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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

خواندنی از ورزش ایران

انتخ�اب گ�ودرزی ب�ه عن�وان وزیر جدی�د ورزش 
و جوان�ان، ب�ا واکن�ش های مثب�ت تعدادی از روس�ای 

فدراسیون های ورزشی به همراه بود. 
محم��ود گ��ودرزی صبح دیروز ب��ا کس��ب رای اعتماد از 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی به عن��وان وزیر ورزش و 
جوانان انتخاب و با استقبال مسئوالن و کارکنان این وزارتخانه 
با حضور در محل وزارت ورزش و جوانان رس��ماً کار خود را به 
عنوان دومین وزیر این وزارتخانه آغاز کرد. اما انتخاب گودرزی 
ب��ه عنوان وزیر جدی��د ورزش و جوانان برخی واکنش ها را در 
جامعه ورزش به دنبال داشت. در همین خصوص افشین داوری 
رئیس فدراس��یون دوومیدانی گفت: گ��ودرزی فرد توانمندی 
است اما فضای سختی را پیش رو خواهد داشت؛ چون بسیاری 
از برنامه ها در ورزش عقب افتاده و در سال جاری هم اعتبارات 
قابل قبول نبوده است و پس از آن هم مشخص نیست وضعیت 

اعتبارات چگونه خواهد بود. وی اضافه کرد: به هر حال شرایط 
بس��یار س��خت اس��ت و اگر او بتواند فضای خوبی را در ورزش 
ایجاد کند عملکردش مس��اوی با پی��روزی خواهد بود.  جال 
کوزه گری رئیس فدراس��یون هندبال نی��ز دراین باره گفت: از 
حاال باید کار به صورت جدی آغاز ش��ود و کارهای عقب افتاده 
با جدیت رس��یدگی شود تا تیم های ملی رشته های مختلف در 
مسابقات بین المللی موفق باشند. گذشته ها گذشته است و حاال 
همه باید کمک کنند تا گودرزی موفق شود. اینکه قبل از وی 
چه کسانی نتوانستند رای اعتماد بگیرند موضوعی است که باید 
فراموش ش��ود. همه باید کمک کنند تا ورزش رو به پیشرفت 
برود. شایسته رئیس فدراسیون تنیس هم گفت: امیدوارم تمام 
اقش��ار ورزش کشور از جمله فدراس��یون های ورزشی قدر این 
فرص��ت را بدانن��د و امیدوارم همگی کم��ک کنیم تا گودرزی 

بتواند در مسئولیت جدید موفق باشد. 

س��وم اردیبهش��ت س��ال 1339 
ه���  . ش در ی��ک خان��واده مذهبي در 
روس��تای »ترکمن پور« بس��تان آباد 
چشم به جهان گشود او دومین فرزند 
بود یک خواهرداشت وتنها فرزند پسر 

خانواده بود.
 دوران کودکي را با ش��یطنت های 
کودکان��ه و تی��ز هوش��ي س��پري کرد. 
تحصیات متوس��طه را در دبیرس��تان 

29 بهمن )فعلی( آغاز کرد.

واكنش تعدادی از روسای فدراسیون ها به انتخاب وزیر ورزش و جوانان

به یاد سردار شهید»حبیب پاشایي«
كه ما را اگرجان بودصدهزار

 نمائیم درراه قرآن نثار

 مدتی از این دوران نگذشته بود که مبارزات انقابی مردم ایران با حکومت 
شاه، وارد مرحله جدیدی شد. انقاب اسامی به پیروزی رسیدو او به تحصیل 

خود ادامه داد تا با موفقیت دوره دبیرستان را به پایان رساند. 
بع��د از آن  در روزنامه جمهوري اس��امي و روزنامه های دیگر به فعالیت 
پرداخ��ت. چی��زی از پیروزی انقاب اس��امي نگذش��ته بود ک��ه توطئه های 
ضدانقاب ودش��منان داخلی وخارجی شروع ش��د. اغتشاش وناآرامی هایی که 
توسط حزب خلق مسلمان جنایتکار در آذربایجان انجام شد، آغاز این حرکتها 

بود. 
حبیب مثل همیش��ه با فعالیت خود از آگاه نمودن گرفته تا درگیری های 
فیزیکی، همراه با امت حزب اهلل ونهادهاي انقاب تاش زیادی در خنثی سازی 
این توطئه حزب خلق مسلمان انجام داد. بعد از چندي او پا به سپاه پاسداران 
انقاب اسامي گذاشت وعضو سپاه شد. همیشه سفارش می کرد:»عزیزان سعي 
کنید در برابر مشکات صبر و استقامت وتقوا را پیشه خود سازید و به مبارزه 
با نفس بپردازیدکه به فرموده پیامبر)ص( این عمل جهاد اکبر اس��ت.« او پس 
از ورود به سپاه به مناطق بحران زده وجنگی رفت. هرجا می دید دستاوردهای 
انقاب در معرض خطر قرار دارند، پیش��قدم می شد وبا جانفشانی هرآنچه در 

توان داشت را به کار می گرفت تا به دفع خطر بپردازد. 
جبهه های غرب، جنوب و جای جای مرزهای ایران بزرگ شاهد مجاهدات 
بی نظیر اوس��ت. روز اول که حبیب پاشایی وارد جنگ شد یک رزمنده عادی 
بود اما طولی نکش��ید که او پس��ت های فرماندهی را یک به یک طی کرد تا به 
فرماندهی محور عملیاتی تیپ سوم لشکرمکانیزه31عاشورا رسید. سال 1361 
و عملیات مسلم ابن عقیل )ع( نقطه پایانی بود بر حیات زمینی این سردار ملی، 
او در این عملیات به ش��هادت رس��ید و پیکر پاکش در22خرداد 1386 توسط 
جستجوگران نور شناسایی و به تبریز منتقل شد تا در وادی رحمت این شهر 
قهرمان در کنار همرزمان دیگرش آرام بگیرد و نش��انه ای باشد تا آیندگان راه 

راست را بشناسند.
 ابیاتي ازسروده شهید:

تیم ملی والیبال ایران برای حضور در جام قهرمان قاره ها ش�نبه ش�ب با 13 بازیکن تهران را به مقصد کیوتو 
ژاپن ترک کرد.

