صفحه 9
چهارشنبه  3مهر 1392
 19ذیقعده  - 1434شماره 20600

ورزشی ـ اخبار كشور
اخبار کوتاه از فوتبال

شماره  8تیم ملی هدیه به جانبازان دفاع مقدس
صبح دیروز مسئولین فدراسیون فوتبال به مناسبت هفته دفاع مقدس
در مرکز توانبخش��ی ثاراهلل حضور یافتند و پیراهنهای شماره  8تیم ملی
را به جانبازان هشت سال دفاع مقدس تقدیم کردند.
چند داور منشوری بودند ولی با سفارش برگشتند
عزیز محمدی رئیس پیش��ین س��ازمان لیگ برتر فوتبال ایران گفت:
صحبتهای مرتضی کریمی (کمک داور س��ابق فوتبال) مبنی بر دریافت
رشوه یکی از مسئوالن سازمان لیگ مربوط به دوره ما نیست و به همین
یکی ،دو س��ال گذشته بر میگردد .وی ادامه داد :بحث داوری چند سالی
است که مطرح شده است .آن زمان که بحث منشور اخالقی مطرح بود و
من در س��ازمان لیگ بودم چند داور را محروم کردیم ولی خود مسئوالن
کمیته داوران اصرار داشتند که این داوران به عرصه قضاوت بر گردند.
میزبانی استقالل و پرسپولیس در نخستین بازی جام حذفی
تیم های اس��تقالل و پرسپولیس در نخستین بازی های خودشان در
رقابت های جام حذفی میزبان شدند.اس��تقاللی ها که حریف کاس��پین
قزوین هستند در نخستین بازی خودشان از این تیم میزبانی خواهند کرد.
پرسپولیس��ی ها هم که باید به مصاف تیم پدیده بروند از نماینده مشهد
در تهران پذیرایی خواهند کرد .رقابت های جام حذفی در روزهای اول و
دوم آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
تحلیل سایت فیفا از بازی استقالل
س��ایت فیفا در گزارشی به بررس��ی دو دیدار مرحله نیمهنهایی لیگ
قهرمانان آس��یا پرداخت و بازی اس��تقالل ایران برابر سئول کرهجنوبی را
حساسترین بازی این مرحله دانست و عنوان کرد :تیمهای کرهای که در
چهار دور ه قبلی لیگ قهرمانان آسیا به سه قهرمانی دست یافت ه و همیشه
شرایط خوبی در این مسابقات داشتهاند .به همین خاطر سئول برای حفظ
این رکورد در بازی برابر استقالل ایران تحت فشار قرار دارد.
تقابل نوجوانان و جوانان آرمینیا بیله فیلد
تی��م نوجوانان ای��ران در اولین دیدار دوس��تانه تیم جوانان باش��گاه
پادرب��ورن را شکس��ت داد .تیم ملی امروز به مصاف تی��م جوانان آرمینیا
بیلهفیلد ،که در بوندس لیگای یک جوانان حضور دارد ،می رود.
امیدواری قلعه نویی برای صعود استقالل به فینال
امیر قلعه نویی در نشس��ت خبری پیش از دیدار تیمش برابر افسی
سئول کره از رقابتهای نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،درباره این دیدار
گفت :بازی برابر افسی سئول سخت است  .آنها تیم با برنامه ای هستند
و نظم خوبی در دفاع و حمله دارند اما ما هم استقالل هستیم و در فصل
جدید بازی به بازی بهتر ش��دهایم  .دیدار ما با آنها دو نیمه جداگانه دارد.
یک نیمه فردا و نیمه دوم هفته آینده در تهران برگزار می ش��ود .ما برای
هر نیمه برنامه خاصی داریم و امیدواریم به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه
پیدا کنیم .
دیدار دوستانه امید ایران با عمان
به نوشته س��ایت  Omandailyتیم ملی المپیک عمان در دیداری
دوستانه  11اکتبر( 19مهر) به مصاف امید ایران میرود .این سایت عمانی
نوشت :تیم ملی المپیک عمان خود را آماده حضور قدرتمندانه در قهرمانی
آسیا می کند .اردوی تیم از ابتدای ماه اکتبر شروع می شود.
یک ایتالیایی جانشین دی کانیو
پ��س از آنکه پائول��و دی کانیو به دلیل کس��ب نتیجههای ضعیف از
هدایت ساندرلند انگلیس کنار گذاشته شد ،نام روبرتو دی متئو ،سرمربی
پیشین چلسی در ارتباط با این باشگاه به گوش رسیده است.
محرومیت یورگن کلوپ
طب��ق ادعا و اعالم یک نش��ریه آلمانی ،کلوپ س��رمربی تیم فوتبال
بورس��یادورتموند به خاطر رفتار غیر ورزش��یاش در دیدار با ناپولی یک
جلسه سکونشین شده است.
ادعای عجیب مدیرعامل رئال مادرید
تیم فوتبال رئال مادرید در مهلت نقل و انتقاالت تابس��تانی گرت بیل
را ب��ا مبلغ گزاف  100میلیون یورو به خدمت گرفت تا این س��تاره ولزی
به گران قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال تبدیل شود .این در حالی است
که فلورنتینو پرز مدیر عامل باشگاه رئال معتقد است ستاره جدید تیمش
بیش از اینها ارزش دارد« :بیل با مبلغ نسبتا ارزانی به مادرید پیوست».

