
ورزشی ـ اخبار كشور
صفحه 13  

چهار شنبه 6 آذر 1392 
23 محرم 1435 - شماره 20650

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

خواندنی از ورزش ایران

کوتاه از ایران

تولی�د خ�ودرو در آینده نزدی�ک افزایش 
خواهد یافت.

مع��اون ام��ور صنایع و اقتص��ادی وزیر صنعت، 
معدن و تجارت با اعالم این خبر در مراس��م معارفه 
رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
قزوین افزود: تا پایان سال جاری 900 هزار دستگاه 
خودرو در کشور تولید می شود که این رقم افزایش 

خواهد یافت.
محسن صالحی نیا در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در قزوین اظهار کرد: در نشستی که با فعاالن بخش 
خودروس��ازی کشور داشتیم تفاهم نامه ای امضا شد 
که بر اساس آن با افزایش تولید، ظرفیت قطعه سازان 

در شیفت های بعدی کاری فعال شود.
وی افزود: از این طریق با تولید بیشتر محدودیتی 

که از نظر اس��تفاده از ظرفیت آنها به وجود آمده از 
میان برداشته می شود.

معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن 
و تجارت کشور اضافه کرد: با حذف محدودیت های 
بین المللی در صنایع خودرو راه برای رسیدن به این 

هدف هموارتر می شود.
وی ادامه داد: با فعال شدن مجدد ستاد تسهیل، 
اقدام��ات الزم برای مش��کالت واحدهای تولیدی با 

سرعت بیشتری پیگیری می شود.
صالحی نی��ا خاطرنش��ان کرد: ب��ه احتمال زیاد 
ترخیص مواد اولیه در مواردی که اسناد ناقص بود و 
یا امکان پرداخت نداشت یا رفع شده و یا به صورت 

خاص در حال پیگیری برای رفع شدن است.
این مسئول با اشاره به گشایش ال سی عنوان کرد: 

بانک های عامل موظف هستند با دریافت 30 درصد 
به عنوان مبلغ اولیه افتتاح اعتبار انجام دهند اما در 
برخی از موارد این موضوع محقق نش��ده که وزارت 
صنعت، معدن و تجارت کشور در حال پیگیری این 

موضوع است.
مع��اون ام��ور صنایع و اقتص��ادی وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت کش��ور اضافه ک��رد: وزارتخانه به 
دنبال این است که تسهیالتی برای بانک ها به منظور 
پرداخت های��ی که به صورت نقدی و حواله ای انجام 

می شود، در نظر بگیرد.
صالحی نیا ادامه داد: به این صورت که با دریافت 
تضمین ها 70 درصد به وسیله بانک پرداخت شود و 
بقیه در هنگام ترخیص کاال و رسیدن کاال به دست 

واحد صنعتی محقق شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تولید خودرو افزایش می یابد

* ش�رح مناقصه: خریداری انواع کابل مس�ی ژله فیلد خاکی 20/04 الی 600 به متراژ کل 23000متر طول به شرح ریز آیتمهای اعالم 
شده در آگهی مناقصه فوق االشاره مندرج در سایت اینترنتی WWW.TC-QAZVIN.ir و طبق شرایط اعالم شده در مشخصات 

فنی و سایر اسناد مناقصه و طرح قرارداد ارائه شده 
* مدارک الزم برای دریافت اسناد: ارائه آدرس دقیق مکاتباتی با ذکر کدپستی و شماره تلفن تماس به همراه ارائه نسخه صاحب حساب فیش 

بانکی واریزی مبلغ 106000 ریال به حساب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی مرکزی قزوین
* مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1392/9/6 لغایت 1392/9/18

* مهلت ارائه پاکتهای مناقصه: لغایت پایان وقت اداری مورخ 1392/10/1
* میزان تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 176/400/000 ریال بصورت چک تضمین ش��ده بانکی یا ضمانت نامه بانکی یا فیش نقدی واریزی 

به حساب جاری 0105988843006 نزد بانک ملی شعبه مرکزی قزوین
* به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پاکتهای پیشنهادی: قزوین انتهای بلوار امام خمینی)نوروزیان( شرق صداوسیمای قزوین، ساختمان 
ستادی شرکت مخابرات استان قزوین- طبقه همکف- واحد قراردادها

* تاریخ بازگشائی: پاکتهای الف و ب مناقصه گران در ساعت 14 مورخ 1392/10/3 بازگشائی می گردد ضمنا حضور نمایندگان رسمی شرکتهای 
مناقصه گر با داشتن معرفی نامه کتبی و کارت ملی در کمیسیون مناقصه بالمانع است.

* به پیش��نهادهای فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده 
نخواهد شد.

* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

شرکت مخابرات استان قزوین )سهامی خاص(

آگهی مناقصه عمومی شماره 92/19/ق 
دومرحله ای )چاپ مرحله اول(

شرکت مخابرات استان قزوین )سهامی خاص(
 WWW.TC-QAZVIN.ir سایت اینترنتی

اقدام اداره تدارکات و خدمات- واحد قراردادها 02813662711 و 02813668882 و فاکس 02813671796

برابر رای ش��ماره 139260309001004632 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
مل��ک قزوین تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای دروی��ش محمودیان بلخکانلو 
فرزند صالح بش��ماره شناسنامه 56 به ش��ماره ملی 2830284488 صادره از ماکو در 
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 117/90 مترمربع پالک 5 اصلی واقع در بخش 
5 قزوین خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقای رجب حسن شالی محرز گردیده 
اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 
در صورتی که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/8/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/9/6

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه
 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی

