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ورزشی ـ اخبار كشور
اخبار کوتاه از فوتبال
سرمربی سابق سپاهان شیعه شد
«گروفان وییرا» مربی مشهور برزیلی و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال عراق
و سپاهان اصفهان که عراق را در سال  ۲۰۰۷به تنها مقام قهرمانی این کشور در
تاریخ جام ملتهای آسیا رساند ،با حضور در حرم امامین کاظمیین (ع) اسالم
آورد و به مذهب تشیع گروید.این مربی برزیلی پس از ادای شهادتین همراه با
میلیونها زائر ،مراسم زیارت حرم آن دو امام بزرگوار را به جا آورد.وی در حال
حاضر هدایت تیم ملی کویت را بر عهده دارد.
کار پرسپولیس و دهنوی به شکایتکشید
باش��گاه پرسپولیس از قاسم دهنوی ش��کایت میکند.در حالی که تا چند
روز پیش مسئوالن باشگاه پرسپولیس مدعی بودند که قاسم دهنوی متعلق به
آنهاس��ت و تاکید میکردند این بازیکن فصل بعد را در این تیم سپری میکند،
با تایید قرارداد این بازیکن با س��پاهان به دنبال ش��کایت از او هستند.مسئوالن
پرسپولیس معتقدند که دهنوی به قرارداد خود با این باشگاه پایبند نبوده و قصد
دارند از این بازیکن به کمیته انضباطی شکایت کنند.
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده  26متهم به تبانی
رئیس کمیته اس��تیناف فدراس��یون فوتبال ضمن اع�لام آخرین وضعیت
رس��یدگی به پرونده  26متهم تبانی در لی��گ آزادگان که کمیته انضباطی در
خصوص آنها رای صادر کرده از صدور آرای قطعی تا یکش��نبه هفته آینده خبر
داد.علیرضا صالحی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های تبانی لیگ دس��ته
اول که هنوز باز هس��تند و کمیته اس��تیناف رای قطعی خود را در خصوص انها
اعالم نکرده ضمن بیان مطلب فوق گفت :یکشنبه هفته گذشته  26نفر از افرادی
که کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص آنها رای در مورد تبانی صادر
کرده به کمیته استیناف مراجعه کردند و ما به طور جداگانه به حرف های آنها
گوش دادیم .با توجه به محدودیت زمانی که در خصوص نقل و انتقاالت وجود
دارد حداکث��ر تا یکش��نبه هفته آینده آرای قطع��ی مربوط به این  26نفر را نیز
صادر خواهیم کرد که احتمال شکسته شدن یا تشدید در آرای کمیته انضباطی
در خصوص این افراد نیز وجود دارد.
مهاجم پرسپولیس در دفتر مدیرعامل استقالل
مدیرعامل باشگاه استقالل با مهاجم تیم پرسپولیس مذاکره کرد .محمد قاضی
که ظاهرا برای فصل بعدی برنامه ای برای تمدید قرارداد با پرس��پولیس ندارد
ظه��ر امروز در دفتر علی فتح اهلل زاده حضور پیدا کرد.این بازیکن با مدیرعامل
باشگاه استقالل مذاکره کرد اما مشخص شدن حضور این بازیکن در تیم استقالل
به بعد از بازگش��ت امیر قلعه نویی از س��فر موکول شد.از سویی گفته می شود
باشگاه استقالل به دنبال جذب امید عالیشاه بازیکن فصل گذشته راه آهن است.
داللی سرمربی تیم ملی فوتسال
وحید شمسایی ،آقای گل فوتسال جهان که تا قبل از جامجهانی  2012نیز
کاپیتان تیمملی بود ،به دلیل اختالفاتش با مسئوالن کمیته فوتسال همچنان از
تیمملی دور مانده است .او در تازه ترین صحبت های خود با سایت خبری اوج
نیوز به انتقاد از خسوس کاندالس ،سرمربی فعلی تیمملی فوتسال پرداخت و گفت:
آقای پروفسور (لقب خسوس) قبل از حضور در ایران در کویت داللی میکرده
و در سطح فوتسال اسپانیا حتی مربی پنجاهم این کشور نیز محسوب نمیشود.
استقاللی ها منتظر بازگشت قلعه نویی
امیر قلعه نویی که در سفر خارج از کشور به سر می برد از مسئوالن باشگاه
استقالل خواسته مقدمات برگزاری اردوی این تیم را در کمپ ازمیت در ترکیه
فراهم کنند .قرار است زمان برگزاری اردوی استقالل در ترکیه بعد از بازگشت
قلعه نویی از سفر مشخص شود .استقالل در سالهای گذشته هم در همین کمپ
که در  100کیلومتری شهر استانبول قرار دارد اردو زده بود.
برهانی آبی پوش ماند
آرش برهانی که برای س��پری کردن تعطیالت خود به خارج از کشور رفته
دیروز به صورت تلفنی با مدیرعامل استقالل گفت و گو کرد .محور صحبتهای
برهان��ی و فت��ح اهلل زاده درب��اره وضعیت فصل آینده آرش ب��ود که مدیرعامل
اس��تقالل به وی اطمینان خاطر داد برای س��ال آینده هم در لیست آبی پوشان
حضور خواهد داشت.
کارت بازی صادر نمی شود
ت باشگاههای بدهکار در فصل
با حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فعالی 
نقل و انتقاالت به حالت تعلیق درآمده اس��ت و به همین دلیل هم قرارداد هیچ
بازیکن خارجی تا برطرف ش��دن این مش��کل ثبت نمیشود و بدون امضا و ثبت
قرارداد نیز هیچ ( ITCکارت بازی ) صادر نخواهد ش��د .مدیر روابط بین الملل
س��ازمان لیگ با تایید این خبر گفت :تا زمان حل نشدن مشکل باشگاهها ITC
هم برای بازیکنان خارجی درخواست نخواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:

