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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

خواندنی از ورزش ایران

کوتاه از ایران

* رئیس فدراسیون هندبال هم از قطعی بودن حضور 8 تیم در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا خبر داد و افزود: به احتمال فراوان 
شهر تبریز به عنوان میزبان رقابت های قهرمانی هندبال جوانان آسیا انتخاب خواهد شد.

* مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در حالی از 12 تا 16 آذر در امارات آغاز خواهد شد که هدایت تیم ملی 4 کشور 
حاضر در مس�ابقات بر عهده مربیان ایرانی اس�ت. رضا رش�ید نیا و محمود کرک آبادی همچون سالهای گذشته 
س�رمربیگری تیم های ملی ماکائو و هنگ کنگ را بر عهده دارند. وحید خواجه حس�ینی و ابراهیم نادربیگی هم 
هدای�ت تیم ملی امارات را در بخش های کومیت�ه و کاتا بر عهده دارند.هدایت تیم ملی عراق نیز بر عهده گودرز 

کمانگیر و علی موثق است.
* رئیس فدراسیون اسکی از پنج سهمیه ایران  شامل سه سهمیه پسر و دو سهمیه دختر در المپیک زمستانه 2014 روسیه خبر داد.

اردوی آمادگی ملی پوش�ان دوومیدانی ایران برای حضور در بازی های آس�یایی از دیروز در کیش و آکادمی ملی 
المپیک آغاز شد.

در این مرحله از اردو 11 دوومیدانی کار در ماده های سرعت و پرتابی از دیروز در جزیره کیش تمریناتشان را آغاز کردند که 
قرار است طی دو، سه روز آینده احسان حدادی، پرتابگر دیسک المپیکی ایران هم به این اردو اضافه شود.

اما 25 ورزش��کار هم از دیروز در هتل آکادمی ملی المپیک اردو  زدند که 5 بانوی ملی پوش یعنی مریم طوس��ی، لیال رجبی، 
س��پیده توکلی، س��حر ضیایی و ژاله کاردان هم در این آکادمی تمرین کردند.البته یکی، دو ورزش��کار پرتابی هم تمرینات خود را 
در ورزش��گاه آفتاب انقالب ادامه می دهند.اردوهای تیم ملی دوومیدانی 21 روزه اس��ت که هر مرحله از اردو پس از اس��تراحتی 
کوتاه دوباره از سر گرفته می شود و قرار است این اردوها تا بازی های آسیایی ادامه یابد.دوومیدانی کاران ایران در ماه های پیش رو 

مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا و جهان را هم پیش رو دارند و برخی از آنها برای حضور در این رقابت ها آماده می شوند.

رئی�س فدراس�یون وزنه برداری گفت طی دو هفته آینده تکلیف س�رمربیان تیم های مل�ی نوجوانان، جوانان و 
بزرگساالن کشور مشخص خواهد شد.

حس��ین رضازاده با بیان اینکه س��ال آینده با توجه به در پیش بودن بازی های آسیایی اینچئون و همینطور رقابتهای جهانی 
قزاقستان، سالی سرنوشت ساز و مهم پیش روی فدراسیون وزنه برداری قرار دارد خاطرنشان کرد: من طی روزهای گذشته، هم 

با ملی پوشان المپیکی صحبت کردم و هم با کورش باقری.
وی افزود: این جلسات تا رسیدن به یک جمع بندی مناسب ادامه خواهد داشت. نگاه ما یک نگاه ملی است، لذا در حال بررسی 
هس��تیم تا بهترین تصمیم را بگیریم. هدفم اصلی مان هم این اس��ت که قهرمانان وزنه برداری که سرمایه های این رشته ورزشی 
هستند همچون همیشه بتوانند برای کشور افتخار کسب کنند. این بچه ها زحمت کشیدند و برایشان هزینه شده است. از طرفی 
مربی آنها هم کارنامه ای درخشان دارد و طی چهار سال گذشته بهترین نتایج را برای وزنه برداری رقم زده است. به همین خاطر 

به دنبال اتخاذ بهترین تصمیم هستیم.
حس��ین رضازاده با اش��اره به اینکه اردوی تیم های وزنه برداری نوجوانان و جوانان از اواخر آذر ماه در کمپ تیم های ملی آغاز 
خواهد شد، در مورد مهم ترین برنامه های این فدراسیون تا پایان سال جاری نیز گفت: فینال لیگ وزنه برداری 5 و 6 دی ماه در 
اهواز برگزار می شود. پس از آن رقابتهای قهرمانی بزرگساالن کشور را داریم که امسال به میزبانی آذربایجان شرقی در تبریز برگزار 
می ش��ود. اواس��ط اسفند ماه نیز مسابقات نوجوانان و جوانان آسیا در تایلند برگزار می شود که قصد داریم با قدرت در این رقابتها 
شرکت کنیم.وی افزود: به همین خاطر هم اردوهای تیم های نوجوانان و جوانان از دو هفته دیگر در تهران آغاز خواهد شد تا این 
نفرات ضمن شرکت در رقابتهای قهرمانی آسیا برای حضور در رقابتهای جوانان جهان و همینطور المپیک نوجوانان که سال آینده 
برگزار می شود آماده شوند. برای تیم ملی بزرگساالن هم در حال برنامه ریزی هستیم تا حضوری قدرتمندانه در بازی های آسیایی 
و رقابتهای قهرمانی جهان داشته باشیم. طبق برنامه ریزی اردوهای تیم ملی بزرگساالن پس از پایان رقابتهای لیگ وزنه برداری 

از اواخر دی ماه آغاز خواهد شد.