                           فرح معینی
 رئیس ثبت اسناد و امالک قزوین

برابر رای ش��ماره 139260309001005007 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک قزوین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحس��ین کرمی زرندی فرزند 
عوضعلی بش��ماره شناس��نامه 1352 صادره از خدابنده به کدملی 4370908124 در 
شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 157/51 مترمربع پالک 5 اصلی واقع در بخش 5 
قزوین خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقای رضا جهانگیری محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1392/9/6

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1392/9/23

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه 
قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی

حسن غالمحسينی 
رئيس ثبت اسناد و امالک قزوین

وزارت ورزش و جوان�ان موض�ع خ�ود را در قب�ال 
انتخاب�ات  در  حض�ور  ب�رای  بازنشس�ته  نامزده�ای 

فدراسیون های ورزشی اعالم کرد.
س��ال ها است که س��ازمان بازرسی کل کش��ور در مورد 
مقوله ممنوعیت حضور مدیران بازنشس��ته و دو شغله مواضع 
خ��ود را اعالم ک��رده، اما هیچ گاه این قان��ون در ورزش و در 
انتخابات فدراس��یون های ورزشی اعمال نش��د. بر این اساس، 
پ��س از برگزاری جلس��ات متعدد در حوزه معاونت ورزش��ی 
وزارت ورزش و جوانان، قرار ش��ده در وهله نخس��ت به چهار 
فدراس��یون هاکی، اس��کی، کوهنوردی و ورزش های سه گانه 
اعالم ش��ود که کاندیداهای بازنشسته چنانچه مجوز از هیات 
دولت نداش��ته باش��ند، نمی توانند در مجمع حاضر ش��وند و 

در انتخابات ش��رکت کنند. پس از نام نویس��ی از کاندیداهای 
احراز پست ریاست فدراسیون های ورزشی، روسای بازنشسته 
فدراس��یون ها با مراجعه ب��ه وزارت ورزش و جوانان به دنبال 
جلب رضایت مسئوالن ورزش هس��تند تا دوباره در انتخابات 
ش��رکت کنند، اما مس��ئوالن وزارت ورزش و جوانان به دنبال 
نامه س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور قصد دارند این بار مانع از 
حضور بازنشس��ته های بدون مجوز در مجمع انتخابات شوند. 
انتخابات چهار فدراسیون مربوطه در حالی از شانزدهم آذر ماه 
آغاز خواهد ش��د که بهرام شفیع در هاکی، صبور در سه گانه، 
شعاعی در کوهنوردی و س��اوه شمشکی در اسکی بازنشسته 
هستند و در شرایطی که نتوانند مجوز از هیات وزیران بگیرند، 

نباید در انتخابات حضور داشته باشند.

تی�م ملی والیبال ایران بعد از کس�ب عن�وان چهارم جام قهرمانان قاره ها س�اعت 10:50 دیروز با بیش از یک 
ساعت تأخیر در میان استقبال پرشور مردم از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( به کشور بازگشت.

رئیس فدراسیون والیبال درمورد نتایج تیم ملی والیبال ایران در رقابت های جام قهرمانان قاره ها اظهار داشت: خوشبختانه 
بازه��م بازیکن��ان و تیم ملی والیبال توانس��ت برای ایران افتخارآفرینی کن��د. محمدرضا داورزنی ادام��ه داد: تیم های بزرگ و 
قدرتمندی در این دوره از مسابقات حضور داشتند که پیروزی بر هر کدام از این تیم ها به عنوان یک موفقیت بزرگ محسوب 
می شد که خوشبختانه تیم ایران توانست 3 پیروزی کسب کند. داورزنی با بیان اینکه با بدشانسی تیم ایران چهارم شد، افزود: 
متاسفانه شرایط به گونه ای پیش رفت که تیم ایتالیا با 2 پیروزی و سه شکست در جایگاه سوم قرار گرفت و ایران با 3 پیروزی 
و دو شکست چهارم شد. اگر شرایط کمی تغییر می کرد ایران می توانست در جایگاه سوم قرار بگیرد. رئیس فدراسیون والیبال 
ایران گفت: اگر دو بازیکن خوب و کلیدی ایران به نام های محمد موس��وی و امیر غفور مصدوم نمی ش��دند قطعا اوضاع بهتر و 

متفاوت می شد؛ اما به هر حال بازهم تیم ملی نتایج خوبی کسب کرد و توانست بازهم نام ایران را بر سر زبان ها بیندازد.

رئیس فدراسیون والیبال: با بدشانسی چهارم جهان شدیم ممنوعیت حضور بازنشسته ها در انتخابات فدراسیون های ورزشی 

با استعفای داور بین المللی تنیس روی میز از کمیته داوران، شمار استعفاهای این فدراسیون طی یک ماه اخیر به عدد 4 رسید.
حمید رضا صباغیان که در مسابقات تنیس روی میز بازی های المپیک لندن هم حضور داشت با عنوان کردن بی عدالتی و رعایت نشدن انصاف در کمیته 
مسابقات و داوران از مسئولیتی که کمیته داوران داشت، کناره گیری کرد. در هر صورت استعفای صباغیان، چهارمین استعفایی است که طی دو ماه گذشته در 
فدراسیون انجام شده است.پیش از این ابراهیم علیدخت مسئول روابط عمومی و عضو کمیته فنی )مجید احتشام زاده( از سمت های خود کناره گیری کردند.

قهرم�ان وزن 60 کیلوگرم کش�تی فرنگ�ی المپیک لن�دن می خواهد تا 
المپیک ریودوژانیرو در وزن 66 کیلوگرم کشتی بگیرد.