صالحیت  97درصد داوطلبان
شوراهای اسالمی استان تأیید شد

تبریز -خبرنگار کیهان:
صالحیت  97درصد از داوطلبان نمایندگی شوراهای اسالمی
شهر و روستا در آذربایجان شرقی مورد تأییدقرار گرفته است.
رئیس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب افزود:
بیش از  6هزار نفر در این استان برای نمایندگی شوراها انتخاب خواهند
شد و  12هزار و  214داوطلب واجدشرایط تشخیص داده شدهاند.
محمدعلی نصرتی خواس��تار احترام به قوانین در خالل تبلیغات
برای شوراها از سوی افراد داوطلب شد و تاکید کرد :در  59شهر استان
 349نفر ،و در بیش از یک هزار و  900روستا  5هزار و  703نفر برای
شوراهای اسالمی انتخاب خواهند شد.
وی افزود :تبلیغات برای انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا
از  16خردادماه آغاز ش��ده و  24س��اعت قبل از آغاز رأیگیری پایان
خواهد یافت.
نصرتی افزود :برای این انتخابات  12هزار و  684نفر نامنویس��ی
کرده بودند.

همایش طالیهداران حماسه سیاسی
در کردستان برگزار شد

سنندج -خبرنگار کیهان:
همای�ش طالی�هداران حماس�ه سیاس�ی اصحاب رس�انه
کردستان با حضور جمعی از خبرنگاران در محل سالن پردیس
سینما بهمن سنندج برگزار شد.
در این همایش رئیس بس��یج رسانه سپاه کردستان بااعالم آغاز
پیش فعالیت انتخاباتی اصحاب رس��انه از ماهها پیش اظهار داش��ت:
ایران اسالمی امروز در جهان به عنوان یک الگو مطرح است و دوستان
زیادی دارد اما نباید از اس��تکبار جهانی که دشمن ما و انقالب است
نیز غافل شد.
قاسمی بیان داشت :براساس نظرسنجیهای انجام شده سه ویژگی
مهم در راس تمام مطالب برای رئیس جمهور تعریف شده است که
عبارتند از همراهی با رهبری ،مدیریت قوی و همچنین ارزشی بودن
که اگر کاندیدایی این سه مشخصه را دارا باشد تمام معادالت دشمن
به هم خواهد ریخت.
وی در ادام��ه با ذکر این مطلب که س��ن ریاس��ت جمهوری نیز
مانند سن نمایندگان مجلس باید دارای محدودیت باشد این سوال را
مطرح کرد که آیا کسی که سنش باالست میتواند کاری انجام دهد
و پاسخگوی انتظارات مردم باشد.

تصویب  25طرح اقتصادی در کرمانشاه
کرمانشاه -خبرنگار کیهان:
 25طرح اقتصادی ب�ا بیش از  5میلیارد و  924میلیون
تومان اعتبار در کار گروه اش�تغال و سرمایهگذاری استان
کرمانشاه تصویب شد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اس��تان کرمانشاه با اعالم
این خبر تصریح کرد :اعتبار این طرحها از محل تس��هیالت س��فر
رهبر معظم انقالب به استان و مانده اعتبارات بنگاههای اقتصادی
زودبازده تامین ش��ده و طرحهای ایجادی ،تکمیلی و س��رمایه در
گردش را ش��امل میش��ود .سهراب براندیش��ه در ادامه به میزان
طرحهای انعقاد قرارداد ش��ده اشاره کرد و گفت :تاکنون  86طرح
با اعتبار 3میلی��ارد و  535میلیون تومان به مرحله انعقاد قرارداد
رس��یده اس��ت .وی در ادامه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل
خانگی را یکی دیگر از طرحهای مهم دولت در راستای اشتغالزایی
خواند و گفت :با همکاری دس��تگاههای اجرایی و بانکهای عامل
استان ،تاکنون بیش از 29هزار مجوز مشاغل خانگی صادر شده و
به  14هزار و  898طرح نیز مبلغ  53میلیارد و  369میلیون تومان
تسهیالت پرداخت شده است.

شرایط غیرعادی در اردوی حریف تیم ملی فوتبال کشورمان

افشاگری پیش از بازی با ایران
قطر و لبنان تبانی کردهاند

سرویس ورزشی-
در آس�تانه بازی تیم های ایران و لبنان  ،اردوی تیم
حری�ف کامال بهم ریخته تا جایی که رئیس فدراس�یون
لبنان و سرمربی تیم ملی این کشور مجددا از تبانی برخی
بازیکنان خود با تیم قطر سخن می گویند.
در حال��ی که تیم ملی فوتبال لبنان خ��ود را آماده دیدار
برابر ایران در انتخابی جامجهانی میکند ،هاشم حیدر ،رییس
فدراسیون فوتبال لبنان سخنان عجیبی را بر زبان آورد و از تبانی
و کمکاری بازیکنان کشورش در دیدارهای انتخابی جامجهانی
خبر داد! رئیس فدراس��یون فوتب��ال لبنان گفت« :حضور تیم
مل��ی فوتبال لبنان در این مرحله دس��تاورد بزرگی به ش��مار
میآید .ما برای نخستین بار در تاریخ خود موفق شدیم به این
مرحل��ه راه یابیم .اگر خیانت بعضی از بازیکنان نبود اکنون به
احتمال زیاد جمع امتیازهای ما  10یا  12بود و میتوانس��تیم
جواز صعود به جامجهانی را کس��ب کنیم .متاس��فانه بعضی از
بازیکنان با شرکتهای شرطبندی همکاری کردند و دست به
تغییر نتیج ه بازیها زدند .آنها با این کار به تیم ملی کشورشان
از پش��ت خنجر زدند و امتیازهای مهمی را از لبنان گرفتند».
سخنان هاشم حیدر بازتاب زیادی در رسانههای لبنانی داشت.
سایت النشره در گزارشی در واکنش به این سخنان رییس
فدراس��یون فوتبال لبنان نوش��ت« :این س��خنان حیدر نشان
میده��د که او اطالعات س��ری در اختی��ار دارد و این طبیعی