هفت�ه شش�م لیگ برتر بس�کتبال با دی�دار دو نماین�ده تهران در روشن شدن تکلیف كادر فنی تیم های ملی ظرف دو هفته آینده
پایتخت آغاز و به پایان خواهد رس�ید که در حساس ترین دیدار مهرام 

میزبان ذوب آهن است.
در ادامه رقابت های لیگ برتر بسکتبال 12 تیم حاضر در این فصل مسابقات 
خود را از امروز و در هفته شش��م آغاز خواهند کرد که در نخس��تین مس��ابقه 
دانش��گاه آزاد تهران از س��اعت 15 میزب��ان هفت الماس قزوی��ن خواهد رفت. 
شاگردان شاهین طبع که هم اکنون در رده دوم ایستاده اند باید به مصاف تیمی 
بروند که ش��اید مربی خود را به دلیل بیماری در اختیار نداش��ته باش��د.اما در 
حس��اس ترین مس��ابقه مهرام تهران میزبان ذوب آهن اصفهان اس��ت و باید در 
س��الن آزادی به مصاف ای��ن حریف برود. ذوب آهن بع��د از یک فصل دوری با 
شرایط خوبی وارد لیگ شده و از بازیکنان با تجربه ای بهره می برد. فرزاد کوهیان 
س��رمربی این تیم با ترکیبی کامل و قدرتمند راهی تهران ش��ده و برای کسب 
نتیجه برابر تیم جوان مهرام مبارزه خواهد کرد.در طرف دیگر میدان اما شاگردان 
هاشمی هستند که در این فصل با اینکه تغییر و تحول زیادی را تجربه کرده اند 
بازهم مدعی هستند و هم اکنون با پنج پیروزی صدر جدول را در اختیار دارند.
برنامه کامل بازی ها به ش��رح زیر است:*دانش��گاه آزاد – هفت الماس *صنایع 
ماهش��هر – نیروی زمینی *استقالل – پتروشیمی *ش��هرداری گرگان – افرا 

خلیج فارس *ماهان – همیاری *مهرام – ذوب آهن 
جدول رده بندی رقابت ها به شرح زیر است:1.مهرام،2.دانشگاه آزاد،3.ذوب 

آهن،4.پتروشیمی و...

رقابت صدرجدولی ها 
درهفته ششم لیگ برتر بسکتبال 

آغاز اردوی دوومیدانی کاران برای حضور در بازی های آسیایی

اعتبارات آب روستایی در الیحه بودجه سال آینده در ردیف 
ملی دیده می شود.

ب��ه گزارش واحد مرکزی خبر از بندرعباس، مدیرعامل ش��رکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان این مطلب افزود، اعتبارات آب 
روستایی 2 سال است که از ردیف اعتبارات استان ها تامین می شود.

حمیدرضا جانباز در حاش��یه بازدید از طرح آبرسانی سد جگین 
شهرس��تان جاس��ک گفت: در 4 شهر کش��ور طرح فاضالب در حال 
اجرا اس��ت و فقط 14 و نیم درصد جمعیت کش��ور از شبکه فاضالب 
بهره مندند که با تشویق سرمایه گذاران و استفاده از تسهیالت بانکی 

شبکه فاضالب کشور توسعه می یابد. 
وی افزود: با 17 درصد تعرفه که از جمعیت شهری گرفته می شود، 
چرخه اقتصادی آب معیوب اس��ت و برای مش��ترکان آب در مناطق 

گرمسیر تعرفه جدید لحاظ می شود.
سد جگین بزرگ ترین سد بتنی غلطکی کشور است که عملیات 
احداث آن از س��ال 85 ش��روع شده اس��ت. مخزن این سد گشایش 

300 میلیون متر مکعب آب را دارد.

شهید »مهدی کاظمی« کشاورز  زاده  ای که 
با عش��ق به معارف آل محمد)ص( وارد مدرسه 
امام ص��ادق)ع( ش��د و تا مغن��ی تحصیالتش 
را ادام��ه داد. ای��ن مجاه��د فی س��بیل اهلل در 
عملیات ه��ای متعددی ش��رکت نم��ود و بارها 
مج��روح و جانباز گش��ت. در عملی��ات والفجر 
مقدماتی از ناحیه چشم به شدت مورد اصابت 
ترکش قرار می گیرد و در بیمارس��تان مش��هد 
مقدس چش��م راس��تش تخلیه می ش��ود. در 

به یاد طلبه بسیجی شهید »مهدی کاظمی جروکانی«
مرغ دل پر می كشد تا كوی دوست

عملیات کربالی 4 بر اثر اصابت ترکش، دس��تش مجروح می ش��ود و در عملیات 
کربالی 5 به عنوان مسئول تیم تخلیه شهدا در لشکر مقدس امام حسین)ع( پس 
از آنکه تعدادی از شهدا را به پشت انتقال می دهد بر اثر ترکش های بسیاری که به 
او اصابت می کند به پشت جبهه انتقال می یابد. او در بیمارستان هرگاه به هوش 
می آید به تالوت قرآن مشغول می شود تا باالخره لقای پروردگارش را در می یابد 
و مرغ جانش به ریاض رضوان پر می کشد. »انک کادح الی ربک کدحا فمالقیه«

طلبه بس��یجی ش��هید »مهدی کاظمی جروکانی«، سال 1345 در جروکان 
اصفهان متولد ش��د و در 1365/12/10 در عملیات کربالی پنج )در شلمچه( به 

شهادت رسید.

آب روستایی در بودجه 93 ردیف ملی گرفت

رئی�س فدراس�یون فوتبال ب�ا بیان اینک�ه امارات 
اصلی تری�ن رقیب ای�ران ب�رای گرفت�ن میزبانی جام 
ملت ه�ای 2019 اس�ت، گف�ت: در موض�وع انتخ�اب 
برترین های فوتبال آس�یا ش�یخ س�لمان نمی خواست 
تالف�ی کند ام�ا ع�ده ای در کمیته های AFC دوس�ت 

ندارند ایران جایزه را ببرد!
علی کفاش��یان در پاس��خ ب��ه اینکه ب��ا توجه ب��ه رفتار 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا )AFC( با ایران و نادیده گرفتن 
موفقیت ه��ای فوتبالی ای��ران در س��ال 2013 فکر می کنید 
میزبان��ی جام ملت ه��ای 2019 را به ما بدهن��د، اظهار کرد: 
شرایط جام ملت ها فرق می کند. AFC تمام ضوابط و مدارک 
الزم برای گرفت��ن میزبانی را به ما اعالم کرد و ما هم مدارک 
کاملی را از ش��رایط ایران برایش��ان فرس��تادیم. ما رایزنی ها و 
البی های الزم را انجام داده ایم و امیدواریم با توجه به پیشرفت 
و موفقیت هایی که در فوتبال آس��یا به دست آوردیم AFC را 

