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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

کوتاه از ایران

بن��ام خدا و براي خ��دا، در راه خدا 
اي��ن وصيتنامه را مي نويس��م تا حجت 
باش��د به آنكه بعد از من نگويند نا آگاه 
بود و نادان و بي هدف، بلكه من زندگي 
از حس��ين آموختم ك��ه فرمود: مرگ با 

عزت به از زندگي با ذلت است.
بار خدايا بنده اي هس��تم گناهكار 
و روس��ياه و شرمس��ار و در خود لياقت 
شهيد ش��دن را نمي بينم مگر آنكه تو 

ازنوشته سردار شهيد»مرتضي ياغچيان«
من يك شهيدم وهرگزنمي ميرم

خود بر من رحم كني و عنايت به من بنمائي شربت شهادت را، خداوندا، امروز 
نائب امام زمان با دم مس��يحائي خود به ما ارزش انس��ان بودن و انس��ان شدن 
مي آموزد و روز امتحان است و اگر لحظه اي درنگ كنيم فرصت از دست رفته، 
پس ما را ياري بفرما و راهنمايمان باش و از لغزش��هاي نگاهمان دار تا به صراط 
مس��تقيم هدايت شويم ، اي مس��لمانان جهان امروز تمامي كفر به سركردگي 
امريكا با تمام قوا در مقابل اس��الم صف كشيده و اسالم و انقالب اسالمي امروز 
به خون و جان ما نياز دارد تا ريش��ه اش محكم ش��ود و اگر ما در اين امر قصور 
كنيم فرداي تاريخ هم در مقابل خدا و رس��ول خدا و هم نس��ل آينده مسئول 
خواهيم بود و جوابگو، و بر ماس��ت كه به ن��داي» هل من ناصر ينصرني « امام 
عزيزمان لبيك گفته و به ياري او بشتابيم كه ياري او ياري اسالم و پيامبر است، 
» ان تنصراهلل ينصركم و يثّبت اقدامكم « و اگر ياري كنيم خدا را ، ياري خواهد 
نمود ما را در رسيدن به مقام واالي انسانيت، و راهنمايي خواهند نمود ما را در 

رسيدن به هدف نهائي.
امروز اين سعادت به من دست داده تا به كربالي ايران، جايگاه عاشقان خدا ، 
قرارگاه س��رداران رسول گرامي و پويندگان راه علي و پيروان حسين و سربازان 
امام زمان )عج( و ياوران رهبر عزيز خميني كبير و راهيان شهادت بيايم. براي 
رس��يدن به اين مكان چه انتظارها كشيده ام خدا مي داند و با آگاهي كامل و با 
عش��ق به اهلل به اين راه آمده ام تا براي رضاي او جهاد كنم و اگر س��عادت پيدا 

كردم به ديدار خدا بروم و از اين تن خاكي عروج كنم و به خدا برسم.
و شما پدر و مادرم اگر من شهيد شدم غم مداريد چون من يك شهيدم و 
هرگز نمي ميرم و پيش معبودم روزي به من داده خواهد ش��د. ثانياً من امانتي 
بيش در پيش ش��ما نبودم و ش��اد باشيد كه چه خوب دين خود را ادا كرديد و 
از اينكه در تربيت من خيلي زحمت كشيديد و من خيلي شما را اذيت كرده ام 
حالليت مي طلبم و مي خواهم كه در مرگ من زياد گريه نكنيد كه هم اجر من 

كم مي شود و هم ثواب شما. 
به خاطر خدا گريه كنيد و از ترس روز قيامت.  

دوس��تان و برادرانم، از همه عاجزانه حاللّيت مي طلبم و تقاضا مي كنم امام 
عزيز را تنها نگذاريد و به جان او دعا كنيد تا ظهور آقا امام زمان )عج( و در راه 
پياده شدن احكام و قوانين اسالم تا جايي كه مي توانيد تالش كنيد. همه شما 

را به خدا مي سپارم.
از همه التماس دعا براي طول عمر امام را داريم.

61/2/17 مرتضي ياغچيان قرارگاه كربال
شهيد ياغچيان 22 خرداد 1335 ه ش در خانواده اي مذهبي در شهرستان 
تبريز به دنيا آمد ودر هفتم بهمن 1362 در عمليات خيبر ابتدا حميد باكري به 
شهادت رسيد. مهدي باكري به خاطر سختي عمليات و پاتكهاي مكرر دشمن 
از مرتضي ياغچيان خواست در مقابل حمالت ايستادگي نمايد و ياغچيان نيز با 

رشادت در مقابل حمله دشمن پايداري كرد.
شهادت مرتضي ياغچيان را با بي سيم به مهدي باكري خبر دادند. اندوه از 
دست دادن ياغچيان در چهره مهدي به گونه اي نمايان شد كه همه رزمندگاني 
كه در آنجا حضور داشتند ، بر اين باورند كه حتي بعد از شنيدن خبر شهادت 

حميد باكري ايشان به اين اندازه ناراحت نشد .
پيكر ش��هيد مرتضي ياغچيان پس از عمليات در منطقه جا ماند و تا سال 
1375 مفقوداالثر بود تا اينكه در اين س��ال درپي جستجوي گروه هاي تفحص ، 

بقاياي پيكرش كشف شد و در وادي رحمت تبريز آرام گرفت   

مع�اون علم�ی و فن�اوری رئيس جمه�ور از 
راه ان�دازی صندوق نوآوری و ش�کوفايی با هدف 
حمايت از شرکت های دانش بنيان با سرمايه اوليه 

200 ميليون دالر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از كرج، سورنا ستاری 
ظهر پنج ش��نبه در حاشيه بازديد از شركت تحقيقات و 
توليد دارو س��يناژن در فرديس استان البرز گفت: اين 
صندوق تحت عنوان صندوق نوآوری و شكوفايی برای 
حمايت از تحقيقات علمی و كارهای پژوهشی و همچنين 
فعاليت ش��ركت ها و مؤسسات دانش بنيان پايه ريزی و 
راه اندازی خواهد شد.وی تصريح كرد: سرمايه اوليه اين 
صندوق بالغ بر 200 ميليون دالر است و تالش می كنيم 
كه در آينده و با انجام برنامه ريزی و تالش بيشتر، اين 
بودجه را افزايش دهيم.رئيس بنياد ملی نخبگان با تأكيد 
بر اينكه جوانان دانشمند ايران در صورت بهره مندی از 
امكانات مناسب حرف های بسيار زيادی در حوزه علمی 
دارن��د، گفت: دولت تمام تالش خود را برای حمايت از 
پژوهش های علمی، نخبگان و دانش��گاهيان و محققان 
جوان خواهد كرد.در اين بازديد برخی از پژوهش��گران 
فعال در ش��ركت تحقيقاتی س��يناژن با معاون علمی و 

فناوری رئيس جمهوری ديدار و گفت وگو كردند.

