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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
رئی�س کمیته انضباطی فدراس�یون فوتبال از 
پابرجا بودن حکم ممنوعیت فعالیت باش�گاه های 

بدهکار در لیگ امسال خبر داد. 
اس��ماعیل حس��ن زاده گفت: مجوز جدی��دی برای 
فعالی��ت باش��گاه های بدهکار صادر نش��ده و حکمی که 
قبال داده بودیم، همچنان پابرجاس��ت. بنابراین س��ازمان 
لی��گ از فعالی��ت باش��گاه های بدهکار در فص��ل آینده 
جلوگیری می کند. وی در پاس��خ به اینکه با تمام ش��دن 
مهلت بدهکاران، باش��گاهی مانده که برای بدهی هایش 
تعیین تکلیف نکرده باش��د، اظهار داش��ت: سازمان لیگ 
هنوز لیس��تی را به ما نداده است. البته پرداخت بدهی ها 
مهلت و زمان ندارد و همیش��ه هست. می دانم که برخی 
باش��گاه ها اقداماتی داش��ته اند. بعض��ی از آنها بدهی ها را 
داده و برخ��ی هم بخش��ی از آنها را پرداخت کردند. خبر 
نهایی را س��ازمان لیگ به ما اعالم می کند. رئیس کمیته 
انضباط��ی در واکنش به اینکه پس مهلت تعیین ش��ده 
برای بدهکاران به چه معناس��ت و قب��ول دارد نمی توان 
تصور کرد سازمان لیگ مانع حضور تیمی در لیگ برتر به 
خاطر بدهی ش��ود، گفت: آن مهلت تعیین شده به نوعی 
از طرف س��ازمان لیگ بود که چون جمعه و پنج ش��نبه 

جوان�ان  و  ورزش  وزارت  م�رزی  ب�رون  ش�ورای 
ب�ا اع�زام تیم ه�ای کش�تی آزاد و فرنگ�ی ای�ران به 
جام های زیلکوفس�کی و پیتالسینسکی مخالفت کرد؛ 
تورنمنت هایی که برای کشتی ایران پیش از حضور در 

رقابتهای جهانی حیاتی به نظر می رسند.
بار دیگر اعزام تیم های کش��تی با مخالفت ش��ورای برون 
مرزی مواجه ش��ده است؛ ش��ورایی که مشخص نیست افراد 
صاح��ب رای و نظ��ر در آن تا چ��ه حد در ریز مس��ائل فنی 
رشته های مختلف ورزشی تخصص دارند. از ابتدای سال 92 
تاکنون تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی )نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن( به هیچ تورنمنت معتبر بین المللی اعزام نشده اند 
)به جز تیم کش��تی آزاد بزرگساالن که با دعوت آمریکایی ها 
و به خرج آن ها برای رقابت “روز جهانی کش��تی” به نیویورک 
س��فر کرد و تیم منتخب اس��تان مازندران ک��ه با هزینه این 
اس��تان به جام علی اف روسیه رفت( اما سایر اعزام ها لغو شد. 
در حال��ی که تنها دو ماه به رقابت های جهانی کش��تی باقی 
مانده اس��ت و قرار بود که برخی از نفرات اصلی تیم های ملی 

در دو جام زیلکوفس��کی و پیتالسینس��کی ب��ا قوانین جدید 
کش��تی محک بخورن��د و خود را برای رقابت های بوداپس��ت 
آماده کنند، این دو اعزام هم با مخالفت روبه رو ش��ده اس��ت. 
در واقع ش��ورای برون مرزی با تصمیماتش کشتی را پیش از 
مس��ابقات جهانی خلع سالح کرده است. رقابت های نوجوانان 
قهرمانی آسیا هم نزدیک است اما اعزام به تورنمنت های این 
رده س��نی هم با مخالفت ش��ورای برون مرزی انجام نشد تا 
نوجوان��ان هم بدون ت��دارکات به رقابت های قهرمانی آس��یا 
اعزام ش��وند. رده س��نی جوانان هم دس��ت کمی از نوجوانان 
و بزرگس��االن نداش��ته اس��ت که نتیجه این بی تدارکی را با 
از دس��ت دادن عناوین قهرمانی در مسابقات آسیایی دیدند. 
مش��خص نیس��ت دلیل مخالفت های وقت و بی وقت شورای 
برون مرزی با اعزام تیم های کش��تی چیس��ت و آیا باید فقط 
6 م��اه مانده به المپیک ها به ی��اد پر افتخارترین ورزش ایران 
افتاد. این در حالی اس��ت که برخي از مس��ئوالن ورزشی در 
دوران پایانی فعالیت خود س��عی می کنند هیچ سفر خارجی 

را از دست ندهند.

با اعالم مثبت بودن دوپینگ دو قهرمان بزرگ در رشته دوومیدانی، این ورزش وارد رسوایی و چالش بزرگی شد.
آزمایش دوپینگ تایس��ون گای به دلیل وجود ماده ناش��ناخته مثبت اعالم ش��د و نمونه دوپینگ پنج ورزش��کار 
جامائیکایی از جمله آس��افا پاول ، رکورددار سابق 100 متر دوومیدانی و شرون سیمپسون، قهرمان دوی چهار در 100 
متر المپیک 2004 آتن نیز مثبت اعالم شده است؛ اتفاقی که شوک بزرگی به رشته دوومیدانی وارد کرده است. این در 
حالی است که ریکی سیمس، مدیر برنامه های یوسین بولت به هواداران این ورزشکار و قهرمان بازی های المپیک لندن 

اطمینان خاطر داده است که موکلش در رسوایی اخیر دوومیدانی جایی ندارد.
 تایسون گای 30 ساله که دومین مرد سریع تاریخ دوومیدانی است، در سال 2013 در رشته 100 متر در سه مسابقه 
جداگانه به مقام قهرمانی رسیده است. این ورزشکار آمریکایی که سه عنوان قهرمانی جهان را در کارنامه خود دارد، قرار 
اس��ت این هفته  آزمایش دوم خود را بدهد، اما او از مس��ابقات لیگ »الماس« موناکو و دوومیدانی قهرمانی آمریکا کنار 
کشیده است. گفته های تایید نشده حاکی از آن است که نستا کارتر که در رقابت های دوومیدانی مادرید در رشته 100 
متر موفق شد با زمان 9 ثانیه و 87 صدم ثانیه از خط پایان عبور کند نیز یکی از قربانیان دوپینگ است که در صورت 

ثابت شدن، رقابت های فصل آینده را از دست می دهد. 
به این ترتیب س��ه دوومیدانی کار که در این س��ال موفق به قهرمانی در ماده 100 متر ش��ده اند با خطر محرومیت 

دوپینگ مواجه هستند که آزمایش دوپینگ آسافا پاول و تایسون گای قطعی شده است.

