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حدیث دشت عشق

بازی های آسیایی نوجوانان-نانجینگ

ای حس��ین اگ��ر در آن روز در کربال کس��ی نبود 
ک��ه به ندای هل من ناصر ینصرنی تو پاس��خ گو باش��د 
امروز ما با دل و جان و از صمیم قلب حس��ین زمانمان 
خمینی  بت ش��کن را تنها نگذاش��ته و هم��واره از اوامر 
ایشان که همان خواست حضرت باریتعالی و امام زمان 
بقیه اهلل العظم)عج( بوده پش��تیبانی نموده و ندای وی را 
بدون جواب نگذاشته و لبیک لبیک گو به طرف جبهه ها 

به یاد شهید »محمدعلی سرشاری«
همه جنگ ها به خاطر نماز و دعاست

هجوم آورده ایم تا با دشمنان صهیونیستی و کافر نبرد کنیم و همانطور که خداوند 
عزوجل وعده داده است باالخره مستضعفین بر مستکبرین غالب می شوند.

همیش��ه در هر حال امام را تنها نگذارید، جبهه ه��ا را خالی نکنید از جنگ 
خس��ته نشوید که جنگ اسالم با کفر بس��یار طوالنی خواهد بود. خدا را در هیچ 
یک از حاالت فراموش نکنید، مراس��م دعا و نیایش در داخل سنگرها را فراموش 
نکنند چون پیروزی ما همواره در گرو همین دعاها بوده و اصال همه جنگ ما به 

خاطر نماز و دعا است و هدف ما نابودی شرک است.
ش��هید »محمدعل��ی سرش��اری«، س��ال 1344 در فارس متولد ش��د و در 

1366/1/19 در منطقه فاو به شهادت رسید.

رئیس زندان مراغه از تامین جرایم مالی 12 زندانی غیرعمد 
از سوی یک فرد نیکوکار مراغه ای خبر داد.

رحیم فالح پنج شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در مراغه گفت: 
این فرد نیکوکار که نخواست نامش فاش شود، با حضور در زندان مراغه 
و با اختصاص یک میلیارد ریال هزینه آزادی این زندانیان را تامین کرد.

وی اظه��ار داش��ت: کل جرایم این زندانی��ان دو میلیارد و 500 
میلیون ریال بود که به کمک این خیر و گذشت شاکیان، این زندانیان 

از زندان آزاد شدند.
فالح ادامه داد: این خیر در سال های 90 و 91 نیز با تامین هزینه 
جرایم 12 زندانی غیرعم��د زندان مراغه، زمینه آزادی آنان را فراهم 

کرده بود.

آزادی 12 زندانی با کمک  مالی یک نیکوکار 
در مراغه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شوش گفت: 
در پ�ی هم�کاری این اداره و دامپزش�کی، آفت مگس میاز در 
سایت کرخه کنترل و 25 راس گوزن از مرگ نجات داده شد.

فیروز حاج کلی گفت: پس از شناسایی مگس میاز بالفاصله اقدامات 
الزم برای کنترل آفت میاز صورت گرفت، اما مس��احت زیاد س��ایت 
کرخه ، انبوه درختان و اختفای گوزن ها، موجب طوالنی ش��دن زمان 

زنده گیری و مداوای آنها شد.
وی ادامه داد: مگس میاز ابتدا وارد زخم بدن گوزن شده و پس از 

تخم گذاری تبدیل به الرو می شود.
وی گفت: مگس میاز به راحتی وارد محل رش��د ش��اخ گوزن و 
قسمت های مالیده شده بدن گوزن به تنه درختان شده و تخمگذاری 

می کند.
به گزارش ایرنا رئیس اداره محیط زیست شهرستان شوش گفت: 
علت اصلی هجوم مگس در سایت کرخه  بارندگی های اردیبهشت ماه 
امسال بود که رطوبت خاک و گرمای شدید هوا باعث رشد جمعیت 

مگس میاز در منطقه شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه گوزن میزبان اصلی  مگس میاز اس��ت افزود:  
برای پیش��گیری از گس��ترش این نوع  آفت از کارشناسان اداره کل 
حفاظت محیط زیس��ت استفاده و اقدام به زنده گیری، رفع آلودگی و 

قرنطینه گوزن ها شد.

25 رأس گوزن زرد از آفت مگس  میاز
نجات یافت

ش�رکت سهامی کش�اورزی و دامپروری سفیدرود رش�ت در نظر دارد 
مق��دار 3600 تن ذرت س��بز علوفه ای مرغ��وب مورد نیاز خ��ود را از طریق 
مناقصه عمومی با ش��رایط حمل کل محموله به محل گاوداری های ش��رکت 
سفیدرود حداکثر ظرف مدت 1 ماه و تسویه حساب به تدریج طی مدت 2 ماه 

پس از تخلیه آخرین محموله خریداری نماید.
متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند پس از رویت این آگهی با مراجعه به 

دفتر مرکزی شرکت واقع در:
رش��ت- جنب میدان گی��ل، واحد امور بازرگانی، ضمن دریافت فرم ش��رایط 
مناقصه، قیمت پیش��نهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 
مورخ 1392/6/12 در پاکت سربس��ته و الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت 

تحویل و رسید دریافت دارند.
تاریخ برگزاری مناقصه س��اعت 11 روز چهارشنبه مورخ 1392/6/13 خواهد 

بود.
متقاضیان محترم برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانند با شماره تلفنهای 

6663091 و 6605664-0131 تماس حاصل نمایند.

»آگهی مناقصه عمومی«

شرکت سهامی کشاورزی و دامپروری سفیدرود

نوبت اول

رشت- خبرنگار کیهان:
معاون سیاسی امنیتی استاندار گیالن از کاهش 

مناطق شنا ممنوع در سواحل استان خبر داد.
محم��د اکبرزاده اظهار داش��ت: تعداد 293 منطقه 
شنا ممنوع در سواحل استان وجود داشت که در حال 
حاضر این تعداد به 167 منطقه کاهش پیدا کرده است.