ملی پوشان کشورمان که از روز جمعه اردوی شبانه روزی ژاپن را در تهران آغاز کرده بودند و در هتل المپیک تهران اقامت 
داش��تند، شنبه شب پیش از رفتن به فرودگاه، در جلس��ه ای با حضور رئیس و مسئوالن فدراسیون شرکت کردند. داورزنی در 
این جلسه چند دقیقه با بازیکنان صحبت و از زحمات آنها تشکر کرد و اظهار داشت: در حال حاضر توقعات از والیبال باال رفته 
است. به همین خاطر تیم ملی والیبال ایران در این رقابت ها کار سختی را پیش رو دارد. من به شما افتخار می کنم؛ من به کار 
کردن با شما افتخار می کنم. می دانم اردوهای شبانه روزی شما و خانواده های شما را خسته کرده است. می دانم که زحمت های 
زیادی کشیده اید، اما همه این زحمت ها به یک لحظه لبخند شادی مردم کشورمان می ارزد. وی ادامه داد: کار سختی پیش رو 
دارید؛ نبرد با قدرت های والیبال دنیا، رقابت با بهترین تیم های والیبال دنیا، همه و همه باعث ارتقای س��طح کیفی تیم ملی و 
کسب تجربه های ارزشمندی خواهد شد. امیدوارم مثل همیشه با اتحاد و جنگندگی منحصر به فردتان موجب سرافرازی ایران 

و خوشحالی مردم شوید.
مردان والیبال ایران با 13 بازیکن ساعت 21:40 شنبه 25 آبانماه تهران را به مقصد اوزاکای ژاپن ترک کردند و از اوزاکا با 
اتوبوس به کیوتو خواهند رفت. ناصر رحیمی لیبروی دوم تیم ملی به علت مشکل خروج از کشور با 24 ساعت تاخیر به کاروان 

والیبال کشورمان در ژاپن خواهد پیوست.

زمان برگزاری هفته پنجم دور رفت لیگ برتر والیبال از ششم آذرماه به هشتم دیماه سال جاری تغییر کرد.
قبا قرار بود هفته پنجم دور رفت مسابقات والیبال قهرمانی مردان ایران روز چهارشنبه ششم آذرماه با برگزاری شش دیدار 
در شهرهای مشهد، تبریز، بندرعباس، کاشان، تهران و کرج پیگیری شود.با توجه به اینکه تیم ملی والیبال ایران روز پنجم آذرماه 
از مسابقات جام قهرمانان قاره ها به کشور باز خواهد گشت، سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعام کرد به دلیل کمبود وقت و اینکه 
تیم های شرکت کننده در این رقابت ها نمی توانند از ملی پوشان خود بهره مند شوند، دیدارهای هفته پنجم دور رفت از چهارشنبه 

ششم آذرماه به یکشنبه هشتم دیماه تغییر کرد. 

اعزام تیم ملی والیبال به ژاپن
داورزنی:تمامزحماتتیمملیبهیکلبخندمردممیارزد

پائولو ماالرا سرمربی تیم ملی واترپلو برای یکسال دیگر هدایت ملی 
پوشان ایران را بر عهده گرفت.

پس از قهرمانی تیم واترپلوی ایران در مس��ابقات کاپ آسیا با هدایت ماالرا، 
مسئوالن فدراس��یون ایران برای یکسال دیگر با وی توافق کردند. بر این اساس 
سرمربی تیم ملی ایران هفته آینده به از ایتالیا به تهران سفر می کند. ماالرا که 
اعتبار زیادی در عرصه بین المللی دارد تیم ملی ایران را برای رقابت های جهانی 
سال 2014 قزاقستان و همچنین حضور موفق در بازی های آسیایی کره جنوبی 

آماده می کند.

تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی واترپلو
مربی تیم ملی کشتی فرنگی می گوید فرنگی کاران 

در غیاب قهرمانان المپیک به تونمنت باکو می روند.  
ناصر نوربخش درباره حضور تیم منتخب کش��تی فرنگی 
در تورنمنت جایزه بزرگ باکو گفت: تیمی که برای حضور در 
جایزه بزرگ باکو به آذربایجان اعزام می شود بر اساس دعوتی 
اس��ت که میزبان از کشتی گیران داش��ته است. نفراتی که در 
سال های گذشته در تورنمنت های مختلف حضور داشته اند به 
این مسابقات دعوت شده اند. به غیر از امید نوروزی که در یک 
وزن باالتر در باکو روی تش��ک خواهد رفت کشتی گیرانی که 
در مس��ابقات جهانی و المپیک مدال گرفته اند در این میدان 
حضور نخواهند داش��ت. می خواستیم سعید عبدولی هم اعزام 

کنیم، اما به دلیل س��ربازی با مش��کل خروجی مواجه است و 
فکر نمی کنم بتوانیم او را همراه داش��ته باشیم. مربی تیم ملی 
کش��تی فرنگی تصری��ح کرد: بعد از مدت ه��ا اردوی تیم ملی 
تشکیل شده است و فرنگی کاران از نظر آمادگی در حد شرکت 
در مس��ابقات نیستند. کشتی گیر باید زمانی به تورنمنت اعزام 
ش��ود که مصادف با دوره رقابتی باش��ند و در شرایط مناسبی 
باشد. هدف ما این نیست که برویم و مدال بگیریم. می خواهیم 
با حضور در این تورنمنت ارزیابی نسبی از شرایط فرنگی کاران 
بعد از مدت ها داشته باشیم و از طرفی خود را با تغییر قوانین 
تطبیق دهند. اگر تغییرات کیفی هم ایجاد شده است بتوانیم 

در تمرینات این تغییرات را پیاده کنیم.

