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چهار شنبه 17 مهر 1392 
3 ذیحجه 1434 - شماره 20612

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

بدینوسیله از کلیه س��هامداران محترم شرکت دعوت می نماید 
تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 
1392/3/31 این شرکت که در روز سه شنبه مورخ 1392/7/30 

رأس ساعت 10صبح  با 
دستور جلسه:

1- قرائت گزارش فعالیت هیئت مدیره
2- استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مورد گزارش
4- تصویب میزان سود تقسیمی

5- تصویب میزان حق حضور اعضای هیئت مدیره
6- تعیین بازرس اصلی و علی البدل شرکت و حق الزحمه آنها
7- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت

8- انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت
9- تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل

10- س��ایر م��واردی که به موجب قانون تج��ارت در صالحیت 
مجمع عمومی عادی است.

در محل پژوهش��گاه صنعت نفت واق��ع در تهران- بلوار دهکده 
المپیک ضلع غربی اس��تادیوم آزادی- س��الن اجتماعات برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند.
از کلیه س��هامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان درخواست 
می گردد جهت دریافت برگه اجازه حضور در جلسه در روزهای 
یکش��نبه و دوش��نبه مورخ 28 و 29 مهرماه با در دست داشتن 
مدارک هویتی و برگ س��هام همراه با وکالتنامه رس��می برای 
نمایندگان اشخاص حقیقی و معرفی نامه معتبر برای نمایندگان 
اش��خاص حقوقی ب��ه دفتر مرکزی این ش��رکت واقع در تهران 
میدان هفت تیر- ابتدای خیابان کریم خان زند- ساختمان 38- 

طبقه همکف مراجعه نمایند.

شرکت ملی صنایع پتروشیمی
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

آگهی دعوت 
تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)سهامی عام( 

شناسه ملی  10101336301 
و شماره ثبت 89243

نوبت اول

هیئت مدیره شرکت صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس

دبی�رکل مجم�ع جهان�ی اه�ل بیت)ع( 
گف�ت: فت�وای رهبر معظم انق�اب در مورد 
حرمت تولید، نگهداری و اس�تفاده از ساح 
کشتار جمعی باید به عنوان مبنای حقوقی در 
سازمان ملل به تصویب برسد تا هیچ کشوری 

این ساح ها را در اختیار نداشته باشد.
حجت االسالم والمسلمین محمد حسن اختری 
روز سه شنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: 
با توجه به اینکه همه ادیان در اصول کلی مشترک 
هس��تند، فتوای رهبر معظم انق��الب می تواند به 
عنوان محور مشترک برای گفت وگوی ادیان مورد 

توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: پی��روان ادیان الهی باید فتوای 
رهبر معظم انقالب را برای ممنوعیت شرعی تولید 
و اس��تفاده از سالح های کشتار جمعی، به عنوان 

محور اساسی مبنای عمل قرار دهند.
استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: بسیاری 
از کش��ورهایی که سالح های مرگبار هسته ای در 
اختیار دارند به طور معمول با اسالم، احکام و مبانی 
اسالمی آشنا نیستند و این کشورها نیز تاکنون به 

فراگیری و عمق فتوای رهبری پی نبرده اند.
اختری ادامه داد: وزارت امور خارجه کشورمان 

با همکاری برخی کش��ورهای اس��المی همسو و 
اعضای جنبش غیرمتعهدها، فتوای رهبر انقالب 
را به عنوان مبنای حقوقی و بین المللی محور بحث 
قرار دهند تا با اس��تفاده از ظرفی��ت فتوا، تولید، 
نگهداری و استفاده سالح هسته ای به طور کامل 

در جهان ممنوع شود.
وی با استناد رئیس جمهوری آمریکا در سازمان 
ملل به فتوای رهبر معظم انقالب اشاره کرد و گفت: 
رئیس جمهوری آمریکا می گوید چون رهبر ایران، 
تولید و استفاده از سالح هسته ای را ممنوع کرده 
این فتوا را مبنای تعامل قرار می دهیم و می پذیریم، 

ولی س��وال ما این است که تکلیف کشورهایی که 
سالح های مرگبار هس��ته ای در اختیار دارند چه 

می شود؟ 
اختری خاطرنش��ان کرد: باید از ظرفیت این 
فتوا برای داش��تن جهانی عاری از سالح هسته ای 
اس��تفاده شود و آمریکا و اسرائیل نیز این اصل را 

بپذیرند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت ادامه داد: در 
دین اسالم تولید، نگهداری و استفاده از سالح های 
کش��تار جمعی ممنوع و فت��وای رهبر انقالب نیز 

برگرفته از این مبانی محکم دینی است.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسامی در آیین افتتاح نمایشگاه کتاب 
خوزستان گفت: رفع دغدغه  های موجود در بحث 
ممیزی و انتش�ار کتاب از اولویت های جدی این 

وزارتخانه است.
به گزارش خبرنگار ایرنا،  علی اصغر مروس��تی کار 
اندیش سه شنبه در این آیین در اهواز افزود: این بحث 
یکی از معضالت مهم فراروی وزارت بود که وزیر ارشاد 
هم در ارائه برنامه های خود به  مجلس به آن  اش��اره 

کرده و به راهکارهای حل آن پرداخته بود.
وی با بی��ان اینکه انقالب ما یک انقالب فرهنگی 
است گفت: مش��کالت موجود در عرصه کتاب و نشر 
و کتابخوانی باید آسیب شناس��ی شده و برای ارتقای 

شاخص ها در این بخش راهکارهای الزم دیده شود.
وی به طوالنی شدن روند صدور مجوز برای انتشار 
کتاب در وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی اشاره کرد 
و گفت: باید ش��رایط مناس��ب برای ناشران  فراهم و 