وی ب��ه ایج��اد 78 ط��رح جدید سالم س��ازی دریا 
در اس��تان اش��اره کرد و افزود: گی��الن 300 کیلومتر 
س��احل دارد و ام��کان س��رمایه گذاری جدید در 96/3 
کیلومتر سواحل استان به منظور ایجاد طرح های جدید 

سالم سازی دریا وجود دارد.

كاهش مناطق شنا ممنوع
 در سواحل گیالن

اس�تاندار بص�ره گف�ت: با توجه ب�ه نزدیکی 
خوزستان و بصره به یکدیگر، موافقت الزم برای 
خرید گاز از خوزس�تان از نخس�ت وزیر و وزارت 
نفت عراق گرفته ش�ده و ب�رای اجرای این طرح 

عجله داریم.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ف��ارس از اه��واز، »خلف 
عبدالصمد« در مراس��م نشست مشترک استانداران و 
مدیران اس��تان های خوزستان و بصره، که صبح دیروز 
در محل استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار داشت: 
سعی کردیم برای پیشبرد قراردادهای قبلی با یک هیئت 
کامل به خوزس��تان س��فر کنیم و درخصوص احداث 
مسکن، انتقال برق و گازرسانی به بصره با طرف ایرانی 

تعامل داشته باشیم.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه خوزستان در ساخت 
مسکن عملکرد قابل قبولی داشته یکی از اولویت های 

مهم ما در این سفر بازدید از مسکن مهر خوزستان است.
استاندار بصره افزود: خرید گاز طبیعی از خوزستان 
و ایجاد خطوط ریلی بین خرمشهر و بصره برای تسهیل 

در تردد زوار ایرانی از دیگر نکات این توافقنامه است.
عبدالصم��د گف��ت: با توج��ه به نیاز بص��ره به گاز 
امیدواریم که قبل از س��ال میالدی جدید طرح خرید 
گاز از خوزس��تان اجرایی شود. همچنین استان بصره 
نیاز شدیدی به انرژی برق دارد و امیدواریم با همکاری 

خوزستان این مشکل هرچه سریع تر برطرف شود.
وی اضاف��ه ک��رد: در ح��ال حاضر ص��ادرات  برق 
خوزس��تان به بصره عراق 400 هزار مگاوات اس��ت که 
درخواس��ت کردی��م این میزان ب��ه 500 هزار مگاوات 
افزایش پیدا کند، البته کل نیاز بصره به برق 750 هزار 
مگاوات است که اگر این مقدار برق تامین شود دیگر در 

تابستان مشکل کمبود برق نخواهیم داشت.

رئیس پژوهش�کده خ�اک و آبخیزداری 
کشور گفت: حوضه آبریز دریاچه ارومیه 5 تا 
6 درصد بیشتر از میانگین کشوری بارندگی 
دریافت کرده و امس�ال در این حوزه مشکل 

خشکسالی وجود ندارد.
ضیاالدین ش��عاعی پنجش��نبه در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا در ارومیه افزود: طبق بررس��ی های 
انجام ش��ده 90 درصد مساحت کل کشور امسال 
بارش دریافت کرده و میزان بارندگی ها مطلوب بوده 

و دوره خشکسالی فعال رفع شده است.
وی ادام��ه داد: علیرغ��م وضعی��ت فعل��ی باز 
امیدواریم بارندگی های بیش��تری را در کشور و به 
خصوص در دریاچه ارومیه داشته باشیم تا دریاچه 

نیز از وضعیت فعلی خود خارج شود.
ش��عاعی گف��ت: اس��تحصال بی روی��ه آب از 

س��فره های زیرزمینی، وج��ود 25 هزار حلقه چاه 
در حوزه دریاچه ارومیه، گس��ترش کشاورزی در 
حوزه یاد شده مواردی است که نمی توان از آنها به 
عنوان عوامل اثرگذار در بحران دریاچه به راحتی 

چشم پوشی کرد.
وی اظهار کرد: با در نظر گرفتن موارد یاد شده 
می توان گفت که استفاده از سفره های زیرزمینی و 
روان آب ها در مسیر دریاچه بیشتر از تبخیر آب و 
خشکسالی در بروز بحران در دریاچه ارومیه موثر 

بوده است.
شعاعی افزود: درحال حاضر به علت خشکسالی 
بارش های سنگین برف های چندین سال گذشته 
را نداریم و خشکس��الی ها نیز طوالنی ش��ده است 
ک��ه نیازمند برنامه ریزی ج��دی در مصرف بهینه 

آب هستیم.

رئیس پژوهشکده خاک و آبخیزداری کشور:

دریاچه ارومیه امسال با خشکسالی مواجه نیست
استاندار بصره خبر داد

انتقال گاز به عراق از طریق خوزستان

سرویس ورزشی- 
پس از چهار روز کار پرتب و تاب و نفسگیر سرانجام پنجشنبه شب گذشته مجلس 
ش��ورای اس��المی به کار بررس��ی صالحیت وزرای پیشنهادی از س��وی ریاست محترم 
جمهوري رای اعتماد داد. یکی از سه وزیر پیشنهادی که موفق به کسب رای اعتماد   از 
نمایندگان محترم مجلس نش��د وزیر پیشنهادی ورزش بود. اینکه علت اصلی عدم رای 
اعتماد نمایندگان مجلس به ایش��ان چه بود، سوالی اس��ت که در حال حاضر نمی توان 