حضورحدادی در مرحله
ششم لیگ الماس

مسابقات لیگ الماس پنجشنبه  23خرداد در
شهر اسلو پایتخت نروژ برگزار خواهد شد و نایب
قهرمان ایرانی المپیک لندن در پرتاب دیسک با
حریفان خود رقابت خواهد کرد.
احسان حدادی که در مرحله چهارم لیگ الماس
در یوگ��ن آمری��کا با پرتاب  65متر و  63س��انتیمتر
در مکان س��وم این رقابت ه��ا قرار گرفت ،در مرحله
شش��م این رقابتها در اس��لو نروژ به مصاف حریفان
خود میرود.بر اساس اسامی ثبت نام شده در سایت
مس��ابقات رابرت هارتینگ آلمانی ،قهرمان المپیک
لن��دن و مرحل��ه چهارم در این مرحله غایب اس��ت.
حدادی در حال حاضر با کس��ب یک امتیاز در مکان
چهارم رده بندی قرار دارد.

تایید اساسنامه فدراسیون قایقرانی

اساسنامه فدراس�یون قایقرانی ایران از سوی
فدراسیون جهانی کانوئینگ مورد تایید قرار گرفت.
پس از تعلیق فدراس��یون قایقرانی ایران از س��وی
فدراسیونهای جهانی کانوئینگ و روئینگ و درخواست
کانوئینگ برای اصالح اساس��نامه ایران ،س��رانجام این
اساسنامه مورد تایید قرار گرفت.خسرو ابراهیمی با اعالم
این خبر گفت :یکی دو بار اساسنامه به فدراسیون جهانی
کانوئینگ فرستاده ش��د و سرانجام امروز (دیروز) به ما
خبر دادند این اساسنامه مورد تایید قرار گرفته است.

اس��ت؛ چرا که رییس فدراسیون فوتبال اس��ت .اما سوال این
اس��ت که منظور او از تبانی مربوط به چه دیدارهایی میشود؟
در گروهی که لبنان قرار داشت ،چهار تیم دیگر به نامهای ایران،
قطر ،ازبکستان و کرهجنوبی هم حضور داشتند .لبنان هم قبل
از اع�لام نتیج ه کمیت ه تحقیق��ات پنج بازی انجام داده بود که
عبارت بودند * :لبنان صفر  -قطر یک * لبنان یک  -ازبکستان
ی��ک * کرهجنوبی  - 3لبن��ان صفر * لبنان یک  -ایران صفر
* قطر یک  -لبنان صفر .بر اس��اس این جدول تنها در دیدار
برابر ایران احتمال تبانی وجود ندارد؛ چرا که ما (لبنان) در آن
دیدار به پیروزی رسیدیم و تنها سه امتیاز خود در این مرحله
را کسب کردیم».
این سایت لبنانی در ادامه گزارش خود نوشت« :هنوز ابهام
موجود در سخنان هاشم حیدر برطرف نشده است .لبنان االن
پنج امتیاز دارد .رئیس فدراس��یون گفت ،اگر خیانت بعضی از
بازیکن��ان نبود ،االن جمع امتیازهای ما  10یا  12بود .اگر بنا
را بر این بگیریم که در دو دیدار برابر کرهجنوبی و ازبکس��تان
تبانی رخ داده ،االن باید جمع امتیازهای ما در صورت پیروزی
در هر دو دیدار به عدد  11میرسید و این یک امتیاز کمتر و
یا بیش��تر از پیشبینی هاش��م حیدر است .به نظر میرسد که
تبانی در دیدار برابر قطر منطقیتر باش��د؛ چرا که ما ش��انس
بیش��تری برای پیروزی برابر قطریها داش��تیم .اگر آن اشتباه
بچگان��ه رام��ز دیوب در دیدار برابر قطر نبود ،ما س��ه امتیاز را
به راحتی تقدیم حریف نمیکردیم .رئیس فدراس��یون فوتبال
لبنان باید افش��اگری بیش��تری کند و با روشنی هرچه تمامتر
به مردم پاسخگو باش��د؛ چرا که تبانی در جامجهانی جنایتی
عادی نیست .لبنانیها این حق را دارند که متهم را شناسایی
و او را جریمه کنند .البته بعضی هم انگش��ت اتهام را به طرف
خود فدراسیون دراز میکنند که امیدواریم این درست نباشد.

حدیث دشت عشق
به یاد بسیجی شهید «مصطفی رئوفی منش»

مجروح بستان ،شهید فتحالمبین

ش��قایق وجود مصطفی سال  1344در
اصفه��ان رویید و مانند نهالی سرس��بز قد
برافراش��ت .پس از طی دوره کودکی راهی
سرای علمآموزان شد .هرکجا مجلس سبزی
از ذکر و دعا برپا میشد شمع وجود مصطفی
روشنگر آن بزم بود .از کودکی انس و الفتی
خاص با ذکر و نام اهل بیت علیهمالس�لام
داشت و همین آشنایی زمینه را برای رشد
و شکوفایی معنوی او فراهم ساخت.
چیزی به انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال لبنان باقی نمانده
اس��ت .دیگر چیزی برای مخفی کردن وجود ندارد .فدراسیون
فوتبال باید از اعتبار خود دفاع کند».
سرمربی از تبانی با قطر گفت
ام��ا این پایان ماجرای تبان��ی در تیم ملی لبنان نبود زیرا
س��رمربی این تیم نیز در صحبت هایش به این موضوع اش��اره
داشت .تئو بوکر گفت :چنانچه بعضی از بازیکنان تیمش در دو
بازی مقابل قطر تعمدا شکست نخورده بودند ،االن به جام جهانی
راه پیدا کرده بودند .بوکر در آس��تانه این دیدار به خبرگزاری
آسوش��یتدپرس گفت :اگر بازیکنان من در آن دو بازی به قطر
راه نداده بودند ما می توانستیم به برزیل برسیم .در ماه فوریه
مشخص شد که  24بازیکن لبنانی در تبانی شرکت داشته اند
ک��ه  6نفر از این بازیکنان در عضویت تیم فوتبال لبنان بودند.
بوکر افزود :اگر نگاه کنید ببینید ما چطور باختیم پی میبرید
که چقدر مس��خره است .یکی از بازیکنان ما چندین بار تالش
میکرد تا با یک پاس راس��ت ،مهاجم نوک قطر را در موقعیت
گلزنی قرار دهد .باورکردنی نیست.

