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فرصت عرض اندام برای تیم های ناشناخته فراهم شد

داغشدنتنورجامحذفیباحضورتیمهایلیگبرتری
سرویس ورزشی-

جذابی�ت بیس�ت و هفتمی�ن دوره مس�ابقات فوتبال 
جام حذف�ی از امروز با ورود لیگ برتری  ها به این رقابت ها 
افزای�ش می یابد و هم�ه منتظر آغاز ش�گفتی در این جام 

هستند. 
مرحل��ه یک ش��انزدهم نهای��ی رقابتهای فوتب��ال جام حذفی 
باش��گاه های کشور طی امروز و فردا)جمعه( و شنبه هفته آینده با 
برگزاری 16 دیدار پیگیری می شود که حضور تیم های لیگ برتری 
در این مرحله از رقابتها، باعث افزایش جذابیت آن می شود. با توجه 
به اینکه احتمال حذف تیم های لیگ برتری در این مسابقات وجود 
دارد، باید منتظر اتفاقات جالب از این مرحله از رقابت ها بود، جامی 
که تاکنون 26 دوره آن سپری شده و همه به فکر باز پس گرفتن 
جام از تراکتورسازی هستند. در این بین استقالل برای رسیدن به 
آس��یا و تداوم صدرنشینی اش در جدول قهرمانان ادوار جام حذفی 
و پرس��پولیس برای رس��یدن به رقیب دیرینه  تهرانی اش و تثبیت 
جایگاه حمید درخش��ان، به موفقیت در این جام بیش از تیم های 
دیگر نیاز دارند. س��پاهان هم برای نزدیک ش��دن به سرخابی های 
پایتخت و بازگشت دوباره به آسیا، در اندیشه فتح جام این رقابت ها 
است. در زیر اشاره ای کوتاه به دیدارهای مهم این مرحله می شود.

پرسپولیس تهران و حریفی ناشناخته از بوشهر
حمید درخش��ان که 4 بازی پر فراز و نشیب را با پرسپولیس 
پیگیری کرد، با برگزاری اردوی آماده س��ازی در کیش، سعی کرد 
تیم��ش را از نظر فنی و بدن��ی به وضعیت مدنظرش نزدیک کند. 
در این بین دیدار با تیم دسته دومی کارگر بنه گز بوشهر، فرصتی 
مناسب برای رسیدن پرسپولیس به شرایط مطلوب جهت حضور 
موفق در ادامه لیگ برتر است.پرسپولیسی  ها اگر با قدرت به میدان 

بروند و به پیروزی پرگل در این دیدار برسند، می توانند با آرامش 
روحی و فنی خود را برای دیدار با س��ایپا در هفته دوازدهم لیگ 
برتر آم��اده کنند اما ناکامی در این بازی، روزهای بدتری را پیش 

روی پرسپولیسی  ها قرار می دهد.
میزبانی 4 تیم و میهمانی 3 تیم لیگ برتری

در س��ایر دیدارهای روز پنجش��نبه، گسترش فوالد نخستین 
بازی رس��می خود با هدایت فراز کمالوند را مقابل ش��هدای ارتش 
اصفهان برگزار می کند. سایپا روز سختی را در زمین کیان بختیاری 
شهرکرد پیش رو دارد زیرا ممکن است در آن شهر با مشکلی به نام 
زمین نامناسب روبرو شود. صبای قم هم به اردبیل می رود تا برابر 

تیم شهرداری به میدان برود، تیمی که این روز ها عملکرد خوبی در 
دسته اول دارد. صنعتی خوزستان هم در شیراز مقابل فجرسپاسی 
ب��ه می��دان می رود، تیمی که لیگ دس��ته اول را ب��ا دو نتیجه نه 
چندان مطلوب آغاز کرده است. راه آهن هم در تهران میزبان پاس 
همدان است، جدال تیم های حمید استیلی و داود مهابادی دیدنی 
خواهد بود. ذوب آهن در اصفهان میزبان تیم دیگر بوش��هری یعنی 
پیام چغادک است. نفت مسجد سلیمان هم در خانه به مصاف تیم 

نیروی زمینی می رود که این بازی هم بسیار جذاب است.
مدافع قهرمانی جمعه به میدان می رود

تراکتورس��ازی تبریز مدافع قهرمانی جام حذفی، روز جمعه 
در خانه میزبان کارون اهواز اس��ت. صدرنش��ین لیگ در این روز 