تسهیالت الزم در اختیار آنان قرار داده شود.
معاون توس��عه مدیریت و مناب��ع وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی با اش��اره به دغدغه نماینده مردم 
خوزستان در این  باره گفت: این نگرانی کامال بجاست 
و باید زمینه الزم برای توسعه فعالیت های نویسندگان و 
ناشران در کشور فراهم آید و کتاب های متقاضی نشر در 

نوبت های طوالنی بررسی برای ممیزی معطل نمانند.
کاراندی��ش به اهمیت رش��د و توس��عه فرهنگ 
کتابخوانی و مطالعه در کش��ور پرداخت و با اشاره به 
پایین بودن س��رانه مطالعه در کشور و پیشینه تمدن 
و فرهن��گ غنی ای��ران تصریح کرد: ای��ن مقوله باید 
آسیب شناس��ی شود و اندیشمندان برای برون رفت از 

این وضعیت راهکارهای عملی ارائه دهند.
نمایش��گاه کتاب استان خوزستان از دیروز تا 22 
مهر ماه در محل دائمی نمایشگاه های استان در اهواز 

برپاست.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی:

رفع دغدغه ممیزی كتاب از اولویت های وزارت ارشاد است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

فتوای رهبر معظم انقالب باید در سازمان ملل به تصویب برسد

مع�اون اول قوه قضائیه با تأکید بر گس�تردگی قاچاق کاال 
گفت: قاچاق کاال تولید ملی را تهدید می کند.

حجت االسالم والمسلمین س��یدابراهیم رئیسی روز سه شنبه در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا در س��منان افزود: به رغم برخوردهایی که 
با پدیده قاچاق کاال در کش��ور صورت می گیرد این امر از گستردگی 

برخوردار است و یکی از پرونده های مهم در قوه قضائیه است.
وی مقابله با قاچاق کاال را دارای ساز و کارهای مختلف اقتصادی 
و اجتماعی دانست و گفت: امروز قاچاق کاال یکی از موضوعاتی است 

که به طور حتم تولید ملی را تهدید می کند.
وی اظهار کرد: سخن گفتن از اقتصاد و تولید ملی با قاچاق کاال 
نمی س��ازد و باید تدابیری اتخاذ ش��ود که قاچاق کاال برای قاچاقچی 

صرف نکند.
وی گفت: این ساز و کار را باید در برنامه های اقتصادی دنبال کرد 
و برخورد قضایی و انتظامی با ناهنجاریها را نفی نمی کنیم، هر جا که 
برخورد قضایی و انتظامی الزم باشد باید صورت گیرد اما باید تدابیری 

اتخاذ کنیم که نرخ جرم در کشور کاهش یابد.

ارومیه - خبرنگار کیهان:
اه�دای اعضای بدن یک بیمار مرگ مغ�زی در آذربایجان 

غربی 5 نفر نیازمند پیوند عضو را به زندگی بازگرداند.
خانواده مرحوم غالمرضا جعفرخانی که در تصادف رانندگی دچار 
مرگ مغزی ش��ده بود با اهدای عضو فرزندش��ان سبب نجات جان 5 

نفر از مرگ شدند.
دو کلیه، کبد، قلب و غضروف این مرد 33 ساله به بیماران نیازمند 

اهدا شد.
الزم به ذکر است که پیوند کلیه های این فرد در ارومیه انجام شد 
و قلب و غضروف وی به بانک اعضا در بیمارستان امام خمینی تهران 

و کبد وی به بانک کبد شیراز منتقل شده است.

اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی
 به 5 نفر زندگی بخشید

سرویس ورزشی-
معاون حرف�ه ای و قهرمان�ی وزارت ورزش از برگزاری 

انتخابات برخی فدراسیون ها تا پایان آذر خبر داد.
س��ید نصراهلل سجادی در جمع روسای فدراسیون ها در مورد 
انتخابات فدراس��یون هایی که با سرپرست اداره می شوند ، گفت: 
حداکثر تا پایان آذرماه انتخابات این فدراسیون ها برگزار می شود. 
وی افزود: تا پایان س��ال هم 9 فدراس��یون دیگ��ر موعد برگزاری 
انتخابات دارند که به موقع تمام این انتخابات برگزار خواهد ش��د 
و همه روس��ای فدراس��یون ها دقت کنند که انتخابات هیئت های 
استانی در موعد مقرر انجام شود.پس از این مصاحبه سجادی بود 
که پایگاه خب��ری وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد تاریخ و زمان 
برگزاری مجامع انتخاباتی برخی فدراس��یون ها به این شرح است: 
*فدراسیون شنا ، شنبه 27 مهر*فدراسیون چوگان دوشنبه ، 29 
مهر *موتور س��واری و اتومبیل رانی ، شنبه 4 آبان * سوارکاری ، 
دوش��نبه ، 6 آبان.همچنین ثبت نام از کاندیداهای احراز پس��ت 
ریاست فدراسیونهای هنرهای رزمی و کونگفو ، ورزشهای سه گانه ، 
کوهنوردی و صعودهای ورزش��ی ، بدنس��ازی و پ��رورش اندام ، 
قایقرانی ، ورزشهای نابینایان و کم بینایان ، پهلوانی و زورخانه ای 
نیز از روز شنبه 27 مهرماه در محل فدراسیونها انجام خواهد شد.