جلسه بی نتیجه ملیپوشان المپیکی وزنهبرداری با وزیر ورزش

ملیپوشان پس از جلسه مشترک با وزیر ورزش و مسئوالن و کادر فنی تیم ملی وزنهبرداری ،همچنان از
حضور در تمرینات تیم ملی سر باز زدند.
طی روزهای گذشته و در راستای حل شدن مشکالت وزنهبرداران المپیکی و بازگشت آنها به اردوی تیم ملی ،جلسهای
با حضور محمد عباسی ،وزیر ورزش ،حمید سجادی ،معاون وزارت ورزش ،حسین رضازاده ،رئیس فدراسیون وزنهبرداری،
کوروش باقری ،سرمربی تیمهای ملی وزنهبرداری و  5ملیپوش مغضوب المپیکی این رشته ورزشی برگزار شد.
بر همین اساس در این جلسه به منظور برطرف شدن سوء تفاهمها و مشکالت ایجاد شده ،صحبتهایی از سوی وزیر
ورزش مطرح شد که در نهایت و با پافشاری ملیپوشان المپیکی بر خواستههای قبلیشان مبنی بر استفاده از یک مربی دیگر،
این جلسه هم راه به جایی نبرد تا یک بار دیگر تالشها برای بازگشت این  5تفر به نتیجهای نرسیده باشد.نکته قابل توجه
اینکه با درخواست وزیر و پادرمیانی رضازاده پیشنهاد خرید دسته گل برای آشتیکنان بین وزنه برداران و کادرفنی تیم ملی
مطرح شد که این درخواست هم راه به جایی نبرد تا در نهایت روی وزیر ورزش هم برای حل این مشکل به زمین بخورد.

تاکید روسیه بر مواضع مشترک با ایران جهت حفظ کشتی در المپیک

وزیر ورزش روس�یه در پاس�خ به نامه محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان ایران ،بر مواضع مشترک دو کشور در
جهت حفظ کشتی در بازیهای المپیک تاکید کرد.
«ویتالی موتکو» در نامه ارس��الی خود به وزیر ورزش ایران نوش��ت :حذف کشتی از فهرست  25رشته ورزشی حاضر در بازی
های المپیک  2020برای ورزشکاران ،هواداران و دستاندرکاران پیشرفت ورزش و بویژه کشتی بسیار شگفت انگیز و ناراحت کننده
بود .کشتی یکی از ورزش های پایه گذار بازیهای المپیک در دوران باستان و عصر حاضر است و در یونان باستان نیز جزء برنامه
بازیهای المپیک بود .وی همچنین تصریح کرد :امید اس��ت که من و ش��ما با اتخاذ مواضع مشترک ،تالش هایمان را برای حفظ
کشتی در برنامه بازی های المپیک متحد نمائیم .به سهم خودم می خواهم به شما اطمینان بدهم که وزارت ورزش روسیه از تمام
تالش های فدراسیون ملی کشتی و کمیته ملی المپیک روسیه برای یافتن راهی جهت خروج از وضع پدید آمده حمایت خواهد کرد.

امام جمعه اصفهان:

حضور مردم در انتخابات
ضامن استقالل کشور است

اصفهان -خبرنگار کیهان:
نماین�ده ولیفقی�ه در اس�تان و امام جمعه
اصفهان بر ایجاد انگیزه برای حضور در انتخابات
تاکید کرد و گفت :حضور مردم در انتخابات ضامن
امنیت و استقالل کشور است.
آیتاهلل سیدیوسف طباطبایینژاد در دیدار با ائمه
جمعه اس��تان اصفهان با اش��اره به نقش ائمهجمعه و
روحانیون در روشنگری افراد جامعه افزود :بدون شک
وظیفه خاص علما و روشنگران جامعه هدایتگری است
لذا باید با بصیرت و دلسوزی آنچه را که مردم نمیدانند
به آنها بیاموزید و درجامعه اثرگذار باشید.
وی اظهار داش��ت :رئی��س جمهور آین��ده نباید
ضعفه��ای دولتهای قبل را تکرار کند در حالی که
باید نقاط مثبت آنها را ادامه دهد.
ام��ام جمعه اصفه��ان ،افزود :بهتر اس��ت  50نفر
از خبرگان و بزرگان اصولگرایان ش��ورایی تش��کیل و
برنامههای کاندیداها را استماع و بررسی کنند و پس

از آن براساس نظرس��نجی پنهان تنها کاندیدایی در
دور انتخابات بماند که از این ش��ورا بیشترین رأی را
آورده باشد که در غیر اینصورت اعتالف و اجماع بین
اصولگرایان غیرممکن است.
عضو مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد :درس��ت
اس��ت که تدین ش��رط الزم برای رئیسجمهور است
اما کافی نیس��ت و باید برای انتخاب فرد اصلح سبقه
کاری کاندیدا بررس��ی و افرادی را انتخاب کنیدکه در
فعالیتهای اجرائی پرونده درخشانی داشته باشند.
وی حضور مردم و پیوس��تگی مردم با حکومت را
ضامن امنیت و استقالل کشور دانست وگفت :هنگامی
که مردم در انتخابات ش��رکت میکنند ،حمایت خود
از نظام اعالم و پشتوانه استقالل و امنیت کشورند و از
همین طریق دست بیگانگان را از کشور کوتاه و اجازه
دخالت در امور کشور را از آنها سلب میکنند.
طباطبایی گفت :بر همگان واجب است در انتخابات
شرکت کنند.