اخبار کوتاه از فوتبال
نامه به کفاشیان برای روشن شدن ابهامات 

عضو هیئت رئیس��ه فدراس��یون فوتبال گفت:  نام نبی به عنوان دبیرکل 
پس از انتصاب کفاش��یان، توس��ط او به مجمع و هیئت رئیسه برای رسمیت 
بخشیدن به این انتخاب اعالم نشد و این موضوع غیرقانونی بود. فریده شجاعی 
در خصوص نامه محرمانه هیئت رئیس��ه فدراس��یون فوتبال به علی کفاشیان 
گفت:  چون این نامه محرمانه اس��ت خیلی نمی توان به جزئیات آن ورود کرد 
و اجازه هم ندارم در این مورد صحبت کنم. وی در مورد اینکه گفته می ش��ود 
در خصوص دبیرکلی مهدی محمدنبی و نایب رئیس��ی هادی آیت اللهی نیز در 
این نامه س��ؤاالتی از کفاش��یان پرسیده شده اس��ت، ادامه داد:  در مورد آقای 
آیت اللهی مش��کل خاصی وجود ندارد و صحبت��ی هم به میان نیامده چون او 
منتخب مجمع بوده است اما در مورد دبیر کلی آقای نبی هم اعتراضی صورت 
نگرفته اس��ت، بلکه این مورد وجود دارد که نام نبی به عنوان دبیرکل پس از 
انتصاب کفاش��یان، توسط او به مجمع و هیئت رئیسه برای رسمیت بخشیدن 
به این انتخاب اعالم نش��د و این موضوع غیرقانون��ی بوده و در این نامه به این 
موضوع ورود ش��ده است. شجاعی در خصوص اینکه چرا جلسه هیئت رئیسه 
برگزار نمی شود، گفت:  پیگیر این موضوع هستیم و طی همین روز ها وضعیت 
مش��خص خواهد شد. رئیس کمیته بانوان فدراسیون فوتبال با بیان اینکه نامه 
محرمانه به کفاش��یان را تمام نفرات هیئت رئیس��ه به جز خود او و آیت الهی 
امضا کرده اند در مورد اینکه چرا فدراس��یون مصوبات هیئت رئیسه را اجرایی 
نمی کند، گفت:  به هر حال این نامه  ای که زده شده به خاطر روشن شدن یک 

سری مسائل این چنینی هم هست. 
قلعه نویی: نگاه ما به فوتبال مریض است 

س��رمربی اس��تقالل با انتقاد از تعطیلی 50 روزه لیگ برتر گفت، در هیچ 
کجای دنیا چنین چیزی دیده نمی شود. امیر قلعه نویی در پاسخ به این سوال 
که آیا تعطیلی لیگ به مدت 20 روز را معقوالنه می داند یا نه، اظهار کرد:  اگر 
چی��زی بگویم علیه من مطلب می زنند اما از ش��ما خواهش می کنم که بروید 
و ببینید آلمان که قهرمان جام جهانی ش��ده اس��ت، 50 روز لیگش را تعطیل 
می کند؟ متاسفانه تا حرف هم بزنم 50 تا قلم علیه من می نویسند. قلعه نویی 
در پاس��خ به این سوال که ناکامی تیم جوانان را چطور ارزیابی می کند، گفت:  
به نظر من در این موارد هیچ گاه یک نفر مقصر نیست. 10 سال پیش گفتم که 
یک دادستانی ورزش می خواهیم. االن تازه به فکر ایجادش افتادند تا زیرساخت 
نداش��ته باش��یم و نگاه علمی نکنیم، هیچ اتفاقی نمی افتد. کجای دنیا 50 روز 
لیگ تعطیل می ش��ود؟ من گاهی اوقات لیگ عربس��تان را نگاه می کنم. وقتی 
که الهالل و االتحاد بازی دارند، تیم امیدهایشان هم بازی می کنند و تلویزیون 
آن را پخش می کند. من دربی امید ها را دیدم و واقعا تاسف خوردم. البته آقای 
دوس��تی مهر در این میان مقصر نیس��ت. ش��ما نگاه کنید ما یک ورزشگاه در 
حد آزادی نداریم. عده ای الکی می خواهند علی دوس��تی مهر را محاکمه کنند. 