جواب قاطعی به آن داد.
آیا دغدغه های صرفا ورزش��ی، نگاه کارشناس��ی نمایندگان و عدم توانایی ایشان در 
دفاع از برنامه های خود درباره ورزش و جوانان یعنی یک دلیل کامال تخصصی باعث این 
اتفاق شد یا مسائل سیاسی و پشت پرده و کامال غیرورزشی؟ اگر اولی باشد که برای اهالی 
ورزش باعث خوش��حالی هم هست و این اطمینان را به به آنها  می بخشد که نمایندگان 
حاضر در مجلس به امر ورزش هم مثل س��ایر مس��ائل حوزه ها حساسیت و توجه الزم را 
دارند و برای رای اعتماد دادن به کسی که قرار است سکان هدایت ورزش را برعهده گیرد 
کار کارشناسانه انجام می دهند و قضاوت دقیق و سختگیرانه دارند، اگر هم دومی باشد که 
باید دید و بررسی کرد که از چه نگاه و نیتی برخاسته، باندی و حزبی  یا مبتنی بر مصالح 
ملی و مردمی... که این خود بحث جداگانه ای می طلبد و ما برای جلوگیری از اطاله کالم 

به آن ورود نمی کنیم، البته در ادامه ناچاریم توضیحی در این باره بدهیم.
به هر حال آنچه معلوم است این است که با توجه به خداحافظی وزیر پیشین ورزش 
آقای دکتر عباس��ی از یک س��و و عدم رای اعتماد مجلس به آقای س��لطانی فر از سوی 
دیگر، ورزش کش��ور فعال باید مدتی- که امیدواریم طوالنی نباشد- با »سرپرست« اداره 
ش��ود. این در حالی اس��ت که مدتها و ماهها است که پانزده فدراسیون ورزشی ما بدون 
رئیس و با سرپرست موقت اداره می شوند و امیدوار بودیم با تعیین وزیر جدید مجلس، 
تشکیل مجامع و برگزاری انتخابات این فدراسیون ها صاحب رئیس شوند و سر و سامان 
پیدا کنند اما حاال می بینیم خود تشکیالت مرکزی ورزش یعنی وزارت ورزش نیز باید با 
»سرپرس��ت« اداره شود...! این در حالی است که با توجه به رویدادهایی که ورزش ما به 
ویژه از لحاظ بین المللی و جهانی در ماه های آتی پیش رو دارد و به طور کلی ش��رایط و 
نقطه ای که ورزش ما در مقطع کنونی در آن واقع شده- و علت اصلی نگارش این مقاله 
بیشتر این موضوع است- طوالنی شدن این وضعیت به هیچ وجه به صالح ورزش نیست. 
بنابراین امید واریم از س��وی ریاست جمهوری، هرچه سریع تر و در اولین فرصت گزینه 
بعدی وزارت ورزش به مجلس محترم شورای اسالمی معرفی شود و نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسالمی هم کماکان با حفظ روحیه همکاری و سعه صدر با دولت و ضمن 
رعایت اصول کاری و به خرج دادن دقت و وس��واس الزم، با دادن رای اعتماد به ایش��ان 
کمک کنند تا وضعیت به وجود آمده، آنقدر طوالنی نشود که دود آن به چشم ورزش و 
اهالی آن برود. با نگاهی اجمالی به اظهارنظرها و مسائلی که طی یکی، دو هفته گذشته 
از س��وی آقای س��لطانی فر اینجا و آنجا به ویژه در صحن مجلس مطرح ش��د مخاطب و 
کس��ی که پیگیر مسائل ورزش اس��ت به این نتیجه می رسید که ایشان با وجود این که 
چهره شناخته شده ای در ورزش نیست و سابقه مدیریت کوتاه مدت در ورزش دارد اما 
از ش��ناخت خوب و نس��بتا دقیقی از مسائل ریز و درش��ت و مشکالت ساختاری و خرد 
ورزش برخوردار اس��ت ، به واقعیت های ورزش در ابعاد فنی و مالی، فرهنگی و اخالقی 
آگاهی دارد و آدم ها و خط و ربط های آن ها را می شناسد. در هر حال و به هر علت ایشان 
نتوانس��ت آرای الزم برای تصدی ام��ر وزارت ورزش را از نمایندگان مردم اخذ کند، اما 
امیدواریم رئیس محترم جمهور و مشاوران ایشان، در انتخاب گزینه بعدی هم فردی را 
که از شناخت حداقلی و آگاهی الزم مقدماتی برای ورود به عرصه مدیریتی کالن ورزش 
برخوردار باشد، در نظر بگیرند چرا که این امر باعث می شود بدون اغراق ورزش از لحاظ 
مدیریتی حداقل چند گام از اسالف خود- حدود سه، چهار سال- جلو باشد! ضمن اینکه 
با توجه به تجربه ای که درباره وزیر پیشنهادی قبلی ورزش به دست آمد، خوب است با 
برررسی دقیق آنچه علت واقعی عدم رای آوردن ایشان شد و رعایت شرایط الزم ورزشی 
و غیرورزشی و تامین خواسته های منطقی مبتنی بر مصالح ملی ورزش- که بدون تردید 
منافع ورزش را هم به همراه دارد- از تکرار این اتفاق و الجرم طوالنی تر ش��دن وضعیت 
به وجود آمده فعلی جلوگیری ش��ود و... ختم و لب کالم اینکه: با توجه به موفقیت های 
اخیر ورزش در رشته های مختلف از یک سو و همچنین تغییر و تحوالت اجتناب پذیری 
که عن قریب در راس هرم ورزش- و احتماال به س��رعت در قاعده و بدنه آن- رخ خواهد 
داد، از سوی دیگر می توان گفت ورزش مستعد و بالقوه توانمند ایران، در آستانه ورود به 
مرحله تازه  ای از حیات خویش قرار گرفته و بدون افتادن در ورطه شعارزدگی آماده یک 
جهش بلند به سمت جلو است. در این مقطع همه کسانی که از دور و نزدیک و در هیبت 
و جایگاه ه��ای مختلف می توانند ورزش ایران را در این پرواز و مرحله جدید یاری کنند، 
باید دلسوزانه،باوس��واس خردمندانه و باالخره باتعهد و عملکرد انقالبی و ملی به وظیفه 
خود صادقانه و به موقع عمل کنند و... خدای ناکرده با عملکرد غلط و خودخواهانه خود، 

ناخواسته بال پرواز آن را نشکنند.