معاون بودج�ه معاونت برنامهری�زی و نظارت
راهبردی رئیسجمهور اظه�ارات جدیدی درباره
تکنرخی شدن ارز بیان کرد.
رحیم ممبینی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه در
شرایط فعلی عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست و
چارهای جز مدیریت نرخ ارز متناس��ب با شرایط تحریم
نداری��م ،گفت :تا عرضه و تقاضا متعادل نش��ود ،ارز تک
نرخ��ی نمیش��ود و نرخی که توس��ط حاکمیت تعیین
میش��ود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد
داشت.
وی در پاس��خ به این س��وال که آیا با توجه به اینکه
در س��الهای  71و  81ن��رخ ارز دولت��ی افزایش یافته
و ب��ه قیمت ارز بازار آزاد نزدیک ش��د ممکن اس��ت در
س��ال جاری نیز این اتفاق مج��ددا رخ دهد ،اظهار کرد:
بعید میدانم چنین اتفاقی بیفتد زیرا در ش��رایط فعلی
نمیتوانیم بگوییم که نرخ ب��ازار آزاد واقعی و بر مبنای
عرضه و تقاضا است.
ممبینی با بیان این که در ش��رایط فعلی در عرضه
محدودی��ت داریم و تقاضا بیش از میزان عرضه اس��ت،
تاکید کرد :عرضه و تقاضا متعادل نیس��ت و نمیتوانیم
نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
با اشاره به این که بهترین سیاست برای بخش ارز ادامه
فعالی��ت مرکز مبادالت ارزی اس��ت ،خاطرنش��ان کرد:
حاکمیت بای��د در تعیین قیمت مرک��ز مبادله مداخله
داشته باشد.

وی با اش��اره به این که قیمت شناور مدیریت شده
ب��ه معنای آن اس��ت که اختالف آن با بازار آزاد بس��یار
کم باشد ،تصریح کرد :در چنین شرایطی حاکمیت باید
دنبال قیمتی برود که متناسب با شرایط اقتصادی کشور
باشد که فعال همان قیمت مربوط به مرکز مبادله است.
ممبینی با اشاره به این که قیمت ارز را شورای پول
و اعتبار تعیین میکند ،اضافه کرد :پایش مستمر منابع
ارزی کش��ور ،اولویتبندی مصارف ارزی ،تعیین میزان
و نح��وه مداخله بانک مرکزی در ب��ازار آزاد و نظارت بر
حس��ن اجرای آن و همچنین تعیین نرخ ارز از وظایف
شورای پول و اعتبار است.
معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
در پایان گف��ت :در الیحه بودجه هم منظور از یک نرخ
بودن این بود که محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته
باش��د و مابهالتفاوت نرخ ارز مرج��ع و قیمت جدید که
احتماال قیم��ت مرکز مبادالت خواهد بود و به کاالهای
اساسی و دارو یارانه بدهیم.
وی تاکید کرد :تا عرضه و تقاضا متعادل نشود و نرخ
ارزی که توسط حاکمیت تعیین میشود با نرخ ارز بازار
آزاد تفاوت قابل توجهی خواهد داشت.
ممبینی در پاس��خ به این که آیا درس��ت است که
افزایش نرخ ارز با هدف جبران کاهش درآمدهای نفتی
صورت گرفته؟ تصریح کرد :دولت چنین هدفی نداشته
و هدف اصلی ایجاد ش��فافیت ب��وده و اگر چنین بود به
کاالهای اساسی و دارو یارانه پرداخت نمیشد.

ممبینی:ارز تک نرخی نمیشود

کسب  4جایزه طرح صالحین توسط بسیج نیشابور

نیشابور -خبرنگار کیهان:
چهار کمک هزینه سفر به عتبات عالیات جوایز طرح بزرگ فرهنگی تربیتی صالحین در سال جاری به علت
موفقیت در اجرای طرح به 4نفر از بسیجیان شهرستان نیشابور رسید.
جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت :طرح بزرگ فرهنگی تربیت صالحین یکی از اقدامات بسیج در
جنگ نرم است .و در این دوره بسیج نیشابور توانست  100جایزه کمک هزینه سفر به شیراز و  4جایزه کمک هزینه سفر
به عتبات عالیات را به دست بیاورد.
ابوالفضل فتوحی اظهار داشت :در میان بسیجیان نیشابوری سه نفر به عنوان فرمانده نمونه پایگاه مقاومت بسیج و یک
نفر به عنوان مربی در سطح استان به عنوان نمونه شناخته شدند.

فدراسیون فوتبال پیگیری کند
پی��ش از این صحبت از تبان��ی احتمالی در بازی لبنان
و قط��ر ش��ده ب��ود اما هیچ زمان��ی به ای��ن صراحت رئیس
فدراس��یون فوتبال لبنان و سرمربی این تیم از تبانی سخن
نگفته بودند .در این میان نقش فدراسیون فوتبال کشورمان
بسیار حساس است ،از کفاشیان و همکارانش انتظار می رود
از کنار این موضوع بی تفاوت عبور نکنند و مراتب الزم را به
اطالع فیفا برسانند.
الزم به یادآوری اس��ت تیم فوتبال لبنان روز سه شنبه
در آخرین دی��دار خود در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام
جهانی  2014برزیل در ورزشگاه آزادی به مصاف ایران میرود.