فرمانده منطقه  4نیروی دریایی ارتش خبر داد

تولید انبوه زیردریایی سبک در کشور

فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش از تولید انبوه
زیردریایی سبک در کشور خبر داد.
دریادار دوم خرداد حکیمی در بندرانزلی از تولید انبوه زیردریایی
سبک در کشور خبر داد و افزود :زیردریایی نیمه سنگین اکنون در
جنوب کشور در حال ساخت است.
به گزارش فارس ،حکیمی در ادامه با اش��اره به حضور ناوگروه
بیس��ت و هفتم نیروی دریایی ارتش جمهوری اس�لامی ایران در
آبهای بینالمللی تصریح کرد :ناوگروه مذکور شامل ناوشکنهای
خارک و سبالن در بندر سودان در دریای سرخ پهلو گرفتند.
وی با بیان اینکه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران
تاکنون یک هزار و  538فروند کشتیهای تجاری در خلیج عدن
را اسکورت کرده است ،خاطرنشان کرد 112 :مورد کشتیها مورد
تهاج��م دزدان دریایی قرار گرفتند و نیروی دریایی به موقع وارد
عمل شد.
حکیم��ی به مراکز آموزش��ی نیروی دریای��ی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در گیالن اشاره کرد و یادآور شد :کادر افسری نیروی
مذکور در نوشهر مستقر است.
فرمان��ده منطقه چهارم نیروی دریایی ارتش با تأکید بر اینکه
مراکز آموزش��ی این نیرو با تکنولوژی روز دنیا تجهیز ش��ده و به
روزرسانی میشود ،بیان کرد :مراکز آموزشی نیروی دریایی ایران
در خاورمیانه منحصر به فرد است.
دریادار حکیمی مقابله با تهاجم دش��من را از وظایف نیروهای
مس��لح جمهوری اسالمی ایران دانست و تصریح کرد :اگر دشمن
بخواهد به ما حمله کند ابتکار عمل را در دست میگیریم و تهاجم
میکنیم.

کسب رتبه اول المپیاد علمی توسط
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اصفهان -خبرنگار کیهان:
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پنجمین المپیاد علمی
دانشجویان علوم پزشکی کشور موفق به کسب مقام اول بخش
انفرادی و جایگاه دوم آزمونهای گروهی دانشگاهی شد.
به گزارش روابط عمومی دانش��گاه علوم پزشکی استان اصفهان،
با اعالم نتایج نهایی پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی
کشور ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بین  49دانشگاه شرکتکننده
در این المپیاد ،با کسب  5رتبه برتر موفق به کسب مقام اول در بخش
انفرادی و با کسب  2رتبه برتر در آزمونهای گروهی در جایگاه دوم
دانشگاهی قرار گرفت.
بنابراین گزارش ،در این المپیاد مهشید بهرامی رتبه اول انفرادی
و رتبه اول تیمی حیطه اس��تدالل بالینی ،امیر حسین صرامی رتبه
دوم انفرادی و رتبه اول تیمی حیطه اس��تدالل بالینی ،الهام قربانی
رتبه هشتم انفرادی و رتبه اول تیمی حیطه استدالل بالینی ،امین
ضیایی رتبه اول انفرادی و رتبه س��وم تیمی حیطه تفکر علمی در
علوم پایه ،نیلوفر شعبانیکیا رتبه سوم تیمی حیطه تفکر علمی در
علوم پایه ،محمدرضا پیری رتبه س��وم تیمی حیطه تفکر علمی در
علوم پایه ،فتانه ش��یرانی رتبه دوم انف��رادی و پنجم تیمی حیطه
سیاس��تگذاری مبتنی بر شواهد در نظام سالمت ،بهنوش شجاعی
رتبه پنجم تیمی حیطه سیاس��تگذاری مبتنی بر شواهد در نظام
س�لامت ،س��ارا چوپاننژاد رتبه پنجم تیمی حیطه سیاستگذاری
مبتنی بر ش��واهد در نظام س�لامت ،امید پیرحاجی رتبه  8تیمی
حیطه هنر در آموزش پزش��کی ،س��ید حامد حجازی رتبه  8تیمی
حیطه هنر در آموزش پزشکی و مژگان غفوری رتبه  8تیمی حیطه
هنر در آموزش پزشکی را کسب کردند.
در پنجمی��ن المپیاد علمی دانش��جویان علوم پزش��کی کش��ور،
دانشگاههای علوم پزشکی شهید بهشتی و تهران بعد از دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان در رتبههای دوم و سوم در بخش انفرادی قرار گرفتند.

استقالل ایران -اف سی سئول؛ شکست ناپذیرها در نیمه نهایی به هم رسیدند

گام نخست استقالل برای رسیدن به فینال آسیا

سرویس ورزشی-
مرحل�ه نیمه نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آس�یا
ام�روز با برگزاری دو مس�ابقه پیگیری میش�ود که در
ف س�ی
یکی از این دیدارها اس�تقالل تهران در زمین ا 
سئول در اندیشه کسب نتیجهای مطلوب است تا راهش
را برای رسیدن به فینال این رقابتها هموار کند.
از چارچ��وب رقابتهای لیگ قهرمانان آس��یا و از مرحله
نیمه نهایی این بازیها ،روز چهارش��نبه دو تیم افسی سئول
کره و اس��تقالل ته��ران به مصاف یکدیگ��ر میروند .آبیهای
ایران��ی که با حذف مقتدران ه بوریرام تایلند پای در این مرحله
گذاش��تهاند ،آماده هس��تند تا خود را به فینال برس��انند .آنها
پ��ر از انگیزه و در آمادگی کامل هس��تند .هرچند که خبر بد
برای آنها غیبت خس��رو حیدری اس��ت.از س��ویی دیگر جواد
نکونام ،س��اموئل ،امیرحس��ین صادقی ،حنیف عم��ران زاده،
فرهاد مجیدی و آندرانیک تیموریان بازیکنانی هستند که در
صورت دریافت کارت زرد ،بازی بعدی را از دس��ت میدهند و
همین امر کار را برای آبیپوشان سختتر میکند.استقالل که
خس��رو حیدری را در اختیار ندارد ،احتماال در دفاع با ترکیب،
بی��ک زاده ،صادقی ،عم��رانزاده و منتظری به میدان میرود.
از آن سو افس��ی سئول که سابقا با نام آنیانگ برابر استقالل
به میدان رفته و یکبار تجربه قهرمانی در رقابتهای آس��یایی
را ه��م دارد درحالی به مصاف اس��تقالل میآید که آمارهای