غیبت قهرمانان المپیک در تورنمنت کشتی فرنگی باکو
هفته پنجم لیگ برتر والیبال به تعویق افتاد

سرویس ورزشی- 
دس�تور تعویق زمان انتخاب�ات کمیته ملی المپیک 
از سوی س�ازمان بازرسی کل کشور و پافشاری دبیرکل 
کمیته ملی المپیک مبنی ب�ر ادامه ثبت نام از نامزدهای 
شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک می رود تا ورزش 

کشور را دوباره با یک چالش جدی روبرو کند.
هنوز س��اعاتی از انتخاب محمود گ��ودرزی به عنوان وزیر 
ورزش و جوانان نگذش��ته بود که عصر دیروز خبر رس��ید که 
س��ازمان بازرس��ی کش��ور در نامه ای به کمیته ملی المپیک 

خواستار به تعویق افتادن زمان انتخابات شده است.
با وجود صحبت های مطرح ش��ده مبن��ی بر وجود برخی 
ش��بهات و غیرقانونی ب��ودن تعیین اعضای مجم��ع انتخاباتی 
کمیت��ه ملی المپیک، احتم��ال تعلیق دوب��اره ورزش ایران و 
همچنین تعویق زمان تعیین ش��ده برای انتخابات این کمیته 
و بررس��ی آن در نشس��ت هیات اجرایی، مهلت در نظر گرفته 
شده برای ثبت نام از کاندیداها از روز شنبه به طور رسمی آغاز 
و دیروز نیز دنبال ش��د.اما مهلت 15 روزه در نظر گرفته ش��ده 
برای ثبت نام از کاندیداهای حضور در مجمع انتخاباتی کمیته 
ملی المپیک در پایان دومین روز متوقف شد. این کار به دنبال 
نامه سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تعویق زمان انتخابات 

کمیته ملی المپیک انجام شد.
س��ازمان بازرسی کل کش��ور دیروز در حالی  خواستار به 
تعوی��ق افتادن زمان انتخابات ش��د که ط��ی دو روز ابتدایی از 
مهلت 15 روزه تعیین ش��ده، هیچ ثبت نامی انجام نشد و فقط 

در پی نامه سازمان بازرسی کل کشور، احتمال تعویق انتخابات قوت گرفت

چالش در کمیته ملی المپیک 

روسای چهار فدراسیون شمشیربازی، تنیس، تنیس روی میز 
و ورزش های همگانی نسبت به دریافت فرم الزم برای ثبت نام 

اقدام کرده بودند.
بررسی نامه در هیات اجرایی

البته نامه س��ازمان بازرسی کل کشور واکنش سریع دبیر 
کل کمیته ملی المپیک  را در پی داشت. افشارزاده ضمن تائید 
نامه سازمان بازرسی کل کشور به این کمیته مبنی بر ابهامات 
مطرح ش��ده در رابطه با انتخاب��ات گفت: هیات اجرایی کمیته 

مل��ی المپیک این نامه را بررس��ی کرده و به زودی پاس��خ آن 
را اعام خواهد کرد.وی اظهارداش��ت: از سوی سازمان بازرسی 
کل کش��ور نامه ای به دس��تمان رس��یده که در آن به یکسری 
ابهامات در رابطه با انتخابات اش��اره ش��ده اس��ت. این نامه در 
حوزه کارشناسی )هیات اجرایی( زیربط در حال بررسی است.

دبی��ر کل کمیته ملی المپیک همچنین اعام کرد که ثبت نام 
از کاندیداه��ای حضور در مجمع انتخاباتی ای��ن کمیته ادامه 
خواهد داشت.افش��ارزاده در این رابطه اظهارداشت: ثبت نام از 

کاندیداها طبق روال قبلی در جریان خواهد بود و بر این اساس 
کاندیداه��ای مجمع انتخاباتی تا پایان مهلت تعیین ش��ده )9 
آذرماه( می توانند ساعت 8 تا 14:30 هر روز کاری برای ثبت نام 

به کمیته ملی المپیک مراجعه کنند.
تصمیم گیری در روز سه شنبه

در شرایطی که قرار است اعضای هیات اجرایی کمیته ملی 
المپیک در نشس��ت روز سه ش��نبه)فردا( موضوع تعویق زمان 
انتخابات این کمیته را بررسی کنند اما با توجه به صحبت های 
مطرح شده و همچنین نامه سازمان بازرسی کل کشور احتمال 
لغو برگزاری انتخابات در تاریخ 25 آذرماه وجود دارد. همچنین 
گودرزی وزیر ورزش و جوانان پیش از این در صحبت های خود 
پیشنهاد داده بود انتخابات کمیته به تعویق بیفتد که قرار است 

این موضوع هم در جلسه کمیته ملی المپیک بحث شود.
نقشه هاشمی طبا برای حضور در انتخابات

ب��ا اینکه دیروز هم ب��ا پایان یافتن دومی��ن روز از مهلت 
نام نویس��ی از کاندیداهای ش��رکت در انتخاب��ات کمیته ملی 
المپیک کس��ی نامزد نش��د اما مصطفی هاش��می طبا، رئیس 
پیش��ین س��ازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک استارت 
خ��ود را برای حضور در مجم��ع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 
زد.  با تائید رئیس فدراسیون ژیمناستیک هاشمی طبا دیروز به 
عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه این فدراسیون انتخاب شد تا 
حضورش در هیات رئیسه این فدراسیون به منظور فراهم شدن 
ش��رایط ش��رکت وی در مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک 

فراهم شود. 

* پ��س از کس��ب نتایج ضعی��ف تیم های ملی کاراته نوجوانان، جوانان و امیدهای ایران در مس��ابقات جهانی، س��مندر رئیس 
فدراسیون کاراته گفت امکان تغییر در کادر فنی تیم ها وجود دارد. 

* پس از گذش�ت حدود یک ماه باالخره مس�ئوالن دوچرخه سواری پتروش�یمی تبریز با تیم داری در فصل 2014 نیز موافقت 
کردند تا بهترین تیم دوچرخه سواری ایران برای دومین سال متوالی موفق شود از تصمیم عدم تیم داری جان سالم به در ببرد.