بازگشت کاپیتان معترض
به اردوی تیم ملی تکواندو
دور جدی�د تمرینات تیم ملی تکواندوی مردان برای
حضور در مس�ابقات قهرمانی جهان با بازگش�ت علیرضا
نصر آغاز شد.
تی��م ملی تکواندو مردان ایران که خ��ود را برای حضور در
مسابقات قهرمانی جهان در مکزیک آماده میکند ،هفته گذشته
آخرین مرحله تمرینی خود را بدون حضور علیرضا نصرآزادانی،
کاپیتان خود برگزار کرد و ملیپوش��ان دو روز استراحت کردند.
تکوان��دوکاران دی��روز دور جدی��د تمرینها را آغ��از کردند که
علیرضا نصر ه��م به اردوها بازگشت.احس��ان نقیبزاده ،هادی
مستعان ،محمد خمسه ،مسعود حجیزواره،امید عمیدی ،مهدی
خدابخش ،س��جاد مردانی ،بهنام اسبقی و علیرضا نصرآزادانی 9
نفری هستند که در این اردو حضور دارند.علیرضا نصر ،کاپیتان
تیم ملی در اعتراض به اعالم نام خود در وزن چهارم برای اعزام
مس��ابقات جهانی اردوها را ترک کرده بود اما پس از صحبت با
کادر فنی و مسئوالن فدراسیون ،به اردو بازگشت.بیستویکمین
دوره مس��ابقات جهانی تکواندو  22تا  30تیر در شهر پایوبال در
مکزیک برگزار خواهد شد.

تغییر زمان در بازی دوم تیم ملی والیبال

زمان بازی دوم تیم ملی والیبال ایران از دوم به اول
تیرماه تغییر کرد.
فدراسیون جهانی والیبال برای کاهش هزینه تیمهای حاضر
در لیگ جهانی ،فاصله دیدارهای اول و دوم تیمها را به یک روز
کاهش داد.بر این اساس تیم ملی والیبال ایران ساعت  17روزهای
 31خرداد ماه و یکم تیرماه در سالن  12هزار نفری آزادی تهران،
میزبان صربس��تان خواهد بود .تیم ملی والیبال ایران با تیم های
صربستان ،آلمان ،روسیه ،کوبا و ایتالیا در گروه دوم لیگ جهانی
والیبال رقابت میکند.

جوابیه سازمان منطقه آزاد قشم به یک خبر
و پاسخ کیهان

به دنبال چاپ خبری تحت عنوان «کارت ملی
بیاورید زمین بگیرید» در مورخه  24اردیبهشت
م�اه ،روابط عمومی س�ازمان منطقه آزاد قش�م
جوابیهای به دفتر روزنامه ارس�ال کرد که همراه
ب�ا توضیحات خبرن�گار کیهان در قش�م از نظر
خوانندگان میگذرد.
در این جوابیه آمده اس��ت :واگذاری زمین در این
جزیره تنها برای سرمایهگذاری و از طریق مزایده صورت
میپذیرد خبر انتشار یافته در روزنامه کیهان مبنی بر
اقدام سازمان منطقه آزاد و یک شرکت تعاونی اتحادیه
مس��کن برای واگذاری زمین به ش��هروندان در آستانه
انتخابات ریاستجمهوری تکذیب میشود.
براس��اس این جوابیه ،هیچگونه نامنویسی از سوی
سازمان منطقه آزاد برای واگذاری زمین به شهروندان
قشمی صورت نگرفته است و واگذاری زمین در منطقه
آزاد قش��م تنها برای سرمایهگذاری و با رعایت ضوابط
قانونی انجام میشود.
جوابی�� ه میافزاید :ش��رکت اتحادیه مس��کن پرتو
بنای قشم در سال  1387مجوزی یک ساله به منظور
پیمانکاری ساختمان و تأسیسات از سازمان منطقه آزاد
دریافت کرد ،ک��ه این مجوز پس از پایان تاریخ اعتبار
هیچگاه تمدید نشد.
پس از درخواس��ت شرکت یاد شده برای واگذاری
زمین در منطقه آزاد قشم ،به سبب تعاونی بودن آن ،در
اولین قدم به جهت انجام بررسی ،بین معاونت معماری و
شهرسازی سازمان و اداره تعاون قشم که نهادی بیرون
از تشکیالت سازمان منطقه آزاد است ،مکاتباتی صورت
گرفت و در نتیجه آن ،اداره تعاون در نامهای به معرفی
شرکت پرتو بنا پرداخت.
در ادامه این جوابیه آمده است :سازمان منطقه آزاد،
تعداد اعضای رس��می این شرکت را برای طی مراحل
کارشناس��ی در مورد توانمندی و می��زان زمین مورد
درخواس��ت آن ،خواستار شد اما از آنجا که «پرتو بنا»
نامی برای عرضه نداش��ت بدون هماهنگی با سازمان و
به طور مستقل و خودسرانه اقدام به عضوگیری کرد ،که
این عضوگیری و یا به تعبیر روزنامه کیهان «نامنویسی
برای دریافت زمین» از طریق روزنامه رسمی و یا هیچ
رس��انه دیگری انج��ام نگرفته و البته اگ��ر این چنین
میبود ،مس��ئولیت حقوقی آن متوجه سازمان منطقه
آزاد نمیتوانست باشد.
بر این اساس ،اگر در عضوگیری شرکت پرتو بنا نامی
از س��ازمان منطقه آزاد قشم به میان آمده باشد ،کاری
خالف قانون انجام ش��ده ،و نی��ز اگر داعیهای مبنی بر
دریافت زمین از سازمان مطرح شده ،یکسره ابطالپذیر
و موهوم است.
در پایان این جوابیه اضافه ش��ده اس��ت :برخالف
ادع��ای خبرنگار کیهان ،نه تنه��ا زمینی در این رابطه
به هیچ شخص یا شرکتی واگذار نشده ،بلکه هیچگونه
«هماهنگی» بین س��ازمان منطقه آزاد قشم و شرکت
تعاونی نام برده در این راستا اتفاق نیفتاده است.
کیهان -1 :در پاس�خ به بند ی�ک جوابیه روابط
عموم�ی س�ازمان منطق�ه آزاد قش�م بای�د گفت
نامنویس�ی با هماهنگی س�ازمان منطقه آزاد قشم
جهت واگذاری زمین توس�ط یک ش�رکت اتحادیه
مسکن صورت گرفته و آن شرکت اتحادیه مسکن
با چراغ سبز سازمان بیش از  6هزار نفر عضوگیری
کرده است.