بارگيری س�کوی ف�از 18 پارس جنوبی روز 
پنجشنبه با حضور مديرعامل شرکت ملی نفت 
ايران، مديرعامل ش�رکت نف�ت و گاز پارس در 

يارد خرمشهر IOEC آغاز شد.
به گزارش خبرگزاريها عمليات ساخت عرشه اصلی 
فاز 18 پارس جنوبی از فروردين س��ال 89 با استفاده 
از توانمندی پيمانكاران داخلی احداث شده و در دريا 

نصب می شود.
عرشه اصلی فاز 18 پارس جنوبی دارای چهار طبقه 

در مجموع به مساحت چهار هزار متر مربع است.
اين عرش��ه پس از بارگي��ری، در مدت دو هفته 
مهاربندی و س��پس در مدت 10 روز حمل و بر روی 
جاكت چهارپايه خود نصب خواهد ش��د و پيش بينی 

می شود در 5 ماه آينده قابل بهره برداری باشد.
اين س��كو پس از بارگيری ب��ر روی بارج تكميل 

می شود.
معاون وزير نفت و مديرعامل ش��ركت ملی نفت 
ايران گفت: 500 ميليون فوت مكعب گاز با راه اندازی 
ف��از 18 پارس جنوبی ب��ه ظرفيت توليدگاز ايران در 

دريا اضافه می شود.
»ركن الدي��ن ج��وادی« در بازدي��د از بارگي��ری 
سكوی فاز 18 پارس جنوبی در يارد تاسيسات دريايی 
خرمش��هر گفت: فازه��ای 17 و 18 پارس جنوبی در 
بخش خش��كی و دريايی در نيمه اول سال آينده به 

بهره برداری می رسد.
وی اظهار داش��ت: تمام فازهای پارس جنوبی به 
غي��ر از فاز 11 كه مرتبط با پروژه  LNG )گاز مايع( 
است واگذار شده و فاز جديدی تعريف نشده است و 
با توجه به امكانات مناسب شركت مهندسی تاسيسات 
دريايی خرمشهر اميدواريم بخش دريايی فاز 11 نيز 

به اين شركت واگذار شود.
وی تصريح كرد: در اين شركت، تعدادی سكو در 
حال ساخت است كه شامل سه سكوی فاز 12 و سه 
سكوی فاز 19 پارس جنوبی بوده و كارهای مهمی از 

آنها انجام گرفته است.
جوادی همچنين تصريح كرد: س��اخت عرشه ها 
از لحاظ فنی در س��طح كيفيت بين المللی قرار دارد 
و اما در س��طح قيمت تمام ش��ده نيز بايد به سمت 

استانداردهای بين المللی گام برداريم و حركت كنيم.
وی از ساخت سكوهای 12-19 و 20 پارس جنوبی 

خبر داد.
ه��دف از ط��رح توس��عه نهاي��ی ف��از 17 و 18 
پارس جنوب��ی توليد روزان��ه 50 ميليون متر مكعب 
گاز طبيعی، 80 هزار بشكه ميعانات گازی، 400 تن 
گوگرد، ساالنه بيش از يك ميليون تن گاز مايع و يك 
ميليون تن اتان برای تامين خوراک پتروشيمی ها است.

ساخت سومين پايه سکوی
 فاز 13 پارس جنوبی

مدير بخش فراساحل فاز 13 پارس جنوبی گفت: 
با تالش متخصصان داخلی مراحل ساخت پايه سكو 
)جكت( سوم بخش دريايی اين طرح به پايان رسيده 
است و اين سازه به زودی از بوشهر بارگيری و به سمت 
محل استقرار در آب های خليج فارس ارسال می شود.
به گزارش ايرنا، س��يدمجيد هدايت��ی افزود: اين 
پاي��ه ب��ه وزن يك هزار و 970 تن و با ارتفاع 70 متر 
از جزيره صدرا در بوشهر بارگيری شده و به زودی با 
انجام مراحل حمل توسط شناور مهديس در موقعيت 

سوم حفاری و توليد گاز در اين بلوک دريايی نصب و 
راه اندازی خواهد شد.

وی اضافه كرد: با برنامه ريزی های انجام شده اين 
سازه پس از زمان حمل دريايی در 25 روز آينده در 
موقعيت بع��دی فاز 13 كه يكی ديگر از س��كوهای 
اصلی اس��ت نصب می ش��ود و آماده استقرار سومين 
دكل حفاری برای حفاری های چاه های توسعه ای اين 

بخش از ميدان مشترک خواهد بود.
هدايتی گفت: سطح كيفی اجرای اين سازه دريايی 
مبتنی بر دانش طراحی و مهندس��ی كارشناس��ان و 
متخصصان داخلی كشورمان توسط شركت صنعتی 

دريايی ايران )صدرا( در بوشهر ساخته شده است.
بخش دريايی فاز 13 پارس جنوبی هم اكنون در دو 
موقعيت حفاری در حال اجرای عمليات در سكوهای 

اصلی و اقماری است.
اين پ��روژه گازی پارس جنوبی به ظرفيت توليد 
روزانه دو ميليارد استاندارد فوت مكعب گاز و انبوهی 
از مشتقات گازی توسط كنسرسيومی از شركت های 

ايرانی در دست اجراست.