دیدار نمادین تیم ملی 2014 با تیم ملی 98
نشست هماهنگی برگزاری دیدار نمادین تیم ملی 2014 برزیل و تیم ملی 
98 فرانس��ه برگزار شد. محمود احمدی نژاد پیش��نهاد انجام این بازی را داده و 

عنوان کرده بود، حاضر است در این بازی نمادین به میدان برود.
ورزشگاه آزادي در بین 10 ورزشگاه برتر جهان

یک س��ایت انگلیسي با معرفي 10 ورزش��گاه برتر جهان، ورزشگاه “آزادي” 
را نیز در بین 10 ورزش��گاه برتر گنجانده است. ورزشگاه 100 هزار نفري آزادي 
در کنار ورزشگاه هاي بزرگ دنیا نظیر سانتیاگو برنابئو، ومبلي، نوکمپ و آلیانس 

آره نا به عنوان یکي از 10 ورزشگاه برتر فوتبال جهان، انتخاب شد.
احتمال قهرمانی استقالل در لیگ و آسیا

خس��رو حیدری مدافع - هافبک استقالل می گوید: به نظرم بازیکنان خیلی 
خوبی به مجموعه اس��تقالل اضافه ش��ده اند که امیدوارم با حضورشان و تالش 
و همدل��ی جمعی بتوانی��م هم در رقابت های لیگ موفق ظاهر ش��ویم و هم در 

بازی های لیگ قهرمانان آسیا که به نظرم توانایی قهرمانی در آن را داریم.
شکایت یک باشگاه قطری

باش��گاه الس��د قطر حضور احمد مالعلی در تیم فوتس��ال دبی��ری تبریز را 
غیرقانونی دانست و علیه این تیم شکایت کرد.

شکایت استقالل از جباری
فتح اهلل زاده مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل از ش��کایت از مجتبی جباری و 
همچنین حضور قطع��ی جواد نکونام برای فصل بعد خبر داد و گفت، قلعه نویی 

“نکو” را برای فصل بعد می خواهد.
تشکر جاللی از مسئوالن تراکتورسازی

مجید جاللی درباره اضافه ش��دن کریم انصاری فرد به تراکتورسازی، اظهار 
ک��رد: بازیکنان خوبی مثل س��ید صالحی، دهنوی و لوپز را از دس��ت دادیم که 
خیل��ی تاثیرگذار بودند. آنها در فصل قبل ج��زو ارکان تیم بودند و ما باید برای 
جایگزینی آنها دس��ت به کار می شدیم. تالش باش��گاه را در این روزها می دیدم 
که به صورت شبانه روزی انجام می شد که تیمی قدرتمند تشکیل شود. از همه 

مسئوالن باشگاه ممنونم.
غیرقانونی بودن انتقال خلیل زاده

مدیرعامل باش��گاه مس کرمان کماکان انتقال شجاع خلیل زاده مدافع این 
باشگاه را به س��پاهان غیرقانونی دانست.الزم به یاداوری است که قرارداد مدافع 

تیم فوتبال سپاهان با این باشگاه در سازمان لیگ ثبت نشده است.
مشکل آبی پوشان از زبان پورحیدری

پورحیدری مدیر فنی تیم فوتبال اس��تقالل گفت: تنها مش��کل تیم کامل 
نشدن و اضافه نشدن بازیکنان خارجی است.

اردوی جوانان در چین
مرحله جدید اردوی تیم فوتبال جوانان )زیر 19 سال( ایران درحالی از روز 

جمعه آغاز می شود که این تیم روز سوم مردادماه راهی کشور چین می شود.
بازگشت دژاگه

اش��کان دژاگه که در هفته های پایانی فصل گذش��ته لی��گ برتر انگلیس با 
مصدومیت شدید مواجه شد و به خاطر عمل جراحی چندین ماه دور از میادین بود 
سرانجام به میادین بازگشت و برابر تیم کارتاگینس کاستاریکا یک نیمه بازی کرد.

جذب عنایتی با نظر مایلی کهن بود
عنایتي درخصوص اینکه آیا با نظر مایلي کهن به صبا پیوس��ته گفت: دقیقا 
همین طور اس��ت. مطمئن باش��ید اگر مایلي کهن من را نمي خواس��ت به صبا 

نمي آمدم و من با نظر خود او جذب شدم.
سپاهان قوي تر از پارسال شده است

سرمربي تیم فوتبال سپاهان با ابراز رضایت از بازیکنان جدید تیمش گفت: 
خواسته هاي من در نقل وانتقاالت با کمي تغییر اما به خوبي اجابت شد و اکنون 

سپاهاني داریم که از پارسال قوي تر است.
تالش زالتان برای پیوستن به رئال

رسانه هاي خبري در کشور سوئد اعالم کرده اند که زالتان ابراهیموویچ مهاجم 
تیم پاریسن ژرمن خواهان جدایي از این تیم و پیوستن به رئال مادرید است.

