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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

محمد رویانیان در سمت مدیرعاملی پرسپولیس ابقا شد.
پس از جلسه دیروز هیات مدیره باشگاه پرسپولیس که در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، محمد رویانیان فعال به عنوان 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس باقی ماند تا بررسی های نهایی در هیات مدیره صورت بگیرد. پس از قوت گرفتن احتمال جدایی 
محمد رویانیان از پرسپولیس و انتخاب جعفر کامبوزیا، برخی واکنش های منفی به تغییر و تحوالت احتمالی صورت گرفت که 
با پیشنهاد محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به هیات مدیره پرسپولیس، سرانجام این تغییر و تحول منتفی شد تا رویانیان 
در پرس��پولیس بماند. رئیس مجمع پرسپولیس در این نشس��ت در راستای حفظ آرامش پرسپولیس، از هیات مدیره خواست 
رویانیان به فعالیتش ادامه دهد.  محمدجعفر کامبوزیا از این پس به عنوان عضو جدید هیات مدیره باشگاه پرسپولیس فعالیت 
می کند و مدیریت وی در این باشگاه منتفی است.در جلسه دیروز علی پروین و محمود خوردبین- که از گزینه های حضور در 
هیات مدیره پرسپولیس بودند، شرکت نداشتند. البته علی پروین به جلسه دعوت شده بود، اما محمود خوردبین حضورش در 
هیات مدیره کامال منتفی ش��د و دعوتی از او به عمل نیامده بود. رویانیان که اعالم کرده بود در نشس��ت هیات مدیره ش��رکت 
نمی کند، پس از این که متوجه ش��د خوردبین در نشس��ت حضور ندارد در جلسه حاضر شد. رویانیان پس از حضور در جلسه 
هیات مدیره به دلیل این که فرزندش آزمون کنکور داش��ت، نشس��ت هیات مدیره را ترک کرد تا سایر اعضا در غیاب رویانیان 

درباره موضوعات مهم این روزهای پرسپولیس بحث کنند. 
درخواست وزیر از سجادی

اما این پایان اتفاقات باشگاه پرسپولیس نبود؛ وزیر ورزش وجوانان پیرو نشست خود با مدیر عامل و هیات مدیره پرسپولیس 
از حمید سجادی خواست تا با بررسی و ارزیابی کارشناسانه افراد واجد شرایط برای حضور در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس 
انتخاب ش��وند. در قسمتی از نامه وزیر برای س��جادی آمده بود: »اینجانب ضمن حمایت وتالش برای توفیق همه باشگاههای 
ورزش��ی، همواره آرزو داش��ته ام که دو باش��گاه پرطرفدار پرسپولیس و اس��تقالل به عنوان الگوهای ارزشمند فوتبال کشور از 
درخشش الزم حرفه ای، فرهنگی و ایمانی برخوردار شوند. دراین راستا تاکید نموده ام در کمک به این دو باشگاه دریغ نشود و 
اساسا رشد باشگاههای ورزشی به عنوان رویکرد دنبال شود. لذا، ضمن اینکه با جدیت پیگیری نمایید، باید تصمیمات سریعتر 

و از منطق و کارشناسی الزم برخوردار بوده و اینجانب را از نتایج اقدامات مطلع کنید.«
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود در مس�ابقات 

قهرمانی جهان با نتیجه 3 بر صفر مغلوب روسیه شد.
 سیزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان زیر 19 سال جهان با 
حضور 20 تیم از پنجشنبه گذشته در مکزیک آغاز شده است که در دومین روز 
از این مس��ابقات تیم ملی والیبال نوجوانان کش��ورمان با نتیجه 3 بر صفر مقابل 

روسیه مغلوب شد.
 شاگردان ایرج مظفری در این مسابقه با نتیجه 3 بر صفر و امتیازات )25 - 
19(، )25 - 22( و )25 - 19( مقابل روسیه شکست خوردند.ملی پوشان نوجوان 
ایران در نخس��تین دیدار خود با نتیجه 3 بر 2 مقابل فنالند به پیروزی رس��یده 
بودند.شاگردان مظفری پس از یک روز استراحت، امروز در مسابقه سوم خود در 

مرحله گروهی به مصاف فرانسه می روند.

ترکیب جدید در هیات مدیره سرخپوشان
رویانیان مدیرعامل پرسپولیس باقی ماند

ملی پوش کشتی آزاد ایران در المپیک لندن گفت: حاضرم هر جا که 
کادر فنی بگوید کشتی بگیرم.

رضا یزدانی درباره عدم دعوتش به اردوی تیم ملی کشتی آزاد گفت: مشکلی 
از ای��ن باب��ت ندارم، با توجه به اینکه نفرات حاض��ر در انتخابی تیم ملی به اردو 

دعوت شده اند نباید توقعی داشته باشم.
 وی ادام��ه داد: تمرینات��م را به صورت اختصاص��ی دنبال می کنم و منتظر 
تصمیم کادر فنی هستم. مدارک پزشکی ام را ارائه کرده ام و هر کجا که کادر فنی 

بگوید حاضرم کشتی بگیرم.
ملی پ��وش وزن 96 کیلوی ایران در المپی��ک لندن که در یک قدمی مدال 
مصدوم ش��د با بیان اینکه به تمام کش��تی گیرانی که در انتخابی حضور داشتند 
احت��رام می گذارم گفت: به تمام نفرات حاض��ر در انتخابی احترام می گذارم، اما 
ش��رایط من، ش��رایطی خاص بود. حاال هم هر زمان ک��ه کادر فنی صالح بداند 

حاضرم در خدمت تیم ملی باشم و باز هم برای ایران افتخارآفرینی کنم.