معاون رئيس جمهوری خبر داد
راه اندازی صندوق نوآوری و شکوفايی 

با 200 ميليون دالر سرمايه

بارگيری سکوی فاز 18 پارس جنوبی آغاز شد

معاون آس�يا و اقيانوس�يه وزارت امور خارجه ايران گفت: اين وزارتخانه با مذاکرات و پيگيری های الزم 
با دولت پاکس�تان اقدامات اوليه را برای برخورد با اش�رار و گروهک تروريستی عامل حادثه سراوان انجام 

داده است.
»ابراهيم رحيم پور« روز پنجش��نبه در ديدار با اس��تاندار سيستان و بلوچستان در زاهدان افزود: پس از وقوع حادثه 

تروريستی سراوان وزارت امور خارجه اقدامات را سرعت بخشيد.
وی گفت: در چارچوب هماهنگی با سفارت ايران در پاكستان، كنسولگری در كويته و پيگيری ها و مذاكرات الزم با 
دولت پاكستان اقدامات مناسبی برای برخورد قاطع با اشرار و گروهك تروريستی مستقر در خاک آن كشور انجام شده است.

معاون وزير امور خارجه افزود: كميسيون مشترک مرزی ايران و پاكستان نيز به زودی تشكيل می شود.
رحيم پور گفت: حركت بسيار موثری كه در اين زمينه انجام شد ارائه يادداشت سفارت ايران در نيويورک به شورای 

امنيت بود كه سبب نگرانی دولت پاكستان شد.
وی از اجرايی كردن طرح توسعه محور شرق توسط دولت يازدهم خبر داد و افزود: چابهار امن ترين و اقتصادی ترين 
راه مواصالتی شركت ها و تجار كشورهای منطقه از جمله هند، افغانستان و پاكستان برای ترانزيت كاال به ساير كشورها 
به ويژه آسيای ميانه است و اين منطقه از نظر جغرافيايی و ساير مزايا نسبت به ساير بنادر جنوبی كشور متمايز و برتر است.

معاون وزير امور خارجه افزود: توسعه بندر چابهار، اتصال به راه آهن سراسری و ايجاد خطوط انتقال كاال از مسيرهای 
دريايی، هوايی و زمينی از جمله نيازهای ضروری اين منطقه است.

رحيم پور با اشاره به نوار ساحلی 350 كيلومتری چابهار، اسكله های قابل توسعه و منابع انسانی خوب منطقه و دغدغه 
مديرعامل بومی منطقه در راستای ارتقاء و جايگاه مردم سيستان و بلوچستان افزود: وزارت خارجه نيز به نوبه خود آماده 

شتاب بخشی به روند اجرايی موجود است و در اين خصوص از هيچ كوششی فروگذار نخواهد كرد.

معاون وزير امور خارجه اعالم کرد

مذاكرات با پاكستان برای برخورد قاطع با اشرار و تروريست ها

مداف�ع عن�وان قهرمانی لي�گ برتر کش�تی در 
حساس ترين بازی هفته نخست دور برگشت شکست 

را پذيرا شد.
اولين ديدار از هفته اول دور برگش��ت ليگ برتر كشتی 
آزاد جام واليت و در گروه دو روز پنجشنبه در خانه كشتی 
مش��هد مقدس برگزار ش��د كه در پايان تيم گاز مازندران 
ب��ا نتيجه 5 بر2 از س��د ميزبان خود تيم موسس��ه مالی و 
اعتباری ثامن الحجج مشهد گذشت. در دومين ديدار و در 
گروه يك عصر پنج شنبه در سالن شهدای هفتم تير تهران 
برگزار ش��د كه در پايان تيم استيل آذين ايرانيان با نتيجه 
5 ب��ر 2 از س��د مهمان خود تيم موسس��ه مالی و اعتباری 
ثامن الحجج س��بزوار قهرمان دوره گذشته مسابقات ليگ 

برتر كشتی گذشت.

 شكس��ت اوپان س��ات از مصطف��ی آقاجان��ی، برتری 
دنيس چارگوش مقابل مصطفی حس��ين خانی، شكس��ت 
احسان امينی از اسماعيل نجاتيان و برتری جمال ميرزايی 
مقاب��ل حامد تات��اری از نتايج مهم اين مس��ابقه بودند. اما 
جالب تري��ن نتيج��ه در 120 كيل��و رقم خ��ورد جايی كه 
محمدرضا آذرشكيب توانست حاجی مراد گاتسالوف دارنده 
6 ط��الی جه��ان و المپيك را ب��ه زان��و درآورد. اين اولين 
پيروزی كشتی گيران ايرانی مقابل گاتسالوف است. در ادامه 
ديداره��ای هفته اول از دور برگش��ت در گروه دو ديروز در 
زنجان تيم خونه به خونه بابل با نتيجه 6بر يك از س��د تيم 
ش��هدای زنجان گذشت وتيم گروه س��اختمانی كفايتی در 
رستم كال به مصاف هيأت كشتی اين شهر رفت و در پايان 

با نتيجه 5 بر 2 پيروز شد.

سرويس ورزشی-
برتری پرسپوليس، تداوم صدرنشينی تراکتورسازی 
و تس�اوی استقالل - س�پاهان مهمترين اتفاقات هفته 