کنار گذاشتن مایکون از منچستر سیتی
مایکون، مدافع 31 س��اله برزیلي که از زمان پیوس��تن به منچسترس��یتي 
نتوانس��ته اس��ت بازي هاي خوب خود در اینتر را تکرار کن��د، با اعالم بي نیازي 

سرمربي جدید خود مواجه و مجبور به ترک منچسترسیتي شد.
منچستر به دنبال هافبک بارسلونا

دیوید مویس، سرمربي منچستریونایتد که به دنبال تقویت تیم خود در خط 
میاني است، براي امضاي قرارداد با فابرگاس هافبک بارسلونا اقدام کرده است.

ر ئیس فدراس�یون بس�کتبال ب�ا تمجی�د از عملکرد تی�م ملی در 
رقابت های جام ویلیام جونز و قهرمانی به دست آمده گفت: با حضور در 
این مس�ابقات به تمام اهداف خود در روند آماده سازی بازیکنان دست 
یافتیم ضمن اینکه با پیروزی های متوالی و نتیجه نهایی به دست آمده، 

به قهرمانی در جام ملت های آسیا اطمینان بیشتری پیدا کردم.
محمود مش��حون تاکید ک��رد: در مجموع ویلیام جونز مس��ابقات تدارکاتی 
خوبی برای تیم ملی بسکتبال بود. در این رقابت ها ملی پوشان با تیم هایی روبرو 
ش��دند که به هیچ وجه زنگ تفریح نبودند و حتی هر یک به نوعی مدعی جام 
ملت های آس��یا و رقیب سر س��خت ایران هم به حس��اب می آیند. آنها با هدف 
محک زدن خود در این مسابقات شرکت داشتند. رئیس فدراسیون بسکتبال در 
بخش دیگری از گفتگویش در مورد ارس��الن کاظمی و شرایطش برای پیوستن 
به اردوی تیم ملی بس��کتبال گفت: این بازیکن در حال آماده س��ازی خود برای 
همراهی تیم جدیدش در NBA است و هنوز نتوانسته مشکالتش را برای سفر 
به ایران برطرف کند. اگر هم این موضوع اتفاق بیفتد، احتماال زمانی می تواند به 
ایران بیاید که تیم ملی در آستانه اعزام به فیلیپین قرار دارد و مسلما بازیکنی که 
در تمرینات حضور نداشته، نمی تواند در ترکیب قرار بگیرد. بنابراین قید استفاده 

از این بازیکن را زدیم.

لیست بلند باالی بدهکاران برای تیم های فوتبال دردسرساز شد

پرسپولیس، استقالل و 6 تیم لیگ برتری حق شرکت در لیگ را ندارند

تعطیل بوده و فرصتی برای تکمیل فرآیند تسویه بدهی ها 
ی��ا تعیین تکلیف برای آنها وجود نداش��ت، این مهلت به 
بدهکاران داده ش��د اما در مجم��وع می توانم تاکید کنم 

قانون و حکمی که کمیته انضباطی داده، پابرجاست و هر 
باشگاهی که بدهی اش را تسویه نکرده یا برایش تعیین و 
تکلیف نکرده باشد، نمی تواند در لیگ امسال بازی کند. 

تعلیق ادامه دارد
ام��ا این پای��ان ماجرا نب��ود؛ پ��س از رئیس کمیته 
انضباطی مس��ئول نقل و انتقاالت سازمان لیگ از ادامه 
تعلیق هش��ت باش��گاه لیگ برتری خب��ر داد. مصطفی 
شهبازی گفت: در حال حاضر هشت باشگاه لیگ برتری 
همچنان تعلیق هس��تند و مدارک قرارداد بازیکنان آنها 
نزد ما محفوظ اس��ت تا کمیت��ه انضباطی بال مانع بودن 

صدور کارت بازیکنان این باشگاه ها را به ما اعالم کند.
 وی در مورد اینکه کدام باش��گاه ها تعلیق هس��تند، 
گفت: من نمی توانم نام آنها را اعالم کنم و فقط می گویم 
که هش��ت باش��گاه همچنان اجازه فعالیت در فوتبال را 
ندارند. اگر چه ش��هبازی نام باشگاه های بدهکار را اعالم 
نکرد اما خبرهای منتش��ر ش��ده حکایت از آن دارد که 
نام باش��گاه های بزرگ اس��تقالل و پرس��پولیس در آن 
مشاهده می شود.  مسئول نقل و انتقاالت سازمان لیگ 
در مورد ش��ایعه به تعویق افت��ادن لیگ برتر گفت: خیر 
لیگ برتر همان دوم مرداد ماه آغاز می شود. مسئول نقل 
و انتقاالت س��ازمان لیگ در مورد اینکه امکان دارد لیگ 
برتر با هشت تیم آغاز ش��ود، گفت:در این زمینه رئیس 

فدراسیون تصمیم گیرنده است.

رسوایی بزرگ در دوومیدانی جهان لغو تورنمنت های كشتی، یکی پس از دیگری

مجمع انتخابی اعضای فدراس�یون جهانی تکواندو 
بام�داد دی�روز در مکزیک برگزار ش�د و پوالدگر برای 
عضوی�ت در ش�ورای اجرایی فدراس�یون جهانی رای 

نیاورد.
 این مراس��م یک روز پیش از ش��روع بیس��ت و یکمین 
دوره مس��ابقات تکواندوی قهرمانی جهان در ش��هر پوئبالی 
مکزیک برگزار شد که سید محمد پوالدگر رئیس فدراسیون 
تکواندوی ایران که برای عضویت در شورای اجرایی فدراسیون 
جهانی کاندیدا ش��ده بود، رای نیاورد.پیش از این پوالدگر دو 

دوره در این ش��ورا عضو بود.شورای اجرایی فدراسیون جهانی 
دارای 14 عضو اس��ت که 34 نفر برای حضور در این کمیته 
ثبت نام کردند. از این تعداد 15 نفر از قاره آسیا کاندیدا بودند. 
همچنین برای انتخاب رئیس فدراس��یون جهانی، رای گیری 
ش��د که دکتر چو رئیس کره ای فعلی فدراسیون جهانی تنها 
کاندیدای این فدراس��یون در پست خود ابقا شد.دبیر کره ای 
فدراس��یون نیز مثل س��ابق به کار خود ادامه خواهد داد. در 
ادامه مراسم نیز نواب رئیس از سوی رئیس فدراسیون انتخاب 

شدند.