مجاب کنیم تا میزبانی جام ملت ها را به ما بدهد.
 شیخ سلمان نمی خواست تالفی کند 

وی در واکن��ش به این که فکر نمی کنید ش��یخ س��لمان 
رئی��س AFC با ن��دادن هیچ جای��زه ای به ایران در مراس��م 
انتخاب بهترین های سال 2013 به نوعی می خواست حمایت 
تلویحی ما از یوسف س��رکال یا بن همام در انتخابات ریاست 
کنفدراسیون آسیا را تالفی کند، تصریح کرد: خیر من چنین 
دیدگاه��ی را قبول ندارم چرا ک��ه انتخاب بهترین های فوتبال 
آس��یا را معموال کمیته ها در AFC انجام می دهند و آنها هم 

امارات اصلی ترین رقیب ایران در میزبانی جام ملت های آسیاست

انتخاب سرمربی ایرانی برای تیم امید

خیلی خوششان نمی آید ایران به عنوانی برسد.
 امارات اصلی ترین رقیب ایران 

رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این که شرایط انتخاب 
ش��دن ایران به عنوان میزبان ج��ام ملت های 2019 را چطور 
می بینید و رقیب اصلی مان را چه کشوری می دانید، گفت: فکر 
می کنم ما شانس زیادی برای گرفتن این میزبانی داریم. شیخ 
س��لمان و مجموعه AFC دیدگاهش نس��بت به این که ایران 

بتواند میزبانی خوبی در جام ملت های سال 2019 داشته باشد 
نیز مثبت است. من رقیب اصلی کشورمان را امارات می دانم و 
معتقدم ایران و امارات بیشترین شانس را برای گرفتن میزبانی 
دارن��د. اما با توجه ب��ه این که امارات در جام ملت های س��ال 
1996 میزبان جام ملت ها بوده ش��اید از این حیث ما وضعیت 

بهتری نسبت به آنها داشته باشیم.
نداشتن پول دلیلی برای انتخاب سرمربی ایرانی 
کفاشیان از انتخاب سرمربی ایرانی برای تیم ملی فوتبال 

المپیک )امید( خبر داد و در پاس��خ به س��والی درباره  انتخاب 
س��رمربی این تیم تصریح کرد: انتخاب سرمربی تیم المپیک 
)امید( واقعا دیر شده است. این تیم باید هرچه زودتر تشکیل 
ش��ود و خودش را برای مس��ابقات مقدمات��ی المپیک 2016 
ریودوژانی��رو آماده کند. م��ا به زودی جلس��اتی را در این باره 
خواهیم داشت. اول تصمیم داشتیم سرمربی خارجی برای تیم 
امید انتخاب کنیم اما واقعا دس��ت ما خالی اس��ت و پولش را 

نداریم. بنابراین باید سرمربی ایرانی انتخاب کنیم.
پول کمیته المپیک در حد اعزام است

وی در پاس��خ ب��ه این که با توج��ه به تمایلی ک��ه بهرام 
افش��ارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک برای انتخاب سرمربی 
خارج��ی نش��ان داد و همین طور تامین هزین��ه ای که کمیته 
المپیک برای تیم امید دارد باز هم مشکلی دارید، گفت: خیر. 
کمیت��ه المپیک نمی تواند تمام هزینه ه��ای تیم امید را تقبل 
کن��د. آنها خیلی به ما پول بدهند در ح��د اعزام های این تیم 
جهت برگزاری اردوهای تدارکاتی است. بنابراین هزینه  آوردن 
مرب��ی خارجی را فدراس��یون فوتبال بای��د تامین کند. ضمن 
این که س��ال گذش��ته کمیته المپیک از بسیاری فدراسیون ها 
خواس��ت قراردادی با مربیان خارجی نداش��ته باش��ند و اصال 
مربیان خارجی را از تیم های ورزش��ی مختلف کنار گذاشتند 
اما فدراس��یون فوتبال با وجود آن که دستش خالی بود مربیان 
خارجی خود را نگه داش��ت. ما بر اس��اس سیاستی که داریم 
پی��ش می رویم و با توجه ب��ه این که کمیته المپیک نمی تواند 
تم��ام هزینه های تیم امید را بدهد بنا داریم س��رمربی ایرانی 

برایش انتخاب کنیم.

قرعه کش�ی لیگ جهانی 2014 والیبال در اجالس 
سالیانه این دپارتمان در مقر FIVB در لوزان سوئیس 
برگزار شد و دپارتمان لیگ جهانی ایران را با تیم های 

برزیل، لهستان و ایتالیا هم گروه کرد.
صبح دیروز اجالس سالیانه دپارتمان لیگ جهانی در مقر 
FIVB در لوزان س��وئیس برگزار ش��د که محمدرضا داورزنی 
رئیس فدراس��یون والیبال ایران به عن��وان یکی از اعضای این 
دپارتمان در این اجالس شرکت کرد.در این اجالس گزارشات 

لیگ جهانی 2013 ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه این جلسه ش��رایط برگزاری لیگ جهانی 2014 
بررس��ی و مقرر شد این مسابقات در سال 2014 با شرکت 28 
تیم در س��ه گروه یا سه س��طح برگزار شود و تیم ها با توجه به 
رنکینگ س��ال گذشته ش��ان، در یکی از این سه گروه یا سطح 
قرار گرفته شوند و تیم های تراز اول والیبال دنیا در گروه یک، 
تیم های متوس��ط در گروه دو و دیگر تیم ها در گروه س��ه قرار 
می گیرن��د که در پایان مرحل��ه مقدماتی و بین قاره ای از گروه 
یک ب��ا توجه به میزب��ان مرحله نهایی چهار یا پن��ج تیم و از 
گروه دو یک تیم به مرحله نهایی صعود می کنند.بر اساس این 