هفدهم ليگ برتر فوتبال بود.
در ادام��ه ديدارهای هفته هفده��م ليگ برتر فوتبال، عصر 
روز گذش��ته 5 ديدار برگزار ش��د تا پرونده ديدارهای اين هفته 
نيز بس��ته شود.  در تبريز، گس��ترش فوالد در ورزشگاه يادگار 
امام ميزبان تراكتورس��ازی بود و در پايان با نتيجه دو بر يك از 
همشهری خود شكست خورد تا امتيازهای دربی حساس تبريز 
را از دست داده باشد. جواد كاظميان )66( و مهدی كيانی )80( 
ب��رای تيم مجيد جاللی گلزنی كردن��د. نقی زاده )92( تك گل 
شاگردان رس��ول خطيبی را به ثمر رساند. تراكتورسازی با اين 
پيروزی 32 امتيازی شد و جايگاه خود را در صدر جدول تثبيت 
كرد.  اما در ديگر بازی مهم هفته نتيجه جالبی در دربی گيالن 
رقم خ��ورد. داماش كه اين فصل با مش��كالت عديده ای روبرو 
بوده در خانه ميزبان ملوان بود و در پايان با سه گل برابر رقيب 
هم اس��تانی خود تن به شكس��ت داد. جالل رافخايی )پنالتی– 
22(، س��يامك كوروش��ی )31( و ش��اهين ثاقب��ی )82( برای 
سفيدپوش��ان ملوان گلزنی كردند. در اهواز استقالل خوزستان 
در ورزشگاه بدون تماشاگر تختی، ميزبان مس كرمان بود و در 
نهايت برابر اين تيم به تس��اوی يك - يك رضايت داد. ميزبان 
در دقيق��ه 65 با گل به خ��ودی بازيكنان حريف پيش افتاد اما 
هادی تامينی مدافع جديد مس در دقيقه 78 بازی را به تساوی 
كشاند. محمود تيغ نورد )90( از استقالل خوزستان با دريافت 
كارت قرم��ز از بازی اخراج ش��د. صبای قم هم در خانه پذيرای 
نفت تهران بود كه در نهايت با حساب دو بر يك تن به شكست 
داد. ه��ادی نوروزی )69( ابتدا ش��اگردان گل محمدی را پيش 
انداخت اما فريد كريمی )77( گل تساوی را برای ميزبان به ثمر 
رساند. اين پايان كار نبود و وريا غفوری )پنالتی - 88( بار ديگر 

اتفاقات مهم هفته هفدهم؛ از برتری ملوان در دربی شمال تا تداوم صدرنشينی تراکتورسازی

پرسپولیس جای استقالل را گرفت

نفت را پيش انداخت تا اين تيم پيروز بازی باشد. 
برتری پرسپوليس با درخشش خلعتبری

ام��ا در دي��دار پايان��ی هفته هفده��م ليگ برت��ر فوتبال 
پرس��پوليس و ذوب آه��ن ديروز در ورزش��گاه آزادی به مصاف 
يكديگ��ر رفتند ك��ه اين ديدار با برتری 2 بر يك پرس��پوليس 
خاتمه يافت. محمدرضا خلعتبری برای پرس��پوليس و قاس��م 
حدادی ف��ر ب��رای ذوب آه��ن گلزن��ی كردن��د. در دقيقه  21 
خلعتبری باالخره قفل دروازه  ذوب آهن را گشود. در اين لحظه 
پي��ام صادقيان پاس زيبايی به س��مت چ��پ دروازه  ذوب آهن 
فرس��تاد و خلعتب��ری را صاحب توپ كرد. اي��ن بازيكن هم با 
حرك��ت در عرض گوش��ه دروازه  ذوب آهن را نش��انه گرفت و 
با ش��وتی محكم توپ را به تور دروازه  چس��باند. در اواخر نيمه 
نخست نيز پرس��پوليس می توانست صاحب گل دوم شود، اما 

مهاجم��ان اين تيم در يكی، دو صحنه به دس��ت آمده بی دقت 
عمل كردند و نتوانستند اختالف گل را به عدد دو برسانند. در 
شروع نيمه دوم و در دقيقه 49 و در حالی كه دو تيم حمالت 
كم دامنه ای ب��ر روی دروازه يكديگر ترتي��ب داده بودند، ذوب 
آهن صاحب يك كرنر شد. توپی كه به روی دروازه سانتر شده 
بود را بياتی نيا با س��ينه خود در داخل محوطه جريمه به قاسم 
حدادی فر رساند. اين بازيكن توپ را شوت زد كه با برخورد به 
پای محسن مس��لمان، وارد دروازه ميزبان شد و به اين ترتيب 
بازی به تس��اوی كشيده ش��د. در دقيقه 58 خلعتبری باز هم 
گل زد ت��ا بار ديگر پرس��پوليس از حريف��ش پيش بيفتد. اين 
ب��ار هم علی عس��گر در ميانه زمين صاحب توپ ش��د ولی اين 
بار بالفاصله توپ را به خلعتبری سپرد. مهاجم پرسپوليس كه 

در عم��ق دفاع حريف حركت كرده بود، به محض دريافت توپ 
بدون معطلی آن را به صورت زمينی به گوش��ه مخالف دروازه 
ذوب آهن هدايت كرد و به اين ترتيب گل دوم تيمش را به ثمر 
رس��اند. بدين ترتيب پرسپوليس در خانه سه امتياز را به دست 
آورد تا عالوه بر اينكه جای اس��تقالل را بگيرد)آبی پوش��ان در 
هفته شانزدهم تيم سوم جدول رده بندی بودند( يكی از تعقيب 

كنندگان تراكتورسازی در صدر جدول باشد. 
قحطی گل در روز نخست

روز نخست از ديدارهای هفته هفدهم پنجشنبه با برگزاری 
3 ديدار به پايان رس��يد و نكته جالب آن بود كه در اين 3 بازی 
حت��ی ي��ك گل هم رد و بدل نش��د. روز پنجش��نبه راه آهن در 
خانه خود متوقف ش��د و فوالد خوزس��تان هم به نتيجه ای بهتر 
از تس��اوی دس��ت نيافت. ديدار تيم های راه  آهن با سايپا و فجر 
سپاسی با فوالد در پايان 90 دقيقه با تساوی بدون گل به پايان 
رسيد. بازی استقالل و سپاهان در اصفهان نيز گلی در بر نداشت.

شکست مدافع عنوان قهرمانی در ليگ برتر كشتی

دایی: از پرسپولیس می روم
س��رمربی تيم فوتبال پرسپوليس گفت: خوشحالم كه مقابل ذوب آهن سه امتياز را 
گرفتيم و در كورس قهرمانی باقی مانديم.علی دايی پس از پيروزی تيمش برابر ذوب آهن 
در نشس��ت خبری اين ديدار اظهار كرد: بازيكنانم برای اين پيروزی خيلی تالش كردند. 
از آن ها تش��كر می كنم و همچنين از هواداران مان تش��كر می كن��م كه در چنين هوايی 
به ورزش��گاه آمدند. اما متاس��فم كه در اوايل بازی كه در حال گرم كردن بوديم عده ای 
تماشاگر نما به دستيارانم توهين كردند كه قطعا اين مسئله را پيگيری می كنم كه بفهمم 
از كجا آب می خورد. اگر نتوانم اين مسئله را بفهمم و مسئوالن باشگاه نخواهند اين مسئله 
را پيگيری كنند، در اين باش��گاه نمی مانم. انگار آقايان تازه يادشان افتاده كه دستيار من 

قبال استقاللی بوده است. اگر اين مسئله حل نشود در پرسپوليس نمی مانم.
اولین گل جباری برای االهلی

رقابت های ليگ س��تارگان قطر با برگزاری چند ديدار ادامه يافت كه طی آن 
تيم االهلی با درخشش مجتبی جباری توانست الجيش را با نتيجه 3 بر 2 شكست 
دهد.در اين ديدار مجتبی جباری هافبك ايرانی االهلی در اين ديدار موفق ش��د 
گل دوم تيمش را به ثمر برساند تا تيمش سه امتياز اين مسابقه را به دست آورد.