یک كرسی بین المللی دیگر ورزش ایران از دست رفت

شانزده وزنه بردار برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به اولین اردوی تیم ملی برای این رقابتها دعوت شدند.
16 وزنه بردار برای حضور در اولین اردوی تیم ملی، جهت حضور در رقابت های جهانی 2013 که مهر ماه آینده در لهس��تان 
برگزار می ش��ود دعوت ش��دند که در میان نفرات دعوت شده نام علیرضا دهقان و علیرضا سلیمانی از وزنه برداران رده نوجوانان 
نیز به چش��م می خورد.اس��امی دعوت ش��دگان به اردوی تیم ملی وزنه برداری به ش��رح زیر اس��ت:62 کیلوگرم: مجید عسکری، 
69 کیلوگرم: جابر بهروزی و س��جاد بهروزی، 77 کیلوگرم: مرتضی رضاییان و رس��ول تقیان، 85 کیلوگرم: س��هراب مرادی، 94 
کیلوگ��رم: امین زارعی، یاس��ین باقری و علیرضا دهقان، 105 کیلوگ��رم: محمدرضا براری، حامد مجیدی، محس��ن بهرام زاده و 
کیا قدمی، 105+ کیلوگرم: بهادر موالیی، رشید شریفی و علیرضا سلیمانی.  دور جدید تمرینات تیم ملی وزنه برداری جهت حضور 
در رقابت های قهرمانی جهان 2013 لهس��تان از س��ه شنبه 25 تیر در محل کمپ تیم های ملی آغاز می شود و اردونشینان پس 

از شش روز تمرین، به آذربایجان شرقی می روند تا از روز اول مرداد ماه اردوی 20 روزه ای را در منطقه آزاد ارس برگزار کنند.

دعوت از 16 وزنه بردار به اردوی تیم ملی

روس�ای فدراسیون های ورزش های رزمی و ووشو به دلیل مشکالت 
مالی به مسابقات ورلد گیمز در کلمبیا نمی روند.

بازی ه��ای ورل��د گیمز از چهارم تا دهم مرداد ماه در ش��هر »کالی« کلمبیا 
برگزار خواهد ش��د که قرار اس��ت ایران در چند رش��ته مانند ووشو، جوجیتسو، 
تیروکمان و چند رش��ته دیگر در این رقابت ها ش��رکت کند.البته محمد نوحی، 
رئیس فدراسیون ورزش های رزمی و مهدی علی نژاد، رئیس فدراسیون ووشو به 
خاطر مسائل مالی قرار نیست همراه تیم هایشان به کلمبیا بروند. محسن احمدی 
دبیر فدراس��یون ورزش های رزمی هم قرار بود همراه نوحی به کلمبیا رفته و در 
اجالس فدراسیون جهانی جوجیتس��و شرکت کند که او نیز به خاطر مشکالت 

مالی به کلمبیا نمی رود.

دالیل اعزام نشدن 2 رئیس فدراسیون به کلمبیا

ش�نیده ها حاکی از آن اس�ت که در دولت آینده به 
احتمال فراوان وزارت ورزش از جوانان جدا خواهد شد.

خبرگ��زاری قان��ون با اعالم این مطلب نوش��ت: »گویا در 
رایزنی ه��ای متع��دد رئیس جمهور منتخب ب��ا رئیس مجلس 
ی��ک بار این طرح از س��وی روحانی مطرح ش��ده و الریجانی 
هم اس��تقبال کرده و پیشنهاد داده که بالفاصله بعد از مراسم 

تحلیف و تنفیذ، دولت این الیحه را به صورت س��ه فوریتی به 
مجلس ارائه دهد. یکی از نزدیکان رس��انه ای روحانی نیز خبر 
داده ک��ه رئیس جمه��ور منتخب و تیم مدیریت��ی او به ادغام 
ورزش و جوانان اعتقادی ندارند و می خواهند س��ازمان جوانان 
را ب��ه صورت معاون��ت اداره کنن��د و ورزش را کال به وزارتی 

تخصصی تبدیل سازند.«

احتمال جدایی جوانان و تخصصی شدن وزارت ورزش

کمیته ملی المپیک دو میلیارد تومان به فدراسیون ها بودجه داد.
 کمیته ملی المپیک بیش از دو میلیارد تومان از بودجه واریزی خود را بین 44 فدراسیون تقسیم کرد.در بین فدراسیون ها، 
والیبال با 120 میلیون و کشتی با 100 میلیون تومان بیشترین بودجه را دریافت کرده اند. این در حالی است که والیبال تازه لیگ 

جهانی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

بودجه 2 میلیاردی کمیته ملی المپیک به 44 فدراسیون

امیر سرلشکر شهید »مصطفی اردستانی« در 
روس��تا به زیبایی اخالق، رفت��ار، کردار و اخالص 

معروف بود.
س��ال 1328 والدین و اهالی روستا در اولین 
روز سال دو عید داشتند عید سال نو و عید تولد.
کشاورززاده و از اهالی مسجد و محراب بود.

چه زیبا معاون عملیات نیروی هوایی بود ولی 
در زمین کشاورزی در جوار پدر کار می کرد.