گروه نخست تیم ملی دوومیدانی کشورمان برای 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا بامداد امروزراهی 

هند  شدند.
حسن تفتیان و رضا قاسمی در ماده 100 و 200 متر، 
هادی س��پهرزاد و عبدالجلیل توماج در دهگانه، محس��ن 
ربانی در پرش با نیزه، س��جاد هاشمی و احسان طهماسبی 
در 400 مت��ر، علیرضا مهر صفوت��ی در پرتاب وزنه و مریم 
طوس��ی در دوی 100 و 200 متر گروه نخست اعزامی به 
مسابقات قهرمانی آسیا هس��تند که بامداد امروزعازم هند 

 شدند.
روح اله عس��گری در 110 مانع، احمد فرود در 3000 
و 5000 متر، س��جاد مرادی و امیر مرادی در ماده 800 و 
1500 مت��ر، کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع، محمد ارزنده 
در پرش طول، ، کاوه موسوی و رضا مقدم در پرتاب چکش، 
محمد و محمود صمیمی در پرتاب دیسک، سپیده توکلی 
در هفتگانه و لیال رجب��ی در ماده پرتاب وزنه، 11 تیر ماه 

راهی این رقابت ها خواهند شد. 
بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 12 تا 16 تیرماه 

در پونای هند برگزار می شود.

ج�ام  رقابت ه�ای  از  ایس�تگاه  آخری�ن  در 
کنفدراس�یون ها برزیل و اس�پانیا بر س�ر کس�ب مقام 
قهرمان�ی نبرد می کنند ام�ا اروگوئ�ه و ایتالیا خواهان 

قرارگرفتن در پله سوم هستند.
پرون��ده رقابت های فوتبال جام کنفدراس��یون ها امش��ب 
در حضور هواداران پرش��ور برزیل در ش��رایطی بسته خواهد 
ش��د که طبق برنام��ه برزیل، فاتح پنج دوره ج��ام جهانی در 
ورزش��گاه مارکانا ریودوژانیرو میزبان اس��پانیا، مدافع قهرمانی 
جهان و اروپا اس��ت. برزیلی ها که س��ال آین��ده برگزارکننده 
جام جهانی 2014 هستند، با هدایت لوئیس فلیپه اسکوالری 
خواهان پیروزی در این میدان هس��تند.به باور ش��اگردان این 
مربی بزرگ، کسب عنوان نخست این جام می تواند مقدمه ای 
برای افتخار آفرینی های یک سال آینده »سلسائو« شده که در 
نهایت به قهرمانی س��ال آینده منتهی ش��ود.از طرفی اسپانیا 
پس از کس��ب دو قهرمانی متوالی اروپا و نیز فتح جام جهانی 
2010 تحت هدایت ویسنته دل بوسکه، مقام نخست این جام 
را برای تکمیل کردن ویترین افتخاراتش و یکه تازی در عرصه 
فوتب��ال جهان می خواهد. قبل از ای��ن مصاف دیدار رده بندی 

میان اروگوئه و ایتالیا در ورزشگاه فونته نووا انجام خواهد شد.

تیم بسکتبال جوانان ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی مقابل لیتوانی نتیجه را واگذار کرد.
 در ادامه یازدهمین دوره رقابت های بس��کتبال جوانان جهان که در ش��هر پراگ جمهوری چک در جریان اس��ت تیم ملی 
کشورمان در دومین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف لیتوانی، قهرمان دوره گذشته رفت که در نهایت نتیجه را 81 بر 40 
واگذار کرد. تیم لیتوانی در هر 4 کوارتر با نتایج 23 بر 10، 20 بر 6، 21 بر 9 و 17 بر 15 به برتری رس��ید و دومین برد خود را 
در این رقابت ها کسب کرد.در دیگر دیدار این گروه آرژانتین 76 بر 55 مقابل چک به برتری رسید.ملی پوشان کشورمان در دیدار 
نخس��ت خود آرژانتین را 84 بر و 73 شکس��ت دادند و دیشب در آخرین بازی دور مقدماتی به مصاف میزبان مسابقات جمهوری 

چک رفتند.

مجم�ع انتخاباتی فدراس�یون کش�تی روز هفدهم 
تیرماه سال جاری برگزار می شود.

بعد از ابط��ال ثبت نام مرحله قب��ل نامزدهای حضور در 
انتخابات ریاس��ت فدراسیون کشتی و دس��تور وزارت ورزش 
و جوان��ان ب��رای ثبت نام جدید از نف��رات متقاضی حضور در 
مرحله جدید این انتخابات این فدراسیون، قرار است انتخابات 
فدراسیون کش��تی در روز هفدهم تیرماه برگزار شود. سی ام 
آبانماه س��ال 1390 بود که با دس��تور عباس��ی وزیر ورزش و 

جوان��ان محمدرض��ا یزدانی خ��رم جای خ��ود را به حجت اهلل 
خطیب داد و حاال بعد از گذش��ت حدود 20 ماه از سرپرستی 
خطیب بر فدراسیون کشتی قرار است انتخابات این فدراسیون 
در روز هفدهم تیرماه سال جاری برگزار شود.در مرحله جدید 
ثبت نام کاندیداهای ریاس��ت فدراسیون کشتی، 13 نفر ثبت 
ن��ام کردند که محمدرضا یزدانی  خرم، حس��ن رنگرز، امیررضا 
خادم، عسگری محمدیان، عباس جدیدی و حجت اهلل خطیب 

از جمله کاندیداهایی مطرح ثبت نام کننده بودند.