امید نوروزی که پس از 14 - 15 ماه دوری از کش��تی در رقابت های جایزه 
بزرگ آذربایجان در وزن 66 کیلوگرم به مدال برنز دس��ت یافت ، اظهار داشت: 
اس��تارت حض��ور در وزن 66 کیلوگرم را از رقابت های باک��و زدم و قصد دارم تا 
المپی��ک آینده در این وزن کش��تی بگیرم. من نس��بت به حض��ور در وزن 66 
کیلوگرم خیلی امیدوارم. البته س��ختی دارد اما من از نظر بدنی مشکلی ندارم و 
می توانم با برنامه ریزی در این وزن هم به موفقیت برسم. وی افزود: بعد از 14 ماه 
دوری از تشک سوم شدن در جایزه بزرگ آذربایجان نتیجه بدی نبود. من تنها با 
30 درصد آمادگی در این رقابت ها شرکت کردم و برای اولین بار در قانون جدید 
کشتی گرفتم. حضور در این رقابت ها باعث شد که نقاط ضعف و قوت خودم را 
شناسایی کنم. ان شاءاهلل با یک برنامه ریزی مناسب در همه رقابت های پیش رو 

از جمله جام جهانی، آسیایی و جهانی حضور خواهم داشت.

IOC روایت نایب قهرمان المپیک از حضور در کمیسیون ورزشکاران
نای�ب قهرمان پرتاب دیس�ک المپیک لندن می گوید مش�کالت ورزش�کاران ایرانی به مراتب کمتر از ورزش�کاران 

کشورهایی چون کویت، عراق و سوریه است. 
احسان حدادی درباره سفر اخیر خود به همراه سوریان به کویت، برای حضور در کمیسیون ورزشکاران کمیته بین المللی المپیک 
، گفت: در این جلس��ه ورزش��کاران مختلفی حضور داشتند که درباره مش��کالت خود و چگونگی تمریناتشان صحبت کردند و قرار شد 
موضوعاتی که در این جلس��ه مطرح ش��ده به IOC گزارش داده ش��ود.ما در آنجا متوجه شدیم که شرایط ورزشکاران ایرانی نسبت به 
ورزش��کاران دیگری همچون کش��ورهای کویت، عراق، س��وریه و مصر که در این جلسه حضور داشتند بهتر بود. چون ما از نظر ورزشی 
سطح باالتری نسبت به این کشورها داریم و عنوان هفدهم المپیک را به دست آورده ایم. آنقدر مشکالت این ورزشکاران بزرگ بود که 
مشکالت ما به چشم نمی آمد. به طور مثال آنها می گفتند وقتی در حال تمرین هستیم در نزدیکی محل تمرین مان بمب اصابت می کند. 

تعداد مس�ابقه دهندگان دوومیدانی در المپیک 2016 
ریودوژانیرو برزیل نس�بت به المپی�ک 2012 لندن ریزش 

حدودا 200 نفری خواهد داشت.
در المپیک 2012 لندن ، 2231 ورزشکار دوومیدانی مسابقه 
دادند. اما IOC تعداد ورزش��کاران دوومیدانی را که می توانند در 
المپیک 2016 برزیل ش��رکت کنند، به دو هزار نفر کاهش داد. 
دوومیدانی تنها ورزشی است که سهمیه اش برای بازی های 2016 
برزیل کاهش یافته اس��ت. دبیر فدراسیون بین المللی دوومیدانی 

)IAAF( می گوید:مش��کلی در این ب��اره نداریم و این تصمیم با 
مشورت و حمایت ما صورت گرفته است. ما همیشه معتقد بودیم 
که دو هزار نفر باید در مسابقات دوومیدانی المپیک شرکت کنند. 
سهمیه بیش از دو هزار نفر در لندن نیز اشتباه بود.سباستین کو، 
نایب رئیس IAAF اظهار داشته است که تصمیم IOC را درک 
می کن��د و اگر تنها جدی تر عمل کنند تعداد ش��رکت کنندگان 
در مس��ابقات دوومیدانی کمتر نیز خواهد شد، همان طور که در 

المپیک 1992 بارسلونا این رقم 1725 نفر بود.

كاهش سهمیه دوومیدانی كاران در المپیک 2016 برزیل
نوروزی تا المپیک

 در 66 کیلو کشتی می گیرد

رئیس کمیس�یون فرهنگ�ی مجلس گفت: 
امروز حرکت های غیرمطلوب در فضای مجازی 
صورت می گیرد و دست قوه قضائیه نیز به دلیل 
کمبود م�واد قانونی در برخورد با مجرمین این 
حوزه بسته است، بنابراین نیازمند قانون در این 

زمینه هستیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم حجت االسالم 
والمسلمین احمد سالک در نشست مشترک با رئیس 
و اعض��ای گروه های علمی مرکز تحقیقات اس��المی 
مجلس شورای اس��المی گفت: در فضای مجازی از 
چند نظر باید مرکز تحقیقات اسالمی مجلس شورای 
اسالمی به ما کمک کند که در ابتدا از نظر ریل گذاری 
برای استفاده از ابزار رشد تکنولوژی در حال و آینده 

نسبت به چیزهایی که نیازمند قانون است و در این 
زمینه استفاده از ظرفیت حوزه علمیه قم در مسائل 

مختلف مورد توجه است.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: آس��یب های فضای مجازی باید بررس��ی و 
جرم های آن را نیز شناس��ایی و متناسب با آن مواد 