متاسفانه نگاه ما به فوتبال مریض است. 
افشارزاده:  سفر استقالل به آمریکا لغو شد

مدیرعام��ل اس��تقالل می گوید به دلی��ل همزمانی با لیگ برت��ر، اردوی 
آبی پوش��ان در آمریکا لغو شده است. بهرام افشارزاده با بیان این مطلب اظهار 
کرد:  به دلیل همزمانی دعوت از ما برای سفر به آمریکا با بازی های لیگ برتر، 
حضورمان در آمریکا لغو شد. برنامه داشتیم که اگر امکانش باشد، این اردو را 
در بهار برگزار کنیم اما میزبان ما این مسئله را نپذیرفت تا به دلیل همزمانی 

با بازی های لیگ برتر، این سفر را لغو کنیم. 
جلوگیری از ورود دوربین های صداوسیما به ورزشگاه  ها 
عل��ی کفاش��یان در نامه ای به مهدی تاج از وی خواس��ت در صورت عدم 
توافق صداوس��یما با فدراس��یون فوتبال به دوربین های تلویزیونی اجازه ورود 
به ورزش��گاه  ها را ندهد. در بخشی از از نامه کفاشیان به تاج آمده است»ضمن 
عذرخواهی از عموم مردم و عالقمندان به فوتبال یادآور می شود در مسیر توافق 
و احقاق حقوق باشگاه  ها و فوتبال کشور نهایت همراهی و تعامل با صدا و سیما 
انجام ش��ده اس��ت اما از آنجایی که هیچ گونه توافق و همکاری صورت نگرفته 

است مجبور به اجرای این تصمیمات هستیم«. 
پوالدی سرانجام به الشحانیه پیوست

باش��گاه الش��حانیه قطر با مهرداد پوالدی به توافق نهایی رس��ید و با این 
ملی پوش ایرانی قرارداد امضا کرد. مدافع س��ابق پرس��پولیس بعد از مس��عود 
شجاعی، دومین بازیکن ایرانی الشحانیه به شمار می رود. قرارداد پوالدی با این 
تیم قطری یک س��اله اس��ت و او جانشین سزار برزیلی در این تیم قطری شد. 
فیصل امین، س��خنگوی این باشگاه قطری گفت که کارت بازی پوالدی آماده 

شده است و او می تواند در دیدارهای آینده تیمش را همراهی کند.

اعزام 4 هزار مبلغ در ماه محرم
به سراسر کشور

نماینده مجلس:
واردات بی رویه کاال 

بخش صنعت را تضعیف کرده است

معاون وزیر راه و شهرسازی:
کمیسیون ماده 100 منبع درآمدزایی 

شهرداری ها شده است

روزهای دشوار وزنه برداری 
در آستانه مسابقات کسب سهمیه المپیک

تیم ملی وزنه برداری ای�ران با وجود مصدومان فراوانی 
که در ترکیب این تیم دیده می ش�ود، روزهای بالتکلیفی را 

سپری می کند.
دور جدید تمرینات تیم ملی وزنه برداری با حضور 8 ملی پوش 
از شنبه گذشته در سالن تمرین مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. 
مجید عسکری، رسول تقیان، کیانوش رستمی، محمدرضا براری، 
کیا قدمی، محسن بهرام زاده، علیرضا سلیمانی و بهداد سلیمی وزنه 
بردارانی هس��تند که با حضور در اردوی تیم ملی، تمرینات خود را 
برای حضور در رقابتهای جهانی آغاز کردند که در این میان علیرضا 
س��لیمانی، قهرمان نوجوانان آس��یا و دارنده م��دال نقره رقابتهای 
جهانی نوجوانان در سال 2013 هم با صالحدید کادر فنی به جمع 
نفرات ملی پوش دعوت ش��د تا تعداد نفرات حاضر در اردو به اندازه 
یک تیم بش��ود!  در این میان ام��ا اتفاقاتی طی چند هفته اخیر و 
در روزهای منتهی به بازی های آس��یایی رخ داد که باعث ش��د تا 
تیم ملی وزنه برداری نتواند آن طور که باید و ش��اید در بازی های 
آسیایی نتیجه الزم را کسب کند. ابتدای به امر بهادر موالیی در روز 
رکوردگیری از ناحیه زانو به شدت مصدوم شد و با وضعیتی وخیم 
ب��ه اینچئون رفت. وضعیت او به اندازه ای نا امید کننده بود که پس 