گزارش، با توجه به اینکه تیم ایران در دوره پیش در مکان نهم 
ق��رار گرفت و اکنون در رده بندی جهانی در رده دوازدهم قرار 
دارد، همچنین باتوجه به عملکرد این تیم در مسابقات گذشته، 
در لی��گ جهانی 2014 به عن��وان یکی از تیم ه��ای تراز اول 
والیبال دنیا در دس��ته یک گروه یک با برزیل، لهستان و ایتالیا 

هم گروه شد.قرعه کشی کامل این رقابت ها به قرار زیر است:
گروه یک

دسته A: ایران، برزیل، لهستان، ایتالیا
دسته B: روسیه، امریکا، بلغارستان، صربستان

گروه دو:
دسته C: بلژیک، کادانا، استرالیا، فنالند
دسته D: آرژانتین، آلمان، فرانسه، ژاپن

دسته E: هلند، کره جنوبی، پرتغال، جمهوری چک
گروه سه:

دسته F: تونس، ترکیه، کوبا ، اسپانیا
دسته G: پوتوریکو، چین، اسلواکی و مکزیک

همچنین تیم آخر گروه دو به گروه سه سقوط و تیم اول 
گروه سه به گروه دو صعود خواهند کرد.

پدیده لیگ جهانی 2013، قدرت لیگ جهانی 2014 شد
همگروهی والیبال ایران با برزیل، لهستان و ایتالیا

در روز چهارم هفته پارالمپیک به نام پارالمپیک و رس�انه از فعاالن 
عرصه خبر تجلیل شد.

مراس��م پارالمپیک و رس��انه دیروز با حضور حسین نوش آبادی معاون وزیر 
ارشاد، جمعی از اهالی رسانه و هنرمندان سینما و تلویزیون برگزار شد. محمود 
عزیزی، داریوش اسدزاده، داریوش و انوشیروان ارجمند از جمله چهره های هنری 
حاضر در این مراسم بودند.در این مراسم محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون 
جانب��ازان و معلولی��ن، نوش آبادی و داریوش ارجمند برای حاضران س��خنرانی 
کردند و از کتاب پارالمپیک رونمایی ش��د. همچنین از رس��انه هایی که در یک 

سال گذشته اخبار مربوط به این حوزه را پوشش داده اند تجلیل به عمل آمد.

برگزاری مراسم پارالمپیک و رسانه 

خواه�ر احمد عزیزی گفت: ب�ا وجود تاکیدات رهبر معظم 
انقالب مبنی بر مس�اعدت در درمان احمد عزیزی ادامه روند 

درمانی برادرم نیازمند کمک مسئوالن است.
به گزارش فارس، زینب عزیزی گفت: اعتبار دفترچه بیمه احمد 
تمام ش��ده اس��ت و چون تمدید نشده چند ماهی است که مجبوریم 

داروهای برادرم را با قیمت گران و به صورت آزاد تهیه کنیم.
وی افزود: پیش از این رئیس سازمان صدا و سیما هزینه بیمه احمد 
را پرداخت می کرد که از این بابت از ایشان ممنونیم، اما با تمام شدن 

مدت بیمه تامین مالی داروهای برادرم مشکل شده است.
احمد عزیزی از 15 اسفند ماه 86 تاکنون بر اثر اختالالت کلیوی و 
در حالت اغما در بیمارستان امام رضا)ع( کرمانشاه در بخش آی سی یو 
بس��تری است و هم اکنون اعتبار دفترچه بیمه وی از 27 اردیبهشت 
ماه به اتمام رس��یده و خانواده ایش��ان مجبورند داروهای ایشان را به 

صورت آزاد تهیه کنند.

 خواهر احمد عزیزی اعالم کرد
کم توجهی مسئوالن به روند درمان احمدی عزیزی

معرفی مدیر عامل جدید فوالدمبارکه
اصفهان- خبرنگار کیهان: بهرام سبحانی مدیر عامل سابق ذوب آهن 
بر کرسی مدیرعاملی مجتمع فوالدمبارکه اصفهان نشست. در جلسه 
هیئت مدیره مجتمع فوالد مبارکه اصفهان، سبحانی عضو هیئت مدیره 
این مجتمع به عنوان ششمین مدیر عامل فوالد مبارکه انتخاب شد.

سبحانی قبل از این، سابقه مدیریت در شرکت ذوب آهن اصفهان، 
فوالد خراس��ان و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت 
عامل سازمان مذکور بود.تاکنون حدود 70 درصد از سهام فوالد مبارکه 
خصوصی سازی شده است و به دلیل سهم 30 درصدی ایمیدرو در این 
مجتمع، انتخاب مدیرعامل باید توسط هیئت مدیره آن صورت گیرد.

اجرایی نشدن وعده دولت
ساری- فارس: دبیر انجمن صنفی جوجه یک روزه مازندران گفت: 

وعده دولت در تامین نهاده های دامی محقق نشد.
حمزه درواری اظهار داش��ت: صادر نش��دن حواله معرفی از سوی 
معاون وزیر مشکل جدی است که تولیدکنندگان طیور در مازندران 
را تهدید می کند.وی به فعالیت ش��رکت پش��تیبان در تامین و توزیع 
متوازن نهاده های دامی اشاره کرد و ادامه داد:  این شرکت با تصمیمات 
خود سبب افزایش قیمت  برخی از نهاده های دامی شد.درواری ورود 
واسطه ها و دالالن در تامین نهاده های دامی را معضلی در افزایش قیمت 
و نامرغوب بودن نهاده ها عنوان کرد و یادآور ش��د: تش��کل های دامی 
نیازهای خود را به طور رسمی اعالم کنند تا واسطه گری ها کم شود.