*ملی پوش��ان گلبال ایران دیروز تیم ملی ژاپن را در ورزش��گاه پارالمپیک پکن با نتیجه باورنکردنی 14 بر 4 شکس��ت دادند و 
به عنوان قهرمانی مسابقات آسیا و اقیانوسیه رسیدند.حسن جعفری)8گل( و مهدی سیاحی)6گل( برای ایران گلزنی کردند.

عضو ش�ورای اس�امی ش�هر مشهد از 
ممنوعیت اجرای طرح های بلند مرتبه سازی 

در اطراف حرم رضوی خبر داد.
عبدالکری��م ج��وادی دی��روز در گفت وگو با 
خبرنگار فارس اظهار کرد: ش��ورای شهر مشهد 
در راس��تای اجرای طرح معماری اسامی ایرانی 
که هم اکنون در کمیس��یون فن��ی و عمرانی در 
دس��ت بررس��ی اس��ت از اجرای طرح های بلند 
مرتبه سازی در اطراف حرم مطهر جلوگیری خواهد

 کرد.
وی افزود: شورا در نظر دارد در صورت امکان 
از اف��رادی که قبا مجوز س��اخت و س��از و بلند 

مرتبه س��ازی در اطراف حرم مطه��ر را دریافت 
کرده اند بخواهد تا از اجرا و ادامه بلند مرتبه سازی 

خودداری کنند.
عضو شورای اسامی شهر مشهد گفت: در نظر 
داریم با جلوگیری از صدور مجوز بلند مرتبه سازی 
در اطراف حرم مطهر امام هش��تم از آسیب هایی 
ک��ه از ای��ن طریق به حرم مطهر وارد می ش��ود، 

جلوگیری کنیم.
وی افزود: ت��اش خواهیم کرد تا مجوزهای 
صادره در اطراف حرم امام رضا)ع( از جمله ساخت 
هتل و مکان های اقامتی یا هرگونه سازه دیگر را 

به سمت دیگر شهر منتقل کنیم.

یس�ت  محیط ز ظ�ت  حفا کل  ی�ر مد
آذربایجان غرب�ی گفت: اکنون از کل مس�احت 
دریاچ�ه ارومیه 85 درصد خش�ک ش�ده و 15 

درصد آن باقی مانده است.
به گزارش ایرنا، حسن عباس نژاد دیروز در کارگاه 
آموزش��ی مدیریت زیست بومی حوضه آبخیز دریاچه 
ارومیه اف��زود: از بخش جنوبی دریاچه تنها 6 درصد 
باقی مانده و این بحران حامل تبعات زیادی برای مردم 
جوامع محلی است.وی ادامه داد: بحران دریاچه ارومیه 
اکنون بس��یار مهم است؛ ولی در آینده که تبعات آن 
دامنگیر مردم تهران، زنجان، قزوین و س��ایر استان ها 
شود، بر اهمیت آن بیش از گذشته افزوده خواهد شد.

وی گفت: با بحرانی که دریاچه ارومیه با آن مواجه 
شده باید منتظر افزایش سرطان و بیماری های تنفسی 
در افرادی که تحت تاثیر پیامدهای حاصل از خشک 
شدن دریاچه هستند، باشیم.عباس نژاد افزود: دریاچه 
ارومیه که دومین دریاچه ش��ور جهان بود، اکنون به 
نخستین و بزرگترین دریاچه شور جهان تبدیل شده 
اس��ت.وی گفت؛ فعالیت های کشاورزی در آذربایجان 
غربی با توجه به خس��اراتی که به محیط  زیست وارد 
می کند، مقرون به صرفه نیست و مسئوالن اگر مایل به 
برون رفت از این مشکل بزرگ زیست محیطی هستند 
نباید انتظار توسعه کمی و کیفی را در بخش کشاورزی 

استان داشته باشند.

ممنوعیت بلند مرتبه سازی
 در اطراف حرم رضوی

85 درصد دریاچه ارومیه
 خشک شده است

یزد- خبرنگار کیهان:
مدیرعام�ل س�ازمان فرهنگ�ی ورزش�ی 
ش�هرداری یزد گفت: گردش�گران 15 کشور 
جهان در مراس�م آیین محرم یزد، حسینیه 

ایران حضور یافتند.
سیدحسین حس��ینی تصریح کرد: گردشگران 
خارجی از 15 کش��ور جهان برای شرکت در آیین 
عزاداری حضرت امام حسین)ع( شامل سینه زنی، 
تعزیه خوانی و نخل برداری در شهرستان های یزد،  
مهریز و تفت برای پنجمین س��ال متوالی شرکت 

کردند.
وی افزود: این گردشگران که عمدتاً از کشورهای 
اروپایی به یزد س��فر کرده اند به مستندسازی این 

مراسم نیز پرداختند.
به گفته وی قبل از حضور در این تور گردشگری 
مذهبی، این گردش��گران در جلس��ات توجیهی از 
س��وی روحانیون مس��لط به زبان انگلیسی حضور 
یافتند و ضمن آش��نا شدن با فلسفه قیام عاشورا، 
پاسخ س��ؤاالت خود را از روحانیون همراه دریافت 

کردند.

حسینی بیان کرد: حضور توریست ها در آیین 
عاشورایی این استان شامل مراسم پخت آش نذری، 
س��ینه زنی و تعزیه خوانی در حس��ینیه ش��اهزاده 
فاضل، حس��ینیه حاجی یوسف، حس��ینیه ثاراهلل، 
حسینیه کربایی ها، تغزیه خوانی شهرستان مهریز، 

نخل برداری در حسینیه شاه ولی تفت بوده است.
مسئول دبیرخانه بین المللی یزد، حسینیه ایران، 
گفت: گردشگران حاضر در این تور مذهبی که برخی 
از آنها برای دومین بار در این مراسم حضور داشتند، 
همگی خواستار اطاع رسانی از این آیین عاشورایی 

در جهان شدند.
پخت 10 تن آش  نذری در یزد

م��ردم عزادار یزد در روز 13 محرم با پخت 10 
تن آش گندم از عزاداران حسینی پذیرایی کردند.