قانونی را تامین کنیم.
س��الک اظهار داشت: آسیب های اجتماعی مانند 
خ��وره جامعه را از داخل ته��ی می کند و این اعالم 
خطری برای دستگاه های فرهنگی به ویژه حوزه علمیه 
قم اس��ت که اگر فکر اساس��ی با شیوه های متناسب 
ب��ا ادبیات روز به آن توجه نش��ود دچ��ار یک درون 
پوسیدگی خواهیم ش��د و اگر این درون پوسیدگی 

عمق پیدا کند با یک فشار از پا در می آید.
وی گف��ت: ب��ا کمک آحاد جامعه و هس��ته های 
اولیه خانواده و مراکز آموزش و پرورش و دانش��گاه ها 
و خ��ود حوزه های علمیه باید کار بنیادین و جدی را 

دنبال کرد.
رئیس کمیس��یون فرهنگی مجل��س در دیدار با 
آیات ناصر مکارم ش��یرازی و مصباح یزدی گفت: با 
توجه به جمعیت 75 میلیونی کش��ور باید 40 هزار 

مسجد احداث شود.
وی گفت: در کش��ور 65 هزار مسجد وجود دارد 

که نیمی از آنها امام جماعت ندارند.
وی ادام��ه داد: کار گروه��ی برای طرح مس��جد 
محوری در کمیس��یون فرهنگی مجلس فعال است 

تا قانون مقتدری برای حمایت از این مراکز داش��ته 
باش��یم، البته تالش داریم که مساجد دولتی نشده و 

با مشارکت مردم ساخته شوند.
سالک در ادامه به طرح جامع جمعیت نیز اشاره 
داشت و گفت: طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در 
کمیسیون فرهنگی در دست بررسی است و نزدیک به 
50 ماده در رابطه با مسائلی چون کاهش سن ازدواج، 
کاهش طالق و راهکارهای آن و موارد تشویق باروری 

پیش بینی شده است.
وی همچنین از بررس��ی طرح های دیگری چون 
ط��رح امر به معروف و نه��ی از منکر، نظارت بر صدا 
و س��یما و قانونمند شدن این سازمان و طرح جامع 

رسانه ها در این کمیسیون خبر داد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان از 
برقراری خط کش�تیرانی بین بندر آبادان و 

بصره عراق خبر داد.
بهرام ایلخاص زاده دیروز به خبرنگار ایرنا گفت: 
ای��ن خط کش��تیرانی س��ه روز در هفته روزهای 
یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه بین آبادان و بصره 

برقرار است.
وی اظهار داشت: یک کشتی مسافربری طبق 
برنامه با ظرفیت 300 نفر در هر سفر دریایی زوار، 
تجار و بازرگانان را بین آبادان و ش��هر بصره عراق 

جابجا می کند.
فرماندار ویژه آبادان افزود: این کشتی مسافربری 
صبح از آبادان به سوی بصره حرکت و بعدازظهر از 

بصره به آبادان باز خواهد گشت.
وی گفت: مسافران و زوار عتبات عالیات ایرانی 
و زوار مرقد امام هشتم)ع( از کشور عراق با برقراری 
این خط آبی می توانند از مرز آبی استفاده کنند.

ایلخاص زاده افزود: واحد قرنطینه، استاندارد، 
گمرک، گذرنامه، بانک و سایر دستگاه های مسئول 
در پایانه مسافربری آبادان استقرار یافته و امکانات 

جانبی برای رفاه مسافران فراهم شده است.

خط كشتیرانی
 بین آبادان و بصره

 برقرار شد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:

نیاز به قانون برای برخورد با مجرمان فضای مجازی داریم

برگزاری هفته چهارم لیگ وزنه برداری 
با قوانین سابق امتیازدهی

هفته چهارم مسابقات لیگ وزنه برداری باشگاه کشور به میزبانی تیم 
مناطق نفت خیز جنوب و در سالن ملی حفاری در اهواز برگزار می شود.

رقابت ه��ای هفته چهارم لیگ وزنه برداری طی روزهای 7 و 8 آذر ماه در 
س��الن وزنه برداری ملی حفاری و به میزبانی مناط��ق نفت خیز جنوب برگزار 
می شود و تیم ها باید روز ششم آذر ماه محل برگزاری رقابت ها حاضر باشند.

تا پایان رقابت های هفته سوم لیگ وزنه برداری تیم پیکان تهران با 105.26 
امتیاز صدرنش��ین است و تیم شرکت ملی حفاری ایران با 103.92 امتیاز به 
عنوان جدی ترین تعقیب کننده صدرنش��ین در مکان دوم قرار دارد. تیم های 
نیروی زمین��ی ارتش، مناطق نفت خیز جنوب، عق��اب نیروی هوایی، هیات 
وزنه برداری بوش��هر و پدافند هوایی نیز به ترتیب در رده های س��وم تا هفتم 
ایس��تاده اند. طبق نامه فدراسیون قرار است امتیازبندی این رقابت ها از هفته 
چهارم به روال س��ابق بازگش��ته و تمام نفرات شرکت کننده در اوزان صاحب 

امتیاز شوند.

چهارمین استعفا طی یک ماه در فدراسیون تنیس روی میز

صادرات خودرو به عراق
مهران - ایرنا: مدیرکل گمرک استان ایالم گفت: پس از هشت ماه وقفه، 
کار صادرات خودرو به عراق در مرز بین المللی مهران از سر گرفته شد. خلیل 
حیدری افزود: روز یک ش��نبه در نخستین روز 24 دستگاه خودرو از طریق 

مرز بین المللی مهران به خارج از کشور صادر شد.
مدیرکل گمرک استان ایالم اضافه کرد: این روند ادامه خواهد داشت.