وی هورمون��ی ب��ودن مرغ های مازن��دران را رد کرد و گفت: هیچ 
مرغی هورمونی نیست، اما برخی تولیدکننده ها برای نگهداری بیشتر 

و پیشگیری از بیماری  از داروی آنتی بیوتیک استفاده می کنند.
انجام عمل جراحی سخت

عمل جراحی تومور در ساقچه مغز با موفقیت در بیمارستان امام 
حسن عسکری)ع( اصفهان انجام شد.این عمل جراحی با هدایت دکتر 
محمدجواد میرزائیان در مدت 2 ساعت بر روی دختر بچه ای 9 ساله 
صورت گرفت.محمدج��واد میرزائیان درباره این عمل جراحی گفت: 
تومور در محلی از مغز این کودک قرار داشت که مرکز کنترل حیاتی 

و هوشیاری بدن وی را تحت تاثیر قرار داده بود.
وی با اش��اره به اینکه این عمل بی نظیر به روش میکروس��کوپی 
مانیتورینگ در بیهوشی کامل انجام شد، افزود: اگر این عمل در کوتاه 

مدت انجام نمی شد به احتمال فراوان کودک 9 ساله فوت می کرد.
اختصاص اعتبار برای راه آهن

زاهدان- ایرنا: استاندار سیستان و بلوچستان گفت:  دو هزار میلیارد 
توم��ان اعتبار برای اجرای عملیات س��اخت راه آهن چابهار- زاهدان 

اختصاص یافت.
»علی اوسط هاشمی« افزود: با تخصیص این اعتبار عملیات ساخت 
خط ریلی چابهار- ایرانشهر- زاهدان سرعت گرفته و پس از اتمام گام 
مهمی در توس��عه ترانزیت برداشته می شود.راه آهن 730 کیلومتری 
چابهار- زاهدان به عنوان بخش��ی از راه آهن چابهار- زاهدان- مشهد 
است.قرارداد ساخت راه آهن 730 کیلومتری چابهار- زاهدان با احتساب 
خطوط ایستگاهی با قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا)ص( بسته شده است.

معرفی استاندار جدید
ارومیه- ایرنا: معاون سیاسی وزیر کشور گفت: شعار دولت احترام 
عمیق به همه اقوام و فراهم کردن شرایط مساوی برای فعالیت اقوام 
است که در این راستا دولت برنامه های وسیعی را طراحی کرده است.

سیدکاظم میرولد در مراسم معرفی قربانعلی سعادت استاندار جدید 
آذربایجان غربی افزود: سرمایه گذاری یکی از راه هایی است که زمینه 
ایجاد اش��تغال و افزایش درآمد را در منطقه فراهم می کند و باید به 
این سمت حرکت کنیم. وی گفت: به منظور تحقق توسعه استان باید 
بخش خصوصی به کمک دولت بیاید چرا که بودجه های دولتی محدود 

است و نمی توان تنها با بودجه های دولتی به جایی رسید.

جدایی عابدینی از داماش بعد از دربی گیالن 
با وجود مخالفت کتبی هیئت مدیره با اس��تعفای مدیرعامل باشگاه داماش، 
عابدینی از این باشگاه می رود.امیر عابدینی حدود 2 ماه پیش از سمت خود در 
باشگاه داماش گیالن اس��تعفا کرد اما هیئت مدیره باشگاه هفته گذشته به طور 
مکتوب و رسمی با استعفایش مخالفت کرد و خواهان ادامه حضور او در داماش 
شد.با این حال عابدینی می گوید بعد از دربی گیالن که جمعه این هفته برگزار 
می ش��ود، دیگر مدیرعامل داماش نخواهد بود زیرا طبق قراردادی که با باش��گاه 
داشته هیئت مدیره باشگاه می توانسته در این مدت جانشین او را انتخاب کند و 

او دیگر نمی خواهد در داماش بماند.
اعالم اسامی محرومان هفته هفدهم لیگ برتر

س��ازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران اس��امی محرومان هفته هفدهم لیگ 
برتر را به این ش��رح اعالم کرد:تراکتورس��ازی تبریز: کریم انصاری فرد و فرش��اد 
احمدزاده،ذوب آهن اصفهان: مرتضی تبریزی و س��ینا عشوری،ملوان بندرانزلی: 
محس��ن یوس��فی و عزیز معبودی حقیقی،مس کرمان: لوسیانو ادینهو،راه آهن: 

مهدی زارعی،صبای قم: روزبه چشمی،گسترش فوالد تبریز: احمد امیرکامدار
دیدارهای هفته هفدهم مس��ابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور طی 

روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد.
گل  تیموریان و حیدری در جمع 10 گل برتر آسیا

گل آندرانیک تیموریان به بوریرام تایلند در رده س��وم و گل خسرو حیدری 
به الش��باب امارات در رده پنجم برترین گل های لیگ قهرمانان آس��یا در س��ال 

2013 قرار گرفتند.
بازیکن سابق پرسپولیس در آستانه پیوستن به بنفیکا

افش��ین اس��ماعیل زاده، هافبک فصل گذش��ته پرس��پولیس که امسال به 
صورت قرضی راهی تیم دس��ته اولی بیرامار پرتغال ش��ده است، قرار است پس 
از بررس��ی های الزم از هفته آینده در تمرینات تیم دوم بنفیکا ش��رکت کند.این 
درخواست از سوی سرمربی تیم اصلی بنفیکا از اسماعیل زاده صورت گرفته و این 
احتم��ال وجود دارد که در ص��ورت رضایت از این بازیکن ایرانی، وی برای فصل 

آینده راهی تیم بنفیکا در لیگ حرفه ای پرتغال شود.
همدان میزبان رقابت های قهرمانی زیر 14 سال آسیا 

کنفدراسیون فوتبال آس��یا در نامه ای به فدراسیون های آسیایی، همدان را 
به عنوان محل برگزاری رقابتهای قهرمانی زیر 14 س��ال آس��یا اعالم کرد.زمان 
برگزاری این مسابقات از 10 تا 20 مردادماه 93 خواهد بود که دو ورزشگاه شهید 

حاجی بابایی و مفتح برای برگزاری این مسابقات تعیین شده است.
بازگشت حیدری به میادین از بازی با سپاهان

خسرو حیدری مدافع ملی پوش تیم فوتبال استقالل که بعد از مدت ها دوری 
از میادین به خاطر مصدومیت به میادین بازگشته است تاکید کرد که در دیدار 

برابر سپاهان می تواند بازی کند.
قرار داد 18 ماهه غالم نژاد با استقالل 

مجید غالم نژاد مدافع – هافبک راس��ت  تیم فوتبال سایپا با عقد قراردادی 
یک س��ال و نیمه به تیم اس��تقالل پیوس��ت. این مدافع که قرار است با شماره 
پیراهن 70 برای آبی پوش��ان به میدان برود از عصر امروز در تمرینات استقالل 

شرکت خواهد کرد.
ونگر: توپ طال، فوتبال را نابود کرده است!