شکست جوانان بسکتبالیست ایران مقابل قهرمان جهان

آمادگی یزدانی برای بازگشت
 به تشک کشتی

والیبالیست های نوجوان ایران
 آماده رویارویی با فرانسه

اعزام ملی پوشان دوومیدانی كشورمان 
به مسابقات قهرمانی آسیا

برزیل - اسپانیا، تقابل بزرگان 
فوتبال بر سر قهرمانی

زمان برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون كشتی 

در جبهه انس��ان پی به گناه��ان خود می برد. 
اینجا بعضی از افراد آگاه قبل از رسیدن به قبر خود 
قبری برای تنبیه خود آماده می کردند و گاه گاهی 
در آن داخ��ل ش��ده ب��ه فکر اعم��ال و رفتار خود 
می افتن��د و در انجام اطاعت از پروردگار و کارهای 
نیک مصمم تر می ش��وند. من تشخیص دادم راهی 
را که هم اکنون در آن قرار گرفته ام یعنی، آمدن به 
جبهه و از اسالم و کش��ور اسالمیمان دفاع کردن 
راهی بس صحیح و درست است چون عاشق جبهه 

از نوشته پاسدار شهید »حسین حاجی زمانی«
امیدوارم با شهادتم اسالم و خانواده ام را سرافراز كنم

بودم خود را به جبهه رساندم و این عمل از روی کمال، آگاهی و بینش اسالمی و 
اطاعت از رهبر عزیز بوده است و به این راهی که رفته ام افتخار می کنم.

ای مردم از شما می خواهم که وحدت کلمه و یکپارچگی خود را حفظ نموده 
پش��تیبان والیت فقیه باش��ید و اوامر او را از جان و دل بش��نوید و عمل کنید و 
مواظب حاالت معنوی خود باشید و بدانید اگر پشتیبان والیت فقیه نباشید شهدا 

با لباس خونین خود سد راهتان خواهند بود و جوابی در مقابل نخواهید داشت.
بعد از مرگم برایم دعا کنید و از خداوند برایم طلب آمرزش نمائید شاید باری 
از بارهای گناهانم کم ش��ود و خدا از سر تقصیراتم بگذرد و مرا به وسیله شما در 
صف شهدا قرار دهد و موجب کم شدن عذاب گناهانم شود... امیدوارم با شهادت 
خود اس��الم و خانواده ام را س��رافراز کنم. نماز جمعه، دعای کمیل و ندبه تشییع 

جنازه شهدا و عزای امام حسین فراموش نشود.
پاس��دار شهید »حس��ین حاجی زمانی« در اصفهان متولد شد و در عملیات 

کربالی چهار به شهادت رسید.

سرویس ورزشی-
س�تارگان والیبال ایران در تالش هس�تند امش�ب 

شگفتی دیگری را در لیگ جهانی رقم بزنند.
تیم ملی والیبال کش��ورمان امش��ب از ساعت 21:30  در 
دومین دیدار خود در ش��هر ساساری به مصاف ایتالیا می رود. 
ملی پوشان در شرایطی آماده برگزاری این بازی می شوند که 
در بازی نخست ش��گفتی بزرگی را خلق کردند و توانستند با 
نتیجه س��ه بر یک ایتالیا را شکست داده و سه امتیاز به جمع 
امتیازات خود اضافه کنند. تیم ملی والیبال ایران جمعه ش��ب 
در هفته پنجم رقابت های لیگ جهانی به مصاف ایتالیا رفت و 
پس از آنکه توانس��ت در ست نخست بانتیجه 25 بر 23 شب 
آبی پوش��ان ایتالیا را خراب کند در ست دوم نیز موفق شد با 
امتی��از 25بر22 قدرت خود را به حریف دیکته کند. در س��ت 
سوم ایتالیا 25 بر 22 یک ست را از ایران گرفت ولی در نهایت 
این ایران بود که با پیروزی در ست چهارم با امتیاز 32 بر 30 و 
در مجموع با امتیاز 3 بر 1 از سد تیم قدرتمند ایتالیا عبور کند. 
ایتالیایی ها پیش از این مس��ابقه ب��ا 15 امتیاز در صدر جدول 
گروهB قرار داشتند. ش��اگردان "بروتو" اصال نمی خواستند تا 
در خان��ه به تی��م تازه وارد ایران امتی��از بدهند. در مقابل تیم 
مل��ی والیبال ایران در حالی به مصاف حریف خود می رفت که 
تشدید آسیب دیدگی فرهاد قائمی دست والسکو را در آرایش 
ترکیب تیم بسته بود. سعید معروف، پاسور و کاپیتان تیم ملی 
والیبال ایران دو س��اعت پیش از آغاز مسابقه ایران و ایتالیا از 
ناحیه گردن دچار اسپاس��م ش��ده بود و با تالش پزشک تیم 

پیروزی باارزشی که تیم ملی در خاک ایتالیا بدست آورد

تالش ستارگان والیبال برای خلق شگفتی دیگر

س��یامک افروزی مصدومیت وی تا 70 درصد بهبود پیدا کرد 
تا به این بازی برسد.

ایران به یک قدمی آلمان رسید
تیم والیبال کش��ورمان با پیروزی مقاب��ل ایتالیا در لیگ 
جهانی 6 امتیازی ش��د و به یک قدمی آلمان رسید.روسیه که 
پیش از این در رده دوم جدول رده بندی این گروه قرار داشت 
ب��ا توجه به شکس��ت ایتالیا مقابل ای��ران و پیروزی 3 بر صفر 
مقابل کوبا، 16 امتیازی ش��د و جای ایتالیا را در صدر جدول 
گرفت. ایتالیا با 15 امتیاز دوم است و صربستان با 10 امتیاز در 

رتبه س��وم قرار دارد. آلمان با 7 امتیاز در رده چهارم قرار دارد 
و ایران نیز با 6 امتیاز در یک قدمی آلمان در رتبه پنجم گروه 
ایستاده است. کوبا نیز بدون امتیاز در قعر جدول رده بندی این 

گروه قرار گرفته است.
تمجید والسکو از ملی پوشان والیبال

والس��کو س��رمربی تیم ملی در نشس��ت خب��ری دیدار 
نخس��ت تیم های ایران و ایتالی��ا در لیگ جهانی 2013 گفت: 
آنچه من همیش��ه به بازیکنانم در هر شرایطی تاکید می کنم، 
این اس��ت که هیچگاه و در هیچ ش��رایطی تسلیم نشوند و به 