مصطف��ی ت��ا آخری��ن روزها ب��ا دوچرخه از 
حبیب آب��اد پیش��وا ب��ه نمازجمع��ه ورامین که 

به یاد امیر سرلشکر شهید »مصطفی اردستانی«
افتخار حبیب آباد

7 کیلومتر فاصله داشت می رفت. در قس��متی از وصیت نامه اش می گوید:الهی! از 
عمق جانم از تو می خواهم که به حق پنج تن آل عبا که تمام جهان به خاطر آنها 
برپاس��ت،  مرا از دوس��تان علی و اوالد علی قرار دهی، به حق زین العابدین به من 
لذت عبادت و به حق باقرالعلوم، لذت علم و به حق امام صادق لذت صداقت و به 
ح��ق ام��ام کاظم لذت فرو بردن غضب و به حق امام  رضا لذت رضایت از اهلل و به 
حق محمد بن علی امام  جواد لذت جود و ایثار و سخاوت و به حق علی بن محمد 
لذت هدایت و به حق امام عس��گری لذت س��رباز و رزمنده اسالم بودن و به حق 
امام مهدی)عج( لذت فرماندهی بر س��پاه اس��الم را به من عنایت کن.عاقبت آنکه 
بیشترین پرواز برون مرزی را بر علیه دشمنان داشت در مورخ 1373/10/15 در 
آس��مان اصفهان به آرزویش رسید و در جوار ش��هدای پیشوای ورامین به خاک 

سپرده شد.

اطمینان رئیس فدراسیون بسکتبال
 به قهرمانی تیم ملی در جام ملت های آسیا

معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات 
و فن�اوری گف�ت: 42ط�رح کالن مل�ی در 60 
دانشگاه، پژوهشگاه و موسسات تحقیقاتی کشور 

در حال اجراست.
محمدمهدی نژادنوری عصر یکشنبه در گفت وگوی 
اختصاصی با خبرنگار ایرنا افزود: امس��ال نخس��تین 
اعتب��اری که در چارچوب بودجه مصوب ش��ده برای 
طرح های کالن ملی اختصاص یافت شامل 70 میلیارد 
ریال ب��ود که با توجه به میزان پیش��رفت طرح ها به 

دانشگاه ها پرداخت شد.
وی ادامه داد: سایر اعتبارات شامل دو بخش قطعی 
و مش��روط اس��ت که اعتبارات قطعی حدود دو هزار 
میلیارد ریال و اعتبارات مشروط منوط به مازاد درآمد 

نفتی کشور معادل 500 میلیون دالر است.
به گفت��ه وی، از 500 میلیون دالر، 400 میلیون 
دالر ب��رای طرح های کالن ملی و یکصد میلیون دالر 
برای تجهیزات مربوط به صنعت درنظر گرفته ش��ده 

است.

مهدی نژادنوری افزود: قصد داریم همه دانشگاه های 
کشور اعم از دولتی، آزاد، پیام نور، علمی و کاربردی و 
غیرانتفاعی درگیر طرح های کالن ملی و فعالیت های 

پژوهشی شوند.
وی با اش��اره ب��ه اینکه طرح ه��ای کالن ملی در 
زمینه های مختلفی مانند طراحی و ساخت هواپیمای 
جت 150 نفره، شیرین س��ازی آب، سالمت، انرژی و 
افزایش برداشت از ذخایر نفت و گاز است، تصریح کرد: 
اگر برداشت از ذخایر نفت و گاز تا یک درصد افزایش 

یابد و یک بشکه نفت 100 دالر باشد، سرمایه ملی ما 
حدود 700 میلیارد دالر افزایش می یابد.

وی درباره توسعه پارک های علم و فناوری گفت: 
هم اکنون 31 پارک علم و فناوری و 130 مرکز رش��د 
با سه هزار و 200 شرکت دانش بنیان و 25 هزار فناور 

در کشور فعال است.
مع��اون وزی��ر عل��وم اف��زود: تعداد ش��رکت های 
دانش بنیان تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به 20 هزار 

و تا پایان سال 1404 به 50 هزار شرکت برسد.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

42طرح كالن ملی در دانشگاه های كشور در حال اجراست

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: 
این هفته شاهد اجرای عملیات انتقال آب ارس 

خواهیم بود.
محمد حس��ن نژاد در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در مرن��د اظهار ک��رد: انتق��ال آب رودخانه ارس به 
جلف��ا، مرند، شبس��تر و دش��ت تبری��ز از آرزوهای 
دیرینه مس��ئوالن و مردم اس��تان است و این طرح 
مهم زیربنایی با تصویب هیئت دولت، و در سفر دوم 

استانی رئیس جمهور نیز جزو مصوبات مهم بود.
وی اف��زود: در جلس��ه ای ب��ا حضور مس��ئوالن 
وزارت نیرو و سرمایه گذار خارجی با اعتباری بالغ بر 
875 میلیون یورو معادل 40 هزار میلیارد ریال عقد 
قرارداد با س��رمایه گذار خارجی امضا ش��د و در این 

هفته شاهد اجرای عملیات این طرح خواهیم بود.
نماین��ده مردم مرن��د و جلف��ا در مجلس ادامه 
داد: طبق این قرارداد 15 هزار هکتار از دش��ت های 

هرزندات و یکانات مرند زیر پوش��ش این طرح قرار 
خواهند گرفت و آب مورد نیاز 8 ش��هر و 81 روستا 

نیز تأمین خواهد شد.
ط��رح انتق��ال آب رودخانه ارس به دش��ت های 
مرن��د بیش از 7 س��ال پیش آغاز ش��ده اما به علت 
کمبود اعتبارات و نبود س��رمایه گذار راکد مانده بود 
که در جلسه ویژه ای با حضور مسئوالن وزارت نیرو 
و س��رمایه گذار خارجی در م��اده 75 قانون برنامه و 
بودجه زی��ر پیمان رفت و با پیگیری های مس��تمر 
حس��ن نژاد، نماینده مردم مرن��د و جلفا در مجلس، 
این هفته عملیات اجرایی این طرح مهم و زیربنایی 

آغاز می شود.
ب��ا اجرای این طرح عالوه بر تحت پوش��ش قرار 
دادن 15 هزار هکتار از اراضی کشاورزی دشت های 
مرند آب شرب بیش از 8 شهر و 81 روستا نیز تأمین و 
برای 46 هزار نفر نیز فرصت شغلی فراهم خواهد شد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس خبر داد
آغاز عملیات اجرایی پروژه انتقال آب ارس در هفته جاری

مدیر کل بنیاد مس�کن آذربایجان ش�رقی از 
پرداخت 190 میلیارد  ریال تسهیالت بالعوض به 