انتخابات فدراسیون کشتي اول آبان
البت��ه دیروز خبر رس��ید یک��ی از فدراس��یون هایی که برای 
برگزاری انتخابات رئیس آن در اولویت اس��ت فدراس��یون کشتی 

در جلس�ه کمیس�یون اصل ۹۰ که دوشنبه شب در 
مجلس شورای اسامی برگزار شد، از وجود ۶۸۶ پرونده 

فساد در فوتبال خبر داده شد.
در جلسه کمیسیون اصل 90 که با حضور جمعی از اهالی 
فوتبال و مسئوالن مجلس شورای اسالمی برگزار شد از وجود 
686 پرونده فس��اد در فوتبال تعداد 500 پرونده به دلیل نبود 
مدارک کافی و عدم وجود مدارک مستند، غیر قابل طرح اعالم 
ش��ده است.همچنین از 186 پرونده باقی مانده 160 پرونده به 
قوه قضاییه ارسال شده که 108 حکم نیز صادر شده است.سایر 
پرونده ها نیز در حال بررس��ی است.البته در این جلسه برخی 
از اهالی فوتبال معتقد بودند که پرونده های فس��اد در فوتبال 
باید با تشکیل کمیته اخالق در فدراسیون فوتبال بررسی شود.

چرا کمیته  اخاق تشکیل نمی شود؟!
کاظم اولیایی مدیرعامل اسبق باشگاه های پاس و استقالل 
درباره این جلسه که با حضور وی و برخی از کارشناسان فوتبال 
با نمایندگان کمیس��یون اصل »90« مجلس شورای اسالمی 
برگزار ش��د، اظهار کرد: این جلس��ه چهار ساعت طول کشید 
که خوشبختانه در آن نمایندگان شنونده بودند و کارشناسان 
فوتبال گوینده. این جلسه دو بحث را بررسی می کرد، نخست 
آن که اصل وجود فس��اد در فوتبال بررسی شود و دوم آن که 
راه های رسیدگی، جلوگیری و از بین بردن آنها شناسایی شود.

اولیای��ی افزود: فدراس��یون فوتب��ال ما ضع��ف دارد. اگر 
فدراس��یون فوتبال ایران کمیته  اخالق مس��تقل داشته باشد 
آنق��در قدرت خواهد داش��ت که خودش مس��ایل را پیگیری 
کند. بعضی از اقدامات از نظر فوتبالی جرم اس��ت، ولی از نظر 

قوه قضاییه جرم نیس��ت. ایراد اصلی آن جا اس��ت که کمیته  
اخالق در فدراس��یون تشکیل نمی شود.وی در ادامه گفت: اگر 
کمیته  اخالق تشکیل شود چون این کمیته  مستقل است، اگر 
کسی از مسئوالن فدراسیون شکایت کند، قابل بررسی است. 
کمیته  اخالق حتی می تواند رئیس فدراس��یون را برکنار کند، 
چون نباید به هیچ فردی وابس��تگی داشته باشد. در حالی که 
اعضای کمیته ای که اکنون پرچم دار مبارزه با فساد است، همه 
اعضای اجرایی فدراسیون هستند، نمی شود که قوه مجریه در 

قوه قضاییه نفوذ داشته باشد.
اولیایی همچنین درباره نتیجه  جلس��ه کمیس��یون اصل 
»90« مجلس ش��ورای اسالمی گفت: جلساتی پیش تر برگزار 
شده و قرار است جلسات دیگری هم تشکیل شود. در جلسات 
بع��دی قرار اس��ت از اهالی قلم و مطبوعات هم دعوت ش��ود، 
چ��ون نظ��رات آنها هم در این زمینه مهم اس��ت. در نهایت با 
بررس��ی تمام صحبت ها، کار گروه ویژه ای تش��کیل می شود و 

تصمیم گیری می کند.
 در جلس��ه دوشنبه شب کمیس��یون اصل "90" مجلس 
ش��ورای اس��المی که با حضور اعضای این کمیسیون، زمانی 
مشاور رئیس جمهور و امیدوار رضایی مشاور ورزش کمیسیون 
اص��ل »90« برگزار ش��د، کاظ��م اولیایی و امی��ر عابدینی به 
نمایندگی از مدیران ورزش، امیر قلعه نویی، رسول کربکندی، 
حمید درخش��ان و سیامک رحیم پور به نمایندگی از مربیان، 
مهدی رحمتی و س��یاوش اکبرپور به نمایندگی از بازیکنان و 
حبیب اهلل ش��یرازی، علی رجبلو و س��ید علی به نمایندگی از 

جامعه داوران حضور داشتند.

  انتخابات فدراسیون های ورزشی تا پایان آذر برگزار می شود

معرفی رئیس فدراسیون کشتی در اولویت وزارت ورزش

اس��ت. ازاین رو وزارت ورزش و جوانان خواس��تار برگزاری مجمع 
فدراس��یون کش��تی در روز اول آبان ماه ش��د تا این فدراس��یون 
خبرس��از پس از ماه ها اداره شدن با سرپرست، رئیس جدید خود 
را بشناس��د.در کنار نتایج قابل قبول کش��تی گیران آزاد و فرنگی 

در میادی��ن مختل��ف، نق��اط تاریکی نیز در مدیری��ت خطیب به 
چش��م می خورد که از جمله آن می توان به کناره گیری محمد بنا 
از کش��تی فرنگی، غیبت مدال آوران المپی��ک لندن در اردوها و 
مسابقات جهانی، حواش��ی، درگیری و اختالفات اخیر در کشتی، 