آنها نش��ان میدهد که جز یک تس��اوی ،آنها همیشه در خانه
پیروز از میدان خارج ش��دهاند .دریاف��ت تنها دو گل در نیمه
نخست ،در کل رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ،نشان از تمرکز
باالی دفاعی آنها دارد .آنها در سالهای ،2000 ،1990 ،1985
 2010و 2012قهرمان رقابتهای لیگ کره شدهاند.

سرمربی تیم ملی وزنهبرداری اعالم کرد مثل گذشته
نمیتواند در خدمت تیم ملی باشد.
کورش باقری که صبح دوش��نبه در س��ایه تالش پزشکان
قلب بیمارستان پیامبران تهران از سکته و ایست قلبی به مدت
 48دقیقه  ،دوباره به زندگی برگشت ،در تازه ترین صحبت های
خود اظهار داش��ت :پزشکان به شدت تاکید دارند که استرس و
فشار کاری ،برایم خوب نیست و برای همین هم دیگر نمیتوانم
به صورت گذشته در خدمت تیم ملی وزنه برداری باشم  .با این
حال من از تیم ملی جدا نخواهم شد و گرچه نتوانم مثل گذشته
در خدمت این تیم باش��م ؛ اما به هر حال از هیچ کمکی در راه
سربلندی وزنه برداری کشورم دریغ نخواهم کرد.باقری با اشاره
به اینکه اعضای تیم ملی وزنه برداری طی دو ماه گذشته فشار
زیادی را در تمرینات متحمل ش��ده اند  ،افزود  :از ملیپوش��ان
انتظار دارم با قدرت و ش��دت گذش��ته تمریناتش��ان را تا زمان
مسابقات جهانی ادامه دهند و مطمئن باشند که هیچ چیز مثل
موفقیت و م��دال آوری آنان در رقابتهای جهانی لهس��تان مرا
خوش��حال نخواهد کرد .به گفته پزشکان معالج کورش باقری ،
وی باید تا  24س��اعت آینده نیز در بخش  ICUتحت کنترل
باش��د  .بعد از این زمان او به بخش منتقل خواهد ش��د و بعد
از  5 ، 4روز بس��تری ب��ودن در بخش  ،از بیمارس��تان مرخص
خواهد شد  .آنان همچنین تاکید دارند که باقری بعد از مرخصی
از بیمارس��تان نیز باید در منزل اس��تراحت کند و به هیچوجه
استرس و فشار روحی و روانی برایش خوب نیست .تیم ملی تا
کمتر از يک ماه ديگر باید عازم رقابتهای جهانی لهستان شود.

مالقات سلیمی با باقری
خب��ر دیگر در ای��ن خصوص آنکه بهداد س��لیمی قهرمان
سنگین وزن المپیک قصد دارد به مالقات کوروش باقری برود تا
بدین ترتیب شاید این اختالفات قدیمی به پایان برسد و آنها با
هم آشتی کنند .بهداد سلیمی دراین باره به خبرگزاری تسنیم
گفت« :زمانی که این خبر را شنیدم بسیار متاثر شدم و از شدت
ناراحت��ی تمریناتم را رها کردم .دعا می کنم مش��کل او هرچه
زودتر حل شود و بهبود پیدا کند .در آخرین تماسی که با تهران
داش��تم متوجه شدم وضع عمومی او بهتر است و بی تردید اگر
اردوهای تیم تمام شود در پایان هفته به مالقات کورش باقری
خواهم رفت» .
هدایت ملی پوشان با رضازاده
مسابقات جهانی از روز بیست و هشتم مهرماه آغاز خواهد
ش��د اما با توجه به اینکه باقری حداقل ت��ا  5روز دیگر باید در
بیمارس��تان بماند و پ��س از آن هم به دلیل توصیه پزش��کان
نباید کارهایی که اس��ترس زا اس��ت را انج��ام بدهد نمی تواند
در این مسابقات ش��اگردانش را راهنمایی کند.این اتفاق یعنی
اینکه باقری غایب بزرگ مس��ابقات جهان��ی خواهد بود .با این
شرایط برخی منابع خبری عنوان داشتند ملی پوشان به همراه
حسین رضازاده،زاالی و داریوش باقری به لهستان خواهند رفت
و آنچه که مس��لم است این اس��ت که در غیاب کوروش باقری
خود حس��ین رضا زاده وظیفه هدایت وزنه برداران در مسابقات
جهانی را بر عهده خواهد داشت .مسابقات جهانی لهستان از روز
بیست و هشتم مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد.

