه گـزارش خبرنـگار كارون، علي تركاشـوند در آيين 
بهره برداري از پارك ورزش و هشـت پروژه ديگر عمراني 
در منطقـه 12 شـهرداري كـرج، اظهـار داشـت: به دليل 
جمعيت زياد منطقه و نياز مبرم اهالي به فضاهاي تفريحي 
و ورزشي، مديريت شهري عزم خود را براي بهره برداري 
زودتر از موعد پارك ورزش جزم كرد كه به حمد الهي و با 
حمايت هـاي شـوراي اسـالمي شـهر و همراهـي مديـر 
منطقـه12 و ديگر عوامل اجرايـي پروژه، اين مهم محقق 
شد و امروز در مراسمي حضور يافته ايم كه در روند معمول 

خود بايد يكسال ديگر برگزار مي شد.
وي با تاكيد بر اينكه شعار ملي امسال كه از سوي رهبر معظم انقالب 
اسـالمي نامگذاري شـده اسـت، نيز بر ارايه چنين خدمتي از سـوي 
مسـووالن به مردم داللـت دارد، گفت: البته تمامي اقدامات مديريت 
شهري در سايه مشاركت و همراهي شهروندان محقق شود و در غير 
اين صورت، شهرداري ها به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي به جز 
مبالغ پرداختي از سوي شهروندان به منابع مالي ديگري براي تزريق 
به پروژه هاي عمراني، خدماتي، ورزشي و فرهنگي دسترسي ندارند و 
در واقع امروز بخش اعظمي از عملكرد مديريت شهري كرج مرهون 

نگاه مثبت و همراهي مطلوب شهروندان است. 
اين مسـوول با اشـاره به مسـاحت دو و نيم هكتاري بودن پارك 
ورزش عنوان كرد: تسـريع در بهره برداري اين پارك نيازمند يك 
ميليارد تومان اعتبار مازاد بود كه با تدبير شوراي اسالمي شهر در 
زمينه اسـتفاده از تسـهيالت بانكي و همت شـبانه روزي سازمان 
پاركها و منطقه 12 شهرداري كرج تحقق يافت. وي با بيان اينكه 
پـارك ورزش بـا كاركـرد چنـد منظـوره در خدمـت شـهروندان 
منطقـه12 قرار گرفته اسـت، قالب پارك را فضاي روباز ورزشـي 
اعـالم كـرد و افزود: شـهروندان منطقـه ديگر نگـران هدر رفت 

اوقات فراغت جوانان خود نباشند.
شهردار كرج بلوار آزادي و مسير جاده قزلحصار را از پروژه هاي در 
دسـت اجراي مديريت شـهري در منطقه 12 نام برد و افزود: رينگ 
بسيار خوبي در جاده قزلحصار قابل تعريف است كه به زودي كاهش 
ترافيك در اين قسـمت را نيز شـاهد خواهيم بود. وي با بيان اينكه 
مديريت شـهري براي رسـيدن به  توسعه عمراني  اجراي طرح هاي 
متعددي را در دستور كار دارد به اجراي پروژه هاي عمراني در سطح 
مناطق 12 گانه اشاره و عنوان كرد: اجراي اين طرح ها ضمن انجام 
مسـووليت مديريت شهري در قبال شهر و شـهروندان، پويايي در 
مديريت شهري را موجب مي شود. تركاشوند در پايان، تعهد و عمل 
به وظايف و مسووليت هاي مديريتي را از اركان مهم اداره شهر بيان 
كـرد و افـزود: به نتيجه رسـاندن طرح هـا و پروژه هـاي عمراني در 

كالنشهر كرج با توجه به امكانات و اعتبارات موجود رسالت سنگين 
و خطيري اسـت كه مجموعه مديريت شـهري اهتمام ويژه اي براي 