درخواست ایتالیا برای بازی با ایران
نبی دبيركل فدراسيون فوتبال از پيشنهاد رسمی فدراسيون غنا برای بازی دوستانه 
خبر داد و اظهار داش��ت:غنا برای برگزاری بازی دوس��تانه با تيم ملی پيشنهاد رسمی 
مطرح كرده اس��ت. وی افزود: از طريق واسطه ها فدراسيون ايتاليا هم خواهان برگزاری 
بازی دوستانه با ايران شده به شرط اينكه در مراسم قرعه كشی با ايران همگروه نشود.

پول هایی که فیفا به ایران می دهد
تيم ملی ايران با حضور در جام جهانی 2014، 8 ميليون دالر غير از هزينه 

آماده سازی از فيفا دريافت خواهد كرد.

فص�ل جدي�د رقابت های لي�گ برتر و دس�ته اول 
جودوی باشگاه های کشور با انجام 10 مبارزه آغاز شد.

اي��ن دوره از مس��ابقات در حضور رئي��س و نايب رئيس 
فدراس��يون و اعضای كادرفنی تيم های ملی در س��الن شهيد 
افراسيابی برگزار شد. در ليگ  برتر دانشگاه آزاد به دليل آماده 
نبودن شرايط درخواس��ت تعويق بازی های خود را داشت كه 

با موافقت س��ازمان ليگ، بازی های اي��ن تيم به زمان ديگری 
موكول ش��د، اما پااليش گاز ايالم در يك بازی برتر 6 بر صفر 
از سد نفت مسجد سليمان گذشت. پاس ثامن الحجج 5 بر 2 
مقابل نيروی زمينی ارتش صاحب پيروزی شد. نيروی زمينی 
در دومين ديدار هم مقابل موسس��ه مالی اعتباری ميزان 3 بر 

يك بازنده ميدان را ترک كرد.
هفته هفتم ليگ برتر با پيروزی دشوار مهرام برابر افرا و نخستين برد نيروی زمينی به پايان رسيد.

هفته هفتم ليگ برتر بسكتبال با پيروزی دشوار مهرام برابر افرا خليج فارس به پايان رسيد. در آخرين ديدار از هفته هفتم ليگ 
برتر دو تيم مهرام و افرا خليج فارس در سالن بسكتبال آزادی به مصاف هم رفتند كه در پايان مهرام توانست 73 بر 57 حريفش 
را شكست دهد و در صدرجدول بماند. در ديگر ديدار اين هفته پتروشيمی 95 بر 64 صنايع ماهشهر را مغلوب كرد و ذوب آهن 
نيز در زنجان به مصاف همياری اين ش��هر رفت و با نتيجه 70 بر 54 به پيروزی رس��يد. نيروی زمينی نيز در اين هفته ميزبان 
شهرداری گرگان بود و نخستين بردش در رقابت ها را جشن گرفت. نتايج كامل مسابقات به اين شرح است: *نيروی زمينی تهران 
71 - شهرداری گرگان 69 *پتروشيمی بندرامام 95 - صنايع پتروشيمی 64 *استقالل زرين قشم 69 - دانشگاه آزاد تهران 77 
*ف��والد هف��ت الماس قزوين 67 - فوالد ماهان 57 *همياری زنجان 54 - ذوب آهن اصفهان 70 *افرا خليج فارس 57 - مهرام 

تهران 73. با نتايجی كه در اين هفته به دست آمد مهرام همچنان به صدرنشينی خود ادامه داد. 

تداوم صدرنشینی مهرام در لیگ برتر بسکتبال

وزير ورزش و جوانان روز گذشته با تعدادی از پيشکسوتان ورزش ديدار کرد. 
محمود گودرزی در اين ديدار از خاطرات با پيشكسوتان، سوابق و ركوردهای آنها سخن گفت و اظهار داشت: در اتاق من 
به روی ش��ما پيشكس��وتان كه از مفاخر بزرگ ورزش هستيد باز است. رسيدگی به شما از دغدغه اصلی من است. در گذشته 
پيراهن تيم ملی برای قهرمانی ارزش های بيشتری داشت اما اآلن چيز ديگری است. اعتقاد دارم احترام به بزرگان بايد حرف 
اول را بزند، بزرگانی كه زندگی خود را وقف ورزش كرده اند و حاال فراموش ش��ده اند. عبداهلل موحد )پيشكس��وت كش��تی(، 
طالقانی )سرپرست فدراسيون باستانی(، محمد نصيری )پيشكسوت وزنه برداری(، نصراهلل دهنوی، عباس زندی، جعفر كاشانی 
)از پيشكس��وتان فوتبال(، تيمور غياثی )پيشكس��وت دوو ميدانی(، موسی امينی، بيژن زرنگار، خسرو امينی و جواد رفوگر در 

اين جلسه حضور داشتند.

ديدار وزير با پيشکسوتان ورزش

استاد بزرگ شطرنج ايران عنوان قهرمانی کشور را از آن خود کرد. 
مس��ابقات ش��طرنج قهرمانی كشور در يازده دور به روش سوئيسی و به ميزبانی تبريز برگزار شد. در اين رقابت ها 35 شطرنج 
باز از 13 اس��تان حضور داش��تند كه در پايان احسان قائم مقامی با كسب هش��ت امتياز قهرمان ايران شد. سيد خليل موسوی ، 
اس��تاد فيده ايران با 7.5 امتياز عنوان نايب قهرمانی را به دس��ت آورد. اصغر گلی زاده ، اس��تاد بزرگ ايران با 7.5 امتياز به مقام 
س��ومی رس��يد.  اميد نوروزی و همايون توفيقی )استاد بزرگ ايران( نيز هر كدام با كسب 7.5 امتياز به ترتيب در رده های چهارم 

و پنجم قرار گرفتند. 