س��رمربی آرسنال معتقد اس��ت که دادن جایزه  توپ طال باعث از بین رفتن 
جذابیت فوتبال ش��ده است و فیفا باید هرچه سریع تر این جایزه را بردارد. آرسن 
ونگر سرمربی در گفت وگوی تلویزیونی با یکی از کانال های فرانسوی گفت: توپ 
طال فوتبال را فاسد کرده و به انگیزه ای پَست برای بازیکنان تبدیل شده است. من 
کامال مخالف دادن جوایز شخصی هستم. بهتر است که این جوایز برداشته شود.

کرار در یک قدمی تراکتورسازی
مش��کالت پیوستن جاسم کرار برای پیوس��تن به تراکتورسازی رفع شده و 
ای��ن بازیکن امروز یا فردا ق��راردادش را با این تیم تبریزی منعقد می کند.حمید 
زینی زاده مدیرعامل باش��گاه تراکتورس��ازی با تایید این مطلب و اشاره به اینکه 
جاس��م سهمیه آس��یایی ما به حس��اب می آید گفت:یک بازیکن از برزیل و یک 
بازیکن از کشور اسلوکی هم این هفته در تمرینات تراکتورسازی حضور می یابند 
تا در صورت تایید نهایی از طرف جاللی، نیم فصل دوم برای تراکتور بازی کنند.

مهاجم داماش به پیکان پیوست
س��عید حالفی مهاجم تیم فوتبال داماش به م��دت نیم فصل به تیم پیکان 
تهران پیوس��ت. حالفی در نیم فصل اول به دلی��ل اینکه در بازی های داماش به 
میدان نمی رفت دست به خود کشی زد اما با بهبودی حالش و موافقت عابدینی 

از این تیم جدا شد و به پیکان پیوست.

مدیر عامل ش�رکت آب و فاضالب کشور گفت: با توجه به 
باال بودن هزینه های تامین آب آش�امیدنی ش�رب نس�بت به 
تعرفه ها و ضرورت کاهش مصرف  آب، درصدد  منطقی کردن 
تعرفه ها هس�تیم و این پیشنهاد در ستاد هدفمندی یارانه ها 

نیز مطرح شده است.
حمیدرضا جانباز، دیروز درگفت وگو با خبرنگار ایرنا در جاس��ک 
هرمزگان افزود: حدود 17 درصد از قیمت تمام شده آب از محل قبوض 
توزیع شده میان مشترکان شهری و 30 درصد قیمت آب شهری را از 
مشترکین روستایی دریافت می کنیم که با این تعرفه ها چرخه اقتصادی 

آب معیوب و تغییر تعرفه ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
وی بیان کرد: درصدد هستیم تعرفه های آب را به شیوه ای مدیریت 
کنیم که مش��ترکان پرمصرف سهم بیش��تری از قیمت واقعی آب را 
بپردازن��د و از محل این اضافه دریاف��ت بتوانیم هزینه های مربوط به 
تامین، نگهداری و پایداری تاسیسات آب و فاضالب را در دستور کار 
قرار دهیم که این مهم نیازمند عزم جدی و تعامل دولت و مجلس است.

جانباز گفت: در قالب واقعی کردن تعرفه ها موضوعاتی نظیر کیفیت 
و کمیت آب مناطق، نزدیکی و دور بودن منابع آبی به شهرها، نوع اقلیم 
مناط��ق و هزینه های انتقال آب نیز در قالب تعرفه های جدید تعریف 
می ش��ود.وی با اشاره به اینکه استان های گرمسیری در این زمینه را 
م��د نظر  قرار دادیم، گفت: اگر ب��ه دنبال افزایش و پایداری خدمات 
آبرسانی هستیم، بایستی تعرفه ها متناسب با هزینه های اجرایی شود.

مدیر عامل آبفای کشور:
تعرفه های آب در سال 93 واقعی تر می شود

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس س�ازمان بازرس�ی کل کش�ور گفت: 
با قانون ش�کنان عرصه مدیریت کش�ور، بدون 

اغماض و به شدت برخورد می کنیم.
ناصر سراج در مراسم معارفه حمیدرضا حسن پور 
رئیس جدید بازرسی منطقه 4 )غرب( کشور و استان 
همدان، افزود: اکثریت قریب به اتفاق مدیران کشور، 
افرادی شریف، پاکدامن و پاک دست هستند و تنها 

عده قلیلی مشکل ساز می شوند.
وی ادامه داد: دولت تدبیر و امید باید پاک باشد، 
و اج��ازه نمی دهی��م عده قلیلی سیس��تم اجرایی را 
ناپاک جلوه دهند و به شدت با قانون شکنان برخورد 

می کنیم.
وی اظهار کرد: به تمام بازرس��ان قضایی دستور 
اکید داده شده است که با بی قانونی ها به شدت برخورد 

کرده و هرگز در این راه اغماض نکنند.
رئیس سازمان بازرس��ی کل کشور تصریح کرد: 
سیاس��ت س��ازمان بازرسی این اس��ت که اختیارات 
مناطق بازرس��ی در کشور را محدود کند و از قضات 
عالی رتبه به عنوان بازرس کل استان بهره مند شود.