احتمال سرمربیگری رضازاده در تیم ملی وزنه برداری

بازگشت فرنگیکاران به ایران

اعضای تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن کشورمان پس از کسب دو مدال طال و عنوان چهارمی رقابتهای جهانی روز گذشته
به کشور بازگشتند.
در مراسم استقبال از فرنگی کاران حمید سجادی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ا ی وزارت ورزش و جوانان ،حسن رنگرز نایب رئیس و محمد
رضا توپچی دبیر فدراسیون کشتی و نقی کالنتری رئیس هیئت کشتی تهران حضور داشتند .پنجاه و سومین دوره رقابتهای کشتی فرنگی قهرمان
جهان روزهای  28تا  31شهریورماه در سالن پاپ الزلو آرنا بوداپست مجارستان برگزار شد .امیر علی اکبری و طالب نعمت پور مردان طالیی کشتی
ایران در آوردگاه بوداپست بودند که نخستین مدالهای طالی ایران در اوزان  84و  120کیلوگرم را در رقابتهای جهانی کسب کردند.

استقالل که در فصل  2002-2001برابر آنیانگ به میدان
رفت��ه بود ،با از دس��ت دادن یک پنالتی در ورزش��گاه باتالقی
آزادی ،تن به شکس��ت دو بر یک برابر این تیم داد و از حضور
در فینال بازماند .دیداری که منجر به ترمیم چمن ورزش��گاه
آزادی ش��د .با این همه خاطره تلخ دیدار اس��تقالل و آنیانگ

هنوز از اذهان فوتبال دوس��تان ایرانی خارج نش��ده و شاید به
همین دلیل اس��ت که عل��ی فتحاهلل زاده این دی��دار را نوعی
تس��ویه حس��اب میداند.به نظر ،آنچه که خیال آبیپوشان را
کمی آسوده میکند ،شکست ناپذیری آنها در دیدارهای خارج
از خانه بوده اس��ت .استقالل هیچگاه در این فصل رقابتهای
لیگ قهرمانان آس��یا در بیرون از آزادی شکست نخورده و اگر
بتواند در این دیدار با تس��اوی هم از میدان خارج شود ،دست
به کار بزرگی زده است .از سویی دیگر قلعهنویی به طور قطع،
تالش میکند تا کار را به تهران بکش��اند و از حضور هواداران
استقالل در ورزشگاه آزادی ،نهایت نفع را ببرد.
بنظر میرس��د اگر استقالل بتواند در نیمه اول دروازهاش
را بسته نگاه دارد ،میتواند با اعتماد به نفس بیشتر و در نیمه
دوم با انگیزه و ریتمی متفاوت پای در میدان بگذارد .استقالل
که با وجود مش��کالت مالی و مس��ائل زیاد ،توانس��ته پای تا
ای��ن مرحله بگذارد ،نمیخواهد به این س��ادگی فرصت پیش
رویش را از دست بدهد و باید دید امیر قلعهنویی و شاگردانش
میتوانند ب��ه روند موفقیت آمیز و غرور آفرین خودش��ان در
رقابتهای آسیایی ادامه دهند یا خیر ،هرچند که به گواه اکثر
کارشناسان ،آنها لیاقت حضور در فینال و کسب ستاره سوم در
رقابتهای آسیایی را دارند * .کاشیوا ریسول ژاپن  -گوانگجو
اورگرانده چین(ساعت  * )13:30افسی سئول کرهجنوبی -
استقالل ایران(ساعت )14

زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک

زمان جدید برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک مشخص شد.
انتخابات کمیته ملی المپیک اواخر آبان ماه برگزار می شود تا رئیس و دبیر جدید آن انتخاب شود .این تصمیم به تازگی
از س��وی کمیته ملی المپیک اتخاذ ش��ده و ظرف روزهای آینده نیز رسانهای می شود .اتخاذ این تصمیم در شرایطی است که
پس از موافقت  IOCبا برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک  ،بهرام افشارزاده دبیر این کمیته در مصاحبه ای عنوان داشت:
«عجل��های ب��رای برگزاری انتخابات نداریم و با تصمیم هیات اجرایی زمان آن را اعالم می کنیم ».خبرهای دریافتی حکایت از
آن دارد که مهر علیزاده ،هاشمی طباء و نصراهلل سجادی از جمله مدیرانی هستند که قرابت و نزدیکی زیادی با دولت دارند و
احتماال گزینه های مورد حمایت خواهند بود .از سوی دیگر مدیرانی چون کیومرث هاشمی و محمد علیآبادی نیز تمایل زیادی
برای رسیدن به ریاست دوره جدید کمیته ملی المپیک دارند.

 10تیم در لیگ برتر بسکتبال

انتخاب رئیس س�ازمان لیگ بسکتبال و مشخص
ش�دن تعداد تیم های لیگ برتر از جمله اتفاقات مهم
روز گذشته بسکتبال بود.
پیش از این حس��ن نوربخش به عنوان رئیس س��ازمان
لیگ بس��کتبال منصوب ش��ده بود ،اما وی با اعالم خستگی
و نیاز به فرصت کافی برای رس��یدگی به مس��ائل شخصی از
پذیرفتن این مسئولیت انصراف داد .در همین راستا محمود
مش��حون رئیس فدراس��یون بس��کتبال بهمن س��لیمانی را
به عنوان رئیس س��ازمان لیگ بس��کتبال منصوب کرد .وی
مدیریت باش��گاه کاله آمل را هم برعه��ده دارد.نوربخش در
حالی از پذیرفتن مس��ئولیت سازمان لیگ بسکتبال انصراف

داد که تا یکماه پیش ریاست دو کمیته مسابقات و داوران را
هم برعهده داشت ،اما طی این مدت افراد جدیدی برای اداره
این دو کمیته منصوب شدند.