بالتکلیف��ی تیم های نوجوان��ان و جوانان در مغولس��تان و بدهی 
چهار – پنج میلیاردی فدراسیون برای خرید تشک از یک شرکت 
داخل��ی اش��اره ک��رد.وزارت ورزش دیروز طي ارس��ال نامه اي به 
فدراسیون کش��تي از متولیان فدراسیون خواسته زمینه برگزاري 
مجمع عمومي این فدراس��یون مهیا ش��ود تا ای��ن مجمع در روز 
اول آبانم��اه برگزار و رئیس جدید فدراس��یون کش��تي انتخاب و 
مشخص شود، چرا که فدراسیون کشتی حدود دو سال است که با 
سرپرست اداره می شود.محمدرضا توپچی، دبیر فدراسیون کشتی 
با تأیید این خبر گفت: با توجه به نامه ای که از سوی وزارت ورزش 
و جوانان به فدراس��یون کشتی ارسال شده است مجمع انتخاباتی 
این فدراسیون ساعت 9:30 صبح اول آبان ماه برگزار خواهد شد. 
ما هم درصددیم تا مقدمات کار را فراهم کنیم.به هر حال اگر زمان 
برگزاري مجمع فدراس��یون کشتي قطعي شود، باید منتظر ابطال 
ثبت نام هاي قبلي و آغاز ثبت نام جدید از س��وي نامزدهاي احراز 
پس��ت ریاست باشیم، چرا که مدت زیادي از آخرین دوره ثبت نام 
نامزده��اي قبلي م��ي گذرد.ضمن اینک��ه در دوره حضور محمد 
عباس��ي در راس ام��ور وزارت ورزش در دولت قبلي، بس��یاري از 
چهره هاي نامدار و شناخته شده ورزش کشور ترجیح دادند براي 
ثبت نام اقدام نکنند و در واقع خانه نشیني را به همکاري با وزیر 
وقت ترجیح دادند. حال  با توجه به تغییر دولت ممکن است این 
افراد نیز دوباره وارد گود ش��وند و تنور انتخابات مجمع فدراسیون 

کشتي را حسابي داغ کنند.

آمار عجیب اما واقعی که در مجلس اعام شد
 مش�کات مالی ورزش امروز در نشس�ت مش�ترک مدیران وزارت ورزش و جوانان و روسای فدراسیون های وجود ۶۸۶ پرونده فساد در فوتبال

ورزشی با محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بررسی خواهد شد.
در این نشست کمبود منابع مالی وزارت ورزش و جوانان، مسائل و مشکالت مالی که ورزش طی یکی، دو سال گذشته با 
آن روبرو بوده است، برنامه ریزی برای بودجه آینده ورزش از جمله موضوعات این نشست خواهد بود. این نشست عصر امروز در 
محل وزارت ورزش و جوانان برگزار خواهد شد. سیدرضا صالحی امیری، سرپرست وزارت ورزش و جوانان دیروز در نشست با 
روسای فدراسیونهای ورزشی گفته بود،  بودجه وزارت ورزش و جوانان 0/7 درصد وزارت آموزش و پرورش است و اگر این عدد 
به 1/5 درصد ارتقاء یابد از نظام چانه زنی خارج می شویم، تاکید می کنم مشکالت مالی فعلی در شان نظام و ورزش کشور نیست.

نشست ورزشی ها با معاون رئیس جمهور

جلسه فوق العاده شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی سه شنبه هفته آینده برگزار می شود.
جلس��ه فوق العاده شورای فنی تیم های ملی کش��تی فرنگی عصر روز سه شنبه هفته آینده، 23 مهرماه در محل خانه کشتی 
تهران برگزار می شود. در این نشست در مورد مسائل مختلف مد نظر اعضاء و موارد مطرح شده در جلسه های قبل بحث، تبادل 

نظر و بعضاً تصمیم گیری می شود.

جلسه فوق العاده در شورای فنی کشتی فرنگی

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد می گوید که اگر ثابت 
ش�ود مربیان تیم ملی در لی�گ فعالیت می کنند با آنها 

برخورد خواهد شد.
علی بیات درباره ش��ائبه همکاری بعض��ی از مربیان تیم 
ملی با تیمهای لیگ برتر کش��تی گفت: با آقای خادم در این 
مورد صحبت  کرده ایم. اگر قراردادی از مربیان و کشتی گیران 
تی��م ملی در لیگ برتر ببینیم، حتما آنه��ا را محروم خواهیم 
کرد. حرف هایی هم ش��نیده ایم که بعض��ی ها با برخی تیم ها 
به صورت پنهانی همکاری می کنند که اگر برایمان ثابت شود 
حتم��ا برخ��ورد می کنیم. مربیان تیم مل��ی باید به حرفی که 

زده اند تعهد داشته باش��ند و حضور پنهان شان در لیگ قطعا 
نمره منفی برایشان خواهد داشت. البته بعضی اوقات نمی توان 
با اتفاقات پش��ت پ��رده کاری کرد یا آنها را به اثبات رس��اند. 
بیات همچنین درباره دلیل اجازه نداش��تن کشتی گیران تیم 
ملی برای حضور در لیگ، گفت: قصد ش��ورای فنی این است 
که ملی پوش��ان دچار حاشیه و استرس نشوند و از نظر روحی 
و روانی به هم نریزند تا در مس��ابقات تیم ملی تمرکز داش��ته 
باش��ند. برای جبران خس��ارت مالی عدم حضورشان در لیگ 
هم به دنبال منابع مالی و اسپانس��ر هستیم که امیدواریم این 

مسئله حل شود.