قهرمانی استاد بزرگ شطرنج ایران

پيروزی مدعيان در فصل جديد ليگ جودو 

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

11796225141132. تراکتورسازي

2179532415932. نفت تهران

317944158730. پرسپولیس

4178632014629. استقالل

5178542219329. فوالد

6176831711626. سپاهان

7177462118324. ملوان انزلی

124-8176651415. سايپا

9175752121021. داماش گیالن

321-10175661922. استقالل خوزستان

218-11174671921. گسترش فوالد

416-12174492024. صباي قم

614-13173591420. راه آهن 

1114-14173591425. ذوب آهن

1214-15173591123. فجر سپاسي

613-161711061319. مس کرمان

شهركرد-خبرنگار كيهان:
رئيس ديوان عدالت اداری کش�ور گفت: مدير هر 
اداره ای که رای صادر شده اين ديوان را اجرا نکند از 

خدمت منفصل می شود.
حجت االسالم والمسلمين محمدجعفر منتظری كه در 
حاشيه آئين افتتاح نمايندگی ديوان عدالت اداری در استان 
چهارمح��ال و بختياری با خبرنگار كيهان گفت وگو می كرد 
افزود: آرای قطعی كه از سوی ديوان عدالت اداری در مورد 
پرونده های حقيقی و حقوقی صادر می شوند، بايد اجرا شوند.

وی اضاف��ه كرد: هر مدير دس��تگاه اداری و اجرايی كه 
رای ديوان عدالت اداری را اجرا نكند ابتدا به او اخطار داده 
می ش��ود و اگر اجرا نكرد برابر ب��ا ضوابط قانونی از خدمت 

منفصل خواهد شد.
منتظری گفت: در هر ماه حدود 10 هزار پرونده شكايات 
و درخواست های مردم برای رسيدگی و صدور رای از سراسر 
كش��ور به ديوان عدالت اداری ارسال می شود كه اين رقم از 

ابتدای سال جاری تاكنون 70 هزار پرونده بوده است.
وی ب��ا اظه��ار اين مطلب ك��ه در دو م��اه اخير تعداد 
پرونده های ارس��الی به ديوان كاهش يافته است ادامه داد: 
اميدواري��م دولتمردان و مديران دس��ت اندركار به گونه ای 

با مردم تعامل داشته باشند كه شكايات به حداقل برسد.
منتظری از پاسخ به اين سؤال كه بيشترين شكايات مردم 
مربوط به كدام ادارات و سازمان ها در كشور است خودداری 
كرد و اظهار داشت: دستگاه های اجرايی كه بيشتر مردم به 
آنها مراجعه و خدمت رسانی می كنند طبعا شكايات بيشتری 
هم از آنها صورت می گيرد.وی از راه اندازی دفاتر استانی اين 

ديوان در مراكز استان ها خبر داد.
رئيس ديوان عدالت اداری كشور با اشاره به قرائت تحقيق 
و تفحص از تامين اجتماعی در مجلس شورای اسالمی گفت: 
تخلفات فراوان گزارش شده در پرونده تامين اجتماعی لرزه 

بر تن دلسوزان می اندازد.
منتظ��ری روز پنج ش��نبه در ش��ورای اداری اس��تان 
چهارمحال و بختياری گ��زارش تحقيق و تفحص از تامين 
اجتماعی را به عنوان نشانه ای از وجود مشكل در سالمت نظام 
اداری كشور دانست و گفت: جای تاسف است كه حقوق مردم 
به دليل برخی رابطه ها و اراده مدير ضايع می شود و اين موارد 

در سازمان بازنشستگی كشور نيز همين گونه بوده است.
رئيس ديوان عدالت اداری در سفر به شهركرد با تاسيس 
دفتر نمايندگی اين ديوان در چهارمحال و بختياری حميد 
احمدی را به عنوان مسئول دفتر اين نمايندگی معرفی كرد.

مشهد-خبرنگار كيهان:
رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور 
گفت: س�االنه 3/7 ميليون هکتار از سطح جنگل های 

جهان کاسته می شود.
خداكرم جاللی اظهار داش��ت: طی صد سال گذشته، از 
مجموع 18 ميليون هكتار سطح جنگلهای كشور 4 ميليون 
هكتار كاس��ته شده اس��ت. وی امنيت اكولوژيك را همطراز 
امني��ت غذايی دانس��ت و اف��زود: در حال حاض��ر مجموع 
عرصه های طبيعی كش��ور 135 ميليون هكتار اس��ت، كه از 
اي��ن رقم14/3 ميليون هكتار س��طح جنگلها و 86 ميليون 
هكتار س��طح مراتع و 32 ميليون هكتار نيز سطح بيابانها را 
در برمی گيرد.جاللی با اشاره به اينكه، تنها 10 درصد از بودجه 
تخصيص سال 91 وصول شده است گفت: در اليحه بودجه 
رقم اختصاص يافته به سازمان جنگلها طی سال آينده 180 
ميليارد تومان است، كه بخش عمده ای از اين رقم مربوط به 
بخش آبخيزداری اس��ت.وی ميزان بارندگی در كشور را يك 
س��وم ميانگين جهانی دانست و اظهار داشت: مجموع اعتبار 
مورد نياز تمامی بخش��های اين سازمان هزار ميليارد تومان 
است، كه با توجه به محدوديت بودجه با افزايش بهره وری و 
مشاركت های مردمی بايد نهايت استفاده را از منابع موجود 

رئيس سازمان جنگل ها و مراتع:
ساالنه 3/7 ميليون هکتار از سطح 
جنگل های جهان كاسته می شود

رئيس ديوان عدالت اداری:

مديرانی كه رای ديوان عدالت اداری را اجرا نکنند
 از خدمت منفصل می شوند

اردبيل - خبرنگار كيهان:
پيكر شهيد مهدی مرادی با حضور گسترده مردم اردبيل تشييع شد. 
س��توان يكم پاس��دار مهدی مرادی در مقابله با گروه های ضدانقالب 
در منطقه  ش��مال غرب كشور به درجه رفيع شهادت نائل آمد.پيكر اين 
شهيد دالور با حضور گسترده مردم واليتمدار و حسينی اردبيل و جمعی 
از مسئولين، تشييع و در گلزار شهدای بهشت فاطمه به خاک سپرده شد.