به گ��زارش واحد مرکزی خب��ر، در پخت این 
آش بیش از 3 تن حبوبات، 2 تن گوش��ت و 2 تن 
گندم به کار رفته است. این مراسم که با مداحی و 
سوگواری برای امام حسین )ع( برگزار می شود نیم 
قرن سابقه دارد و مراسم پخت آش نذری از صبح 
روز 13 محرم آغاز شده و تا 24 ساعت ادامه دارد.

شركت گردشگران 15 كشور
 در مراسم عزاداری محرم یزد

سمنان - خبرنگار کیهان:
سرپرست دانشگاه آزاد اسامی واحد گرمسار گفت: داوود 
سعادت خواه فارغ التحصیل رشته برق الکترونیک این دانشگاه 
دی�روز موفق به کس�ب جای�زه ویژه فدراس�یون مخترعان و 

مبتکران قاره آسیا شد.
مه��دی منصوری دیروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داش��ت: 
س��عادتخواه با ثبت اختراع س��امانه پیامک ده��ی و ارتباط صوتی با 
مشتریان بانک در دستگاه نوبت دهی موفق به کسب مقامهای جایزه 

ویژه فدراسیون مخترعان و مبتکران قاره آسیا شد.
وی تصریح کرد: دریافت دیپلم افتخار، کسب مقام دوم مسابقات 
جان��ی اختراعات و ابتکارات زاگرب کرواس��ی و دریافت مدال نقره و 
دیپلم افتخار و همچنین کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات جهانی 
اختراعات و ابتکارات ورشو لهستان و دریافت مدال نقره و دیپلم افتخار 

از دیگر مقام های کسب شده توسط وی است.

نصب 16 هزار خشت طا در حرم های مطهر 
کاظمین آغاز شد.

مس��ئول ستاد بازس��ازی عتبات عالیات خراسان 
رضوی گفت: این تعداد خشت طا در ایوان حرم های 
مطهر حضرت امام موسی بن جعفر)ع( و حضرت امام 
جواد)ع( در کاظمین نصب می ش��ود.به گزارش واحد 
مرکزی خبر جعفر دهنوی افزود: 8 هزار خش��ت نیز 
در ای��وان باب القبله نصب می ش��ود و در هر یک از 2 
ایوان باب القریش و باب المراد نیز 4 هزار خش��ت به 
کار می رود.وی هزینه ساخت هر خشت طا را حدود 
3 میلی��ون ریال بیان کرد ک��ه با جمع آوری کمک ها 
و مش��ارکت مردم اس��تان خراس��ان رض��وی تأمین 
شد.مس��ئول ستاد بازس��ازی عتبات عالیات خراسان 
رضوی خاطرنشان کرد: ساخت این خشت های طا از 
چند ماه پیش در اس��تان آغاز شده بود.دهنوی افزود: 
50 درصد تأمین هزینه این خش��ت ها سهمیه مشهد 
و 50 درصد دیگر آن س��همیه دیگر شهرس��تان های 
اس��تان اس��ت. وی تصریح کرد: مساحت صحن امام 
رضا)ع( در ای��وان باب المراد حرم مطهر حضرت امام 
موسی بن جعفر)ع( 14 هزار متر مربع است و با هزینه 
600 میلیارد ریالی س��اخته می ش��ود که قسمتی از 
هزینه توسط مردم خراسان رضوی تهیه خواهد شد.

اس�تاندار سیستان و بلوچس�تان گفت: 
پروژه انتقال خط لوله گاز به پاکستان تعطیل 

نشده و کار آن با جدیت ادامه دارد.
به گزارش ایس��نا، حاتم ناروی��ی افزود: حدود 
300 میلیارد تومان اعتبار برای لوله کشی گاز استان 

در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر استان با مشکل 
کمبود گاز مواجه نیست و روند ورود گاز به استان 

از طریق خط ریلی ادامه دارد.
ناروئ��ی گف��ت: ذخیره س��ازی گاز برای فصل 

سرمای استان انجام شده است.
وی خاطرنش��ان ک��رد: دول��ت برای توس��عه 
سیس��تان و بلوچس��تان اعتبارات ویژه ای در نظر 

گرفته است.
وی اظه��ار کرد: طرح توس��عه بندر چابهار در 
دستور کار قرار گرفته و شرایط سرمایه گذاری تجار 

خارجی در استان فراهم شده است.
وی گفت: اج��رای طرح های اش��تغالزایی در 
بخش های مختلف همچون کش��اورزی و صنعت 

نیز در استان به اجرا گذاشته خواهد شد.

آغاز نصب 16 هزار خشت طال
 در حرم های مطهر کاظمین

استاندار سیستان و بلوچستان:
پروژه انتقال خط لوله گاز

 به پاکستان تعطیل نشده است

قلعه نویی: سفر به اوکراین کالس درس بود
سرمربی استقال می گوید نسبت به شرایط تیم کاما آگاه است و به دنبال 
جذب یک دفاع راس��ت و یک بازی ساز است.امیر قلعه نویی پس از تمرین دیروز 
استقال درباره سفرش به اوکراین و دیدن بازی این تیم برابر فرانسه، گفت: من 
اعتق��اد دارم دیدن این گونه بازی ها از بعضی کاس ها هم بهتر اس��ت و حداقل 
برای من مثل یک کاس بود. او در پاسخ به سوالی درباره شرایط استقال اظهار 
کرد: اینکه گفته ش��ود ما از وضعیت تیم اطاعی نداش��ته ایم اشتباه است. ما از 
دقیقه به دقیقه وضعیت تمرینی و آمادگی بازیکنان و مصدومان مطلع هستیم. 
همه چیز طبق برنامه پیش می رود و کاما هماهنگ هس��تیم.وی با بیان اینکه 
از وضعیت و روند تیمش در نیم فصل راضی است گفت: اما استقال مدنظر من 
نشده ایم و با آن فاصله داریم. فراموش نکنید ما چیزی حدود 9 یا 10 بازی خارج 
از خانه در نیم فصل اول انجام دادیم و همین مسئله به من می گوید که روندمان 

خوب بوده است، این در حالی است که رقبای ما دچار این مسائل نبوده اند. 
نخستین تمرین تیم ملی در لبنان

با مخالفت کارلوس کی روش با تمرین تیم ملی در چمن مصنوعی، نخستین 
تمرین ایران درلبنان عصر دیروز در چمن طبیعی ورزشگاه صیدا برگزار شد.