هشدار به مربیان تیم ملی كه قصد حضور در لیگ كشتی را دارند

شیراز - خبرنگار کیهان:
نماینده مردم ش�یراز در مجلس از پروژه های آبرس�انی و 

تامین آب آشامیدنی شیراز دیدن کرد.
جعفر قادری عضو کمیس��یون برنامه و بودجه در مجلس شورای 
اسالمی در بازدیدی که از پروژه  های آبرسانی و تامین آب آشامیدنی 

شیراز داشت در روند اجرای پروژه ها قرار گرفت.
وی در بازدید از مخازن 10 هزار متر مکعبی س��عدی و 15 هزار 
متر مکعبی چمران از نزدیک مراحل س��اخت و اجرای این مخازن را 
مورد بررس��ی ق��رار داد. در این بازدید بهمن بهروزی نماینده مجری 
طرح آب و سرپرست امور اجرایی طرح آب شیراز و جمعی از مدیران 

حضور داشتند.
مخزن 10 هزار متر مکعبی سعدی هم اکنون 96 درصد پیشرفت 
فیزیکی داش��ته اس��ت و در مرحله تس��ت و آبگیری است. همچنین 
مخزن 15 هزار متر مکعبی چمران 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

بازدید نماینده مردم شیراز در مجلس 
از طرح های آبرسانی این شهر

اصفهان - خبرنگار کیهان:
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با حضور 4۰ کشور در اصفهان 

آغاز به کار کرد.
دبیر اجرایی این جشنواره گفت: در این جشنواره 208 اثر در قالب پویانمایی، فیلم کوتاه، فیلم بلند، بخش 

ویدئویی و مستند داستانی در 10 سینمای اصفهان اکران می شود.
»س��ید حسینعلی شهیدی« در نشستی با خبرنگاران با بیان این که بیست و هفتمین جشنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان طی روزهای 15 تا 19 مهرماه در اصفهان برگزار می شود، گفت: 450 فیلم نامه به 

دبیرخانه جشنواره ارسال شد که 250 فیلم نامه متعلق به اصفهان است.
وی در ادامه به حضور 40 کشور در جشنواره امسال اصفهان اشاره کرد و افزود: 75 اثر در بخش بین الملل 

این جشنواره و در قالب پویانمایی، فیلم کوتاه، فیلم بلند و مستند داستانی اکران می شود.
وی به تجلیل از پنج پیشکس��وت س��ینما و تئاتر در آیین اختتامیه جش��نواره امسال اشاره کرد و گفت: در 
این آیین از قدرت ا... ایزدی )آقارش��ید(، ناصر طهماس��ب، غالمرضا آزادی، شمسی فضل الهی و دنیا فنی زاده در 

نخستین روز از برگزاری این جشنواره در روز دوشنبه تجلیل شد.

شهیدی همچنین تصریح کرد: از 208 فیلم در بخش بین الملل و سینمای ایران در جشنواره امسال 107 
فیلم  در بخش سینمای ایران و 89 اثر در بخش بین الملل اکران می شود.

وی اضافه کرد: در جشنواره امسال 12 فیلم کوتاه از بچه های اصفهان، 16 فیلم از آثار بلند سینمای ایران و 
در بخش آثار بلند ویدئویی ایران 13 فیلم، کوتاه و نیمه بلند ویدئویی 28 فیلم، بلند و پویانمایی 4 فیلم، کوتاه 
و نیمه بلن��د ای��ران 31 فیل��م، اقتباس ادبی 5 فیلم و در بخش ک��ودکان و نوجوانان و دفاع مقدس نیز 12 فیلم 

اکران می شود.
وی در ادامه همچنین با اشاره به ظرفیت و پتانسیل کودکان اصفهانی در امر داوری گفت: 45 داور اصفهانی 
و 45 خبرنگار نوجوان از بین متقاضیان انتخاب شده اند تا امر داوری و فعالیت رسانه ای جشنواره را انجام دهند.

ش��هیدی مهمترین ویژگی جش��نواره امسال را کار دوبله فیلم های خارجی به طور همزمان با اکران فیلم ها 
توسط اساتید دوبلور ایران بیان کرد و گفت: در این جشنواره بالغ بر 100 مهمان خارجی در اصفهان حضور دارند.

این گزارش حاکی است یک قطعه درنای کاغذی دست ساز ساداکو روز سه شنبه به دبیر بیست و هفتمین 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان در اصفهان اهدا شد. ساداکو ساساکی دختر نوجوان ساکن شهر جنگزده 

هیروشیما در ژاپن است که پس از بمباران اتمی به سرطان خون مبتال شد.

آغاز بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم كودک و نوجوان در اصفهان

همزمان با بیست و ششمین سالروز نبرد مستقیم رزمندگان 
منطق�ه دوم نی�روی دریایی س�پاه با نیروه�ای آمریکایی در 
خلیج ف�ارس محل ش�هادت ش�هدای این عملیات از س�وی 
همرزمان و خانواده های معظم شهدای این نبرد نابرابر گلباران 

شد.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دیروز در حاش��یه این آیین در گفت وگو با ایرنا گفت: این ش��هدا در 
مهر س��ال 66 با شناورهای عاشورا و ناوچه طارق در حال گشت زنی 
در اطراف جزیره فارسی بودند که مورد حمله ناو جنگی و بالگردهای 
آمریکایی قرار گرفتند.سرتیپ دوم پاسدار علی رزمجو افزود: درگیری 
نابرابر نیروهای آمریکایی و رزمندگان منطقه دوم نیروی دریایی سپاه 
پس از نماز مغرب و عش��ا با مقاومت تحسین برانگیز و سرنگونی یک 
فروند بالگرد آمریکایی انجام شد.وی گفت: شهید نادر مهدوی فرماندهی 
نیروها را برعهده داشت و کریم مظفری نیز که یکی از همرزمان شهدای 
نبرد مستقیم با آمریکایی هاست جانباز و شهید زنده این نبرد است.محل 
درگیری شهدای خلیج فارس از سوی خانواده این عزیزان و همرزمان 
شهدا با بالگرد و شناورهایی که در دوران دفاع مقدس در عملیات های 
مقابله به مثل شرکت داشتند، گلباران شد.جزیره فارسی در فاصله 62 

مایل دریایی - 120 کیلومتری -  بوشهر در خلیج فارس واقع است.