درگذشت پيرترين زن ايران
ش��هربابك - فارس:  بی بی ش��هربانو فاتحی چنار پيرترين زن ايران با 
دارا بودن بيش از 120 س��ال س��ن و داش��تن بيش از 200 فروند، نوه، 
نتيجه و نبيره به علت كهولت سن در شهربابك درگذشت.وی گفته بود، 
20 س��ال است كه نزد هيچ پزشكی نرفته است.گفتنی است، اين بانوی 
شهربابكی خبرنگاران را برای انجام مصاحبه ای ديگر دعوت كرده بود، اما 

به ديار باقی شتافت.
بهبود وضعيت درمان

كرمان - باشگاه خبرنگاران: رئيس سازمان غذا و داروی كشور گفت: 
با اقدامات صورت گرفته از سوی دولت به وضعيت مناسب تری در زمينه 
درمان و دارو دست يافته ايم.رسول ديناروند در همايش سراسری جامعه 
داروس��ازان در كرمان، افزود: در سه ماه اخير سعی شد با نظارت صحيح 

بر قيمت دارو، دسترسی مردم به دارو راحت و هموار شود.
معرفی مديران به دادگاه

خرم آب��اد - خبرن��گار كيهان: حدود 500 ال��ی 600 نفر از مديران و 
كاركنان س��ازمان تامين اجتماعی كش��ور در ارتباط با گزارش تحقيق و 

تفحص مجلس به دادگاه معرفی شدند.
نماينده مردم لرستان و سخنگوی كميسيون اجتماعی مجلس افزود: 
ش��عبه ويژه ای در قوه قضائيه برای رس��يدگی فوق العاده به اتهامات اين 

افراد تشكيل شده است.
ايرج عبدی گفت: گزارش تحقيق و تفحص از  سازمان تامين اجتماعی 

برای اقدام قانونی در مورد متهمان به مرجع قضايی ارسال شده است.
پرداخت مطالبات چايکاران

الهيجان - فارس: رئيس اتحاديه چايكاران كشور از پرداخت باقی مانده 
مطالبات چايكاران به زودی خبر داد و گفت: مبلغ 9 ميليارد تومان مطالبات 
چايكاران شمال كشور تامين اعتبار شده است.وی با بيان اينكه امسال از 
مجموع 80 هزار تن برگ سبز چای خريداری شده از چايكاران 18 هزار 
تن چای خشك استحصال شده است، خاطرنشان كرد:  ساالنه بين 80 تا 
100 هزار تن چای قاچاق به صورت قانونی و غير قانونی وارد كشور می شود.
هوس��می مصرف س��االنه چای كش��ور را 125 هزار تن اعالم كرد و 

يادآورشد: مصرف سرانه هر خانوار 1/5 كيلوگرم است.
اختراع ميکروسکوپ تک لنزی

تبري��ز - ف��ارس: مخترع بس��يجی، برای نخس��تين ب��ار در جهان، 
ميكروسكوپ تك  لنز را طراحی و اختراع كرد، اين ميكروسكوپ آسان ترين 
و قابل حمل ترين ميكروسكوپ در جهان بوده كه 35 درصد قويتر از نوع 
معمولی آن است. روح اهلل شريفی مخترع بسيجی، تصاوير دقيق، ضد ضربه 
و قاب��ل تغيير بودن در محيط های نوری را از مزايای اين ميكروس��كوپ 
برشمرد و گفت: دانشجويان و پژوهشگران علوم پزشكی، پايه، زيستی و 

كشاورزی می توانند از آن استفاده كنند.

تشييع پيکر شهيد

خرم آباد- خبرنگار كيهان:
چهار وزير برای پاسخگويی به مشکالت حوزه مسئوليت شان 

به مجلس فراخوانده شده اند. 
نماينده مردم خرم آباد در مجلس و سخنگوی كميسيون اجتماعی 
مجل��س افزود: در اين رابطه س��ؤال هايی از وزيران كار، تعاون و رفاه 
اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزی و اقتصاد به منظور 
پاسخ به سؤال هايی در مورد عملكردشان به مجلس فراخوانده شده اند.
اي��رج عبدی گفت: وزي��ر كار، تعاون و رفاه اجتماعی در ارتباط با 
معضل اش��تغال اس��تان هايی كه آمار بيكاری باالست، وزير صنعت، 
مع��دن و تجارت به خاطر ع��دم اجرای مصوبات دولت در لرس��تان 
كه اين مصوبات از حيطه اختيارات مدير اس��تانی خارج است، جهاد 
كش��اورزی به خاطر عدم پرداخت خسارت كشاورزان شهرستان های 
چگنی و كوهدشت، وزير اقتصاد به علت عدم تامين نقدينگی اجرای 
بيمه همگانی به مجلس احضار شده اند كه برای پاسخگويی در مجلس 
حاضر می شوند.نماينده مجلس گفت: رئيسان بانك های عامل پرداخت 
تسهيالت اشتغالزايی و سازمان های متولی اشتغالزايی نيز به مجلس 

احضار شده اند.
عبدی با بيان اين مطلب كه تخصيص 10 درصد اعتبارات صندوق 
توسعه ملی برای اشتغالزايی به استانها و روستاهای محروم مصوب شده 
اس��ت، افزود: با پيگيری های به عمل آمده اعتبارات دانشكده محيط 
زيس��ت لرستان از بودجه امسال تخصيص می يابد و اين مركز دارای 
رديف ملی می شود.نماينده مجلس گفت: در مورد عدم اجرای قانون 
مبن��ی بر تخليه اطراف قلعه فلك االفالک ب��ه دكتر الريجانی رئيس 

مجلس نامه نوشته و خواستار اجرای قانون شده ام.
عبدی اعالم كرد: در نامه ای به نوبخت، اجرای ماده 180 مبنی بر 
تخصيص 5 درصد اعتبارات به استان های محروم را خواستار شده ام كه 
ايشان قول داده است اين مبلغ امسال به لرستان تخصيص داده شود.