به انجام رساندن اين مهم دارد. 
مدير منطقه 12 شهرداري كرج با اذعان به محروميت هاي اين منطقه 
به ويژه در آق تپه و سـهرابيه، از خيز مديريت شـهري براي توسـعه و 
محروميت زدايي از محالت كم برخوردار سخن گفت و از احداث پارك 
بزرگ ورزشي و ديگر پروژه هاي عمراني به عنوان گامي در همين راستا 
ياد كرد. برزو سـليماني با تاكيد بر ضرورت باال بردن سـرعت عمل در 
خدمت رساني به مناطق كم برخوردار بيان داشت: به منظور تسهيل در 

رفاه حال شهروندان اين مناطق بايد به سطح قابل قبول برسند.
اين مسـوول با اشـاره به نام گذاري سـال جاري با عنوان سـال 
فرهنـگ و اقتصـاد با عزم ملي و مديريت جهادي عنوان كرد: منطقه 
12 شـهرداري كـرج در راسـتاي منويات رهبر كبيـر انقالب گام بر 
مي دارد و در همين راسـتا، پارك دو و نيم هكتاري ورزش يك سـال 
زودتـر از موعـد به بهره برداري رسـيد. وي در ادامه به عزم جهادي 
در كاركنان منطقه اشـاره كرد و گفت: ديگر پروژه هاي انجام شـده 

در سطح منطقه نيز با عزمي جدي اجرايي شد.
 مديـر منطقه 12 شـهرداري كـرج در خصوص وظيفه شناسـي 
كاركنان و مسووالن منطقه عنوان كرد: عوامل اجرايي پروژه ها اكثر 
ايام تعطيل را در كنار خانواده نبودند تا پروژه ها سـريع تر در اختيار 
شـهروندان قرار گيرد. گفتني اسـت در اين مراسـم شـاهد حضور 
پرشور شهروندان به ويژه نوجوانان و جوانان، همچنين خانواده هاي 
معظم شهداء، ايثارگران و جانبازان بوديم و عالوه بر حضور مقامات 
نظامي و انتظامي، مسـووالن اسـتاني و شهري، شهردار، معاونين، 
مديـران مناطـق و سـتادي شـهرداري كـرج و مديـران عامـل 
سـازمان هاي تابعـه، محمدصادق باغسـتاني، داود وحيدي، محمد 
علـي بخشـي، مريـم قهرماني و رضا شـريفي از اعضاي شـوراي 
اسالمي شهر كرج نيز از نزديك شاهد به ثمر نشستن گوشه هايي 
از جهاد عمراني مديريت شـهري در سـال  اقتصاد و فرهنگ با عزم 

ملي و مديريت جهادي  بودند.

دیار کارونگزارش روز

لیگ 3

سه شنبه 29 مهر  1393،  سال بیستم، شماره 3256ورزشی

حجت االسالم والمسلمين علوي وزير اطالعات:

                                                               شرع، قانون و اخالق سرلوحه كار وزارت اطالعات است.
وزارت اطالعات؛ مجاهدت هاي خاموش و ايثار

آگهي تغييرات شركت راه و ساختمان و فني جم جنوب سهامي خاص 
به شماره ثبت 2204 و شناسه ملي 10860642650

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 1393/05/29 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد. يعقوب بهرامي چهارده چريكي به شماره ملي 1911466070، مسعود بهرامي به شماره 
ملي 1911319922، احمد بهرامي به شماره ملي 1911451596، جواد بهرامي چهارده چريكي به 
شماره ملي 4668920843 و حميد بهرامي چهارده چريكي به شماره ملي 1755355297 به عنوان 
اعضاي هيات مديره براي مدت دو سال انتخاب شدند. ابراهيم رضائي به شماره ملي 2391565801 
به عنوان بازرس اصلي و فرشـته لركي به شـماره ملي 1755587015 به عنوان بازرس علي البدل 
بـراي يكسـال مالي انتخـاب گرديدنـد. روزنامه كارون جهت درج آگهي هاي شـركت تعيين شـد. 