از بازگشت مجبور است با عمل جراحی 9 ماه از میادین دور باشد.
سپس محمدرضا براری مصدوم شد و رقابت های جهانی را از دست 
داد. از اردوی تیم ملی خبر می رسد که جابر بهروزی نیز به خاطر 
مش��کالت قلبی باید برای همیشه با پوالد سرد خداحافظی کند و 
احتمال کمی برای اعزام این وزنه بردار به رقابت های قهرمانی جهان 
که مرحله اول توزیع کسب سهمیه المپیک 2016 ریو است، وجود 
دارد و از س��وی دیگر هم نواب نصیرش��الل که با ناامیدی تمام به 
اینچئون اعزام شد به همراه مرتضی رضاییان، به دالیل نامشخص 
از دیگر غایبان اردوی تیم ملی هستند. رقابت های جهانی قزاقستان 
که نخستین مرحله انتخابی المپیک 2016 ریودوژانیرو به حساب 
می آید از روز 17 آبان ماه در آلماتی آغاز خواهد شد و این در حالی 
است که وزنه برداری در آستانه این رقابت  ها روزهای سرد و تلخی 
را س��پری می کند. از یک سو کس��ب نتایج نامناسب در بازی های 
آس��یایی که به هیچ وجه توقعات مسئوالن عالی ورزش را برآورده 
نکرد تا فشار زیادی بر شانه های رضازاده باشد تا غایبان پرتعدادی 
که در اردوی تیم ملی دیده می شوند؛ همه و همه باعث شده تا از 
رش��ته ای که از آن همواره به عنوان امید کسب مدال در بازی های 

آسیایی و المپیک یاد می شود این روز ها تقریباً نا امید شویم.

چهار هزار مبلغ در محرم امسال به سراسر کشور اعزام می شوند.
مدیر کل اعزام مبلغ سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: این سازمان ساالنه 

در شش مرحله مبلغان را به سراسر کشور اعزام می کند.
حجت االسالم شعبانی دهه محرم را به عنوان یکی از مهم ترین ایام تبلیغی 
اعزام مبلغ دانست و گفت: برپایی برنامه های فرهنگی و برگزاری حلقه های 
معرفتی با عنوان »خیمه های معرفت« و مش��اوره و پاسخگویی به شبهات 

دینی و اعتقادی از اهداف اعزام مبلغان است.
وی از برگزاری دوره های کوتاه مدت در مناسبت های تبلیغی و دوره های 
بلندمدت در طی سال خبر داد و گفت: هم اکنون دوره های بلندمدت مشاوره، 
آش��نایی با تاریخ اس��الم، ارتباط با کودک و نوجوان، سبک زندگی اسالمی 

برای مبلغان برگزار می شود.

عضو کمیس�یون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس�المی گفت: واردات بی رویه محصوالت مشابه تولیدی در کشور، 

تولید کاالهای داخلی را با مشکل روبرو کرده است.
به گزارش ایرنا، محمد اس��ماعیلی در مراسم تجلیل از واحدهای کیفی 
استان زنجان افزود: با وجود تولید کاالی با کیفیت مشابه خارجی در ایران، 
روند استفاده از کاالهای خارجی در کشور نگران کننده است و کسی پاسخگو 
نیست. وی یادآور شد: واحدهای تولیدی و صنعتی کشور به حمایت جدی نیاز 
دارند و واردات بی رویه کاالها، تولیدکنندگان و بخش صنعت را تضعیف کرده 
است. اسماعیلی تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنایع کشور به 
صورت نیمه کاره و با توان حداقلی خود فعالیت می کنند و عدم حمایت های 
الزم عالوه بر تش��دید مشکالت، مانعی مهم در تحقق سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و اشتغالزایی برای جویندگان کار است. وی ابراز کرد: دولت توان 
احداث کارخانه های جدید را ندارد اما می توان با تزریق منابع و حمایت های 
کافی از صنایع نیمه فعال زمینه کسب و کار و رونق اقتصادی بیشتر را در 
کش��ور فراهم کرد. نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسالمی 
ب��ا انتق��اد از اینکه کاالهای خارجی با کیفیت پایین در محافل و همایش ها 
بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد، خواستار ترویج استفاده از کاالهای تولید 