سراج در خصوص یک کالهبردار که در اهواز مردم 
را فریفته و س��ه تا چهار هزار میلیارد ریال اختالس 
کرده و به کش��ور یونان گریخته است، گفت: در این 
خصوص با دادستان کل یونان گفت وگویی انجام شد 
اما به دلیل اینکه یونان عضو اتحادیه اروپاست استرداد 

این مجرم امکان پذیر نیست.
وی افزود: قانون حقوق شهروندی در حال حاضر 
در حال اجراست و منشور جدید تدوین شده نیز به 

طور حتم همسو با قانون حقوق شهروندی است.
رئیس سازمان بازرسی کشور اضافه کرد: مسئوالن 
بازرسی از طریق سامانه و دیگر شیوه ها مراحل مزایده 
و مناقصه را قبل، حین و بعد از اجرای مناقصه و مزایده 
رصد می کنند و هر جا  احساس کنند تخلفی صورت 

می گیرد وارد عمل می شوند.
وی در خصوص پرونده »خاوری« اظهار داش��ت: 
پرونده س��ه مدی��ر عامل به همراه خ��اوری در حال 
بررس��ی اس��ت و آق��ای )ب( محاکمه خواهد ش��د؛ 
همچنین پرونده آقای »ع« که اموال و امالک زیادی 
در تهران دارد نیز در حال پیگیری است و رایزنی ها 
برای برگرداندن این فرد به ایران صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

رایزنی ها برای برگرداندن خاوری
 به ایران انجام شده است

معاون وزی�ر راه و شهرس�ازی و مدیرعامل 
شرکت عمران شهرهای جدید گفت: برای اجرای 
طرح متروی شهرهای جدید گلبهار و بینالود به 

مشهد با سرمایه گذاران چین مذاکره می شود.
»محس��ن نریم��ان« روز یکش��نبه در جری��ان 
بهره ب��رداری از دو پروژه عمرانی ش��هر جدید بینالود 
افزود: با اس��تفاده از امکانات و ارتباطات مالی موجود 
و نی��ز موافقت طرف چینی، پروژه های مذکور اجرایی 
می شود.وی اظهار داشت:  برای دو شهر جدید گلبهار 
و بینال��ود هم ارتباطات جاده ای و هم ریلی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت و لذا این مهم در دستور کار 

قرار دارد.
وی گفت: هم اینک طرح مطالعاتی مترو برای شهر 

جدید بینالود در حال انجام است و مراحل آخر را طی 
می کند و کلنگ شروع به کار متروی گلبهار به زمین 
خورده اما به علت مشکالت اعتباری متوقف شده است.

وی با بیان اینکه اعتبارات دولتی کفاف اجرای این 
طرح ها را نمی دهد، گفت: به طور قطع باید از مشارکت 
بخش خصوصی و فاینانس و مشارکت های خارجی از 

جمله کشور چین استفاده کنیم.
نریمان افزود: بررس��ی های مج��ددی در رابطه با 
ارتباطات جاده ای و ریلی بینالود به شهر مشهد صورت 
گرفت��ه که اگر این ام��کان و ارتباط و اتصال به محور 
ریلی اس��تان فراهم شود یکی از چالش  های فرا روی 
بینالود حل ش��ده و عمال ش��هر جاذبه مناسبی برای 

سرریز جمعیت مشهد خواهد داشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

اجرای مترو در 2 شهر با سرمایه گذاری چین

جانش�ین فرمان�ده نیروی انتظام�ی جمهوری 
اس�المی ایران گفت: قدرت کش�ف جرایم فضای 
مجازی در ایران، سه برابر کشورهای مطرح جهانی 

است.
سرتیپ احمدرضا رادان دیروز در گفت وگو با ایرنا در 
ارومیه افزود: میزان کش��ف جرایم در فضای مجازی در 
ایران، نزدیک 72 درصد اس��ت و این در حالی است که 
میزان کش��فیات در این بخش در بسیاری از کشورهای 
مطرح که س��ابقه بیش��تری نیز در این خصوص دارند، 
بین 20 تا 25 درصد اس��ت.وی اضافه کرد: عالوه بر آن، 
در فضای واقعی نیز قدرت کش��ف جرایم به دلیل تالش 
روزاف��زون فرماندهان و کارکنان انتظامی بس��یار خوب 
است.جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران، با اش��اره به موقعیت خاص کش��ور و هم مرز بودن 
با کش��ورهایی با امنیت کمتر اف��زود: ایران در میان این 
کشورها دارای مولفه ها و شاخصه های امنیتی بسیار باالیی 
اس��ت که حتی این شاخصه ها در بسیاری از کشورهایی 
که این نوع موقعیت را ندارند، کمتر از ایران است.وی در 
بخش دیگری با  اشاره به وضعیت بسیار خوب آذربایجان 
غربی در حوزه امنیت اضافه کرد: این استان در سال های 
اخیر، اقدامات و فعالیت های بس��یار خوبی در راس��تای 

توسعه امنیت انجام داده است.

سرتیپ رادان خبر داد
باال بودن قدرت كشف جرایم 

فضای مجازی در ایران

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت،  معدن 
و تجارت استان کرمان گفت: فروش تخم مرغ به 
صورت دانه ای در استان کرمان ممنوع شده است.

محس��ن س��الجقه پیش از ظهر دیروز در حاشیه 
جلسه شورای کنترل قیمت و تنظیم بازار استان کرمان 
با اشاره به مصوبات این نشست در گفت وگو با خبرنگار 
فارس اظهار داشت: با توجه به متضرر شدن مردم در 
خری��د تخم مرغ به صورت دانه ای، فروش تخم مرغ به 
صورت دانه ای در استان کرمان ممنوع شده است.وی 
اف��زود: از آن جا که معموال تخم مرغ در کارتن هایی با 
وزن های متفاوت 10 و 13 کیلویی در اس��تان کرمان 
تولید و روانه بازار می شود، فروش آن نیز باید به صورت 
کیلویی انجام شود تا مصرف کنندگان متضرر نشوند.

معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان کرمان تصریح کرد: با متخلفان و کسبه ای که 
اقدام به فروش تخم مرغ به صورت دانه ای کنند، برخورد 
قانونی می شود.سالجقه گفت: مقدار یک هزار و 500 
تن سیب درختی و 2 هزار و 500 تن پرتقال برای نوروز 

سال 93 در استان کرمان تامین می شود.