تعداد تیم های حاضر در لیگ

اما خبر دیگر از بسکتبال اینکه لیگ برتر امسال بسکتبال
با حضور  10تیم برگزار شود و همچنین تعداد نفرات هرتیم
نیز حداکثر  15نفر تعیین ش��د که این لیگ از  15آبان 92
آغاز و تا اواخر اردیبهش��ت  93پایان مییابد .قرار اس��ت دور
مقدماتی لیگ برتر نیز تا اواخر اس��فندماه  92تمام ش��ود و
بازیه��ای پل��یآف آن نیز از نیمه فروردین آغ��از و تا اواخر
اردیبهشت ماه پایان بپذیرد.

حضور  14تیم در لیگ کشتی آزاد و فرنگی

جلس�ه هماهنگی تیمهای حاضر در لیگ برتر روز
پنجشنبه در خانه کشتی تهران برگزار میشود.
س��ازمان لی��گ فدراس��یون کش��تی اعالم کرد جلس��ه
هماهنگ��ی تیمهای متقاضی حض��ور در رقابتهای لیگ برتر
کشتی آزاد و فرنگی روز پنجشنبه ،چهارم مهرماه از ساعت 10
در خانه کش��تی تهران برگزار خواهد شد.بر این اساس در این
جلس��ه در مورد تاریخ شروع رقابتها و نحوه اجرای مسابقات

بح��ث ،تبادلنظر و تصمیمگیری خواهد شد.اس��امی تیمهای
حاضر در این جلس��ه به ش��رح زیر است:کشتی آزاد :مؤسسه
مالی و اعتب��اری ثامن الحجج (ع) ،خونه به خونه بابل ،هیئت
کشتی اصفهان ،استیل آذین ایرانیان ،شرکت ملی گاز ،هیئت
کش��تی زنجان ،هیئت کشتی همدان ،شهدای ساری و هیئت
کشتی رستمکال .کشتی فرنگی :هیئت کشتی البرز ،صبای قم،
اندیمشک ،شهرستان آمل و هیئت کشتی اصفهان

مشاور عالی فرمانده کل قوا:

ایران برقرارکننده معادله قدرت در منطقه است

همدان-خبرنگار کیهان:
مش�اور عال�ی فرمان�ده کل قوا اعلام کرد:
جمهوری اسلامی ایران به جایگاه عامل معادله
قدرت در منطقه رسیده است.
سرتیپ سید رضا پردیس در سفر به همدان افزود:
امروز ایران در معادالت سیاس��ی منطقه صاحبنظر
اس��ت و بدون مد نظر قرار دادن خواس��تههای کشور
ما به عنوان قدرت منطقهای ،هیچگونه حرکتی انجام
نمیش��ود به طوری که اکنون همه کش��ورها به این
باور رسیدهاند.

وی که در همایش «اولین پاس��خ» به مناس��بت
بزرگداشت دالوریهای خلبانان نیروی هوایی ارتش
جمهوری اسالمی و پایگاه هوایی شهید نوژه همدان،
حضور یافته بود ،در گفتوگو با خبرنگاران ادامه داد:
در حوادث و جریانات س��وریه نیز بدون نظرات ایران
یقیناً هیچ نتیجهای حاصل نمیشود و این امر به معنی
آن است که ما به قدرت اول منطقه تبدیل شدهایم.
وی یادآور شد :جبهه استکبار و غرب در مقابله با
اسالم و ایران امروز محدوده جغرافیایی گستردهای را
تعریف میکنند که از وسعت جبهه آنها علیه شوروی

سابق و کمونیستها گستردهتر است.
پردیس خاطرنش��ان س��اخت :این وضعیت نشان
میده��د که ایران با تواناییهای اقتصادی ،اجتماعی،
نظامی و ...به جایگاهی دس��ت یافته که برقرار کننده
معادله قدرت در منطقه محسوب میشود.
وی پیش��رفتهای خوب نیروهای مس��لح ایران
را ی��ادآور ش��د و گفت :ب��ا توجه ب��ه پروژههای مهم
و گس��تردهای که توس��ط وزارت دفاع و پش��تیبانی
نیروهای مسلح و از جمله نیروی هوایی اجرا شده و یا
در دست اجرا قرار دارد ،به پیشرفتهای بسیار خوبی

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی:

دست یافتهایم.
مش��اور عالی نظامی فرمانده کل قوا تصریح کرد:
اکنون با دس��تیابی به مهمات هوش��مند و تسلیحات
پیشرفته میتوانیم به متجاوزان احتمالی به خاک کشور
ضربات مهلکی را وارد کنیم.بنابر همین گزارش پس
از پایان همایش اولین پاس��خ از غرفه یادبود سرلشکر
خلبان شهید محمد صالحی و سرلشکر خلبان شهید
خالد حیدری بهعنوان اولین شهدای خلبان دوران دفاع
مقدس از پایگاه شهید نوژه همدان ،در باغ موزه دفاع
مقدس این شهر رونمایی شد.

نیروگاه اتمی بوشهر از امنترین نیروگاههای دنیاست

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت :نیروگاه اتمی بوشهر از نظر طراحی و ساخت
نوع پیش�رفته  V320روس�ی است که به نام  V448نام گذاری ش�ده و از ایمنترین نیروگاههای
دنیاست.
به گزارش ایرنا از بوشهر جلیل جعفری عصر دوشنبه در آیین تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر به بهرهبردار
ایرانی افزود :با توجه به بهرهگیری از آخرین تکنولوژیها در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر ،ایمنی این
نیروگاه در برابر وقوع حوادث احتمالی افزایش یافته و جای هیچ گونه نگرانی برای هیچ کشوری وجود ندارد.
وی گفت :نیروگاه اتمی بوش��هر بیش از  15س��ال از س��وی متخصصان ایرانی و روسی با دو ابزار متفاوت
شرقی و غربی تحلیل و طراحی ایمنی شده است.