جدایی ناگهانی گل محمدی از نفت
باشگاه نفت تهران ضمن پذیرش استعفای یحیی گل محمدی از سرمربیگری 
تی��م فوتبال این باش��گاه، طی 24 س��اعت آینده جایگزین ای��ن مربی را معرفی 
می کنند.پس از اس��تعفای ناگهانی یحیی گل محمدی از سمت سرمربیگری تیم 
فوتبال نفت تهران، مس��ئوالن این باشگاه با استعفای این مربی موافقت کردند تا 
به همکاری طرفین پس از یک نیم فصل پایان داده شود.قنبرزاده ضمن تایید این 
خبر اظهار داشت: ایشان در تماس با بنده اعام کرد تمایلی برای ادامه همکاری با 
باشگاه نفت ندارد و ما هم با استعفای او موافقت کردیم. همچنین دو، سه گزینه 
مدنظرمان است که تا 24 ساعت آینده نام سرمربی آینده نفت را اعام می کنیم.

پیشنهاد عجیب یاوری برای بازی فجر – پرسپولیس 
سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز با اعام خبر انتقال بازی های 
تیمش به ورزش��گاه س��عادت شهر شیراز پیش��نهاد جالبی برای بازی تیمش با 
پرس��پولیس در ای��ن ورزش��گاه 1500 نف��ری دارد.محمود ی��اوری در این باره 
تصریح کرد: بازی رفت ما با اس��تقال در شیراز برگزار شده و در دور برگشت با 
پرسپولیس در شیراز بازی داریم. ما حاضریم با پرسپولیس در سعادت شهر بازی 

کنیم و بازی هم بدون تماشاگر باشد!
انتقاد شدیدعضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از تلویزیون

عضو هیئت رئیس��ه فدراسیون فوتبال به شدت از برنامه ها و اخبار تلویزیون 
انتقاد کرد.بهاروند با ابراز نارضایتی از برنامه های سیما، تصریح کرد: تلویزیون حق 
پخش را که نمی دهد هیچ، دنبال این است که فدراسیون را با هر بهانه ای بکوبد. 
اگر دنبال صداقت هستند چرا یک بار هم که شده، در برنامه ای با محوریت »حق 
پخش واقعی« آن را نقد نمی کنند؟!وی با تأکید بر اینکه چرا حق پخش واقعی را 
صداوسیما پرداخت نمی کند و هنوز با نرخ 4 سال پیش این کار صورت می گیرد، 
افزود: چرا برنامه س��ازان و مجریان از حق پخش حرفی نمی زنند؟ دوستان بهتر 
اس��ت ایرادهای خودش��ان را نیز بگوین��د و فقط دنبال ای��راد گرفتن از دیگران 
نباش��ند.بهاروند تأکید کرد: در اخبار اعام می کنند کفاش��یان به آلمان رفته اما 
وی االن در جلسه سازمان لیگ است و در تهران حضور دارد. این خبر کذب بود 

و دروغ به خورد مردم می دهند اما با این حال کسی نیست با آنها برخورد کند!
قطعی شدن زوج دوستی مهر و مهدوی کیا درتیم جوانان 

رئیس فدراس��یون فوتب��ال ایران از انتخ��اب مهدی مهدوی کی��ا به عنوان 
مدیرفنی و علی دوس��تی مهر به عنوان سرمربی تیم فوتبال جوانان خبر داد.علی 
کفاشیان در خصوص آخرین وضعیت تیم فوتبال جوانان ایران ضمن بیان مطلب 
فوق گفت: پس از بررسی های الزم قرار شد تا مهدی مهدوی کیا به عنوان مدیر 
فنی، علی دوستی مهر به عنوان سرمربی، رحیم میر آخوری به عنوان مربی، رضا 
حاج اسبویی به عنوان مربی دروازه بانان ، جعفر هوشمند به عنوان مربی بدنساز، 
فرشاد ماجدی به عنوان آنالیزور و حسین مرادی به عنوان سرپرست تیم جوانان 

فعالیت خود را آغاز کنند.
خط قرمز فیرات روی نام 6 بازیکن سایپا

انگین فیرات سرمربی سایپا نام 6 بازیکن تیمش را به مسئوالن این باشگاه 
داده و اعام کرده آنها می توانند در نیم فصل از این تیم جدا شوند.مهدی ثابتی، 
کیانوش رحمتی، میاد نصرتی، میاد بختیاری، داود شاه وراقی و شعیب امیری 

6 بازیکنی هستند که می توانند در نیم فصل به تیم دیگری بروند.
جدایی 3 بازیکن از تیم مس کرمان 

محمود تیغ نورد، س��عید علی ش��یرازی و فرزاد محمدی 3 بازیکن تیم مس 
کرمان با دریافت رضایتنامه خود از این باشگاه جدا شدند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی گفت: یکی از برنامه های جدی دولت پیگیری ساماندهی 

وضعیت بیمه ها و اصاح تعرفه هاست.
رضا ملک زاده دیروز در مراس��م معارفه رئیس جدید دانش��گاه علوم 
پزشکی تبریز افزود: بیمه ها چالش اصلی در بخش درمان بوده و مشکات 
موجود در تعرفه ها باید هرچه زودتر رفع شود.وی با اشاره به قانون تمام 
وقتی و اجرایی نشدن آن به دلیل وجود برخی مشکات در کشور گفت: 
باید برای اجرای این قانون شرایط الزم ایجاد و منابع بخش بیمه و سامت 
تامین شود.وی با اشاره به تاکیدات رهبری در خصوص پیشرفت های علمی 
اظهار کرد: ضروری است برای بهبود بهداشت و درمان در کشور بودجه 
پژوهش��ی و آموزش پزشکی این وزارتخانه افزایش یابد. ملک زاده اظهار 
کرد: 80 درصد علل مرگ و میر در کشور بیماری های غیرواگیردار است 
که 50 درصد آن مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است که می توان 

با هزینه اندک از بروز این بیماری ها پیشگیری کرد.