مبارزه خود ادامه دهند. در این بازی بازیکنانم به خوبی به این 
موضوع توجه داش��تند و با روحیه کامل مبارزه با حریف شان 
را ت��ا آخرین دقیقه ادامه دادند.س��رمربی تی��م ملی والیبال با 
تاکید توانایی های "زایتس��ف"، بازیکن تیم ملی والیبال ایتالیا 
خاطرنش��ان کرد: حتی وقت��ی این بازیکن وارد زمین ش��د و 
جری��ان بازی و تیم ایران را تح��ت تاثیر توانایی های خود قرار 
داد، بازیکنانم به مبارزه خود ادامه دادند و هرگز تسلیم نشدند. 
این خواسته همیش��گی من از بازیکنان است که در این بازی 

خوب به آن توجه داشتند.
بازتاب پیروزی تیم ملی 

ام��ا پیروزی تیم ملی والیبال برابر ایتالیا بازتاب بس��یاری 
داش��ت. در یکی از این موارد س��ایت لیگ جهانی والیبال در 
گزارش��ی نوش��ت: ایران در یک بازی فوق العاده و ش��گفت آور 
ایتالیا را با نتیجه 3 بر یک شکست داد و دومین پیروزی پیاپی 
خود در مسابقات لیگ جهانی را به دست آورد. این گزارش به 
حضور پرش��ور تماشاگران ایرانی در ورزشگاه شهر مودنا اشاره 
کرد و افزود: جمعیت پرنشاط، شاد و پر سر و صدای ایرانی از 
ایتالیا و خارج این کشور برای حمایت از تیم خود به ورزشگاه 
آمده بودند.این گزارش ،سرویس هاو دریافت های خوب والیبال 
ایران و آبشار های قوی موسوی را عاملی تاثیرگذار در پیروزی 
تیم کش��ورمان دانست.س��ایت لیگ جهانی والیبال همچنین 
به تش��ویق »خولیو والسکو« س��رمربی والیبال ایران از سوی 
تماش��اگران ایتالیایی اش��اره ک��رد و گفت وی پی��ش از این 

سرمربی والیبال مردان و زنان ایتالیا بوده است. 

محرومیت احتمالی در انتظار 3 بازیکن و یک سرمربی 
رئیس کمیته تخلفات فوتبال ایران گفت: عملکرد چند بازیکن و یک مربی 
زیر سوال است و در حال بررسی وضعیت این نفرات هستیم. سه بازیکن و یک 
س��رمربی در خطر محرومیت از حضور در لیگ برتر س��یزدهم قرار دارند. اگر 
برخی مسایل در مورد آنها اثبات شود امکان دارد که این 4 نفر حق حضور در 

لیگ برتر را نداشته باشند. 
کمک 4 میلیاردی وزارت ورزش به استقالل و پرسپولیس

وزارت ورزش و جوان��ان ب��رای کم��ک به دو باش��گاه بزرگ اس��تقالل و 
پرس��پولیس به زودی چهار میلیارد تومان به این دو باشگاه پرداخت می کند 
که سهم هر یک دو میلیارد تومان است.این مبلغ در حال حاضر مصوب شده 
و در مرحله اخذ مجوزهای الزم برای پرداخت است تا طی چند روز آینده به 
حس��اب استقالل و پرسپولیس واریز ش��ود.در آغاز فصل نقل و انتقاالت لیگ 
برتر فوتبال تاکنون، مدیران دو باشگاه سرخ و آبی پایتخت از بی پولی باشگاه 
خود گالیه داش��تند و از وزارت ورزش خواس��ته بودند که به آنها کمک مالی 

کند.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت ذوب آهن

روح اهلل عرب با عقد قراردادی دو ساله به ذوب آهن اصفهان پیوست.این 
بازیکن فصل قبل در صنعت نفت آبادان بازی می کرد و از فوالد خوزستان نیز 
پیشنهاد داشت. همچنین قاس��م حدادی فر بازیکن فصل گذشته ذوب آهن 
که از پرس��پولیس تهران پیشنهاد داشت، قراردادش را یک فصل دیگر با این 

تیم تمدید کرد.
برگزاری بازی های سوریه در ایران

دبیر کل کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در نامه ای به مه��دی محمد نبی، 
دبی��رکل فدراس��یون فوتبال ایران، برنامه ادامه بازیه��ای تیم ملی ایران را در 
رقابتهای مقدماتی جام ملتهای آس��یا استرالیا 2015 اعالم کرد. در این نامه 
آمده است که بر اساس توافق قبلی صورت گرفته بازیهای تیم ملی سوریه ) که 
میزبان است( در تهران و در ورزشگاه دستگردی انجام خواهد شد و فدراسیون 
فوتبال ایران س��ه بازی تیم ملی سوریه را برگزار خواهد کرد. سوریه در گروه 

اول با تیم های اردن، عمان و سنگاپور همگروه است.
افشین به سپاهان پیوست

آرش افشین که زمزمه های حضورش در باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
به گوش می رس��ید و حتی صحبت هایی نیز درباره لژیونر شدنش مطرح شده 
بود، س��رانجام با قراردادی یک ساله به سپاهان پیوست تا فصل آینده در این 

تیم توپ بزند.
خلعتبری در امارات ماندنی شد

مدیران عجمان با بازگش��ت خلعتبری به تیم فوتبال س��پاهان مخالفت 
کردند. خوروش، سرپرست تیم فوتبال سپاهان برای متقاعد کردن نظر مدیران 
باشگاه عجمان برای صدور رضایت نامه خلعتبری به عجمان رفته اما جلسه اش 
با مدیران باش��گاه عجمان چندان نتیجه بخش نب��وده و به احتمال قوی این 

بازیکن در فصل آینده برای تیم اماراتی توپ خواهد زد.
برکناری کمک داور سابق از کمیته داوران

پ��س از ای��ن که محمد فنایی و رضا غیاثی در اعت��راض به وضعیت اداره 
کمیت��ه داوران از عضویت کمیته  داوران فدراس��یون فوتبال اس��تعفا دادند، 
اس��ماعیل صفیری کمک داور سابق فوتبال کشورمان هم از این کمیته  کنار 