فروش تخم مرغ  دانه ای
 در كرمان ممنوع شد

مع�اون وزی�ر آم�وزش و پ�رورش گفت: در 
صورت�ی ک�ه خیرین تمایل داش�ته باش�ند در 
مدیریت مدرس�ه ای که می سازند، نقش داشته 
باشند، آموزش و پرورش می تواند زمینه را برای 

این کار فراهم کند.
مرضیه گرد رئیس  س��ازمان م��دارس غیردولتی، 
توس��عه مش��ارکت های مردمی و خان��واده به احداث 
مدارس توس��ط خیرین اشاره کرد و اظهار داشت: اگر 
خیرین مایل باشند که در مدیریت مدرسه ای که خود 
می س��ازند، نقش داشته باشند فضای خوبی به وجود 
خواه��د آمد و آموزش و پ��رورش نیز می تواند زمینه 
را برای ای��ن کار فراهم کند. وی ادامه داد: امیدواریم 
مجم��ع خیرین مدرسه س��از بتواند حض��ور تک تک 
خیرین در حماس��ه اقتصادی در آموزش و پرورش را 
سازماندهی کند و بتواند برای فرزندان کشور قدم های 

مثبتی بردارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد

مشاركت خیرین مدرسه ساز
 در مدیریت مدرسه

معاون امور توانبخش�ی س�ازمان بهزیستی 
کشور از توزیع کارت های جدید معلولیت تا پایان 

سال جاری خبر داد.
یحیی سخنگویی در گفت وگو با فارس با اشاره به 
اینکه در هفته جهان��ی معلوالن برنامه های متعددی 
از سوی سازمان بهزیس��تی کشور در سطح استان ها 
برگزار خواهد ش��د، اظهار داشت: یکی از این برنامه ها 
توزیع ویلچر است که بنا داریم 120 ویلچر که حدود 
60 میلیون تومان خریداری شده است را بین معلوالن 

استان تهران توزیع کنیم.
وی تصری��ح ک��رد: اجرای کارگروه ه��ای ویژه در 
زمینه مناس��ب س��ازی با حضور نمایندگان مجلس، 
کارشناسان، اس��اتید و همچنین مسئوالن بهزیستی 
از دیگر برنامه های پیش بینی ش��ده در هفته معلوالن 

جهانی است.

توزیع كارت های جدید معلولیت

ارسال صورتحساب پیامکی مهر و آبان مشترکین دایمی همراه اول از روز 6 آذر بدون تغییر در 
تعرفه صورت گرفته است.

به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول اطالع رسانی صورتحساب مشترکین 
دائمی خود را به دو صورت »ماهانه« )از طریق پیامک، پرتال و سامانه اطالع رسانی 9990( و نیز »دو ماه یکبار« 

)از طریق ارسال قبوض کاغذی به نشانی مشترکین( انجام می دهد.
در مهرماه سال جاری از آنجا که تأخیر در نهایی شدن تعرفه مکالمات، موجب تأخیر در ارسال صورتحساب 
دو ماهه کاغذی دوره سوم )مرداد و شهریور( شده و نهایتاً به ارسال آن با همان تعرفه های سال 82 در پایان مهر 
ماه انجامید؛ صورتحس��اب پیامکی یک ماهه مهرماه، بدلیل جلوگیری از تداخل با صورتحساب کاغذی ماه های 

مرداد و شهریور، برای مشترکین ارجمند همراه اول ارسال نشد.
این گزارش ادامه می دهد: اکنون که زمان ارسال صورتحساب پیامکی آبان ماه فرا رسیده است، به دلیل عدم 
ارسال پیامک صورتحساب مهرماه؛ صورتحساب پیامکی فعلی، شامل کارکرد مهرماه مشترکین نیز می باشد و به 
همین دلیل در متن پیامکی ارس��الی، به جای عبارت »قبض آبان«، عبارت »قبض منتهی به آبان«، درج ش��ده 
است. به عبارت دیگر، پیامک مذکور شامل قبوض ماه های مهر و آبان مشترکین است که قبض کاغذی آن نیز 

در روزهای آینده ارسال می شود.
همراه اول یک بار دیگر به مش��ترکین خود اطمینان داده اس��ت که هیچ تغییری در تعرفه سیم کارت های 

دائمی صورت نگرفته و مبنای صدور صورتحساب، همچنان تعرفه مصوب سال 1382 است. چنانچه مشترکین 
مایل باشند می توانند با مراجعه به مراکز مخابراتی تلفن ثابت یا سایت اینترنتی www.mci.ir و دریافت ریز 

مکالمه، از رعایت دقیق این موضوع اطمینان حاصل کنند.
اپراتور اول همچنین در راستای تشویق مشترکین به پرداخت به موقع قبوض، به افرادی که قبض پایان دوره 
هر ماه خود را تا پانزدهم ماه بصورت غیرحضوری پرداخت کنند، یک روز مکالمه رایگان درون شبکه هدیه می دهد.

از روز یکشنبه 10 آذر ماه کلیه مشترکین دائمی همراه اول که قبض پایان دوره ماهانه خود را تا پایان روز 
پانزدهم ماه بصورت غیرحضوری پرداخت کنند، مشمول طرح »هدیه شتاب در پرداخت« می شوند.

این مکالمه رایگان، نیازمند فعال س��ازی توس��ط مشترک است؛ لذا مش��ترکین مشمول طرح می بایست با 
شماره گیری یک کد، شخصاً هدیه مکالمه را فعال کنند.

براساس طرح »هدیه شتاب در پرداخت« همراه اول، مشترکین مشمول، از زمان پرداخت قبض تا پایان روز 
سی ام همان ماه، امکان فعالسازی و استفاده از هدیه مکالمه رایگان با دیگر مشترکین همراه اول و تلفن ثابت 

را در روز دلخواه خواهند داشت.
این طرح بر روی کد دستوری #115*111* تحت عنوان هدیه شتاب در پرداخت، ارائه می شود و مشترکین 
جهت فعالس��ازی هدیه مکالمه یک روز رایگان می بایس��ت در همان روزی که قصد استفاده از مکالمه رایگان را 

دارند، کد دستوری را جهت فعالسازی شماره گیری کنند.

ارسال صورتحساب مشتركین همراه اول بدون تغییر در تعرفه