کسب جایزه ویژه فدراسیون مخترعان آسیا 
توسط فارغ التحصیل دانشگاه آزاد گرمسار

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران اعام کرد: ترک های 
سد کارون 4 امری طبیعی است و تهدید به شمار نمی رود.

به گزارش ایرنا از اهواز، این شرکت عصر شنبه در بیانیه ای با اشاره 
به نگرانی هایی که در مورد س��د کارون4 در برخی رسانه ها منعکس 
ش��ده است، تاکید کرد: خطر شکستگی به هیچ وجه سد کارون 4 را 

تهدید نمی کند.
روابط عمومی این ش��رکت افزود: انتشار خبر احتمال شکستگی 
س��د کارون 4 که در پایین دس��ت آن میلیون ها نفر از هموطنانمان 
در اس��تان خوزستان زندگی می کنند از سوی برخی رسانه ها موجب 
بروز نگرانی هایی شده است لذا انتظار می رود اصحاب رسانه این گونه 
اخبار را با دقت بیشتری منعکس کنند.در ادامه این بیانیه آمده است: 
اصوال وجود ترک در س��ازه  های بتنی بزرگ و حجیم همانند س��دها 
امری معمول و طبیعی است به گونه ای که استانداردهای علمی و فنی 
کمیسیون جهانی سدهای بزرگ وجود ترک را امری پذیرفته شده و 
معمولی می داند و مطابق گزارش های بین المللی تاکنون 400 سد در 
دنیا ترک خورده و ترمیم شده است.شرکت توسعه منابع آب نیروی 
ایران با بیان اینکه برای ترمیم ترک ها اقدام کرده و خواهد کرد، افزود: 
این ترک ها س��د و سازه های آن را تهدید نخواهد کرد و جای نگرانی 
برای هموطنان نیست.سد کارون 4 به عنوان بزرگترین سد بتنی دو 
قوس��ی و نیروگاه آبی کش��ور، دارای چهار واحد نیروگاهی هر یک به 

ظرفیت 250 مگاوات حجم مخزن دو میلیارد متر مکعب آب است.

شرکت توسعه منابع آب و نیرو:
ترک های سد کارون 4 نگران کننده نیست

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
ساماندهی بیمه ها و اصالح تعرفه
 از برنامه های جدی دولت است

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی از پرداخت 
63 هزار میلیارد تومان خس�ارت تأخیر پروژه های عمرانی در 

کشور به مدت 10 سال خبر داد.
»مهرداد الهوتی« در گفت وگو با خبرنگار مهر در لنگرود افزود: از 
مجموع اعتباری که در بودجه ساالنه کشور لحاظ می شود 40 درصد 

برای خسارت تأخیری پروژه های عمرانی است.
وی اظهار داش��ت: همچنین تا افق 1404 باید 26 هزار کیلومتر 

ریل راه آهن در کشور ساخته شود یعنی سالی هزار کیلومتر ریل.
نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: تا پایان قانون برنامه چهارم 
توسعه باید 50 درصد آزاد راه ها و بزرگراه های کشور ساخته می شد و 

همینطور سن ناوگان هوایی بایستی به زیر 15 سال می رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه با اعتبارات دولتی نمی توان توسعه عمرانی 
قابل قبولی در کشور ایجاد کرد، افزود: بخش خصوصی به عنوان یک 

عامل مهم اقتصادی باید وارد صحنه شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی به صندوق توسعه 
ملی اشاره کرد و اظهار داشت: منابع این صندوق خاص بخش خصوصی 

است، منابع صندوق ذخیره ارزی را فقط دولت استفاده می کند.
وی همچنین بر لزوم حضور بخش خصوصی در کنار بخش دولتی 
با هدف س��اماندهی و زود به نتیجه رساندن پروژه های عمرانی تأکید 
کرد و افزود: تاکنون افزون بر 700 میلیارد تومان برای راه آهن گیان 

هزینه شده است و به 400 میلیارد تومان دیگر اعتبار نیاز است.

عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد
پرداخت 63 هزار میلیارد تومان 
خسارت تأخیر پروژه های عمرانی

اوکرای�ن در س�اخت راه آهن ش�یراز- اه�واز، انتقال آب از 
خلیج فارس به ش�هرهای جنوبی فارس و س�اخت مترو شیراز 

سرمایه گذاری می کند.
مدیرکل راه و شهرس��ازی فارس در این باره به واحد مرکزی خبر 
گفت: بر اساس3 تفاهم نامه که بین اوکراین و استان فارس به امضا رسید 
اوکراین در زمینه س��اخت راه آهن ش��یراز- اهواز با اعتبار 500 میلیون 
یورو، انتقال آب از خلیج فارس به شهرستان های جنوب فارس با اعتبار 
350 میلیون یورو و ساخت خطوط متروی شیراز با اعتبار 400 میلیون 
یورو س��رمایه گذاری می کند.هوش��نگ عش��ایری افزود: بر اساس این 
تفاهم نامه مقرر شد شرکت بود سرویس اوکراین در مدت یک ماه ضمن 
مطالعه طرح توجیهی فنی و اقتصادی طرح راه آهن شیراز- اهواز درباره 
تامین دانش فنی، ماش��ین آالت و سرمایه گذاری، اعام نظر کند.ایوان 
چوبوتی یوک رئیس شرکت سرمایه گذار اوکراینی گفت: عاقه داریم با 
تاسیس شرکت مشترک در ایران عاوه بر سرمایه گذاری در طرح های 

فعلی در زمینه اجرای پروژه ها نیز مشارکت داشته باشیم.