گلباران محل شهادت
 شهدای نبرد مستقیم با آمریکا در خلیج فارس

با تصویب هیئت وزیران مدیرعامل جدید 
منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار منصوب شد.

به گزارش ایرنا از چابه��ار، در این تصویب نامه 
که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسیده حامد 
علی مبارکی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد 

تجاری صنعتی چابهار تعیین شده است.
همچنین با تغییراتی که در ترکیب هیئت مدیره 
س��ازمان منطقه آزاد انجام ش��ده است خانم دکتر 
اربابی و آقایان عالیی، رضازهی و حامد علی مبارکی 
به مدت 3 سال به عنوان هیئت مدیره منطقه آزاد 

چابهار تعیین شده اند.

معرفی مدیرعامل جدید منطقه آزاد چابهار

قهرمانی: من بی گناه هستم
محس��ن قهرمان��ی بعد از جنجال های گس��ترده هفته های گذش��ته حاال با 
محرومیتی مواجه ش��ده اس��ت که می تواند به دوران حض��ور او در فوتبال پایان 
بدهد. او نمی خواهد دراین باره صحبت کند اما روز گذشته در گفت وگویی با یکی 

از خبرگزاری ها به گفتن این جمله که »من بی گناه هستم« اکتفا کرده است. 
مهاجم سایپا در اردوی تیم ملی

کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سجاد شهباز زاده بازیکن 
تیم سایپا البرز را به تیم ملی دعوت کرد. 

جریمه میلیونی سرمربی پرسپولیس
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای دیدار دو تیم پرسپولیس و سپاهان 
اصفهان را در هفته دهم لیگ برتر فوتبال اعالم کرد. بر این اساس علی دایی به 

خاطر اظهاراتش بعد از این مسابقه به مبلغ 70 میلیون ریال جریمه شد.
مرگ بازیکن جوان فوتبال کشورمان 

محمد علی قمرزاده بازیکن تیم فوتبال نوجوانان احسان ری که از بازیکنان شناخته 
ش��ده فوتبال پایه های تهران به حس��اب می آمد، ظهر دیروز دارفانی را وداع گفت. این 
بازیکن که ساکن شهرستان شهریار بود دوشنبه شب با موتورسیکلت یکی از دوستانش 
تصادف کرد. پس از این تصادف وی به بیمارس��تان انتقال داده ش��د که متاسفانه ظهر 
دیروز به دلیل خونریزی شدید، جان به جان آفرین تسلیم کرد.سرویس ورزشی کیهان 
این مصیبت را به جامعه فوتبال و خانواده محترم محمد علی قمرزاده تسلیت می گوید.

هشدار قلعه نویی به بازیکنان استقالل 
سرمربی استقالل در خصوص اتفاقات اخیر این باشگاه و درگیری لفظی به 
وجود آمده میان امیر حس��ین صادقی با س��یاوش اکبرپور و حنیف عمران زاده 
اظهار داشت:اول من مطالب را باید بخوانم. صادقی باید بداند درحد و اندازه های 
خودش صحبت کند. اکبرپور هم  نباید پاس��خ می داد. به هر حال صادقی  باید 
پس از بازی تیم ملی بیاید توضیح بدهد. اینکه رفته به تیم ملی بخواهد به هم 
دسته اش تکه بیاندازد کار درستی نیست و همه بچه ها باید با هم یکدل باشند.

احساس غرور داوری
داوری دروازه بان ایرانی – آلمانی تیم ملی فوتبال ایران می گوید از آمدن به ایران 

احساس غرور می کند و تمام تالش خود را برای کمک به تیم ملی به کار می بندد.
غیبت احتمالی حیدری

خس��رو حی��دری که اکنون در اردوی تیم ملی حض��ور دارد از دو روز دیگر 
تمرین��ات خ��ود را آغ��از می کند، اما برای جلوگیری از ش��دت گرفتن آس��یب 
دیدگی اش به احتمال فراوان با تصمیم کادر فنی تیم ملی در دیدار س��ه ش��نبه 

هفته آینده برابر تیم ملی تایلند غایب خواهد بود.
نشستن باقری روی نیمکت پرسپولیس

یک��ی از دالی��ل غیبت باقری بر روی نیمکت پرس��پولیس نداش��تن کارت 
مربیگری بود. از همین رو باقری در یک دوره کالس مربیگری در تهران شرکت 
کرد و به مدت چند روز از دایی مرخصی گرفته اس��ت. باقری پس از این کالس 
با دریافت مدرک درجه 3 برای نشستن روی نیمکت پرسپولیس مشکل خاصی 

ندارد. این کالس ظرف سه الی چهار روز آینده به پایان خواهد رسید.
سفر دروازه بان پرسپولیس به روسیه

علیرضا حقیقی سفری به روبین کازان روسیه بنا بر دالیل نامشخصی داشته 
اس��ت. در خصوص سفر او بحث های زیادی می ش��ود و مشخص نیست که آیا 
حقیقی اصال قصد بازگش��ت به ایران را دارد یا خیر؟ قرار اس��ت تا 3 روز آینده 