گذاشته شد. 
شکایت ذوب آهن از بازیکن جدید پرسپولیس 

باشگاه ذوب آهن اصفهان از پیام صادقیان به دلیل پیوستن به پرسپولیس 
به فدراسیون فوتبال شکایت کرد. صادقیان هافبک – مهاجم جوان تیم فوتبال 
ذوب آهن عصر جمعه پس از توافق نهایی با مس��ئوالن باش��گاه پرس��پولیس 

ضمن عقد قرارداد، به این تیم پیوست.
آندو خارج نرود، به استقالل برمی گردد 

س��رژیک تیموریان درباره مذاکرات آندرانیک تیموریان با استقالل گفت: 
من خودم با آقای فتح اهلل زاده امروز جلسه ای خواهم داشت. می خواهیم در آن 
جلسه صحبت های اولیه را انجام دهیم. آندرانیک از سه تیم خارجی پیشنهاد 
دارد و اگر با آن ها به توافق نرسد به استقالل می پیوندد. این مسئله شاید یک 

هفته تا 10 روز زمان ببرد.
یاوری گزینه اصلی سرمربیگری ذوب آهن 

فیض بخش��یان عضو هیات مدیره باش��گاه ذوب آهن اصفهان با اشاره به 
اینکه یاوری کاندیدای اول هدایت تیم فوتبال این باشگاه است اما گزینه آخر 
نیست، از مشخص شدن سرمربی باشگاه ذوب آهن طی امروز و فردا خبر داد. 

معاون وزیر نی�رو در امور برق و انرژی با بیان 
اینکه دستورالعمل صادرات برق بخش خصوصی 
آماده شده گفت: به احتمال زیاد بخش خصوصی 
از اواخر تیرماه جاری فعالیت خود را برای صادرات 

آغاز می کند.
محم��د بهزاد در گفت وگو ب��ا خبرگزاری فارس در 
خصوص تدوین آیین نامه صادرات برق بخش خصوصی 
افزود: آیین نامه صادرات برق بخش خصوصی آماده شده 
و در حال ابالغ است تا تمام صادرات برق دولتی به تدریج 

به بخش خصوصی سپرده شود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه با بسیاری از شرکت های 
خصوصی ما تفاهمنامه را امضا کرده ایم که این شرکت ها 
به س��ایر کشورها بروند و تفاهمنامه را با طرف خارجی 
امضا کنند و اطالع بدهند که صادرات برق با کمک آنها 

آغاز می شود.
بهزاد در پاس��خ به این سوال که این صادرات از چه 
زمانی آغاز می ش��ود و آی��ا قیمت های آنها باالتر از نرخ 
برق دولتی اس��ت گفت: به هرحال یک حداقلی وجود 
دارد و بحث عرضه و تقاضا و مس��ائل انرژی بین المللی 

در آن مطرح است.

مع��اون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: دولت 
تقریبا آماده است و در حال حاضر دستورالعمل صادرات 
برق بخش خصوصی آماده ش��ده و باید در تیرماه ابالغ 

شود تا بخش خصوصی هم فعالیت خود را آغاز کند.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا می توان گفت از 
اواخ��ر تیرماه جاری صادرات برق بخش خصوصی آغاز 
شود گفت: در واقع باید بخش خصوصی برود با کشورهای 
دیگر تفاهمات را انجام دهند و از نظر ما کار تمام است و 
دولت کار ترانزیت را انجام می دهد تا صادرات انجام شود.
بهزاد در پاس��خ به این سوال که در اصل با این کار 

تحریم ه��ا را به راحتی دور می زنیم گفت: بخش دولتی 
از لحاظ تحریم ها مشکل دارد ولی بخش خصوصی این 
مش��کل را ندارد و می تواند به راحتی پول صادرات برق 

را تحویل بگیرد.
وی ادامه داد: با این کار در اصل می توانیم تحریم ها 

را دور بزنیم و این شرایط را مدیریت کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه شما 
بازنشسته شده اید اگر به عنوان یک فرد قدیمی در حوزه 
صنعت برق پیشنهاد وزیر نیروی دولت یازدهم شود قبول 
می کنید یا خیر گفت: بعدا همه چیز مشخص می شود.

معاون وزیر نیرو:

صادرات برق توسط بخش خصوصی به زودی انجام می شود

س�ازمان خصوصی سازی، س�هام 16 شرکت 
دولت�ی را در نخس�تین ماه تابس�تان روانه میز 

فروش می کند.
257 میلیون و 40 هزار سهم شرکت فرش ایران 
معادل 100 درصد سهام، 8 میلیون و 3 هزار و 380 
سهم شرکت کشت و صنعت شهید بهشتی، 64 هزار 
و 786 سهم ش��رکت خدمات مهندسی برق مشانیر 
معادل 53/94 درصد سهام، 90 میلیون سهم شرکت 
توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش شامل 100 
درصد سهام در تیر ماه سال جاری از طریق فرابورس 

واگذار می شود.
همچنین 303 میلیون و 909 هزار سهم شرکت 
حمل و نقل بین الملل��ی خلیج فارس معادل 87/08 
درصد سهام در بورس و 2 میلیون  و 400 هزار سهم 
پتروشیمی هگمتانه معادل 32 درصد سهام، 6 میلیارد 
و 229 میلیون و 616 هزار سهم 8 شرکت ایران ایرتور 

معادل 6/34 درصد سهام و 219 میلیون و 628 هزار 
سهم ش��رکت صنعتی و تولیدی دیزل سنگین ایران 
مع��ادل 93/6 درصد س��هام تیر ماه س��ال جاری در 

فرابورس فروخته خواهد شد.
براس��اس این گزارش: 100 درصد ارزش نیروگاه 
برق شهید مفتح، 40 درصد سهام مدیریت تولید برق 
شهید مفتح، 100 درصد سهام نیروگاه صوفیان، 100 
درصد ارزش نیروگاه سلطانیه زنجان و 40 درصد سهام 
مدیریت تولید نی��روی برق زنجان در مدت زمان یاد 

شده از طریق مزایده عرضه می شود.
همچنین 21 میلیون و 800 هزار س��هم شرکت 
گسترش صنایع بلوچ معادل 100 درصد سهام، 490 
س��هم شرکت تولید و بهره برداری س��د و نیروگاه دز 
معادل 49 درصد سهام و 620 سهم شرکت پشتیبانی 
س��اخت و تهیه کاالی نفت تهران معادل 100 درصد 

سهام ماه جاری روانه میز فرابورس می شود.