افزایش زائران جمکران
قم - فارس: متولی مسجد مقدس جمکران از برنامه ریزی برای افزایش 

زائران این مکان مقدس به 40 میلیون نفر در سال خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین رحیمیان افزود: در حال حاضر 

15 میلیون نفر در طول سال به زیارت این مکان مقدس مشرف می شوند.
وی با بیان اینکه این مکان مس��جد فراملی اس��ت گفت: به همین دلیل 
درصدد هستیم با افزایش امکانات و ظرفیت ها تعداد زائران را در طول سال 
به 40 میلیون نفر برسانیم.رحیمیان به برنامه های آینده جمکران برای توسعه 
تجهیزات سخت افزاری اشاره کرد و گفت: شبکه فیبرنوری تا نزدیکی مسجد 
جمکران کار گذاش��ته ش��ده و برای ایجاد اتاق فرمان پخش زنده تلویزیونی 

هم برنامه ریزی هایی صورت گرفته است.
رتبه اول در اهدای خون

خرم آباد - ایرنا - مدیرکل انتقال خون لرستان گفت: بر اساس ارزیابی های 
صورت گرفته این اس��تان رتبه اول کشور در زمینه اهدای خون در روزهای 

تاسوعا و عاشورای حسینی در سال جاری را کسب کرد.
وی افزود: در روزهای تاس��وعا و عاش��ورا اهداکنندگان در لرستان 687 
واحد خون اهدا کردند که این مقدار بیش از 59 درصد رشد نسبت به مدت 

مشابه در سال گذشته داشته است.
تشییع شهدا

گلپایگان و قزوین - فارس: پیکر 4 ش��هید در ش��هرهای قزوین و گوگد 
از توابع گلپایگان بر روی دستان مردم متدین این شهرها تشییع و به خاک 

سپرده شد.
همزمان با هفته بس��یج، پیکر س��ه شهید گمنام دوران دفاع مقدس که 
مربوط به عملیات والفجر 8 و تک  دشمن در سال 67 است، بر دستان مردم 
گوگد تشییع و در پارک الله این شهر به خاک سپرده شدند همچنین پیکر 
جانباز شهید مجید نبیل از یادگاران دوران دفاع مقدس با حضور مردم قزوین 

تشییع و در گلزار این شهر به خاک سپرده شد.
بازبینی الحاق پارسیان به فارس

بندرعباس - فارس: وزیر کشور گفت: تصمیم الحاق بخش  هایی از پارسیان 
به استان فارس در سطحی باالتر از وزارت کشور گرفته شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه مراسم معارفه استاندار جدید هرمزگان 
با بیان اینکه موضوع تقس��یمات کشوری مسئله ای است ملی اظهار داشت: 
زمانی که من به وزارت کشور آمده بودم این تصمیم از سوی مراجع مربوطه 
ابالغ شده بود.وزیر کشور اضافه کرد: تاکنون پیگیری هایی از طرف نمایندگان 
هرم��زگان در مجل��س و نماینده ولی فقیه نیز با ه��دف بازبینی این موضوع 
صورت گرفته و بعد در بخش های مربوطه مطرح شده است.وی با بیان اینکه 
تصمیماتی که در عرصه ملی گرفته می ش��ود با اهداف جامع مطابقت داده 
می شود، اضافه کرد: جلسات کارشناسی پیرامون این موضوع در حال ادامه 

است.وی از سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری به استان هرمزگان خبر داد.
راه اندازی شبکه تلویزیونی روستا

ش��یروان - ایرن��ا: مدیرکل فرهنگی مرکز توس��عه روس��تایی و مناطق 
محروم ریاست جمهوری گفت: یک سوم جمعیت کشور  معادل 29 درصد 
را روس��تائیان تشکیل می دهند.وی افزود: هم اکنون 38 هزار روستای باالی 
100 خانوار در کشور وجود دارد که از سال آینده »15 مهر« به عنوان »روز 
ملی روس��تا« برای توجه دادن نگاه ها به این حوزه و رس��یدگی به مشکالت 
روستاها در تقویم کشور ثبت می شود.برزگر راه اندازی شبکه تلویزیونی روستا 
را یکی دیگر از کارهای در دست اقدام این نهاد برشمرد و افزود: باید از تمام 

ظرفیت  روستاها استفاده کنیم و دنبال آسیب شناسی آن باشیم.

اهدای جایزه اخالق با نام »پرویز دهداری« 
در مراس��م بزرگداش��ت پرویز دهداری پیشنهاد شد در پایان هر فصل لیگ 
برت��ر جایزه ای به نام و احت��رام این معلم اخالق فوتبال ای��ران به بااخالق ترین 
بازیکن داده ش��ود. روز گذش��ته جمعی از دوستان و شاگردان پرویز دهداری در 
بیست ویکمین س��الروز درگذشت او یاد و خاطره اش را گرامی داشتند. حاضران 
در این مراسم تاکید داشتند جای خالی دهداری در فوتبال پرحاشیه امروز ایران 

بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. 
4 سهمیه ایران در آسیا قطعی شد

در نشست کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا، 4 سهمیه ایران تائید 
و براي تصویب که کمیته اجرایي AFC ارس��ال ش��د که سهمیه نهایي پس از 

نشست هیات اجرایي اعالم مي شود.
بازی با آمریکا هنوز لغو نشده است 

علی کفاش��یان رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به صحبت های نبی که گفته 
بازی تیم ملی با آمریکا مقدور نیس��ت، گفت: این طور نیس��ت. بازی با آمریکا را هنوز 
کنار نگذاشته ایم. اتفاقا آمریکا کشوری است که نزدیک آمریکای جنوبی و برزیل است 
و ما در برنامه هایمان بازی تدارکاتی با آمریکا را در نظر گرفته ایم و بعد از قرعه کش��ی 
احتماال آنجا تورنمنتی خواهد بود که ما امیدواریم در آنجا بازی تدارکاتی داشته باشیم.