كدپستي: 6163996375                                                  اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اهواز
آگهي تغييرات شركت راه و ساختمان و فني جم جنوب سهامي خاص

 به شماره ثبت 2204 و شناسه ملي 10860642650
به استناد صورتجلسه هيات مديره مورخ 1393/05/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد. سمت اعضاي 
هيات مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند. مسعود بهرامي به شماره ملي 1911319922 به سمت 
عضو نايب رئيس هيات مديره، احمد بهرامي به شماره ملي 1911451596 به سمت رئيس هيات 
مديـره و جـواد بهرامي چهارده چريكي به شـماره ملي 4668920843 به سـمت مديرعامل. حق 
امضاي كليه اوراق و اسـناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسـالمي با مديرعامل همراه با مهر 

شركت معتبر مي باشد.                                                     اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجاري اهواز
آگهي مجمع عمومي فوق العاده شركت كشت و صنعت دزدشت 

ثبت شماره 649 دزفول
بدينوسيله از صاحبان سهام شركت دزدشت دعوت مي شود كه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده كه 
در ساعت 2بعدازظهر روز پنجشنبه مورخ 93/8/15 در دفتر مركزي شركت واقع در شهرستان دزفول 
جاده محمدبن جعفر تشكيل مي شود حضور بهم رسانند.موضوع جلسه: 1-  افزايش سرمايه براساس 
مصوبيه هيات محترم وزيران از محل ارزيابي اموال شـركت 2-  تغيير بند چهار اساسـنامه شـركت 
3-ساير اموري كه در صالحيت مجمع عمومي فو ق العاده باشد.                      هيات مديره شركت دزدشت

شهر دار كرج: 

پارك ورزش يك سال زودتر به بهره برداري رسيد
شـهردار كالنشـهر كـرج با بيـان اينكه به دنبـال جهاد 
عمراني مديريت شـهري، پارك ورزش يك سال زودتر از 
موعد به بهره برداري رسـيد، اظهار داشـت: بـه زودي و با 
عملياتـي شـدن توافق بزرگ با مالك باغ سـيب، شـاهد 

احداث بزرگ ترين پارك كرج در اين فضا خواهيم بود.
بـه گـزارش خبرنـگار كارون، علي تركاشـوند در آيين 
بهره برداري از پارك ورزش و هشـت پروژه ديگر عمراني 
در منطقـه 12 شـهرداري كـرج، اظهـار داشـت: به دليل 
جمعيت زياد منطقه و نياز مبرم اهالي به فضاهاي تفريحي 
و ورزشي، مديريت شهري عزم خود را براي بهره برداري 
زودتر از موعد پارك ورزش جزم كرد كه به حمد الهي و با 
حمايت هـاي شـوراي اسـالمي شـهر و همراهـي مديـر 
منطقـه12 و ديگر عوامل اجرايـي پروژه، اين مهم محقق 
شد و امروز در مراسمي حضور يافته ايم كه در روند معمول 

خود بايد يكسال ديگر برگزار مي شد.
وي با تاكيد بر اينكه شعار ملي امسال كه از سوي رهبر معظم انقالب 
اسـالمي نامگذاري شـده اسـت، نيز بر ارايه چنين خدمتي از سـوي 
مسـووالن به مردم داللـت دارد، گفت: البته تمامي اقدامات مديريت 
شهري در سايه مشاركت و همراهي شهروندان محقق شود و در غير 
اين صورت، شهرداري ها به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي به جز 
مبالغ پرداختي از سوي شهروندان به منابع مالي ديگري براي تزريق 
به پروژه هاي عمراني، خدماتي، ورزشي و فرهنگي دسترسي ندارند و 
در واقع امروز بخش اعظمي از عملكرد مديريت شهري كرج مرهون 

نگاه مثبت و همراهي مطلوب شهروندان است. 
اين مسـوول با اشـاره به مسـاحت دو و نيم هكتاري بودن پارك 
ورزش عنوان كرد: تسـريع در بهره برداري اين پارك نيازمند يك 
ميليارد تومان اعتبار مازاد بود كه با تدبير شوراي اسالمي شهر در 
زمينه اسـتفاده از تسـهيالت بانكي و همت شـبانه روزي سازمان 
پاركها و منطقه 12 شهرداري كرج تحقق يافت. وي با بيان اينكه 
پـارك ورزش بـا كاركـرد چنـد منظـوره در خدمـت شـهروندان 
منطقـه12 قرار گرفته اسـت، قالب پارك را فضاي روباز ورزشـي 
اعـالم كـرد و افزود: شـهروندان منطقـه ديگر نگـران هدر رفت 