اوکراین در ساخت راه آهن شیراز- اهواز 
مشارکت می کند

مدی�رکل توس�عه و تجهیز گمرک کش�ور، توج�ه و تقویت 
زیرساختی بازارچه پرویزخان را امری ضروری برشمرد و گفت: 
متاسفانه این بازارچه هم اکنون از لحاظ امکانات عمرانی و توسعه 

زیرساختی در شرایط بسیار بد و نامطلوبی به سر می برد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود عمارتکار ظهر ش��نبه در جلسه ای 
که به منظور بررسی مشکات بازارچه مرزی پرویزخان در قصرشیرین 
تشکیل شد، اظهار داشت: مشکات این بازارچه قدیمی از نزدیک مشاهده 
شد و تصمیم مقتضی برای برون رفت آن از این مشکات اتخاذ می شود.

وی افزود: در بازدیدی که به عمل آمد متاسفانه هیچ نظمی در بازارچه 
مشاهده نشد و شاهد نابسامانی های زیادی بودیم که هر چه سریعتر باید 
رفع شوند.عمارتکار با بیان این که بازارچه پرویزخان یکی از بازارچه های 
با قدمت در کش��ور است خواس��تار سیاست گذاری با برنامه برای آینده 

آن شد و گفت: اجرای برنامه های شتاب زده چیزی را عوض نمی کند.

مدیرکل توسعه و تجهیز گمرک کشور:
بازارچه پرویزخان در شرایط بسیار بدی قرار دارد

مدی�ر کل دفت�ر ش�اهد و ایثارگری آموزش و پ�رورش از تصویب کلی�ات الیحه جامع 
خدمت رس�انی به جامعه ایثارگران تحصیل فرزندان جانب�ازان 25 تا 49 درصدی خبر داد 
و گفت: در این الیحه کلمه »رایگان« تحصیل فرزندان قید نش�ده که بنیاد ش�هید در حال 

پیگیری اصاح و اباغ آن است.
مریم خلیلوند در گفت وگو با مهر افزود: البته کلیات تصویب شده الیحه به دستگاه ها اباغ نشده 

است و باید در مورد نحوه اجرایی شدن آن بنیاد شهید توضیح دهد.
وی ادامه داد: در این الیحه مشخص نشده است تنها تسهیات یا کمک هزینه ای به دانش آموزان 
داده می ش��ود یا آنکه مانند دانش آموزان طرح ش��اهد هزینه تحصیلش��ان به طور کامل از سوی بنیاد 

شهید پرداخت خواهد شد.
خلیلوند با تاکید بر اینکه هر آنچه بنیاد شهید به ما اباغ کند، ما اجرا می کنیم، تصریح کرد: برای 
س��ال تحصیل��ی جدید فرزندان جانبازان باالی 25 درصد و فرهنگی��ان اعام کردیم که 40 درصد از 

هزینه شهریه را پرداخت نکنند.
وی درباره نحوه نظارت بر دریافت هزینه ها از فرزندان جانباز توضیح داد: میزان تخلف در مدارس 
شاهد بسیار کم است چرا که نظارت بر ثبت نام مدارس شاهد از دو فیلتر می گذرد و ابتدا لیست های 

ثبت نامی که توس��ط مدیر مدرس��ه امضا می شود و سپس به منطقه فرستاده شده و این لیست ها در 
منطقه و استان بررسی می شوند و سپس باید به تایید آموزش و پرورش و بعد بنیاد شهید برسد.

خلیلوند درباره هوشمندسازی مدارس شاهد که قرار بود در گروه نخستین  مدارس هوشمند باشد، 
گفت: تمامی مدارس شاهد باید قبل از مدارس عادی هوشمند شوند و تا پایان برنامه این اتفاق به صورت 
صددرصدی می افتد. هدف ما نصب تابلوی هوشمند در کاس نیست و تولید محتوا هم در دستور کار 

داریم. در حال حاضر نیز تمامی مدارس منطقه 17 در بحث محتوا به طور کامل هوشمند شده اند.
وی درباره تحصیل سایر دانش آموزان در مدارس شاهد نیز افزود: این مدارس با فرمان امام خمینی)ره( 
تاسیس شد ابتدا تنها مختص فرزندان شهدا، مفقوداالثرها و جانبازان باالی 70 درصد بود، اما سال ها 
بعد به دلیل مسائل تربیتی، اجتماعی و آموزشی تشخیص داده شد که سایر دانش آموزان در صورت 

داشتن شرایط می توانند در کنار فرزندان شاهد به تحصیل خود ادامه دهند.
مدیرکل دفتر شاهد و ایثارگری آموزش و پرورش ادامه داد: دانش آموزان غیرشاهد باید شرایط ویژه 
برای ثبت نام داشته باشند که از جمله این شرایط می توان دارا بودن شرایط عمومی و اولویت هایی از 
جمله حافظ قرآن کریم، کسب رتبه اول تا سوم در مسابقات قرآن، فرزند کارمند رسمی بنیاد شهید 

یا آموزش و پرورش، فرزند یا نوه خیر مدرسه ساز یا باال بودن امتیاز علمی، اشاره کرد.

بنیاد شهید پیگیر تصویب تحصیل رایگان فرزندان جانبازان

ب��ه روح ب��زرگ پیمب��ر قس��م
ب��ه نوح و به خض��ر و الیاس پیر
ب��ه خ��ون ش��هیدان راه وطن
به تیری که بر قلب دشمن زنند
که ما را اگر جان شود صد هزار

 ب��ه تی��غ علی روز خیبر قس��م
به نام��وس زهرای اطهر قس��م
به ع��زم گرانق��در رهبر قس��م
ب��ه می��گ افکنان مظفر قس��م
نث��ار ق��رآن  راه  در  نمایی��م 