-2در این جوابیه عنوان شده که شرکت اتحادیه
مس�کن پرتوبنای قشم در سال  87مجوزش بعد از
یکسال اعتبار به پایان رسیده و فاقد وجاهت قانونی
است در صورتی که براساس اسناد موجود سازمان،
جهت نامنویس�ی آن ش�رکت حمایت خود را اعالم
کرده که اسناد آن موجود است.
 -3اگ�ر مجوز فعالیت ش�رکت مذکور اعتباری
ندارد چرا عنوان شده پس از درخواست آن شرکت
برای واگذاری زمین به سبب تعاونی بودن آن شرکت
در اولین قدم جهت انجام بررسی بین معاونت معماری
و شهرس�ازی س�ازمان و اداره تعاون قش�م مکاتبه
صورت گرفت و در نتیجه آن اداره تعاون در نامهای
به معرفی شرکت مذکور پرداخت.
 -4براساس جوابیه س�ازمان منطقه آزاد قشم،
نامنویس�ی آن شرکت بدون هماهنگی این سازمان
انجام شده در صورتی که شرکت مذکور مدعی است
برای انجام مراحل طراحی و نقش�ه و کارهای اداری
مبلغ  4میلیون ریال از این شرکت توسط سازمان اخذ
شده است .وانگهی فاصله محل ثبتنام شرکت مزبور
تا ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد قشم کمتر از
یکهزار متر است حال چطور میشود  6هزار شهروند
قش�می متوجه ثبتنام آن شرکت شده اما سازمان
منطقه آزاد قشم متوجه این موضوع نشده باشد».
 -5در جوابیه آمده که عضوگیری شرکت مذکور
بدون هماهنگی با سازمان منطقه آزاد قشم و بطور
مس�تقل و خودس�رانه انجام ش�ده اس�ت .آیا این
س�ازمان به مراجع قضایی مراجعه و شکایتی طرح
کرده که ش�رکتی در این منطقه ب�ا انگیزه احتماالً
کالهب�رداری ،به نام نویس�ی از بی�ش از  6هزار نفر
مبادرت کرده است؟
 -6در پای�ان بای�د این س�ؤال مطرح ش�ود اگر
زمینه�ای تحت اختی�ار این س�ازمان فقط جهت
س�رمایهگذاری و از طریق مزایده واگذار میش�وند
چرا هتل بینالمللی و بخشی از پارک هرمز در قشم
و بخش�ی از پارک زیتون و استحصال دریا در شهر
درگهان و رستوران بانی و فرودگاه قدیم قشم بدون
مزایده در اختیار سرمایهگذاران قرار گرفته است؟

آغاز برداشت محصول
توتفرنگی ارگانیک
در مینودشت
شرق گلستان -خبرنگار کیهان:
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مینودشت
گفت :برداشت توتفرنگی س�الم و ارگانیک از
م�زارع کوهپای�های منطقه دوزی�ن و قلعه قافه
شهرستان مینودشت آغاز شد.
عیس��ی قربانی مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان
مینودش��ت ضمن اعالم مطلب فوق اف��زود :تاکنون
در مناطق کوهس��تانی و ش��یبدار شهرستان ،کشت
توتفرنگی رواج نداشت و از سال  89کشت ترویجی
در سطح کوچک آغاز شد و امسال در سطح حدود 3
هکتار در اراضی کش��اورزی بخش کوهسارات دوزین
توتفرنگی ارگانیک کشت شده است.
وی افزود :پیشبینی میشود که از سطح  3هکتار
حدود  9تن توتفرنگی برداشت شود.

چندی بعد با شروع جنگ تحمیلی علیرغم عالقه زیادش به یادگیری دانش،
جهاد را بر ماندن ترجیح داد .به جمع مجاهدان راه خدا پیوست تا در میدان جنگ
مشق عشق کند و در آزمون بندگی سربلند گردد.
سنش کم بود و همین امر مانع اعزامش بود ،اما روح بزرگش چنان شجاعتی
در وجودش ایجاد کرده بود که راه را برایش هموار ساخت .راهی میدان رزم شد .در
عملیات بستان مجروح شد اما هنوز زخمهایش التیام نیافته دوباره به جبهه رفت.
فرازی از وصیتنامه شهید:
شما را به خدا به رهنمودهای امام امت گوش فرا دهید زیرا سخنان امام نشأت
گرفته از کالم امام حس��ین (علیهالس�لام) است .پس این رهنمودها را سرمشق و
الگوی خود قرار دهید.
دیگر آن که شما را به خدا قلب امام امت را نرنجانید زیرا هرچه امام را برنجانید
ما را رنجاندهاید و امام زمان (عجلاهلل تعالی فرجهالشریف) را ناراحت کردهاید.
بسیجی شهید «مصطفی رئوفیمنش» ،سال  1344در اصفهان متولد شد و
در سال  1361در عملیات فتحالمبین به شهادت رسید.