اوقات فراغت جوانان خود نباشند.
شهردار كرج بلوار آزادي و مسير جاده قزلحصار را از پروژه هاي در 
دسـت اجراي مديريت شـهري در منطقه 12 نام برد و افزود: رينگ 
بسيار خوبي در جاده قزلحصار قابل تعريف است كه به زودي كاهش 
ترافيك در اين قسـمت را نيز شـاهد خواهيم بود. وي با بيان اينكه 
مديريت شـهري براي رسـيدن به  توسعه عمراني  اجراي طرح هاي 
متعددي را در دستور كار دارد به اجراي پروژه هاي عمراني در سطح 
مناطق 12 گانه اشاره و عنوان كرد: اجراي اين طرح ها ضمن انجام 
مسـووليت مديريت شهري در قبال شهر و شـهروندان، پويايي در 
مديريت شهري را موجب مي شود. تركاشوند در پايان، تعهد و عمل 
به وظايف و مسووليت هاي مديريتي را از اركان مهم اداره شهر بيان 
كـرد و افـزود: به نتيجه رسـاندن طرح هـا و پروژه هـاي عمراني در 

كالنشهر كرج با توجه به امكانات و اعتبارات موجود رسالت سنگين 
و خطيري اسـت كه مجموعه مديريت شـهري اهتمام ويژه اي براي 

به انجام رساندن اين مهم دارد. 
مدير منطقه 12 شهرداري كرج با اذعان به محروميت هاي اين منطقه 
به ويژه در آق تپه و سـهرابيه، از خيز مديريت شـهري براي توسـعه و 
محروميت زدايي از محالت كم برخوردار سخن گفت و از احداث پارك 
بزرگ ورزشي و ديگر پروژه هاي عمراني به عنوان گامي در همين راستا 
ياد كرد. برزو سـليماني با تاكيد بر ضرورت باال بردن سـرعت عمل در 
خدمت رساني به مناطق كم برخوردار بيان داشت: به منظور تسهيل در 

رفاه حال شهروندان اين مناطق بايد به سطح قابل قبول برسند.
اين مسـوول با اشـاره به نام گذاري سـال جاري با عنوان سـال 
فرهنـگ و اقتصـاد با عزم ملي و مديريت جهادي عنوان كرد: منطقه 
12 شـهرداري كـرج در راسـتاي منويات رهبر كبيـر انقالب گام بر 
مي دارد و در همين راسـتا، پارك دو و نيم هكتاري ورزش يك سـال 
زودتـر از موعـد به بهره برداري رسـيد. وي در ادامه به عزم جهادي 
در كاركنان منطقه اشـاره كرد و گفت: ديگر پروژه هاي انجام شـده 

در سطح منطقه نيز با عزمي جدي اجرايي شد.
 مديـر منطقه 12 شـهرداري كـرج در خصوص وظيفه شناسـي 
كاركنان و مسووالن منطقه عنوان كرد: عوامل اجرايي پروژه ها اكثر 
ايام تعطيل را در كنار خانواده نبودند تا پروژه ها سـريع تر در اختيار 
شـهروندان قرار گيرد. گفتني اسـت در اين مراسـم شـاهد حضور 
پرشور شهروندان به ويژه نوجوانان و جوانان، همچنين خانواده هاي 
معظم شهداء، ايثارگران و جانبازان بوديم و عالوه بر حضور مقامات 
نظامي و انتظامي، مسـووالن اسـتاني و شهري، شهردار، معاونين، 
مديـران مناطـق و سـتادي شـهرداري كـرج و مديـران عامـل 
سـازمان هاي تابعـه، محمدصادق باغسـتاني، داود وحيدي، محمد 
علـي بخشـي، مريـم قهرماني و رضا شـريفي از اعضاي شـوراي 
اسالمي شهر كرج نيز از نزديك شاهد به ثمر نشستن گوشه هايي 
از جهاد عمراني مديريت شـهري در سـال  اقتصاد و فرهنگ با عزم 

ملي و مديريت جهادي  بودند.