سفر سرمربی تیم ملی به برزیل
کارل��وس کی روش که برای س��فری به موزامبی��ک و آفریقای جنوبی رفته 
بود، دیروز ژوهانس��بورگ پایتخت آفریقای جنوبی را به مقصد برزیل ترک کرد. 
کی روش تا یکشنبه موزامبیک بود و سپس به آفریقای جنوبی رفت. او به منظور 
عقد قرارداد نهایی فدراسیون فوتبال ایران با کمپی که در برزیل هماهنگ کرده 

بود و همچنین حضور در مراسم قرعه کشی جام جهانی راهی برزیل شد.
غیبت صادقیان و عالیشاه در تبریز

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته شانزدهم لیگ برتر روز جمعه این هفته در 
تبریز به مصاف تراکتورسازی می رود و با توجه به حضور هر دو تیم در رتبه های 
باالی جدول، حساس��یت این بازی بیش��تر از هر زمانی شده است. بیش از این 
غیب��ت پیام صادقیان به دلیل محرومیت در این ب��ازی قطعی بود اما دیروز هم 
مشخص شد که امید عالیشاه به دلیل مصدومیت نمی تواند سرخپوشان پایتخت 

را در این بازی همراهی کند.
رای بوفون، پیرلو است

کاپیتان تیم ملی ایتالیا اعالم کرد برای انتخاب برترین بازیکن فوتبال جهان 
در سال 2013 به آندره آ پیرلو رای داده است.

جذب یک بازیکن برزیلی از سوی استقالل 
اس��تقالل ب��راي تقویت تیم خود در نیم فصل دوم با ی��ک هافبک برزیلي قرارداد 
داخل��ي بس��ت. به گفته مدیرعامل اس��تقالل ق��رارداد ای��ن بازیکن زمان��ي که زمان 
نقل و انتقاالت بازیکنان خارجي فرا برسد ثبت رسمي مي شود و او مي تواند تا چند هفته 

دیگر با فرا رسیدن زمان نقل و انتقال بازیکنان خارجي براي استقالل به میدان برود.
اطمینان ریبری از کسب توپ طال

ریبری هافبک فرانس��وی بایرن مونیخ از کسب توپ طالی 2013 اطمینان 
دارد. او گفت که رونالدو تنها چند هفته اس��ت که می درخش��د اما او یک فصل 

است که در اوج به سر می برد. 
مرگ داور سودانی در میدان مسابقه

یک داور سودانی در حال قضاوت بازی به یکباره به زمین افتاد و جان خود 
را از دس��ت داد تا جامعه فوتبالی س��ودان عزادار ش��ود.»عوض طلب« در نیمه 
دوم دیدار االتحاد برابر االصالح در ورزش��گاه »الحصاحیصا« در لیگ دسته اول 
سودان به زمین افتاد و بیهوش شد و تنها پس از 15 دقیقه حضور در بیمارستان 

نفس های آخر خود کشید و جان سپرد.
تمایل مسی برای بازی در منچستر سیتی

پابلو زابالتا مدافع آرژانتینی منچستر س��یتی در گفت وگو با روزنامه »میرر«  
انگلیس گفت:  من همیشه با لیونل مسی نزدیک بوده ام. سال هاست که همدیگر 
را می شناس��یم. زمانی که در اسپانیول بازی می کردم خیلی به او نزدیک بودم و 
اغلب در کنار هم بودیم. مسی همیشه درباره منچستر سیتی از من سوال می کند. 
اما من نمی توانم خیلی اطالعات به او تحویل دهم زیرا خودم هم چیز زیادی از 

این باشگاه نمی دانم. به نظرم او دوست دارد تا به منچستر سیتی بیاید.
دستگیری مهاجم آرسنال

مهاجم دانمارکی آرس��نال بار دیگر خبرس��از ش��د. بنتنر دی��روز به دلیل 
خرابکاری در خانه خود در منطقه بوش��ی اریا دس��تگیر ش��د. البته پلیس اعالم 
کرد تنها به بنتنر اخطار خواهد داد و نیازی نیست این بازیکن در دادگاه حاضر 
ش��ود. این مهاجم بداخالق پیش تر به خاطر رانندگی در حالت نا متعادل و بدون 

گواهینامه از رانندگی در انگلیس محروم شده بود.

* اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی دیروز با وزیر ورزش و جوانان دیدار و گفت وگو کردند. 
* با حکم رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، عبداهلل عراقی به عنوان رئیس هیئت پهلوانی و زورخانه ای نیروهای مسلح انتخاب شد. 
* حسین مالقاسمی، ناظر کمیته ملی المپیک در کشتی فرنگی گفت: درهای فدراسیون به روی »بنا« باز است. آرزو می کنم 

هر چه زودتر ایشان در خانه کشتی فعالیت خود را شروع کند. 