20 هزار و 200 خانواده زلزله زده استان خبر داد.
قرب��ان محمدی روز دوش��نبه در گفت وگو با ایرنا 
مجموع واحدهای مس��کونی آسیب دیده در شهرهای 
زلزل��ه زده اس��تان را 21 ه��زار و 700 واحد اعالم کرد 
و گف��ت: 4 ه��زار و 500 واحد احداثی و بقیه تعمیری 

هستند.
وی با اشاره به اینکه بازسازی 900 واحد از واحدهای 
احداثی به پایان رسیده است، افزود: 98 درصد واحدهای 

تعمیری از بانک تسهیالت دریافت کرده اند.
محم��دی همچنین ب��ا بیان این ک��ه در اثر زلزله 
21 مرداد س��ال گذشته 20 هزار و 400 خانه روستایی 
اس��تان از یک تا 100 درصد آس��یب دیده بود، گفت: 

19 هزار و 600 واحد برای دریافت تسهیالت به بانک 
معرفی ش��ده اند که 18 هزار و 800 واحد از آنها عقد 

قرارداد کرده اند.
وی اعالم کرد: در روستاهای مناطق زلزله زده استان 
376 میلیارد ریال به 20 هزار و 780 خانوار به صورت 

بالعوض پرداخت شده است.
محمدی با بیان اینکه تعهد بنیاد مسکن در بحث 
بازس��ازی ت��ا مرحله گچ و خاک اس��ت گفت: تاکنون 
15 هزار و 622 واحد تحویل داده شده و بیش از 3 هزار 

واحد نیز در دست ساخت است.
مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی همچنین از 
ساخت و نصب 10 هزار و 500 واحد نگهداری دام در 
مناط��ق زلزله زده خبر داد و افزود: برای هر واحد دامی 

30 میلیون ریال هزینه شده است.

در آذربایجان شرقی
خانوارهای شهری مناطق زلزله زده تسهیالت بالعوض گرفتند

ورامین- خبرنگار کیهان:
پیکر اولین یادگار شهید 15 خرداد 42 ورامین 

تشییع و به خاک سپرده شد. 
مردم متدی��ن ورامین و حومه صبح دوش��نبه پیکر 
مرحوم علی عرب مقصودی را تش��ییع کردند و در گلزار 
شهدای روستای »محمدآباد عرب ها«ی ورامین در جوار 
پدر شهیدش به خاک س��پردند. در مراسم تشییع پیکر 

این مرحوم مس��ئوالن شهر ورامین و پیشوا از جمله امام 
جمعه پیشوا، اعضای شوراهای شهر و روستا حضور داشتند. 
مرحوم علی عرب مقصودی در 57 سال زندگی اش در این 
کره خاکی راه پدرش را ادامه داد و یکی از افراد خیر منطقه 
ورامین به شمار می رفت.گفتنی است از شهدای 15 خرداد 
42 ورامین 20 فرزند به یادگار مانده که مرحوم علی عرب 

مقصودی اولین نفر آنان است که به دیار باقی شتافت.

در ورامین انجام شد
تشییع پیکر اولین یادگار شهید 15خرداد 42

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
مرکزی گفت: شش آیین مذهبی این استان در سال جاری در 

فهرست آثار ملی معنوی کشور ثبت شد.
مجتبی رضوانی روز دوش��نبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
10 آیین عاشورایی استان به منظور ثبت در فهرست آثار ملی کشور 

ارسال شده بود که از این تعداد 6 اثر ثبت معنوی شدند.
وی ادامه داد: آیین سنتی نخل گردانی خمین به شماره ثبت 691، 
آیین نخل گردانی نراق دلیجان به شماره ثبت 695، آیین نخل گردانی 
تفرش به ش��ماره 692، علم بران تفرش به شماره ثبت 693، مراسم 
تعزیه گرکان به شماره ثبت 694 و علم گردانی روستای هزاوه به شماره 

ثبت 696 به عنوان شش اثر معنوی این استان به ثبت رسیده اند.
رضوانی اظهار کرد: نخل تابوت واره ای اس��ت که در عزاداری ماه 
محرم از آن استفاده می شود و سابقه این آیین در خمین به بیش از 

400 سال می رسد.
وی عنوان کرد: مراس��م سنتی علم گردانی روستای هزاوه نیز که 
بیش از سه قرن قدمت دارد هر ساله در اول محرم در روستای هزاوه 
آغاز می ش��ود و تا روز دهم محرم ادامه دارد و در این مراس��م علم به 
ت��ک تک خانه ها رفت��ه و در آن مردم نذورات خود را به علمدار برای 
کمک به هیئت داده و دستمالی به علم می بندند و کسانی که مشکل 

یا حاجتی دارند دستمالی از آن باز می  کنند.
رضوانی اضافه کرد: همچنین مراس��م نخل گردانی تفرش نیز در 
روز عاشورای حسینی در محله فم این شهرستان برگزار می شود. در 
این مراس��م افراد مس��ن و پیشکسوت های محله نخل را تزیین کرده 
و در مراس��م عزاداری هر یک از اعضای طایفه ساکن محله زیر یکی 
از تیرهای نخل را می گیرند و در پیش��اپیش هیئت های س��ینه زنی و 

زنجیرزنی به حرکت در می آیند.

مشهد- خبرنگار کیهان:
دانیال مهرجردی دانش آموز مش�هدی مدال نقره المپیاد 

جهانی رایانه در استرالیا را کسب کرد.
تیم ملی المپیاد دانش آموزی جمهوری اسالمی ایران در بیست 
و پنجمین المپیاد جهانی رایانه که در ش��هر بریسبن استرالیا  و با 
حضور 299 ش��رکت کننده برگزار ش��د، در بین 77 کش��ور جهان 
موفق به کس��ب ی��ک مدال طال، 2 مدال نق��ره و یک مدال برنز و 

کسب رتبه ششم شد.
فرزاد عبدالحس��ینی، کیوان علیزاده وحید و  سید حامد ولی زاده 
طوس��ی از تهران و دانیال مهرجردی از مش��هد به عنوان اعضای تیم 
المپیاد دانش آموزی، اعزامی از کش��ورمان به این دوره از مس��ابقات 
بودند، که موفق ش��دند رتبه شش��م المپیاد جهانی رایانه را به خود 

اختصاص دهند.