ورزش در مرحله تازه

مع�اون قضای�ی و حقوقی س�ازمان قضایی 
نیروهای مسلح گفت: هر چند وضعیت بازدارندگی 
مجازاتها در قانون جدید مجازات اس�المی بهتر 
شده اما بازنگری در میزان بازدارندگی مجازات ها 

ضروری است.
حجت االس��الم محمد مصدق در کارگاه آموزشی 

قانون جدید مجازات اس��المی گفت: در قانون جدید 
مجازات اس��المی نوآوری هایی وجود دارد به طوریکه 
در زمین��ه مجازات جرایم متعدد، این قانون با گذار و 
ع��دول از نظام جمع  مجازات ها، اجرای نظام مجازات 

اشد را جایگزین کرده است.
به گزارش ایرنا وی برگزاری همایش بررسی قانون 

جدید مجازات اس��المی را برای مدیران ارشد سازمان 
قضایی نیروهای مس��لح ضروری دانست و افزود:  در 
این سازمان قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز 
حاکم اس��ت لذا مشکالت ما بیش��تر می باشد بخاطر 
اینکه باید قانون مربوط به این سازمان را نیز با قانون 
جدید مجازات تطبیق دهیم. مصدق اظهار کرد: معاونت 

حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح از چندی پیش 
به صورت مکتوب نظرات همکاران قضایی را کسب و 

موارد ابهام را جمع آوری کرده است.
وی گفت: با توجه به الزم االجرا شدن قانون جدید 
مجازات اسالمی از اردیبهشت ماه امسال در این همایش 

کوشش می شود مباحث به وحدت رویه منجر شود.

مدیر جهاد کشاورزی مهاباد گفت: یکی از کشاورزان 
این شهرس�تان برای نخس�تین بار در کش�ور توانست 
6 ت�ن و 63 کیلوگرم گندم از هر هکتار مزرعه دیم خود 

برداشت کند.
محمد دمکری در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این کشاورز 
موفق که محمد ابراهیمی نام دارد و از اهالی روستای کپه کند 
از دهس��تان آختاچی غربی است با این میزان برداشت، رکورد 
جدیدی در برداشت گندم دیم در کشور را به نام خود ثبت کرد.

وی اضافه کرد: این گندمکار پنج هکتار از اراضی دیم خود 
را زیر کش��ت گندم برده بود که توانس��ته است در مجموع 30 

تن و 315 کیلوگرم گندم برداشت کند.
دمکری اظهار داش��ت: مزرعه گندم این کش��اورز، توس��ط 
کارشناسان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی کیل  گیری شده و 
صحت این رکورد بی سابقه توسط کارشناسان جهاد کشاورزی 

استان مورد تایید قرار گرفته است.
وی خاطرنش��ان کرد: این میزان عملکرد در واحد سطح در 
مهاباد در حالیس��ت که میانگین برداشت گندم در مزارع دیم 

این شهرستان یک تن و 200 کیلوگرم است.
دمکری اضافه کرد: این کش��اورز مهابادی با برداش��ت این 
میزان محصول به عنوان یکی از نامزدهای کشاورز نمونه استانی 

و کشوری در سال زراعی جاری معرفی خواهد شد.
دمکری شرکت در کالس های ترویج و توجه به توصیه های 
کارشناسان جهاد کشاورزی، کشت و برداشت مکانیزه، استفاده 
درس��ت و به موقع از س��موم دفع آفت س��ن و علف های هرز و 
استفاده درست از انواع کودهای شیمیایی از دالیل موفقیت این 

کشاورز عنوان کرد.

بابل- خبرنگار کیهان:
برداشت ش�لتوک برنج از اراضی شالیکاری 

بابل آغاز شد.
مدیر جهاد کش��اورزی شهرستان بابل با بیان این 
مطلب افزود: از مجموع 47 هزار و 975 هکتار اراضی 
شالیزاری بیش از 21 هزار و 940 هکتار آن شلتوک 

برنج برداشت شده است.
مهندس مسعود غالمی افزود: پیش بینی می شود 
امس��ال بیش از 304 هزار و 980 تن شلتوک برنج از 

اراضی شالیزاری بابل برداشت شود.

تنکابن- خبرنگار کیهان:
مراسم گرامیداشت قیام 23 مرداد مردم تنکابن علیه رژیم 

شاه در مسجد جامع این شهر برگزار شد.
در این مراس��م که با حضور اقشار مختلف مردم و مسئوالن شهر 
تنکابن برگزار شد، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه مازندران با 
تجلیل از شهدای انقالب اسالمی به ویژه شهدای قیام 23 مرداد تنکابن 
گفت: ش��هدا این درس را به ما دادند که باید تا پای جان از باورهای 

دینی خود دفاع کنیم و از آنها دست برنداریم.
حجت االس��الم والمسلمین نظری افزود: اکنون شاهدیم که تمام 
فشارهای دشمنان علیه ایران اسالمی بخاطر نابود کردن دین است.

وی  با اش��اره به مانع  تراش��ی و فش��ارهای غرب علیه برنامه های 
صلح آمیز هس��ته ای ایران گفت: آنها با انجام بازرس��ی های مس��تمر 
فعالیت های هس��ته ای ما را تحت نظر دارند اما تاسیس��ات هسته ای 
رژیم صهیونیس��تی مورد بازرسی قرار نمی گیرد و این در حالی است 

که این رژیم 200 کالهک هسته ای دارد.