سخنگوی شرکت توانیر با تشریح دالیل قطع 
گسترده برق در یک شهرک مسکونی نفتی در 
آب�ادان اعالم کرد: توانی�ر آمادگی خود را برای 

تأمین برق این شهرک نفتی اعالم کرده است.
بیژن قاس��می در گفت و گو ب��ا مهر درباره دالیل 
قطع 24 ساعته برق در برخی از شهرک های مسکونی 
آبادان، گفت: قطع برق مربوط به یکی از شهرک های 
مجموعه وزارت نفت در منطقه آبادان است که متولی 
اصلی تأمین و توزیع برق این شهرک مسکونی وزارت 

نفت است.
سخنگوی توانیر با اعالم اینکه این شهرک مسکونی 
به نام »بهار« تحت پوشش شبکه برق سراسری کشور 
ق��رار ندارد و وزارت نفت به صورت مس��تقل برق این 
شهرک مسکونی را تأمین می کند، تصریح کرد با وجود 
این توانیر و ش��رکت توزیع برق خوزستان با توجه به 
طوالنی ش��دن مدت زمان قطع برق پیگیری هایی از 

مجموعه وزارت نفت انجام داده اند.

این مقام مسئول با تأکید بر اینکه مسئوالن وزارت 
نفت علت قطع 24 ساعته برق در این شهرک مسکونی 
نفتی را قطع یک کابل به دلیل انجام عملیات حفاری 
و گودبرداری عنوان کرده اند، اظهار داش��ت: از این رو 
ش��رکت توزیع برق منطقه خوزستان آمادگی خود را 
به منظور تأمین برق مشترکان این شهرک مسکونی 

تا زمان رفع مشکالت فنی اعالم کرده است.
قاس��می با یادآوری اینکه قطع 24 ساعته برق در 
این ش��هرک مس��کونی به هیچ وجه به دلیل کمبود 
برق نیست، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی با وجود 
افزایش مصارف برق به ویژه توسط مشترکان خانگی 

و تجاری اما ذخیره مطمئن در اختیار داریم. 
بنابراین گزارش: رس��انه های محلی منطقه آبادان 
اعالم کرده اند: قطعی برق در منطقه شرکتی ایستگاه 
هشت آبادان به 24 ساعت رسیده است به طوری که 
از پنج شنبه شب برق منطقه کوی بهار ایستگاه هشت 

آبادان قطع شده است.

سهام 16 شركت دولتی در بورس
 و فرابورس عرضه می شود

توانیر علت قطع طوالنی برق
 درشهرک مسکونی بهار آبادان را اعالم كرد

مع�اون آموزش�ی جهاد دانش�گاهی صنعتی ش�ریف 
از راه ان�دازی و آغ�از فعالی�ت دپارتم�ان آموزش ه�ای 
مستندس�ازی و تولید منابع آموزش�ی چند رسانه ای در 

جهاد دانشگاهی صنعتی شریف خبر داد.
به گزارش روابط عمومی جهاد دانش��گاهی صنعتی شریف، 
مرتض��ی پرهیزکار معاون آموزش��ی این واحد ب��ا اعالم آغاز به 
کار فعالیت دپارتمان آموزش  های مستندس��ازی  گفت: آموزش 
مستندسازی طرح های بزرگ صنعتی، تهیه مالتی مدیای معرفی 
طرح ها، دس��تاوردها و رویدادهای صنعتی و فناوری، تولید مواد 
آموزش��ی چند رس��انه ای و محتوای الکترونیک��ی، تکنیک ها و 
روش های مستندسازی از قبیل کارگردانی، تدوین، تصویربرداری و 
فیلمنامه نویسی از جمله دوره های آموزشی این دپارتمان می باشد.
وی افزود: تولیدات چند رس��انه ای معاونت آموزش��ی جهاد 
دانش��گاهی صنعتی ش��ریف با ه��دف مستندس��ازی و انتقال 
تجربی��ات متخصصان کش��ور در حوزه های مختلف و به منظور 
افزایش مهارت ها و توانمندی های شغلی  و حرفه ای دانشجویان، 
متخصص��ان و ش��اغالن بخش های مهندس��ی و صنعتی انجام 

می شود.
پرهیزکار تصریح کرد: بهره مندی و اس��تفاده از تجربه ای که 
حاصل بیش از سه دهه فعالیت علمی، آموزشی و پژوهشی جهاد 
دانشگاهی صنعتی شریف و واحدهای دیگر جهاد دانشگاهی است، 
برگزاری ساالنه جشنواره ملی فیلم های صنعتی، ارتباط سازمان 
یافته با مستندسازان باتجربه علمی و صنعتی کشور، ارائه خدمات 
تخصصی به مشتریان پس از تولید آثار و آشنایی نزدیک با همه 
ظرفیت های موجود در کشور در زمینه فیلم های مستند صنعتی 
از جمله امتیازهایی است که مرکز »مستندسازی و تولید منابع 
آموزشی چند رسانه ای« معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی صنعتی 

شریف از آن برخوردار است.

جهاد دانشگاهی اعالم کرد
راه اندازی دپارتمان آموزش مستندسازی 

در صنعتی شریف

چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی ایران 
و جراحی پالس�تیک صورت با حضور چهره های 
مطرح داخل و خارج کشور 17 تا 19 مهرماه امسال 
در مرکز همایش های رازی تهران برگزار می شود.