جعفری اضافه کرد :بیش از  70نوع حادثه در نیروگاه اتمی بوش��هر با اس��تفاده از دو ابزار متفاوت مطالعه
شده و به طور کامل از نظر ایمنی تثبیت و همه تستهای الزم نیز با موفقیت انجام شده است و بهرهبرداری
از آن توسط متخصصان ایرانی با اطمینان انجام خواهد شد.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد :دولت باید برنامه چشمانداز  20ساله کشور که
تولید  20هزار مگاوات برق هس��تهای اس��ت را به جد پیگیری کند و مجلس نیز در این ارتباط حمایتهای
الزم را انجام میدهد.
وی گفت :یکی از بهترین روشهای تولید برق که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه اس��ت تولید برق
هستهای است که تحقق این مهم باعث میشود تا از ذخایر فسیلی به شکل دیگری استفاده شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

بهرهبرداری از  20بیمارستان تا پایان سال جاری

مع�اون وزیر راه و شهرس�ازی از س�اخت
 145بیمارس�تان باظرفی�ت  25هزار تخت در
استانهای مختلف کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اراک محمد جعفر
علیزاده ظهر دیروز در جمع خبرنگاران در حاش��یه
بازدید یک روزه خود از روند احداث بیمارستان امام
رضا(ع) ش��هر مامونیه اظهار داشت :در حال حاضر
عملیات احداث  145بیمارستان با ظرفیت  24هزار
تخت در استانهای سراس��ر کشور در دست اقدام

اس��ت که به زودی مورد بهرهب��رداری قرار خواهند
گرفت.
وی تصریح کرد :س��اخت این بیمارس��تانها با
وزارت راه و شهرسازی و تجهیز آنها با وزارت بهداشت
و درمان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه از سال
گذشته تاکنون  33بیمارستان در سطح کشور احداث
ش��ده است ،بیان داشت :پیشبینی میشود امسال
 20بیمارس��تان با  2هزار تخت احداث و به مرحله

بهرهبرداری برسد.
علیزاده بااشاره به احداث بیمارستانهای ،130
 25و  35تختخواب��ی ش��هرهای خمین ،خنداب و
مامونیه خاطرنش��ان ساخت :بیمارستان زرندیه در
زمین��ی به مس��احت  23ه��زار و  500متر مربع با
زیربنای  3هزار و  300متر مربع در دس��ت ساخت
اس��ت که پیشبینی میش��ود س��ال آین��ده مورد
بهرهبرداری قرار گیرد.
به گفته وی در سال جاری  40میلیارد ریال اعتبار

برای ساخت این بیمارستان اختصاص یافته است.
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت :عملیات
ساخت بیمارستان  35تختخوابی شهر مأمونیه نیز در
بخشهای اورژانس ،درمانگاه،آزمایشگاه ،مراقبتهای
وی��ژه ،رادیولوژی ،زایمان ،کودکان 2 ،اتاق عمل و...
در زمینی به مس��احت  23هزار و  500متر مربع با
زیربن��ای  3هزار و  300مت��ر مربع در حال احداث
است که امس��ال  40میلیارد ریال نیز برای اجرای
این پروژه در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

 71درصد بودجه کل کشور در سال جاری قابل تحقق است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت 150 :هزار میلیارد تومان یعنی  71درصد بودجه کل
کشور تا سال  1392قابل تحقق است.
حسینعلی حاجی دلیگانی دیروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به اینکه وظیفه کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس نظارت بر چگونگی اجرای قانون بودجه کل کشور است ،اظهار داشت :گزارش دولت در
مورد بودجه نشان میدهد در مجموع از  210هزار میلیارد تومان قانون بودجه تصویبی در سال  1392تاکنون
 46هزار میلیارد تومان یعنی  22درصد درآمد بودجه تا  5ماهه اول سال محقق شده و از لحاظ مصارف پرداخت
تاکنون  56هزار میلیارد تومان بودجه پرداخت شده که معادل  27درصد درآمدی آن است.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس با اش��اره به چند نکته حائز اهمیت در مورد گزارش دولت در مورد

بودجه ادامه داد :این گزارش اعالم میکند که  150هزار میلیارد تومان یعنی  71درصد بودجه تا سال 1392قابل
تحقق است.وی با اشاره به مصاحبه تلویزیونی هفته گذشته رئیسجمهور ایران با مردم یادآور شد :این در حالی
است که رئیسجمهور در این مصاحبه تلویزیونی به مردم اعالم کرد  130هزار میلیارد تومان از بودجه 1392
تحقق پیدا میکند که  20هزار میلیارد تومان آن درآمد بودجهای خواهد بود.
حاجی دلیگانی با مطرح کردن این سوال که چرا هنوز دولت بعضی از سیاستهای کلی بودجه را ابالغ نکرده
است ،بیان داشت :دولت الیحه اصالحی  5هزار میلیارد تومان واردات بودجه را به یک هزار و  500میلیارد تومان
کاهش داده که در مورد بنزین و اینکه چرا با قیمت  2هزار و  700تومان به کشور وارد شود در حالی که شاهد
قاچاق بنزین به خارج کشور هستیم سواالت زیاد بیپاسخی را به بار آورده است.