کشاورز مهابادی رکورد جدید 
برداشت گندم را به نام خود ثبت کرد

آغاز برداشت شلتوک برنج 
در بابل

مراسم گرامیداشت قیام 23 مرداد معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح خواستار بازنگری در میزان بازدارندگی مجازات ها شد
مردم تنکابن برگزار شد

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان گفت: تمامی قصابان 
و فروش�ندگان گوشت قرمز از این پس ملزم به عرضه گوشت 
پیش س�رد شده هس�تند. علی پارسا گفت: این طرح با نصب 
برچسب »گوشت پیش سرد شده« از سوی کشتارگاه بر روی 

الشه اجرا می شود.
وی با اشاره به تمهیدات اخیر سازمان دامپزشکی، مرکز بهداشت و 
سایر ارگان های ذی ربط به منظور کنترل بیماری تب خونریزی دهنده 
کریمه کنگو افزود: با اجرای طرح پیش س��رد کردن الشه ها بسیاری 
از ویروس ه��ا از جمله ویروس CCHF  که می تواند تلفات انس��انی 
داشته باشد از بین می رود.پارسا اضافه کرد: بازرسان بهداشت محیط 
در بازرس��ی از قصابی ها و واحدهای عرضه گوش��ت، نصب برچس��ب 
گوش��ت پیش سرد ش��ده را بر روی الشه ها به دقت مورد بازدید قرار 
داده و شهروندان نیز هنگام خرید گوشت قرمز باید در صورت تخلف 

قصابی ها مراتب را به شماره تلفن 1490 اطالع دهند.

معاون پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز کشور گفت: طرح  فروش 
سوخت به مرزنشینان تمام شهرستان های 
مرزی سیستان و بلوچستان از اول شهریور 

ماه آغاز می شود.
سرتیپ مهدی ابویی گفت: بر اساس تصویب 
هیئت دولت و تاکید رئیس ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز کش��ور، تمام ش��هرهای تا شعاع 20 
کیلومتر در سیستان و بلوچستان، طرح فروش 

سوخت به مرزنشینان را اجرا می کنند.
به گزارش فارس، معاون پیش��گیری ستاد 
مرک��زی مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز کش��ور 
افزود: شهرس��تان های کنارک، چابهار، سرباز، 
سراوان، هیرمند و زهک میرجاوه از جمله این 
شهرس��تان ها هس��تند که از اول شهریور ماه 
امسال طرح فروش س��وخت به مرزنشینان را 

اجرا خواهند کرد.

وی گفت: از آغاز مرحله نخست اجرای طرح 
فروش سوخت به مرزنشینان هیرمند و سراوان 
تاکنون، 6 میلیون لیتر سوخت بین مرزنشینان 

توزیع شده است.
سرتیپ ابویی گفت: درآمد حاصله از فروش 
سوخت توس��ط کمیس��یون قاچاق کاال و ارز 
سیستان و بلوچستان در اسرع وقت به حساب 

مرزنشینان واریز خواهد شد.
وی افزود: در س��ه بازارچ��ه مرزی میلک، 
میرجاوه و ریمدان زیرس��اخت ها برای اجرای 
طرح فروش سوخت به مرزنشینان فراهم است.

معاون پیش��گیری س��تاد مرکزی مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز کشور هدف از اجرای این طرح 
را کمک به وضعیت اقتصادی و معیشت مردم و 
جلوگیری از قاچاق سوخت عنوان کرد و گفت: 
فروش س��وخت به صورت قانونی از قاچاق آن 

توسط سودجویان جلوگیری می کند.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل امور ایثارگران و بنیاد شهید استان اصفهان گفت: براساس قانون مصوب شده است که حقوق 
دوران اسارت آزادگان طبق قانون سال 1368 به آنان پرداخت شود که تا 2 سال پیش این قانون اجرایی نشد!
محمدرضا رجایی در نشستی با خبرنگاران افزود: از حدود 2 سال گذشته، یک سوم حقوق حقه دوران اسارت به 

آزادگان پرداخت شد و پرداخت مابقی آن به علت کمبود نقدینگی با مشکل مواجه شده است.
وی با اشاره به نقش کلیدی ایثارگران این استان در دوران دفاع مقدس اضافه کرد: استان در تقدیم شهید و جانباز 
جایگاه واالیی در کشور دارد اما امروز آن طوری که باید حق آزادگان ادا نشده است. وی با انتقاد از مسئوالن در عدم 

احداث یک مجتمع توانبخشی ویژه ایثارگران و خانواده های آنان گفت: در همه استان ها ساخت یک مرکز توانبخشی 
تصویب و اجرا شده اما متاسفانه این مجموعه هنوز در اصفهان احداث نشده است.

رجایی با اشاره به این که تاکنون نیمی از والدین شهدای استان اصفهان از دنیا رفته اند، تصریح کرد: هم اکنون 23 
هزار والدین شهدا با میانگین سنی باالی 70 سال در قید حیات به سر می برند که بالغ بر 4 هزار و 500 نفر آنان دارای 
بیماری های صعب العالج هستند و به یک مرکز مجهز توانبخشی نیاز است.وی همچنین به عدم همکاری بخش های 
مختلف دستگاه های اجرایی با این  نهاد اشاره کرد و یادآور شد: متاسفانه به بحث استخدام فرزندان شهدا در این استان 

کوتاهی شده و یک کارخانه 6 هزار نفری حاضر نیست 60 نفر از فرزندان شهدا را به کار گیرد.

حقوق کامل دوران اسارت آزادگان پرداخت نشده است

فروش سوخت به مرزنشینان سیستان و بلوچستان
 از اول شهریور ماه

الزام قصابی های اصفهان به عرضه گوشت 
با برچسب »پیش سرد شده«

نکته ورزشی

فدراس�یون جهانی تکواندو در اقدامی جدید سعی 
در افزایش س�همیه کش�ورهای قدرتمند در این رشته 
برای حض�ور در المپیک دارد و تکواندوکاران ایران این 
ش�انس را دارند ک�ه حداقل در بخش م�ردان هر چهار 
سهمیه را برای سفر به المپیک 2016 برزیل کسب کنند.
 بر اس��اس قوانین فعلی فدراس��یون جهان��ی تکواندو هم 
اکنون هر کش��ور می تواند تنها چهار س��همیه برای حضور در 
المپیک کسب کند که از این تعداد دو سهمیه در بخش مردان 
و دو سهمیه در بخش بانوان است. در چهار المپیک قبلی تنها 
128 تکواندوکار جواز حضور در این بازی ها را کسب می کردند 