یک استعفاي دیگر

پيروزي نفتون و توقف خانگي شهرداري
یک پیروزي و یک تساوي 
خانگ��ي حاص��ل ت��اش دو 
در  خوزس��تان  نماین��ده 
رقابت هاي فوتبال لیگ دسته 

سوم باشگاه هاي ایران بود.
از هفت��ه چهارم مرحله اول؛ 
ش��هرداري ماهش��هر در دی��دار خانگي برابر پتوي الل��ه اصفهان با 
تس��اوي بدون گل متوقف ش��د.  همچنین تیم فوتبال نفتون میهمان 

شاهین بوشهر بود و با نتیجه 2بر1 به پیروزي رسید.
محمد پورعباس��ي و طاهر غبیش��اوي گلزنان نفتون در این دیدار 
بودن��د. ضمن اینک��ه دیدارهاي ای��ن تیم در هفته هاي دوم و س��وم 

مسابقات به دلیل خارج شدن برخي تیم ها از جدول، برگزار نشد.
*  دلخوري فریسات از توهین هواداران

در همین حال س��رمربي شهرداري ماهشهر با بیان اینکه انتظار من 
از تماشاگران ماهشهري خیلي بیشتر از این است، گفت: در حالي که 
فقط 20دقیقه از بازي گذشته بود، تماشاگران به بازیکنان ما توهین 
مي کردند. هواداران نباید اجازه بدهند تعداد اندکي از تماشاگرنماها 
جو ورزشگاه را خراب کنند.عزیز فریسات بعد از این تساوي استعفا 

خود را از سرمربیگري شهرداري ماهشهر اعام کرد.
*  قاضي: به تیمي امتیاز مي دهند که گل بزند

احسان قاضي، سرمربي نفتون گفت: در فوتبال به تیمي امتیاز مي دهند 
که گل بزند و ما نیز موفق شدیم 2بار دروازه حریف را باز کنیم.

نفتون بدون حامي
تی��م فوتبال نفتون م��ورد بي مهري قرار گرفته و کمتر توجهي به آن 
مي شود! این تیم خوب از فوتبالیست هاي جوان و تکنیکي سود مي برد، 
اکنون به علت مش��کات مالي دس��ت و پا گیر با فراز و نشیب روبرو 
گش��ته است. متاسفانه نارنجي پوش��ان از عدم توجه مسووالن محلي 

گله مند بوده و خواستار حمایت مالي شدند. 

در دربی تیم های خوزستانی استقالل و صنعت نفت مسجدسلیمان

 سومین باخت مجید 
یا دومین باخت حمید؟

در مسابقات سراسری وزارت نیرو؛

نایب قهرمانی تيم شنای سازمان آب و برق خوزستان

ماجرای قهر شش ماهه با معروف؛ خاطرات موسوی از اتفاقات تيم ملی واليبال

قله  الوند زیر پاي كوهنوردان مسجدسليمانيقاتل زایتسف،عاشق دزفول!
اعض��اي تی��م کوهنوردي 
مسجدسلیمان موفق شدند به 
قل��ه الوند صعود و این کوه را 