ثبت 6 آیین سنتی استان مرکزی
 در فهرست آثار ملی کشور

دانش آموز مشهدی مدال نقره المپیاد 
جهانی کامپیوتر استرالیا را کسب کرد

کاشان- خبرنگار کیهان:
با اهدای اعضای یک بیمار مرگ مغزی در کاشان حیات 6  بیمار 

نیازمند به عضو ادامه یافت.
فریبا فرهادی 17 ساله همزمان با شب نیمه شعبان امسال در اثر 
مشاهده حادثه انفجار مواد محترقه دچار ترس و پس از آن کما شده 

و به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شد.
بعد از 10 روز از بستری این بیمار و با اعالم مرگ مغزی از سوی 
پزشکان، خانواده وی رضایت خود را برای اهدای اعضای بدن وی به 

بیماران نیازمند پیوند اعالم کردند.
بیمار به بیمارس��تان امام خمینی تهران برای اهدای کبد، دریچه 

قلب، دو کلیه، استخوان و تاندون منتقل شد.

پیوند اعضای بدن دختر کاشانی
به 6 بیمار نیازمند

قاین- خبرنگار کیهان:
در پی س�فر اس�تاندار خراس�ان جنوبی به 
شهرس�تان قاین، ش�ورای اداری شهرستان در 
کیلومتر پنج جاده قاین- بیرجند به اس�تقبال 

وی دعوت شدند.
به دستور شرافتی راد فرماندار قاینات اعضا و روسای 
ادارات شهرس��تان قای��ن دعوت به حض��ور در محل 
اس��تقبال از قهرمان رشید اس��تاندار خراسان جنوبی 
شدند.استاندار خراسان جنوبی برای افتتاح 58 واحد 
مس��کونی زنان بی سرپرست و معلولین تحت پوشش 

بهزیستی به این شهرستان سفر می کرد.
در این مراس��م استقبال 35 خودرو سواری اداری 

استاندار را تا محل افتتاحیه همراهی کردند.
این مراسم استقبال تا ساعت 11/30 دقیقه ظهر 
ادامه داشت و روسای ادارات در محل کار خود حضور 
نداشتند و این امر باعث بوجود آمدن مشکالتی برای 
ارباب رجوع در ساعات اداری ماه مبارک رمضان شد.
در این مراس��م فرماندار قاینات به قهرمان رشید 
لوح خدمت اهدا و وی نیز در سخنانی پایان روزهای 

کاری خود را اعالم کرد.

اهواز- خبرنگار کیهان:
7 دس�تگاه تانکر ویژه حمل اسید با جداره 
پلی اتیل�ن PVC توس�ط س�ازندگان داخلی و 
با مش�ارکت صنعتگران مل�ی حفاری طراحی و 

ساخته شد.
رئیس اداره مخلوط مواد ش��یمیایی ملی حفاری 
ایران با بیان بی نیازی صنعت نفت کش��ور به مخازن 
ذخیره س��ازی و تانکر ویژه حمل اسید گفت: در حال 
حاضر تعداد 7 دس��تگاه تانکر تحویل ش��ده اس��ت و 
مراحل ساخت و تغییر کاربری 10 دستگاه تانکر، 15 
مخزن 20 هزار لیتری و 10 دس��تگاه تانکر با پوشش 
الستیکی برای اسیدکاری گسترده در دست اجراست.
مهندس سعید نجفی به توانمندی های ملی حفاری 
در بخش مخلوط مواد ش��یمیایی اشاره کرد و گفت: 
ملی حفاری با در اختیار داش��تن متخصصان مجرب 
و تجهیزات مناس��ب بزرگتری��ن ارائه کننده مخلوط 
مواد ش��یمیایی در کشور اس��ت و هم اکنون به 105 
دس��تگاه حفاری خشکی و دریایی و 19 دستگاه لوله 
مغزی سیار در چاه های هنگام حفاری و بهره برداری، 

خدمات ارائه می دهد.

استقبال نامتعارف
 شورای اداری قاین از استاندار

طراحی و ساخت تانکرهای حمل اسید 
با جداره پلی اتیلن در كشور

شیراز - خبرنگار کیهان:
نیروی انتظامی روند همکاری با رئیس جمهور 
منتخب را مانند روس�ای جمهور گذش�ته ادامه 

می دهد.
س��رتیپ دوم سیروس سجادیان فرمانده انتظامی 
اس��تان فارس با بیان همکاری نیروی انتظامی جهت 
تحقق ش��عارهای رئیس جمه��ور منتخب گفت: همه 
کس��انی که در برگزاری انتخابات نقش آفرینی کردند 

به ندای رهبر معظم انقالب لبیک گفتند.
وی با بیان اینکه هیچ گونه مشکل امنیتی در ایام 
انتخابات در فارس رویت نشد، اظهار داشت: همکاری 
و هماهنگی مسئوالن س��تادهای انتخاباتی استان با 
پلیس، نشان از همدلی و همسویی مردم عزیز در این 
مقطع زمانی است و اکنون وقت آن است که رقابت ها 

به رفاقت ها تبدیل شود.
سجادیان در بخش دیگری از سخنان خویش گفت: 
امروز نگاه جامعه به نیروی انتظامی به عنوان نیرویی 
است که با جمع نگری و جامعه محوری فعالیت خویش 

را در جامعه انجام می دهد.

رشت- خبرنگار کیهان:
کار برداشت فندق در گیالن، آغاز شد.