که با روش جدید تعداد ورزشکاران هر وزن افزایش می یابد.
فدراسیون جهانی با اهمیت بیشتر به رنکینگ بهترین های 
جهان در اوزان مختلف ش��ش نفر برتر ه��ر وزن را نیز از این 
لیست به المپیک دعوت کند. در این بخش هر کشور مجاز به 
کسب دو سهمیه در هر رده بانوان و آقایان است. ضمن اینکه 

چهار سهمیه قبلی همچنان بر قوت خود باقی خواهد ماند.
فدراسیون جهانی تکواندو 5 مرحله مسابقات جایزه بزرگ 
)Grand Prix( را برنامه ری��زی کرده و بهترین های هر وزن 
به نام برای حضور در این مس��ابقات دعوت خواهند شد. به هر 
تکوان��دوکار برای هر پیروزی و یا مدالی که در این مس��ابقات 
ب��ه خود اختصاص می دهد، امتی��ازی جهت ثبت در رنکینگ 

دبیرکل فدراس�یون فوتبال اعالم ک�رد اردوی تیم ملی 
فوتبال ایران در ش�هر لیس�بون پرتغال برگزار می شود. وی 
همچنین از مسئوالن کشور درخواست منابع مالی ویژه کرد، 
آن هم نه برای فدراسیون فوتبال بلکه برای اجرای برنامه های 

تیم ملی جهت حضور موفق در جام جهانی برزیل.
مه��دی محمدنبی در خص��وص برنامه های آینده تیم ملی 
فوتب��ال ایران ضمن بی��ان مطلب فوق گفت: قرار اس��ت یازده 
ش��هریورماه اردوی تیم ملی در لیسبون پرتغال برگزار  شود که 
تالش می کنیم 2 دیدار تدارکاتی در روزهای پانزدهم و نوزدهم 
ش��هریورماه برگ��زار کنیم اما هن��وز نام حریف��ان تدارکاتیمان 
مش��خص نیس��ت. وی در ادامه با درخواست از مسئوالن کشور 
برای تامین منابع مالی جهت آماده س��ازی تیم ملی نه کمک به 
فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: برای اجرای مناسب برنامه های 
تیم ملی نیاز به حمایت بیش��تر مال��ی داریم. برنامه تیم ملی از 
س��وی کی روش به فدراس��یون فوتبال ارائه شده است اما چند 
موضوع با برگزاری برنامه تیم ملی، اردوها و بازی های تدارکاتی 
ارتباط دارد که باید مورد بررس��ی قرار گیرد. یکی از این مسائل 
تامین منابع مالی اس��ت زیرا همان طور که خود کی روش اعالم 
کرد اوضاع مالی فدراس��یون خوب نیس��ت و ب��ه خاطر همین 
مشکل اردوی تیم ملی لغو شد. وی افزود: ما 18 تیم ملی داریم 
که باید به آنها رسیدگی کاملی کنیم ولی وقتی می خواهیم در 

بین تیم های مطرح جهان و آسیا باشیم، باید همانند آنها هزینه 
و برنامه  ریزی کنیم. کره   جنوبی که به عنوان تیم دوم گروه ایران 
به جام جهانی صعود کرد، هر سال حدود 260 تا 270 میلیون 
دالر هزین��ه می کند و یا ژاپن س��الی 300 میلیون دالر، اما ما 
برای برگزاری اردوهای خود مشکل مالی داریم. نبی با اشاره به 
اینکه در برخی از کش��ورها یک چهارم بودجه فدراسیون برای 
برای تیم ملی بزرگساالنشان هزینه می شود و در این شرایط ما 
باید با بودجه 30 میلیاردی به جنگ بودجه 270 میلیون دالری 
برویم، خاطرنش��ان کرد: در هفته های اخیر هم نشست هایی با 
مس��ئوالن سازمان مدیریت و برنامه ریزی داشتیم تا منابع مالی 
خوبی برای فدراس��یون فوتبال داش��ته باش��یم. امیدواریم این 
حمایت ها ادامه داشته باشد تا برنامه های اجرایی تیم ملی عقب 
نیفت��د. تیم ملی برزیل برای برگزاری دیدار با تیم ملی ایران در 
ورزش��گاه آزادی خواستار دریافت مبلغ یک و نیم میلیون یورو 
شده است، آیا فدراس��یون فوتبال در خصوص بازی با تیم های 
بزرگ دنیا برنامه ای دارد که وی به این پرس��ش اینگونه پاس��خ 
داد: میانگین قیمت بازی با تیم های مطرح دنیا در همین حدود 
اس��ت. البته برای دیدار با تیم های مطرح دنیا ارتباطات خوبی 
برق��رار کرده ایم اما اگر بخواهیم ب��ا تیمی مانند برزیل در ایران 
بازی کنیم، باید یک چهارم بودجه یک سال فدراسیون فوتبال 

را برای آن هزینه کنیم.

استقالل برای بوریرام خط ونشان کشید
تیم استقالل با شکس��ت دو بر یک داماش آمادگی خود را برای دیدار برابر 
بوریرام تایلند به نمایش گذاش��ت. دیدار داماش گیالن برابر اس��تقالل تهران از 
هفته پنجم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران روز پنجش��نبه هفته گذش��ته با 
پیروزی دو بر یک مردان قلعه نویی به پایان رسید. تک گل داماش را متوسل زاده 
در دقیقه 16 و برای اس��تقالل سیاوش اکبرپور و فرهاد مجیدی در دقایق 25 و 
68 به ثمر رساندند.س��ایر دیدارهای هفته پنجم دیشب برگزار شد که نتایج آن 