تکلیف نهایی حقیقی مشخص شود.
سانحه رانندگی برای بازیکن فوالد

عباس محمدرضایی بازیکن تیم فوتبال فوالد خوزس��تان که روز گذشته در 
حال بازگشت از مشهد به اهواز برای شرکت در تمرینات فوالد بود در مسیر دچار 
حادثه رانندگی شد.این بازیکن که به همراه همسر خود بود به بیمارستان رفت 
و زیر نظر پزش��کان معاینات خود را انجام داد. مشکل محمدرضایی و همسرش 

چندان جدی نبوده و آنها از بیمارستان پس از معاینات مرخص شدند.
دایی: حکم صادر شده را قبول ندارم

علی دایی در اولین مصاحبه اش پس از احکام صادره کمیته اخالق، نسبت به حکم 
اعتراض کرد و گفت: اصال این حکم را قبول ندارم البته هنوز رای صادر نشده و باید منتظر 

رای نهایی باشیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد و آن وقت از همه چیز مطمئن شویم. 
رمزی و ونگر برنده جایزه ماه لیگ برتر

شروع موفق آرسنال در رقابتهای این فصل لیگ برتر باعث شد آرون رمزی و آرسن 
ونگر به ترتیب به عنوان برترین بازیکن و مربی ماه سپتامبر لیگ برتر انتخاب شوند. 

توتی به تیم ملی ایتالیا برمی گردد؟
کاپیتان باشگاه رم ممکن است برای دیدارهای جام جهانی  برزیل به تیم ملی ایتالیا دعوت شود. 

معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی جمهوری 
اسامی ایران گفت: سربازان متاهل ناجا به زودی 

سبد کاال می گیرند.
س��رتیپ محمدعلی آخوندی در مراسم مشترک 
تحلیف و پایان دوره افس��ران، درجه داران و سربازان 
وظیف��ه مراک��ز آم��وزش انتظام��ی ش��هید بیگلری 
مشکین شهر و شهید مدنی اصالندوز در پادگان شهید 
بیگلری مشکین شهر افزود: هم اکنون بیش از 11هزار و 
500 سرباز متاهل در نیروی انتظامی خدمت می کنند.

وی تصریح کرد: برنامه هایی انجام شده که سربازان 
متاهل با حمایت های مالی و اعطای مرخصی بیشتر در 

کنار خانواده های خود باشند.
به گزارش ایرنا آخوندی اعالم کرد: با اجرای طرح 
آمایش سرزمینی ترتیبی اتخاذ شده تا در حد امکان 
تمام س��ربازان وظیفه در اس��تان محل تولد خود به 
خدمت گمارده ش��وند و با اج��رای این طرح تاکنون 
بی��ش از 65 درصد از س��ربازان در مح��ل تولد خود 
بکار گرفته شده اند.وی اظهار کرد: با هدف استفاده از 
تخصص های مشموالن تحصیل کرده طرح دیگری در 
دس��تور کار فرماندهی انتظامی کشور قرار گرفته و بر 
اساس آن تا دو ماه دیگر برای مشموالن فوق لیسانس 

حکم انتصاب صادر می شود.

دو مرکز سنجش آلودگی هوا با حضور معاون 
رئیس جمهور و رئیس س�ازمان حفاظت محیط 
زیست در مرکز پایش لحظه ای آب و هوای استان 

البرز به بهره برداری رسید.
ب��ه گزارش ایرنا از کرج، ای��ن دو مرکز به صورت 
الکترونیکی وضعیت آلودگی آب و هوای شهرستان های 
ساوجبالغ و فردیس را در استان البرز کنترل می کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت استان البرز در 
حاشیه این مراسم گفت: این دو ایستگاه با هزینه ای بالغ 
بر 4 میلیارد ریال راه اندازی شده اند که با بهره برداری 

آنها تعداد مراکز س��نجش آلودگی هوای استان به 5 
مرکز رسید.

حس��ن پس��ندیده افزود: در دو مرکز جدید ذرات 
معل��ق موجود در هوا مورد س��نجش قرار می گیرد و 
شاخصه این مراکز در مقایسه با دیگر سنجش آلودگی 
استان، اندازه گیری پارامتر pm1 با قطر یک میکرون 
است.وی اظهار کرد: مراکز پایش لحظه ای آب و هوای 
استان البر ز به صورت همزمان با ایستگاه های سنجش 
آلودگ��ی واحدهای صنعتی که خروجی دودکش ها و 
فاضالب ها را کنترل می کنند، ارتباط الکترونیکی دارند.

سربازان متاهل نیروی انتظامی سبد كاال می گیرند

با حضور معاون رئیس جمهور
2 مركز سنجش آلودگی هوا در البرز به بهره برداری رسید

معاون اول قوه قضائیه:
قاچاق کاال تولید ملی را تهدید می کند

هفت سال داشت که انقالب اسالمی پیروز شد. 
هفده سالش شده بود که عاشق معارف اهل بیت)ع( 
گردید و برای  تبلیغ دین خدا به حوزه علمیه رفت. 
شش ماه بعد شور عاشقی خدا وجودش را فرا گرفت 
و راهی جبهه های نبرد حق علیه باطل گردید. س��ه 
ماه در کوهس��تان های غرب کشور آبدیده شده بود. 
محور بانه - ماهوت شاهد جانفشانی او شد و پس از 
دو سال رزمی بی امان و ادای تکلیف در همان محور 

بر اثر اصابت گلوله توپ به شهادت رسید.