معاون تولیدات گیاهی جهاد کش��اورزی گیالن با 
اعالم این خبر اظهار داش��ت: 85 درصد فندق کشور 
از 16 ه��زار و 790 هکتار باغ فندق گیالن برداش��ت 
می شود که شهرستانهای رودس��ر، املش، سیاهکل، 
تالش، رودبار و آس��تارا مهمترین مناطق تولید فندق 

در استان و کشور محسوب می شوند.
ایرج بنیادی با اش��اره به اینکه برداشت فندق در 
گیالن تا اواسط شهریور ماه ادامه دارد گفت: پیش بینی 
می ش��ود باغداران گیالنی در س��ال جاری با برداشت 
20 ه��زار تن فندق بیش از 500 میلیارد ریال درآمد 

کسب کنند.
وی نبود صنایع تبدیلی را مهمترین مشکل تولید 
فندق در اس��تان دانست و افزود: در گیالن فقط یک 
کارخانه فندق شکنی وجوددارد که آن هم نیمه فعال 

است.
برپایه همین گزارش بررسی ها نشان می دهد که از 
محصول فندق درکشورهای پیشرفته بیش از 100 نوع 
محصول غذایی و آرایشی تهیه می شود اما بیشتر فندق 

تولیدی گیالن به صورت آجیل به مصرف می رسد.

تالش نیروی انتظامی برای تحقق 
شعارهای رئیس جمهور منتخب 

آغاز كار برداشت فندق
 درگیالن

بردسکن- خبرنگار کیهان:
نماینده مردم بردسکن در مجلس شورای اسالمی گفت: معادن 
غنی مس و دیگر معادن بردس�کن همچنان بکر و بدون توجه رها 
شده است و حرکت الک پشتی روی این معادن نمی تواند نظر مردم 

را تامین کند.
محمد اسماعیل نیا گفت: ده ها معدن از جمله معادن مس تکنار و علی آباد 
و س��ایر معادن منطقه بردس��کن نیاز به توجه ویژه و ساماندهی بیشتر این 
منابع خدادادی بکر دارد.وی افزود: ورود کارشناسان خبره می تواند تحوالت 
چش��مگیری را بر روی معادن غنی این شهرس��تان ایجاد کند.عضو مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی گفت: کارگروه معادن استان باید در 
بردسکن تشکیل شود و مسئوالن استانداری و مدیران کل دستگاه های ذیربط 
شرکت داشته و در این خصوص تصمیم گیری کنند.نماینده شهرستان های 
کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: عناصر 
بس��یار کمیابی در بردس��کن وجود دارد که در دنیا جزو معادن نادر است.

وی گفت: معادن مس تکنار و علی آباد در فاصله 30 کیلومتری بردسکن و 
در بخش انابد این شهرستان واقع شده و دارای 150 هکتار وسعت است.

کاشان-خبرنگار کیهان:
دس�تگاه استحصال عرقیات و اسانس  های گیاهی با استفاده 
از چرخه بسته هوا و بدون استفاده از آب توسط محقق کاشانی 
و مسئول  گروه تخصصی ماشین آالت کشاورزی انجمن گیاهان 

دارویی کاشان اختراع شد.
س��ید الیاس رزاقی، مخترع این دس��تگاه در جمع خبرنگاران اظهار 
داش��ت: تحقیقات اولیه برای س��اخت  دستگاه اسانس گیری از سال 88 
آغاز ش��د و نخس��تین مرحله آزمایش این دستگاه در خرداد ماه امسال 

با همکاری پردیس آموزش جهاد کشاورزی کاشان انجام شده است.
وی، کاهش مصرف  انرژی، تغییر دمای اسانس گیری، افزایش کیفیت 
اس��انس و قابل حمل بودن سیستم اسانس گیری را از مزایای این روش 
برشمرد.مس��ئول گروه تخصصی ماشین آالت کشاورزی انجمن گیاهان 
دارویی کاشان بیان داشت: دو طرح متمایز سیستم گرمایشی )سوخت های 
فسیلی و برق( نیز در این روش موجود و قابل استفاده است.وی تصریح 
کرد: این طرح با روش های معمول اسانس گیری سنتی-صنعتی به طور 
کامل متفاوت بوده و امکان اسانس گیری در بازه دمایی متغیر را امکان پذیر 
می سازد.رزاقی با اشاره به ثبت این دستگاه عنوان کرد: جنس این  دستگاه 
از استیل است و در حال حاضر این دستگاه برای  نخستین بار در کاشان 

اجرا شده و روش ابداعی آن منحصر به فرد است.

دهلران- خبرنگار کیهان:
ش�هروندان دهلرانی از حضور انبوه جیرجیرک ها در شهر 

خود و هم آوایی شبانه آنها به ستوه آمده اند.
بیش از یک هفته است جیرجیرک ها به خاطر خشکسالی و نبود 
آب و غذا محل زیست طبیعی خود را ترک کرده و میهمان ناخوانده 
شهروندان ایالمی بخصوص در دهلران و مهران شده اند. حضور پرشمار 
جیرجیرک ها در این شهر مشکالتی را برای مردم دهلران فراهم کرده 
اس��ت. بویژه در ش��ب ها که با یکدیگر هم آوا شده و آسایش و آرامش 
م��ردم را از بین برده و مزاحمت هایی را برای اس��تراحت کردن آنان 
فراهم می کنند. مسئوالن دهلرانی برای برطرف کردن مزاحمت های 
جیرجیرک ها در محل فرمانداری تش��کیل جلس��ه دادند و مقرر شد 
ش��بکه بهداشت و درمان به سم پاشی در سطح شهر اقدام کند. اما با 
گذشت چند روز هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. معاون 
بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دهلران گفت: به علت عوارض ناشی 

از سم پاشی فعال این مصوبه فرمانداری را اجرا نکرده ایم.

نماینده مردم بردسکن و کاشمر در مجلس شورای اسالمی:
معادن غنی منطقه همچنان بکر و بدون توجه 

رها شده است

اختراع دستگاه استحصال اسانس های گیاهی 
بدون استفاده از آب در کاشان

هفتمین روز اجرای سمفونی جیرجیرک ها 
در دهلران