به چاپ روزنامه نرسید.
پیشنهاد 1/2 میلیون یورویی  دوسلدورف به قوچان نژاد 
باشگاه فورتانا دوسلدورف با ارائه پیشنهادی به باشگاه استاندارد لیژ، خواهان 
به خدمت گرفتن رضا قوچان نژاد، مهاجم گلزن ایرانی ش��د. رضا قوچان نژاد در 
این فصل رقابت های لیگ بلژیک نتوانست به عنوان بازیکن ثابت برای تیمش به 
میدان برود و اغلب در تیم اس��تاندارد لیژ به صورت بازیکن ذخیره به کار گرفته 
شده است.باشگاه آلمانی فورتانا دوسلدورف با پیشنهاد 1/2 میلیون یورویی قصد 
دارد تا پایان فصل نقل و انتقاالت تابس��تانی قوچان نژاد، مهاجم گلزن ایرانی را 

به خدمت بگیرد.
رویانیان امسال از دایی جام نمی خواهد

مدیرعامل باشگاه پرس��پولیس در جدیدترین اظهار نظر خود با بیان اینکه  
علی کریمی را خیلی دوست دارم گفت: او شاید یکی از بازیکنانی است که قبل 
از حضورم در فوتبال، خیلی دوستش داشتم اما او را برای تیم مفید نمی دانم. او 
هم باید پرسپولیس را دوست داشته باشد. کسی که تیم را دوست دارد سختی ها 
را تحمل می کند.  محمد رویانیان در خصوص پرسپولیس هم گفت:تیم ما کامل 
اس��ت و دایی هم فردی اس��ت که خودش یک قهرمان بوده و یک تنه می تواند 
تیم را قهرمان کند. من امس��ال از او قهرمانی نخواس��ته ام. سه ساله با او قرارداد 
بسته ایم. به او گفتم سه سال دیگر در آسیا ما را قهرمان کن. باید سه سال تحمل 

کنیم دایی مربی باشد. چرا نباید به یک مربی ایرانی اعتماد کنیم؟ 
قلعه نویی: آرزو دارند در آسیا شکست بخوریم!

س��رمربی اس��تقالل می گوید عده ای دوس��ت دارند تا اس��تقالل برابر بوریرام 
شکست بخورد.امیرقلعه نویی پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر داماش با تقدیم 
ای��ن برد ب��ه روح کیوان رفعتی س��اجدی )جوانی که فصل گذش��ته پس از دیدار 
اس��تقالل و داماش به دلیل ایست قلبی درگذش��ت( درباره  این دیدار گفت: آقایان 
می گویند نمی خواهند برای استقالل به خاطر حضور در لیگ قهرمانان آسیا حاشیه 
درس��ت کنند اما هر چه می خواهند می گویند و به شعور مردم توهین می کنند. به 
روح مادرم، برد ما عزای آنهاست. عده ای همه حرف هایشان را می زنند و بعدش هم 
می گویند بخاطر اینکه حاشیه برای استقالل در آسیا ایجاد نشود، چیزی نمی گوییم.

سهمیه ها برای المپیک افزایش می یابد

تکواندو ایران با 4 سهمیه در برزیل

جهانی تعلق می گیرد. در پایان این 5 مرحله  شش نفر برتر هر 
وزن جواز حضور در المپیک را کسب خواهند کرد.

هم اکنون فهرستی از تکواندوکارانی که در رنکینگ هشت 
وزن قانونی قرار دارند، از سوی فدراسیون جهانی به کشورهای 

مختلف ارس��ال شده و فدراسیون های عضو باید وزن المپیکی 
اس��امی حاضر در این فهرست را تعیین و تا 18 آگوست )27 
مردادم��اه( به  WTF ارس��ال کند. پ��س از آن تکواندوکاران 
در چهار وزن المپیکی از س��وی فدراس��یون جهانی به نام به 

مسابقات جایزه بزرگ دعوت خواهند شد.
فدراس��یونهای عضو ع��الوه بر این راه همانند س��نوات 
گذش��ته می توانن��د از طریق اع��زام تکوان��دوکاران خود به 
رقابت ه��ای جهانی انتخابی المپیک و هم چنین مس��ابقات 
قاره ای چهار س��همیه دیگر خ��ود را برای حضور در المپیک 

کسب کنند.
در رنکین��گ فدراس��یون جهانی تکوان��دو، محمد باقری 
معتم��د، بهنام اس��بقی، علیرضا نصر آزادانی و یوس��ف کرمی 
ج��زو 5 نف��ر برتر اوزان مختلف هس��تند. با توج��ه به جایگاه 
خوب نمایندگان ایران، تکواندو ایران این ش��انس را دارد که با 
برنامه ریزی دقیق و حضور فعال در رقابت های المپیک حداقل 
در بخ��ش مردان هر چهار س��همیه را برای حضور در المپیک 

2016 برزیل کسب کند.
نخس��تین مرحله از مس��ابقات گزینش��ی کسب سهمیه 
المپی��ک طی روزهای 22 تا 25 آذرماه به میزبانی انگلس��تان 
در لندن برگزار می ش��ود. آرژانتین میزبان آخرین مرحله این 
مسابقات یک سال قبل از المپیک خواهد بود. به نفرات برتر هر 

وزن نیز جوایز دالری پرداخت می شود.
ای��ن روش اهمیت تکوان��دو را برای کش��ورهای مختلف 
دو چندان خواهد کرد و با س��رمایه گذاری بیش��تر روز به روز 

شاهد رشد و پیشرفت این رشته در سراسر دنیا خواهیم بود.

بازیبابرزیلیکچهارمبودجهفدراسیونفوتبالرامیگیرد

* شیخ احمد الفهد الصباح رئیس کویتی شورای المپیک آسیا که در نانجینگ است در نشست مسئوالن بازی های آسیایی نوجوانان 
اعالم کرد میزبان دوره آینده این بازی ها سریالنکا است. سومین دوره بازی های آسیایی نوجوانان سال 2017 برگزار خواهد شد.

*خیابان های شهر نانجینگ، میزبان دومین دوره بازی های آسیایی نوجوانان به علت بارش شدید باران  دچار آب 
گرفتگی شد.