رفت و رفت تا رس��ید به مجنون ترین جزیره 
دنی��ا و در آنج��ا تنه��ای تنه��ا ماند تا س��الیانی 
ک��ه تابوت��ی س��بکبار را تش��ییع کردن��د و در 

جنت الشهدای نجف آباد آرام گرفت.
شهید »حسین کرباسی« پس از طی دوران 
راهنمایی، در مدرس��ه الحج��ه نجف آباد ثبت نام 
نمود و در حال خواندن مقدمات علوم حوزوی بود 
که نایره جنگ زبانه کشید. حسین که اطاعت از 
فرمان امام خمینی)ره( را فرض العین می دانست، 

به یاد طلبه بسیجی شهید »حسین کرباسی«
رزمنده سپاه خیبرگشا

به سوی جبهه حرکت کرد و با حضور در عملیات خیبر در کنار رزمندگان اسالم 
خیبرگشای جبهه های نور شد.

حس��ین از همان کودکی، در وضعیت معیش��تی نه چندان مناسبی زندگی 
می ک��رد؛ خانه محقر و زندگی س��اده اما روحی بزرگ! او کم توق��ع، باوقار، اهل 
تالوت قرآن و دعای بس��یار بود. همواره به ش��هادت عش��ق می ورزید و از خدای 

بزرگ، آن را آرزو می کرد.
طلبه بسیجی شهید »حسین کرباسی«، سال 1346 در نجف آباد متولد شد و 

در 1362/12/7 در عملیات خیبر )جزیره مجنون( به شهادت رسید.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
گفت: اختصاص بودجه زیارت در الیحه بودجه سال 1393 کل 
کش�ور منحصر به سه شهر زیارتی مشهد، قم و شیراز خواهد 

بود.
محمدعلی نجفی دیروز در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: به رغم 
تخصیص این بودجه در سال های گذشته صرفا برای سه شهر زیارتی، 
امسال شاهد تقس��یم بودجه زیارت در بین تمامی استان های کشور 
بودیم.وی گفت: در الیحه پیش��نهادی بودجه س��ال آینده کل کشور 
ردیف بودجه زیارت باقی می ماند و صرفا به سه شهر زیارتی اصلی یعنی 
مش��هد، قم و شیراز تعلق خواهد گرفت.معاون رئیس جمهور در ادامه 
پیرامون موضوع صدور ویزا برای گردشگران خارجی نیز گفت: طبق 
مصوبه یک ماه گذشته دولت کمیته ای متشکل از سه وزارتخانه مرتبط 
با حوزه گردش��گری و صدور ویزا به ریاست سازمان میراث فرهنگی 
تش��کیل می شود و نسبت به حل مسئله صدور ویزا برای این افراد با 
اختیارات تام اقدام خواهد ش��د.وی همچنین اظهار داشت: مشهد به 
عنوان تنها قطب مهم ردشگری کشور محسوب می شود که امیدواریم 
با حل مشکل ویزا شاهد افزایش شمار گردشگران خارجی در این شهر 
باشیم.وی در خصوص اجرای طرح نوسازی بافت فرسوده پیرامون حرم 
مطهر امام رضا)ع( نیز گفت: اجرای این طرح به هیچ وجه نباید به آثار 
تاریخی و خانه های تاریخی ثبت ش��ده در فهرست ملی این محدوده 
آسیب برساند.نجفی با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص خروج 
برخی آثار تاریخی از فهرس��ت ملی به حکم دیوان عدالت اداری نیز 
اظهار داشت: در این ارتباط طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه و رایزنی 
ب��ا دو تن از قضات دی��وان عدالت اداری که در حوزه میراث فرهنگی 
فعالیت می کنند تالش کرده ایم جلوی صدور احکامی را که منجر به 
خروج آثار تاریخی و لطمه به میراث فرهنگی می شود بگیریم.نجفی 
گفت: خروج یا تغییر کاربری آثار تاریخی ثبت در فهرست ملی تحت 
هیچ شرایطی مورد پذیرش نیست و به طور جد از آثار ملی حفاظت 
و حمایت می ش��ود.رئیس س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری گفت: با هدف مقابله با حضور انبوه صنایع دستی ارزان و 
بی کیفیت خارجی در کشور دهکده های فاخر صنایع دستی راه اندازی 
خواهد شد که در ارتباط با رشد صنایع دستی فعالیت خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور:

بودجه زیارت در سال آینده
 منحصر به 3 شهر زیارتی خواهد بود

آموزش و پرورش کمک هزینه عائله مندی 
و اوالد کارکنان وظیفه را در بخشنامه ای به 

ادارات کل استان ها مشخص کرد.
در این بخش��نامه که از سوی معاون توسعه 
مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش صادر شده 
اس��ت با استناد به بخشی از قانون اصالح موادی 

از قان��ون خدمت وظیفه عمومی مصوب آبان ماه 
س��ال 90 مجلس شورای اس��المی کمک  هزینه 
عائله من��دی و اوالد کارکنان وظیف��ه آموزش و 
پرورش با ضریب ریالی سال 1392 به ترتیب 810 
و 210 و براب��ر با 814860 ریال و 211260 ریال 

تعیین شده است.