و توسعه اقتصادی از جمله برنامههایی است که دولت
و ب��ه ویژه وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دس��تور
کار خود قرار دادهاند.
وی اظهار داش��ت :با هدف آس��ان س��ازی در امر
تج��ارت و مبادالت تج��اری ،درصد تعهدس��پاری و
گشایش اعتبار تولیدکنندگان برای صادرات و واردات
ب��ه بانک مرکزی و با تصویب هیئت دولت از  130به
 30درصد کاهش یافته است.

تولی��دی باال برود تاثیرات مثبت��ی در رفاه اجتماعی
خواهد داشت.
وی تصریح کرد :برنامهریزیهایی صورت پذیرفته
و در دولت نیز مصوب ش��ده اس��ت که فقط به میزان
بده��ی ،کااله��ای وارداتی واردکنن��دگان در گمرک
نگه��داری و بقیه کاالها ترخیص ش��ود و بانکها نیز
در بخش تسهیالت اعتباری با متقاضیان بخش تولید
همکاری کنند.

مش�اور وزی�ر صنع�ت ،معدن و تج�ارت در
امور س�رمایهگذاری گفت :هیئت دولت واردات
ماشینآالت با عمر کمتر از پنج سال به کشور با
ارز مرجع را تصویب کرد.
به��روز ریاح��ی در جم��ع مدیران دس��تگاههای
همخانواده صنعت ،معدن و تجارت اس��تان سیستان
و بلوچس��تان احیای اقتصاد را جزو نخستین گفتمان
دولت یازدهم عنوان کرد و افزود :کمک به بخش تولید

واردات ماشینآالت با عمر کمتر از  5سال با ارز مرجع آزاد شد
مشاور وزیر صنعت ،معدن و تجارت ،آرامش دادن
ب��ه بازار ارز را یکی از موضوعات مهم برای حمایت از
بخش تولید و تجارت عنوان کرد و گفت :فعالیتهای
اجرایی در این وزارتخانه باید منجر به توس��عه اقتصاد
ش��ود و بر همین اساس بایستی موانع فنی تجاری را
رفع کنیم.ریاحی افزود :در حوزه تجارت س��اماندهی
نظ��ام توزیع و مصرف نی��ز از طریق توجه به تولید با
کیفیت صورت پذیرد زیرا اگر استانداردها در محصوالت

حدیث دشت عشق
به یاد طلبه بسیجی شهید «محمد عظیما»

هیچ لحظهای را به غفلت سپری نمیکرد
از آغاز کودکی تحت تعلیم و تربیت پدر و مادر
با قرآن مأنوس گردید؛ تا آنجا که نور هدایت قرآن
کریم ،وجودش را فرا گرفت و درجلس��ات قرآن با
ش��ور و ش��وق حاضر میش��د و این آغاز راه او بود
ت��ا با ورود ب��ه ح��وزه در دوران نوجوانی در ترویج
معارف اهل بیت(ع) بکوش��د .س��ه س��ال در حوزه
علمیه نجفآباد تحصیل کرد .سپس آموزش دوره
امدادگری را در ه�لال احمر گذراند و عازم جبهه
حق علیه باطل شد و در عملیات کربالی  5مجروح گردید .او سمتهای مختلفی
را در جبهه به عهده گرفت :امدادگر،توپچی ،تخریبچی و در یک کالم رزمندهای
جان برکف.
از خصوصی��ات اخالقی و رفتاری این ش��هید واالمقام،اخ�لاص و صداقت و
مس��ئولیتپذیری ،پرکاری و قناعت بود ،در خرید هرچیزی مالحظه و پروا نشان
میداد مگر در خرید کتاب .اگر پنج روز به مرخصی میآمد به همراه برادرش در
کار کشاورزی به پدر کمک میکرد و احترام به والدین را دستور قرآنی برای خود
میدانس��ت .سرانجام حلبچه وادی شهادت او ش��د تا بر سفره بیکران رزق الهی
نظارهگر وجهاهلل باشد.
طلبه بس��یجی شهید «محمد عظیما» ،س��ال  1348در نجفآباد متولد شد
و در  1366/12/24در عملیات والفجر ( 10منطقه حلبچه) به شهادت رسید.

تالش قایقرانان ایران برای کسب مدال در آسیا

رقابت های قایقرانی قهرمانی آسیا در رشته های رویینگ و آب های
آرام از امروز در چین و ازبکستان آغاز می شود و پاروزنان قدر قاره کهن
برای کسب مدال در این رقابت ها به آب خواهند زد.
تیم ملی آبهای آرام ایران که مدافع عنوان قهرمانی مس��ابقات اس��ت در
ازبکس��تان به آب خواهد زد و رویینگی ه��ا نیز در چین رقابت خواهند کرد .در
جریان رقابت های آب های آرام آس��یا کنگره س��االنه کنفدراسیون آسیایی این
رش��ته نیز برای انتخابات چند کرس��ی برگزار می شود که احمد دنیا مالی برای
بخش نماینده قاره ای و حسن تیمورتاش برای «ورزش برای همه» دوباره نامزد
شدهاند و در این انتخابات شرکت خواهند داشت.در این اجالس میزبان دور بعد
کنگر ه ACC و رقابت های قهرمانی آسیای آبهای آرام ،اساللوم ،انتخابیالمپیک
آبهای آرام ،انتخابی المپیک اساللوم در سال  2015مشخص میشوند.
سومین دوره بازیهای کشورهای اسالمی  -اندونزی