دکتر ابوالحس��ن قیصری دبیر انجمن راینولوژی 
ایران با اعالم این خبر گفت: در این کنگره یافته های 
جدید علمی و تجربی در زمینه اعمال جراحی بینی و 

صورت ارائه خواهد شد.
وی افزود: در چهارمین کنگره بین المللی راینولوژی 
ایران همچنین پیش��رفت های نوین آندوس��کوپی در 
زمینه بیماری های بینی و س��ینوس ها و دسترس��ی 
هر چه بیش��تر به تومورهای نواحی قاعده جمجمه و 
اطراف کره چشم از سوی دانشمندان برجسته داخلی و 
خارجی مورد تبادل نظر و گفت وگو قرار خواهد گرفت.

دکتر قیصری اظهار داشت: با توجه به پیشرفت های 
علم راینولوژی )جراحی های بینی و سینوس( و جراحی 
پالستیک صورت طی سال های اخیر از آنجا که پزشکان 
ایرانی توانسته اند،  همگام با این پیشرفت ها، دانش خود 
را از بع��د علمی و عملی به روز کنند،  پیش��رفت های 
زی��ادی در این عرصه داش��ته اند که برپایی چهارمین 
کنگره راینولوژی ایران در راستای ارائه دستاوردهای 

پزشکان داخل کشور در قالب ارائه سخنرانی و برپایی 
کارگاه ه��ای آموزش��ی به منظور تب��ادل تجربیات با 

پزشکان خارج کشور است.
وی گفت: روش های غیر جراحی کاهش و اصالح 
چی��ن و چ��روک ص��ورت از قبیل تزری��ق بوتاکس، 
شیوه های صحیح تزریق بوتاکس، کاربردهای بوتاکس 
در نواحی مختلف ص��ورت و عوارض احتمالی آن در 
صورت تزریق ناصحیح نیز طی این کنگره به بحث و 

تبادل نظر گذاشته خواهد شد.
وی از فیلره��ا )پرکننده ها( ب��ه عنوان یکی دیگر 
از محورهای این کنگره س��ه روزه ن��ام برد و تصریح 
کرد: همچنین تزریق چربی و ژل به عنوان رایج ترین 
پرکننده های نواحی صورت و معرفی انواع ژل های مجاز 
و عوارض ژل های غیرقابل جذب در کنار به کارگیری 
لی��زر و تزریق چربی به منظور اصالح چین و چروک 

صورت ارائه خواهد شد.
دبیر انجمن راینولوژی ایران خاطرنش��ان س��اخت: 
اعم��ال جراح��ی در زمینه ه��ای پلک، لیف��ت صورت 
)کشیدگی پوست(، لیفت پیشانی و ابرو، پروتزهای ناحیه 
گونه و چانه، اعمال جراحی فک به منظور بازس��ازی و 
زیبایی فک از دیگر مباحث این کنگره را تشکیل می دهد.

17 تا 19 مهر برگزار می شود

كنگره راینولوژی ایران و جراحی پالستیک صورت
رشت- خبرنگارکیهان:

نخس�تین خوش�ه های برنج در شهرس�تان 
لنگرود مشاهده شد.

مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان لنگرود با اعالم 
این خبر اظهار داشت: نخستین خوشه های برنج رقم 
محلی جمشیدجو در روستاهای سالکویه این شهرستان 

مشاهده شده است.
رمضان بهشتی اضافه کرد: شهرستان لنگرود دارای 
9 هزار و 100 هکتار اراضی شالیزاری است که یکهزار 
و 200 هکتار آن به صورت مکانیزه کشت شده است.

رشت- خبرنگار کیهان:
اس�تاندار گیالن که به دنبال انحالل شورای 
اسالمی رشت با حکم هیأت عالی تخلفات وزارت 
کش�ور کفیل این شورا شده است، »محمد علی 

ثابت قدم« شهردار این شهر را برکنار کرد.
کیهان هاشم نیا اس��تاندار گیالن پیش از سر کار 
آمدن ش��ورای جدید، طی حکمی میرنوید حق جو را 
به عنوان سرپرست جدید شهرداری رشت انتخاب کرد.

نخستین خوشه های برنج درلنگرود 
از دل خاک سر بر آورد

استاندار گیالن 
شهردار رشت را بركنار كرد

رشت-خبرنگار کیهان:
نماینده ویژه رئیس جمهور در امور چای از افزایش 
14 برابری خرید بدون یارانه برگ سبز چای خبر داد.

کیهان هاش��م نیا که در س��تاد راهبردی چای سخن 
می گفت با اعالم این خبر اظهار داشت: یکهزار و 534 تن 
برگ س��بز چای در سال جاری از چایکاران به صورت آزاد 
خریداری ش��ده که این مقدار 14 برابر مدت مش��ابه سال 

قبل است.
وی با اشاره به اینکه این مقدار برگ سبز چای توسط 
6 کارخانه خریداری شده که بزودی به 24 کارخانه افزایش 
خواهد یافت گفت: این رش��د نشان از آینده روشن اقتصاد 
ب��ازار چای اس��ت چرا که اگر این اقتص��اد از حالت خرید 
تضمین��ی خارج ش��ود پرداخت مطالبات ب��ا وقفه مواجه 

نمی شود.
اس��تاندار گی��الن در ادام��ه اذع��ان داش��ت: تاکنون 
90میلیارد ریال از مطالبات چایکاران پرداخت شده است 
در حالیکه در مدت مشابه سال گذشته حتی یک ریال از 

این مطالبات به دست چایکاران نرسیده بود.
هاش��م نیا اضافه کرد: باید تالش کرد تا همه مطالبات 
چای��کاران به موقع پرداخت ش��ود و در این زمینه از همه 

توان خود بهره می گیریم.

افزایش 14 برابری
 خرید بدون یارانه برگ سبز چای

شهرکرد-خبرنگارکیهان:
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری گفت: س�ازمان ملل 
شعار امسال  سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر را »خوشی زندگی 
را در سالمت جست وجو کن نه در موادمخدر« اعالم کرده است.