نماينده مردم خرم آباد در مجلس:
4 وزیر به مجلس فراخوانده شدند

اصفهان - خبرنگار كيهان: 
معاون وزي�ر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه تاکنون 
يکصد هزار کيلومتر مربع اکتش�اف معدنی در کش�ور صورت 
گرفته اس�ت،  گف�ت: در آينده نزديک اين رق�م به 200 هزار 

کيلومتر مربع خواهد رسيد.
»مهدی كرباسيان« روز پنجشنبه در آيين معارفه بهرام سبحانی 
مديرعام��ل جديد فوالد مباركه اصفهان با تاكيد بر اينكه ايران منابع 
غنی زيادی در حوزه انرژی و معدن دارد، گفت: 68 نوع ماده معدنی 
در كشور تاكنون شناسايی شده و هنوز در اين حوزه به ظرفيت كامل 
نرسيده ايم.كرباسيان اظهار كرد: س��رمايه گذاری الزم برای مشخص 

شدن ميزان اصلی ذخائر معدنی كشور بايد صورت گيرد.
مع��اون وزي��ر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به پ��روژه فوالد 
سپيددشت )در استان چهارمحال و بختياری( گفت: اين پروژه تاكنون 
70 درصد پيش��رفت فيزيكی داشته است.وی با بيان اينكه اين طرح 
صنعتی تا نيمه دوم س��ال آينده افتتاح می شود، ظرفيت توليد آن را 

800 هزار تا يك ميليون تن فوالد اعالم كرد.
وی همچنين از مديرعامل جديد ش��ركت فوالد مباركه خواست 
تا طرح های توس��عه ای اين شركت را سريعتر انجام دهد و همچنين 
سرمايه گذاری الزم در بخش توسعه را اولويت برنامه های خود قرار دهد.
وی گفت: پيشنهاد داديم از منابع صندوق توسعه ملی رقمی در 
قال��ب وام برای افزايش يك تا 2 برابری س��رمايه  بخش خصوصی به 

صنايع معدنی اختصاص يابد.
به گزارش خبرنگار ما، در آئين تكريم و معارفه مديرعامل مجتمع 
فوالد مباركه اصفهان، دكتر محمدمسعود سميعی نژاد مديرعامل سابق 
به علت عدم برگزاری اين مراسم در كارخانه حضور نيافت و غايب بود!

مهدی کرباسيان:
عرصه اکتشافات معدنی کشور 

به 200 هزار کیلومتر مربع افزایش می یابد

 لحظه به ثمر رسيدن 
گل دوم پرسپوليس به 

ذوب آهن

مراسم قرعه کشی رقابت های جام جهانی فوتبال برگزار شد و 32 تيم 
حاضر در اين رقابت ها در ش�رايطی حريفان خود را شناختند که تيم ملی 
ايران در گروه F اين رقابتها با تيم های آرژانتين، نيجريه و بوسنی همگروه 

شد.
در حالی كه كمتر از ش��ش ماه تا آغاز بيستمين دوره رقابت های جام جهانی 
باقی مانده ديش��ب آيين قرعه كش��ی رقابت های جام جهانی برگزار شد و 32 تيم 

حاضر در اين رقابت ها حريفان خود را شناختند.
نكته جالب اين گروه بندی حضور چهار تيم پر قدرت اروگوئه، ايتاليا، انگليس 
و كاستاريكا در گروه D است. اما ايران پس از يك دوره غيبت در رقابت های جام 
جهانی در اين دوره از رقابت ها با تيم های آرژانتين، نيجريه و بوس��نی قرار گرفته 
اس��ت تا خط دفاعی ايران به دنبال مصاف با ليونل مسی و هم تيمی هايش باشد.

گروه بندی رقابت های جام جهانی به اين شرح است:
*گ��روه A...........................................................................برزي��ل، كام��رون، مكزي��ك، 

كرواسی
*گروه B................................................................................. اسپانيا، شيلی، استراليا، هلند
*گروه C ...........................................................................كلمبيا، ساحل عاج، ژاپن، يونان
*گروه D...................................................................... اروگوئه، كاستاريكا، ايتاليا، انگليس
*گروه E .....................................................................سوئيس، اكوادور، هندوراس، فرانسه
*گروه F .............................................................................آرژانتين، نيجريه، ايران، بوسنی
*گروه G ......................................................................................آلمان، غنا، آمريكا، پرتغال
*گروه H ......................................................................بلژيك، الجزاير، كره جنوبی، روسيه

برنامه بازی های تيم ملی ايران 
تي��م ملی فوتب��ال ايران در نخس��تين ديدار خود در ج��ام جهانی 26 خرداد 
به مصاف نيجريه می رود.پس از انجام قرعه كش��ی رقابت های جام جهانی بيس��تم 
برنامه اين رقابت ها نيز اعالم ش��د و به اين ترتيب تي��م ايران زمان بازی های خود 
را نيز ش��ناخت.ايران كه در گروه چهار رقابت ها بايد با تيم های آرژانتين، نيجريه و 
بوس��نی روبه رو شود بايد در روز نخست 16 ژوئن )26 خرداد( در شهر كوريتيبا و 
در ورزشگاه دا بايكسادا به مصاف تيم ملی نيجريه برود.5 روز بعد)31 خرداد( ايران 
در ورزش��گاه استاديو مينيرو ش��هر بلوهوريزونته به مصاف آرژانتين خواهد رفت و 
سرانجام بازی آخر ايران نيز 25 ژوئن )4 تير( در شهر سالوادور و ورزشگاه فونته نوا 
برابر بوسنی خواهد بود.همچنين تيم ملی برزيل روز پنج شنبه 22 خرداد 93 در 

ديدار افتتاحيه جام جهانی به مصاف كرواسی خواهد رفت.

گروه بندی کامل جام جهانی 2014
ايران با آرژانتين ، نيجريه و بوسنی 

همگروه شد