* تی��م ملی کاتای بانوان ایران در ش��رایطی ک��ه در مرحله نیمه نهایی
ت تیم ملی
مسابقات کاراته مقابل مصر برنده شده بود اما داوران این رقاب 
ایران را به بهانه پوشش نامناسب بازنده اعالم کردند.
* خان�م افس�انه کاتاروی تیم ملی کش�ورمان گف�ت :حجاب ما
بهانهای ش�د تا یک داور ایرانی قهرمانی را از ایران در مسابقات
همبستگی کشورهای اسالمی بگیرد.
* رئیس فدراسیون کاراته میگوید زمانی که تیم کاراته بانوان را به دلیل
داش��تن پشت گردنی از دور رقابتها کنار گذاشتند ،اعتراض کردیم ،اما
متاسفانه وقتی رایی صادر شود دیگر نمیتوان کاری کرد.
* تیم ملی کاتای مردان ایران به مدال برنز دست یافت.
* حس��نی پور کاراتهکای وزن  -۷۵کیلوگرم ایران به مدال نقره دس��ت
یافت.
* تیمهای ملی ووش�و و تکواندو راه�ی پالمبانگ محل برگزاری
مسابقات در اندونزی شدند.
* درفش��ی پور نماینده وزن -۶۰کیلوگرم کاراته کش��ورمان مدال نقره
مسابقات را کسب کرد.

وزیر نیرو:

نیروگاه بوشهر ظرفیت تولید
هزار مگاوات برق را دارد

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در ایران در حال حاضر  70هزار
مگاوات نیروگاه در حال کار اس�ت ،گفت :نیروگاه بوشهر 1000
مگاوات ظرفیت تولید برق دارد.
ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از بوش��هر ،حمید چیتچیان عصر
دوشنبه در مراسم واگذاری نیروگاه بوشهر به متخصصان ایرانی با اشاره
به اینکه  12/5درصد از کل تولید برق دنیا توسط انرژی هستهای تامین
میشود ،خاطرنشان کرد :ایران هم نباید از این نعمت بیبهره میماند
که این موفقیت با تالش همه مسئوالن کشور حاصل شده است.وی با
اشاره به نقش تاثیرگذار این نیروگاه در تولید برق هستهای تاکید کرد:
نیروگاه اتمی بوشهر به ازای هر کیلو وات  5هزار دالر هزینه دربر دارد
و در حدود  2/5سال تمام این سرمایهگذاریها میتواند برگشت داده
ش��ود.وزیر نیرو تاکید کرد :این نیروگاه عالوه بر اینکه  1000مگاوات
بار راکتیو تولید میکند 300 ،مگاوات با راکتیو هم تولید میکند.
چیتچیان گفت :چنین نیروگاهی در آینده میتواند مقدار قابل
توجهی آب شیرین تولید کند که در منطقهای مانند استان بوشهر که
منطقه خشک به شمار میرود اهمیت بسیار زیادی دارد.

طواف پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس
در حرم مطهر رضوی

پیکرهای مطهر ش�ش تن از ش�هدای گمن�ام دوران دفاع
مقدس با حضور زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی دوشنبه
شب با شکوه خاصی در این مکان مقدس طواف داده شد.
به گزارش ایرنا ،میانگین س��نی این شهدا  15الی  20سال است
و در عملیاتهای والفجر  ،8تک دشمن در سال  ،1367عملیات بدر و
در جزیره مجنون به فیض عظمای شهادت نایل آمدهاند.
از این تعداد سه شهید امروز در شهرستان باخرز و سه شهید دیگر
شنبه هفته آینده در شهر طرقبه تشییع و به خاک سپرده میشوند.
مراسم وداع با پیکرهای مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس
قبل از طواف در حرم مطهر رضوی با شرکت خانوادههای معظم شهدا و
ایثارگران و آحاد مردم شهیدپرور دوشنبه شب در محل جامعه الحسین
هیئت رزمندگان اس�لام مشهد برگزار و شرکتکنندگان با آرمانهای
شهدا تجدید بیعت کردند.

تشییع پیکر پاک  6شهید دفاع مقدس در اصفهان

اصفهان  -خبرنگار کیهان:
همزمان با سومین روز دفاع مقدس ،شش کبوتر خونینبال
دوران دفاع مقدس بر روی دستهای مردم اصفهان تشییع و
به خاک سپرده شد.
آیین تش��ییع سه شهید گمنام و ش��هیدان آزاده مرتضی رفیعی
دس��تجردی ،س��یدمهدی مدرس و غالمرضا ش��اه میرزایی از مقابل
قرارگاه سیدالش��هداء(ع) واقع در خیابان کمال اس��ماعیل به سمت
گلستان شهدا برگزار شد.
در آیین تش��ییع ش��هدای گمنام اصفهان که با حضور باش��کوه
خانوادههای معزز ش��اهد و ایثارگر ،عموم مردم و مسئوالن انجام شد
یک شهید گمنام بنا به درخواست فرمانده ارشد نظامی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در استانهای اصفهان ،چهارمحال و بختیاری و یزد در
محل مرکز تخصصی توپخانه اصفهان دفن شد.
همچنین دو تن از شهدای گمنام تا گلستان شهدا تشییع و برای
خاکسپاری به شهرستان کوهپایه انتقال داده شدند و شهید مرتضی
رفیعی دستجردی نیز به شهرستان دستجرد برخوار و شهید غالمرضا
شاه میرزایی به آران و بیدگل انتقال یافتند.
بر پایه این گزارش ،در بین شهدای اصفهان شهید آزاده مرتضی
رفیعی دستجردی بود که در سال  59در حین دفاع از مردم خرمشهر
به اس��ارت مزدوران عراقی درآمد و پس از س��الها رنج و شکنجه در
زندان به شهادت رسیده بود که پیکر مطهرش پس از تفحص پیدا و
شناسایی شد و به آغوش خانوادهاش بازگشت.