رئیس جمهور در تمرین تیم ملی فوتبال

رئیس جمهور برای س�ومینبار در هش�ت سال گذش�ته با حضور در
اردوی تی�م ملی فوتبال ایران از نزدیک در جریان آمادهس�ازی این تیم
قرار گرفت.
محمود احمدی نژاد روز گذش��ته در آستانه دیدار حساس ایران برابر لبنان با
حضور در اردوی تیم ملی از وضعیت آمادهس��ازی بازیکنان این تیم آگاه شد .این
برای سومین بار است که محمود احمدی نژاد در اردوی تیم ملی فوتبال ایران حاضر
میشود .پیش از این وی یک بار در سال  2006و پیش از حضور تیم ملی در جام
جهانی آلمان در اردوی تیم ایران حاضر شد .پس از آن ،سال گذشته احمدینژاد
پیش از دیدار مهم ایران برابر کره جنوبی با حضور در زمین ش��ماره  2ورزش��گاه
آزادی با بازیکنان و کادر فنی تیم ملی به گفتوگو پرداخت.
خواندنی از ورزش ایران

*عباس جدیدی ،نایب قهرم�ان المپیک آتالنتا ،ظهر دیروز با حضور در
فدراس�یون کشتی برای انتخابات ریاست این فدراسیون مدارک خود را
ارائه و ثبت نام کرد.به غیر از جدیدی ،در روزهای گذشته امیررضا خادم،
محمدرضا یزدانی خرم ،عسگری محمدیان ،عبداهلل عزیزی و علی بدیع
برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون کشتی ثبت نام کرده بودند.
* در ادامه مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا دیروز مسابقات تیمی اسلحه فلوره
با حضور  12تیم برگزار شد که تیم ملی ایران با کسب یک پیروزی و یک شکست
در پایان از صعود به نیمهنهایی بازماند.تیم ملی ایران متشکل از شروین طلوعی،
علی ادهمی ،حامد صیاد قنبری در این مسابقات حاضر شد و در بازی نخست خود
توانس��ت مغولس��تان را  45بر  11از پیش رو بردارد و به جمع  8تیم صعود کند،
اما در این مرحله با شکست  42بر  29مقابل ژاپن از صعود به نیمهنهایی بازماند.
مسابقات تیمی اپه امروز برگزار میشود.

افتتاح چند طرح عمرانی در دانشگاه
رازی کرمانشاه توسط وزیر علوم

تعدادی از طرحهای عمرانی دانش�گاه رازی کرمانش�اه با
حضور وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری و استاندار کرمانشاه به
بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانش��اه ،صبح دیروز در س��فر
کامران دانش��جو به استان کرمانش��اه ،تعدادی از پروژههای عمرانی
دانش��گاه رازی کرمانشاه به بهرهبرداری رسید و از محصوالت دارویی
این دانشگاه رونمایی شد.
در این مراسم وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری پس از بازدید از مزار
شهدا و ادای احترام ،پروژههای دانشگاه رازی از قبیل سالن چند منظوره
ورزش��ی دانش��گاه با  2هزار و  666متر مربع مساحت که با صرف 16
هزار میلیون ریال هزینه احداث شده بود را افتتاح کرد.
در ادامه مراسم ،مجموعه ورزشی زمین فوتبال و دوومیدانی دانشگاه
رازی با زیربنای هزار متر مربع به بهرهبرداری رسید.
مجموعه استخر و سونای دانشگاه با اعتبار  25هزار میلیون ریال و
دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی به مساحت  5هزار
و  750متر مربع و مجموعه ورزش��ی چند منظوره دبیرستان وابسته
به دانشگاه از دیگر پروژههای افتتاح شده در دانشگاه رازی کرمانشاه
توسط وزیر علوم بود.

آموزش عوامل اجرایی انتخابات در اهواز

اهواز -خبرنگار کیهان:
بیش از 5هزار نفر از عوامل اجرایی یازدهمین دوره ریاست
جمهوری و چهارمین دوره ش�وراهای اسلامی در شهرستان
اهواز آموزش میبینند.
فرماندار اهواز با اعالم این خبر گفت :این تعداد شامل مسئوالن و
کاربران رایانه ،اعضای شعب انتخابات و نمایندگان فرماندار هستند که
با  80مورد وظیفه انتخاباتی ،قانون و آئیننامه انتخابات آشنا میشوند.
عبدالعزی��ز فدعمی اف��زود :طبق قانون انتخاب��ات وظایفی برای
اعضای شعب و نمایندگان فرماندار قبل از گرفتن رای ،در زمان شروع
رایگیری و بعد از اتمام زمان اخذ رای تعریف شده است که در این
کالسهای آموزشی به آنها پرداخته میشود.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان اهواز گفت :کاربران رایانه شعب
اخ��ذ رای نیز در دورههای توجیهی ،آموزشهای الزم را در خصوص
آموزش مراحل مکانیزه انتخابات فرا میگیرند.
وی ادامه داد :در این انتخابات  547شعبه اخذ رای در شهرستان
اهواز به جمعآوری آراء میپردازند و برای ش��عب اخذ رای ش��هری
دوکاربر رایانه پیشبینی شده است.
مهن��دس فدعم��ی با بیان اینک��ه امانتداری و عمل ب��ه قانون از
وظایف مهم مجریان انتخابات اس��ت اظه��ار امیدواری کرد :با تالش
همه دس��تاندرکاران انتخابات ،شاهد برگزاری انتخابات با شکوه و با
حضور پرشور مردم باشیم.

خرید بیش از نیمی از گندم کشور در خوزستان

اهواز  -خبرنگار کیهان:
بیش از یک میلیون و  200هزار تن گندم در سال زراعی جاری از
کشاورزان خوزستانی خریداری شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اعالم
این خبر گفت :بیش از نیمی از گندم خریداری ش��ده کش��ور در سال زراعی
جاری از استان خوزستان است ،درحالی که تاکنون  2میلیون تن گندم مازاد
بر نیاز کشاورزان کشور خریداری شده است.
محمد قاسمینژاد با بیان اینکه یک سوم گندم خریداری شده در بخش
دولتی طی سال گذشته نیز در استان خوزستان بوده است توضیح داد ،در سال
زراعی گذشته نیز  2میلیون تن گندم در سیستم دولتی کشور خریداری شد که
بیش از  640هزار تن گندم خریداری شده آن به استان خوزستان تعلق داشت.
وی با بیان این مطلب که خرید گندم در استان همچنان ادامه دارد ،اظهار
امیدواری کرد که این نسبت در سال جاری افزایش یابد.