* در ادامه رقابت های هندبال بازی های آسیایی نوجوانان که در چین در حال برگزاری است، تیم ایران در سومین دیدار خود  
مقابل قطر قرار گرفت و با نتیجه 23 بر 21 شکست خورد. تیم ملی ایران امروز باید در مرحله دوم این بازی ها مقابل تیم اول 

گروه دوم )عراق یا عربستان( به میدان برود.
*تیم بس�کتبال س�ه نفره ایران در بازی های آس�یایی نوجوانان با تیم های عراق، ماکائو، بنگالدش و کره جنوبی 

همگروه شد. نوجوانان بسکتبالیست کشورمان امروز در اولین دیدار خود به مصاف کره جنوبی می روند.

با برگزاری مس�ابقات انتخابی اوزان 66 و ۹6 کیلوگرم کش�تی آزاد تقوی و یزدانی با پیروزی مقابل حریفان به 
عنوان ملی پوش ایران در مسابقات جهانی انتخاب شدند.

مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی آزاد در اوزان 66 و 96 کیلوگرم از صبح دیروز در خانه کشتی آغاز شد که با برگزاری مرحله 
مقدمات��ی مه��دی تقوی و میثم نصیری به دیدار پایانی 66 کیلو و رضا یزدانی به همراه جعفر دلیری به دیدار پایانی 96 کیلوگرم 
کشتی آزاد راه یافتند.فینال این مسابقات هم از ساعت 15 عصر دیروز در خانه کشتی برگزار شد که در وزن 66 کیلوگرم مهدی 
تقوی در کشتی اول با نتیجه 4 بر صفر )سه اخطاره شدن حریف( مقابل نصیری به پیروزی رسید و در کشتی دوم هم با نتیجه 
10 بر 1 از سد میثم نصیری گذشت تا با توجه به فرآیند انتخابی تیم ملی کشتی آزاد )دو پیروزی از سه مسابقه( ملی پوش ایران 

در مسابقات جهانی لقب گیرد. تقوی پیش از این توانسته بود غالمرضا عبداهلل پور را با نتیجه  چهار بر صفر شکست دهد.
در فین��ال وزن 96 کیلوگ��رم هم رضا یزدانی در کش��تی اول با نتیجه 6 بر 3 و در کش��تی دوم با نتیجه 5 بر 2 مقابل جعفر 
دلیری به پیروزی دست یافت تا وی نیز صاحب دوبنده تیم ملی ایران در مسابقات جهانی بلغارستان شود. رضا یزدانی صبح دیروز 
هم موفق شده بود حامد تاتاری و سعید امیری را با نتایج هفت بر صفر و هشت بر صفر شکست دهد.با توجه به اعالم کادر فنی 
ترکیب تیم  اعزامی به رقابتهای جهانی بزرگساالن پانزده روز مانده به این رقابتها اعالم می شوند. مسابقات کشتی قهرمانی جهان 

طی روزهای 24 تا 31 شهریورماه در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

بازگشت مقتدرانه تقوی و یزدانی به تیم ملی کشتی آزاد 

رئی�س فدراس�یون بس�کتبال گفت: با توج�ه به کار 
بزرگی که ملی پوشان بس�کتبال ما انجام دادند، به نظرم 

باید پول بیشتری از والیبال و فوتبال بگیرند.
محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال اظهار کرد: هنوز 
در هیجان قهرمانی در آس��یا هس��تم. البته این موفقیت حاصل 
تالش و همبستگی گروهی بود که توانستیم به این مهم برسیم. 
خوش��بختانه همه ما وظیفه ای که داش��تیم را انجام دادیم. من 
اصال اهل آه و ناله نیس��تم، اما باید به این موضوع اشاره کنم که 
در این مدت نامهربانی ها زیاد به ما ش��ده است. برخی ها تحلیل 
کردن��د که در این دوره از مس��ابقات تیم های قدرتمندی که در 
دوره قبلی حضور داشتند شرکت نکرده  بودند.رئیس فدراسیون 
بس��کتبال در ادام��ه تاکید ک��رد: با توجه به ش��رایطی که برای 
ملی پوشان بسکتبال ما در ایران پیش آورده اند، آنها میلی برای 
بازی در لیگ برتر کش��ور را ندارند و من هم مطمئن باشید اگر 
مشکل آنها حل نش��ود، از حق شان دفاع کرده و اجازه نمی دهم 
برای آینده با مش��کل مواجه شوند.آنها می گویند دیگر در لیگ 

برتر بازی نمی کنند،که امیدوارم باشگاه برای برطرف شدن این 
مش��کل همکاری های الزم را داشته باش��ند.من معتقدم کاری 
که ملی پوش��ان بس��کتبال انجام دادند، با وجود احترام به سایر 
ورزش ه��ا از فوتب��ال و والیبال هم بزرگ تر ب��ود و این بچه ها 
باید پول بیش��تری بگیرند.مش��حون در ادامه خاطر نشان کرد: 
در ای��ن رقابت ها صحبت هایی در بخ��ش فنی و روحیه دادن به 
بازیکنان داشتم که فکر می کنم تاثیرات خوبی داشت. با این حال 
نگرانی بچه ها از این بود که مورد حمایت باشگاه هایشان نیستند. 
باش��گاه ها اگر حمایت نکنند، بشدت لطمه خواهیم خورد. بنده 
معتق��دم که باش��گاه ها چط��ور می توانند دالره��ای فراوانی به 
خارجی ها بدهند، اما پول بچه های مردم را نمی دهند.مش��حون 
در مورد ادامه همکاری با بچیروویچ گفت: قرارداد ما با این مربی 
تا آبان ماه اعتبار دارد، با این حال باید قراردادمان را تمدید کنیم 
تا در جام جهانی هم کنار ما باش��د. پیشنهاد هایی همواره وجود 
دارد اما ما منتظر بودیم تا تکلیف وزیر ورزش و جوانان مشخص 

شود تا خواسته های او را مطرح کنیم.

منتظر بودیم وزیر ورزش انتخاب شود تا خواسته هایمان را مطرح کنیم
مشحون: ملی پوشان بسکتبال دیگر در لیگ بازی نمی كنند

اخبار کوتاه از فوتبال