نیز تسخیر خود درآورند.
 کوه الوند یکي از کوه هاي 
مرتفع رش��ته ک��وه زاگرس 
اس��ت که با 13 قله مرتفع در 18 کیلومتري جنوب غرب ش��هر 
هم��دان ق��رار دارد. الون��د ب��ا 3574 مت��ر ارتفاع از س��طح دریا 
بلندترین قله این رش��ته کوه اس��ت. اعضاي این تیم در صعودي 
ی��ک روزه قله ه��ای کاغ الن با ارتف��اع 3480 و الوند با ارتفاع 
3574 متر را فتح نمایند. اسامي صعودکنندگان تیم مسجدسلیمان 
ب��ه الون��د همدان عبارتن��د از: وحید مرتضي پ��ور، حیدر باراني، 
فرج اله قنبري، عبدالخالق خدري، حس��ن ش��هبازي، حس��ن علي 
زمانپور، علي طاهري و علي نجفي. )مسجدسلیمان- خدامرادي(

شروع مقتدرانه نفت در واترپلو
تیم واترپلو نفت امیدیه شروع بسیار خوبي در لیگ برتر باشگاه هاي 
ایران داش��ت.نفتي ها ابتدا در هفته دوم در تالش با نتیجه 13بر7 مقابل 

چوکا به برتري دست یافتند. 
سپس در هفته سوم در خانه میزبان نفت و گاز گچساران بودند. تیم 
واترپلو نفت امیدیه توانس��ت همنام خود را با نتیجه 12بر10 شکست 
دهد تا ضمن کسب 2 پیروزي متوالي در رتبه دوم جدول باشد. شایان 

ذکر است؛ نفتي هاي امیدیه در هفته اول استراحت داشتند.
 ابوحمدان: براي شکست استقالل آماده ایم

کاپیت��ان نف��ت مسجدس��لیمان گفت: جدا ش��دن از جمع تیم هاي 
قعرنشین و رس��یدن به جایگاه در خورشأن فوتبال خوزستان هدف 

نهایي ما در پایان لیگ برتر خواهد بود. 
حمی��د ابوحمدان اظهار کرد: با تاش تمام س��عي خود را خواهیم 
کرد تا انگیزه فعلي موجود در تیم را حفظ کرده و بتوانیم با کس��ب 
نتایجي مناسب در رده هاي باالي جدول جاي بگیریم و در کنار این 
مساله ارائه بازي هاي زیبا از اولویت ما خواهد بود و امیدواریم که 

با پیروزي در این بازي به سیرصعودي خود ادامه دهیم.
نگاه استقالل به خالقيت بازیکنان

مرب��ي اس��تقال اهواز گفت: تنها به خاقیت بازیکنان مان چش��م 
دوخته ایم.افشین کمایي اظهار داشت: به هیچ وجه براي نتیجه گیري 
در بازي هاي حس��اس خود ناامید نیس��تیم؛ اما شرایط برایمان سخت 
اس��ت ولي مطمئن باش��ید تیم روي ریل موفقی��ت گام برمي دارد و 
شکس��ت مقابل ایرانجوان بوش��هر در لیگ دسته اول و حذف از جام 

حذفي توسط تیم لیگ برتري نفت تهران را جبران مي کنیم. 
 4نفتي تمرین نکردند

رضا درویش��ی، محمود تیغ نورد، حمزه ح��دادي، کیامرث چراغي 
چهار بازیکن کلیدي نفت مسجدسلیمان همچنان به دلیل مصدومیت با 
هم تیمي هاي خود تمرین نکردند.این بازیکنان به علت آسیب دیدگي از 
تمرین کردن محروم بودند. پزش��کان باشگاه نفت درصدد هستند که 

این 4 بازیکن را به بازي با استقال خوزستان برسانند.
استارت اميد استقالل از شنبه آینده

بعد از معرفي رس��مي غام پاکدل به عنوان س��رمربي جدید امید 
استقال اهواز، روز شنبه آینده زمان شروع دور جدید تمرینات این 
تیم اعام شد. پاکدل در اولین اقدام شهرام نجدي هم بازي سابقش 
در تیم اس��تقال اهواز دس��تیار اول خود انتخاب کرده است. شهرام 
نج��دي هم��ان مدافع خوش اخاق و تندو تیز ده��ه 60و70 آبي ها 
بوده که فصل گذش��ته در کنار حبیب خدریان با تیم فوتبال کارون 

خوزستان در لیگ دسته دوم کشور همکاري داشته است.