حق همسر و حق اوالد كاركنان وظیفه آموزش و پرورش تعیین شد

سرویس ورزشی-
بهترین های فوتبال آسیا در شرایطی انتخاب شدند 
که حتی نام یک نماینده ایران هم در میان آنها به چشم 
نمی خ�ورد تا بی�ش از پیش نقش البی های کش�ورهای 

مختلف در تشکیالت قاره کهن مشخص شود!
مراس��م انتخاب برترین های سال فوتبال آسیا بعد از ظهر 
دی��روز در هتل »مندرین« ش��هر کواالالمپور برگزار ش��د. در 
این مراس��م علی کفاش��یان و ج��واد نکونام ب��ه همراه برخی 
دیگر از مس��ئوالن و نمایندگان فوتبال ایران حضور داش��تند.  
کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست نهایی نامزدهای جوایز سال 
2013 در ای��ن قاره را در حالی اعالم کرد که فوتبال ایران در 
6 بخش بهترین بازیکن فوتبال و فوتس��ال سال، بهترین تیم 
فوتبال و فوتس��ال سال، بهترین تیم باشگاهی فوتسال سال و 
بهترین کمک داور س��ال نامزد دریافت جایزه شده بودو امید 
بسیاری می رفت که حداقل یکی ، دو جایزه به ایران برسد اما 
در کمال ش��گفتی چنین اتفاقی رخ نداد. در زیر برترین های 

فوتبال آسیا را در بخش های مختلف مشاهده می کنید: 
*جایزه الماس آسیا: دکتر چونگ مونگ جون *جایزه 
رویای AFC: فدراس��یون فوتبال میانم��ار *جایزه فوتبال 
جوانمردانه: فدراس��یون فوتبال چین * تیم فوتسال سال: 
چونبوری تایلند * بازیکن فوتسال سال: سوفوآت )چونبوری 
تایلن��د( * بهترین بازیک�ن خارجی حاض�ر در لیگ های 
آس�یایی: لوئیز گیلمرو داسیلوا )گوانگژو - برزیل( * بهترین 
لژیونر آسیایی: یوتو ناگاتومو )ژاپن - اینترمیالن( * بهترین 
کمک  داور مرد آس�یا: ناگی توشی یوکی )ژاپن( * بهترین 
داور مرد آس�یا:بنجامین ویلیامز )اس��ترالیا( * بهترین تیم 

نقش البی های پشت پرده در انتخاب بهترین های آسیا

حقفوتبالایرانرادرشرقدورخوردند!

باشگاهی: گوآنگژو )چین( * بهترین آکادمی فوتبال آسیا: 
فدراسیون فوتبال ژاپن * بهترین تیم فوتبال زنان: تیم ملی 
زیر 19 س��ال کره جنوبی * بهترین تیم فوتبال مردان: تیم 
زیر 20 سال عراق * بهترین مربی مرد آسیا: چوی یونگ سو 
)کره جنوبی( * بازیکن جوان آسیا: علی عدنان خادم )عراق( 

* بهترین بازیکن سال آسیا: ژنگ ژی )چین - گوآنگژو(. 
نقش پررنگ البی های پشت پرده

کنفدراس��یون فوتب��ال آس��یا کام��ال بی تف��اوت از کنار 
موفقیت  های یک س��ال اخیر فوتبال ایران عبور کرد تا بازهم 

نقش پررنگ البی های پشت پرده در قاره کهن مشخص شود. 
همان طور که پیش از این نیز در روزنامه کیهان اش��اره ش��ده 
بود،  ای اف سی از جمله تشکیالتی است که البی کردن در آن 
امری بدیهی است اما متاسفانه دراین میان فدراسیون فوتبال 
کشورمان نقش یک بازیگر خنثی را دارد زیرا از تمام مسئوالن 
فوتبالی ما که سالی دهها سفر خارجی می روند حتی یک نفر 
از آنها سمت باال و پرقدرتی در کنفدراسیون فوتبال آسیا ندارد! 
ناراحتی اهالی فوتبال از اتفاقاتی که در ش��رق دور رقم خورد، 
زمانی بیش��تر می ش��ود که به یاد می آوریم همین چند هفته 

قبل سپ بالتر رئیس فیفا و شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا میهمان ما درتهران بودند و میلیون ها تومان صرف 
پذیرایی و اهدای هدایا به این میهمانان سرشناس شد! حداقل 
انتظاری که می رفت این بود که مسئوالن فدراسیون فوتبال ما 
ارتباطات خوبی با بالتر و شیخ سلمان ایجاد می کردند تا این 
چنین آش��کارا حق ما تضییع نشود. جالب اینکه سال گذشته 
ما بدون داشتن بالتر و شیخ سلمان عنوان بهترین فدراسیون 

فوتبال آسیا را از آن خود کرده بودیم اما امسال... 
نکونام: حقمان را خوردند

این اتفاق ناراحتی عمیق جواد نکونام کاپیتان تیم ملی را 
هم به دنبال داش��ت. وی روز گذش��ته در گفت و گویی اظهار 
داشت: به نظرم این جایزه حق من بود و باید به من می دادند 
اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و دست مان از تمام جایزه ها کوتاه 
مان��د. به نظرم جایزه بهتری��ن بازیکن و بهترین تیم ملی حق 
ایران بود.  باید قوی تر از این عمل کنیم تا به افتخارات برسیم. 
باید کارهایی را بکنیم که همه کشورها انجام می دهند، وگرنه 
همین طور بدون جایزه می آییم و می رویم. ببینید کشور چین 
ن��ه به جام جهانی صعود کرده و نه صعودش به جام ملت های 
آس��یا قطعی ش��ده اما همه جایزه ها را گرفته اس��ت.   نکونام 
ادامه داد: امیدوارم در سال های بعد وضعیت طور دیگری باشد. 
متاس��فم که ایران هیچ جایزه ای نگرفت. این خوب نیست که 
نماین��دگان ما را به اینجا می آورند و هیچ جایزه ای نمی دهند. 
کشور ما لیاقتش بیشتر از این بود. وی در ادامه گفت: در این 
زمینه فقط فدراسیون نیست که تاثیرگذار خواهد بود بلکه ما 
باید در AFC کرس��ی هایی داشته باشیم که در این زمینه به 

ما یاری دهند. 