به یاد طلبه بسیجی شهید »حسنعلی اقبالی«
 در پیشانی اش شهادت نوشته شده بود

ش��هید اقبالی جوانی پرجوش بود. ش��رکت در مجالس مذهب��ی، نمازهای 
جماع��ت، کالس های قران و امور فرهنگی و کار کش��اورزی او را جوانی پرتکاپو 
ساخته بود. حال و هوای شهادت و جبهه داشت. گاهی خودش می گفت: »ببینید 

در پیشانی من شهادت نوشته شده است«...
پنج روز قبل از ش��هادت، هنگامی که ع��ازم جبهه بود کتاب  هایش از جمله 

قرآن و نهج البالغه را به مسجد محل اهدا نمود و... گویی خبرها داشت پنهانی!
طلبه بسیجی شهید »حسنعلی اقبالی« سال 1350 در فالورجان متولد شد 

و در 1367/4/6 در محور بانه - ماهوت به شهادت رسید.

نایب رییس فدراسیون کش�تی می گوید که هنوز پیشنهادی درباره قبول 
سمت مدیر امور فنی تیم های ملی کشتی فرنگی به او نشده است.

حس��ن رنگرز گفت: در خدمت کشتی فرنگی هس��تم و بدون نگاه به جایگاه و نام 
حاضرم در هر جایی به کشتی کمک کنم. اعضای شورای فنی همه اساتید من هستند و 
در مقاطع مختلف حق استادی بر گردن من دارند. قطعا اگر این دوستان تکلیف کنند در 
هر جایگاهی که باشم حاضرم خدمت کنم. البته هنوز درباره مدیریت امور فنی تیم های 
کشتی فرنگی به صورت رسمی با من صحبتی نشده، اما اگر اعضای شورای فنی تکلیف 
کنند من به حکم شاگردی چاره ای جز پذیرش ندارم. خودم هنوز هیچ ذهنیتی در این 

مورد ندارم، اگر به وجودم نیاز باشد حتما به کشتی فرنگی خدمت خواهم کرد.

رئیس فدراسیون والیبال در مراسم استقبال از ملی پوشان گفت: رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا از اینکه تیم 
ملی والیبال ایران باید به جام بین قاره ای والیبال برود خوشحال بود و به تیم ایران افتخار می کرد.

محمدرضا داورزنی در مراس��م اس��تقبال از تیم ملی والیبال در فرودگاه امام خمینی گفت: این قهرمانی را به مردم و رهبری 
تبریک می گویم. امیدوارم موفقیت های والیبال در مس��ابقات بین قاره ای هم ادامه داش��ته باش��د. امروز ایران به عنوان نماینده 
قاره آسیا باید در مسابقات بین قاره ای شرکت کند و به مصاف تیم های مطرح جهان مثل برزیل و روسیه و .... برود. وی افزود: 
بن ناصر رئیس کنفدراس��یون والیبال آس��یا هم از بازی ورزش��کاران ایران راضی بود و با تیم ایران به عنوان نماینده والیبال آسیا 
افتخار می کرد. خوشحال بود که این تیم در مسابقات بین قاره ای شرکت می کند. به هر حال والیبال ایران ثابت کرده که فراتر 
از آسیاست و باید با حمایت های بیشتر زمینه موفقیت های بیشتر را فراهم کنیم. باور ما این است که والیبال ایران می تواند در 

جمع چهار تیم برتر جهان قرار بگیرد.

خوشحالی رئیس كنفدراسیون والیبال آسیا از قهرمانی ایران 

با پایان تور چین پرونده رقابت های تورهای آس�یایی جاده در فصل 
2۰12-2۰13 بسته شد و کشور ایران با اقتدار کامل صدرنشین آسیا شد.
در آخرین رده بندی که روز 30 س��پتامبر اعالم ش��د، کشور ایران با اقتدار 
کامل با کسب 1068 امتیاز مقتدرانه قهرمان تورهای آسیایی شد و مقام های دوم 
و سوم به ترتیب به کشورهای قزاقستان با 649 امتیاز و ژاپن با 593 امتیاز رسید. 
در رده بندی تیم های باشگاهی تیم پتروشیمی تبریز با کسب 813 امتیاز قهرمان 
شد و و تیم های نیپوده روسا از ژاپن با 609 امتیاز و تیم دوکال پراها از جمهوری 
چک با 518 امتیاز به ترتیب دوم و سوم شدند. شایان ذکر است که این پنجمین 

قهرمانی پتروشیمی تبریز در این رده بندی از سال 2009 تاکنون است.

ایران بار دیگر بر بام دوچرخه سواری جاده آسیا ایستاد 

رئیس کمیته  کاتا جودو، گفت: کارهای اعزام تیم ملی به مس�ابقات جهانی 
ژاپن در حال انجام است و چهار نفر با هزینه  شخصی  به مسابقات اعزام می شوند.

داود میقاتی گفت: اعزام تیم ملی به ژاپن در حال انجام است. علی رغم تمام 
مشکالت مالی که وجود دارد فدراسیون جودو تمام تالش خود را انجام می دهد 
ک��ه این اعزام صورت گیرد. اگر تمام کارها درس��ت پیش ب��رود 24 مهر ماه به 
ژاپن می رویم. وی افزود: هر تیم می تواند 14 نفر را به مس��ابقات اعزام کند که 
فدراس��یون جودو با توجه به شرایط مالی اش قصد داشت 10 نفر را در پنج فرم 
به ژاپن بفرس��تد. هزینه اعزام این 10 نفر با فدراس��یون است. بعد از این شرایط 
، برخی از ملی پوش��ان که موقعیت حضور در مسابقات را داشتند اعالم آمادگی 
کردند که با هزینه شخصی به ژاپن بیایند. ما هم موافقت کردیم این چهار نفر با 

هزینه شخصی، همراه تیم ملی به مسابقات اعزام شوند.

اعزام 4 ملی پوش جودو با هزینه شخصی 

تمایل رنگرز برای مدیریت امور فنی کشتی فرنگی