 س��رتیپ پاسدار اسرافیل جعفری افزود: همه دست اندرکاران امر 
مبارزه با موادمخدر در کشور نیز تالش خود را معطوف به تحقق این 
ش��عار و ایجاد جامعه ای س��الم و عاری از اعتیاد کرده اند اما تردیدی 
وجود ندارد که برای رسیدن به این اهداف راهی جز حضور و همراهی 

مردم در امر مبارزه با موادمخدر وجود نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: مردم با کسب آگاهی و دانش  پیرامون ابعاد مختلف 
این معضل و کمک به ترویج آموزش ها بویژه در حوزه پیش��گیری از 

اعتیاد  می توانند بیشترین سهم را داشته باشند.
جعفری ادامه داد: در شرایط فعلی که شاهد ورود موادمخدر جدید 
صنعتی با تخریب بسیار باال و در اشکال و انواع موادمخدر آن هستیم 
مس��ئولیت و نقش خانواده ها بسیار حساس و تاثیرگذار خواهد بود و 
خانواده ای می تواند فرزندان س��الم و ب��ه دور از گرایش به موادمخدر 

داشته باشد که دانش و آگاهی الزم را کسب کرده باشد.

سرویس شهرستان ها-
در س�الروز بمب�اران ش�یمیایی سردش�ت اولین خانه 
داوطلب تخصصی ویژه جانبازان در این شهرستان افتتاح 

شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان داوطلبان هالل احمر، سردشت 
اولین شهر جهان است که هدف بمباران شیمیایی قرار گرفت. بنابراین، 
تعداد قربانیان سالح های شیمیایی در این شهرستان باالست. همزمان 
با س��الروز بمباران شیمیایی سردشت توسط رژیم بعث عراق، اولین 
خانه داوطلب تخصصی ویژه جانبازان در این شهرس��تان افتتاح شد. 
هدف از راه اندازی این خانه، کمک به مش��کالت درمانی و معیش��تی 

جانبازان اعالم شده است.

شعار امسال سازمان ملل متحد:
خوشی در سالمتی است نه موادمخدر

افتتاح خانه تخصصی جانبازان
 در سردشت

رئیس س�ازمان آموزش و پرورش اس�تثنایی کشور با 
بیان اینکه پیش دبس�تانی جزو آموزش رس�می اجباری 
گروه کم توان ذهنی محس�وب می شود، گفت: کتاب های 
درسی دانش آموزان پایه اول دبستان دوره کم توان ذهنی، 

امسال تغییر می  کند.
نامدار عبداللهیان، معاون وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو 
ب��ا فارس به برنامه های آموزش و پرورش اس��تثنایی با توجه به 
ساختار جدید آموزشی اشاره کرد و گفت: در این سازمان برای 
بحث محتوای آموزش��ی دو نوع فعالیت داریم که ش��امل تولید 

محتوا و مناسب سازی است.
وی اف��زود: برای بخش��ی از دانش آموزان اس��تثنایی  مانند 
نابینایان و ناش��نوایان، محتوای آموزش��ی مانند محتوای کتب 
درس��ی دانش آموزان عادی اس��ت و تنها مناسب سازی صورت 
می گیرد تا دانش آموزان آموزش و پرورش اس��تثنایی بتوانند از 

محتوای آموزشی استفاده کنند.
رئیس س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنایی کشور با اشاره 
به این نکته که پیش دبس��تانی  هم جزو آموزش رسمی اجباری 
گروه کم توان ذهنی محس��وب می شود، گفت: ما در تغییر کتب 
درسی بخش کم توان ذهنی یک سال از آموزش و پرورش عادی 
عقب تر هستیم که آن هم به دلیل پایه پیش دبستانی است اما در 
بخش سایر گروه های دانش آموزان با نیازهای ویژه، مانند آموزش 

و پرورش عادی هستیم.

نامدار عبداللهیان خبر داد
تغییر کتاب های درسی اول دبستان 

کم توان های ذهنی

کاشان- خبرنگار کیهان:
معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی خواستار 
ترویج مفاهیم نهج البالغه در حوزه های علمیه برای طالب علوم 

دینی شد.
حجت االس��الم والمسلمین حمید محمدی در بازدید از نخستین 
مدرسه شبانه روزی حفظ یک ساله نهج البالغه کشور در کاشان اظهار 
داشت: برای ترویج حفظ نهج البالغه در جامعه باید از راه ها و روش های 

مختلف از جمله ترجمه و مفاهیم نهج البالغه استفاده کرد.
وی ب��ا اش��اره به رهنموده��ای رهبر معظم انق��الب برای حفظ 
نهج البالغه خطاب به رهپویان علوی که به تازگی کار یک ساله حفظ 
نهج البالغه را در مدارس ش��بانه روزی آغاز کرده اند، گفت: ش��ما باید 
فرصت فراگیری و بهره مندی از کالم موالی متقیان را مغتنم شمارید.
مدیرعامل موسسه فرهنگی قرآنی امیرالمومنین)ع( کاشان هم با 
اشاره به آغاز فعالیت مدارس شبانه روزی حفظ یک ساله نهج البالغه 
بیان داشت: دوره آزمایشی از ابتدای تیرماه آغاز شده که به مدت یک 
ماه ادامه دارد و داوطلبان در دوره آزمایشی باید دو بخش از نهج البالغه 

را به صورت روزانه حفظ کنند.
حجت االس��الم والمسلمین مجتبی حسن زاده با بیان این که این 
دوره همراه با کالس های ترجمه و تفسیر، فصاحت، اخالق و برنامه های 
اردویی و فرهنگی است، عنوان کرد: در پایان دوره آزمایشی از داوطلبان 
آزمون کتبی و شفاهی گرفته می شود و افرادی که حد نصاب نمره را 

کسب کنند وارد دوره حفظ یک ساله نهج البالغه می شوند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:
مفاهیم نهج البالغه در حوزه های علمیه 

باید ترویج شود