داخل و اعمال نظارت های بیشتر در این بخش شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از شهر فروشی شهرداری ها انتقاد 
کرد و گفت: کمیسیون های ماده 100 و 5 به جای اجرای طرح تفضیلی 

منبع تامین درآمد شهرداری ها شده اند.
احمد مجیدی در گفت وگو با خبرنگار تس��نیم در همدان، با اش��اره به 
اینکه امروزه شاهد شهرفروشی توسط شهرداری ها در کشور هستیم، اظهار 
کرد: ش��هرداری ها در کشور با مش��کل درآمدی روبه رو هستند و از راه های 

دیگر این کمبود را جبران می کنند.
وی افزود: هزینه های کالنی برای تهیه طرح های جامع، تفضیلی و هادی 
روس��تایی صورت گرفته تا در زمینه شهرس��ازی و اجرای پروژه ها بهترین 

جانمایی صورت گیرد.
مجیدی با اش��اره به اینکه کمیس��یون های ماده 5 و 100 برای اجرای 
هر چه بهتر طرح های تفصیلی و جامع در استان ها ایجاد شده است، گفت: 
امروز که ش��هرداری ها با مش��کل درآمدزایی و منابع مالی روبه رو هستند از 

این کمیسیون ها برای درآمدزایی استفاده می کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سطح کشور 300 تا 400 
شهرداری با مشکل پرداخت حقوق روبه رو هستند، عنوان کرد: شهرداری ها 
ب��ه درآمد و منابع نیاز دارند تا بتوانند ماموریت های خود را انجام دهند اما 
وقتی این درآمدها تامین نمی شود با فروش شهر و تراکم فروشی به دنبال 

جبران این کمبودها هستند.
مجی��دی اف��زود: دول��ت باید الیح��ه ای تنظیم کند که بر اس��اس آن 
شهرداری ها خودکفا شده و منابع درآمدی خود را افزایش دهند تا کمتر به 

دنبال شهرفروشی بروند.

تاکید فدراسیون دوچرخه سواری بر برخورد با متخلفین

برگزاری همایش ملی مهدویت
ش��یراز- واحد مرکزی خبر: همای��ش ملی مهدویت با عنوان 
»حبل متین« در شیراز آغاز شد. در این همایش 150 نخبه 

فرهنگی دانشگاه های سراسر کشور حضور دارند.
مس��ئول روابط عمومی ش��بکه کانون های مهدویت کش��ور 
هدف از برگزاری این همایش چهار روزه را لزوم ایجاد ارتباط 
ساختاری منظم میان فعاالن و محققان دانشگاهی مهدویت 

و هم افزایی اعالم کرد.
توجه به صنعت خودروسازی

تبری��ز- خبرنگار کیهان: رئیس کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ش��ورای اسالمی گفت: بی توجهی به صنعت خودرو و 
برطرف نکردن نیازها و ایرادات آن س��بب نابودی این صنعت 

خواهد شد.
رض��ا رحمانی تصریح کرد: اس��تراتژی صنعت خودروی ایران 
باید تدوین ش��ود. مردم انتظار دارن��د که برنامه جامعی برای 
این صنعت در کش��ور وجود داشته باشد. وی با بیان اینکه راه 
پیش��رفت اغلب کشورهای جهان از صنعت خودروسازی بوده 
است تاکید کرد: حلقه مفقوده در این صنعت باید شناسایی شود.

برکناری شهردار رشت
رشت- فارس: شهردار رشت در جلسه شورای اسالمی این شهر 
با رای 10 عضو از 15 عضو این شورا از سمت خود برکنار شد.

محمدابراهی��م خلیلی حدود یک س��ال پیش با رای اکثریت 
اعضای شورای شهر رشت به عنوان شهردار این شهر انتخاب 
ش��ده بود و دیروز با رای 10 نفر از آنها با وجود مخالفت های 

صورت گرفته در این زمینه برکنار شد.
خلیلی شصت و سومین شهردار رشت بود که در 14 مهرماه 
سال گذشته در جلسه علنی شورای شهر رشت موفق شد با 11 
رای موافق، سه رای ممتنع و یک رای مخالف کلید ساختمان 

سفید شهرداری رشت را به دست بیاورد.
5 هزار و 600 طرح نیمه تمام آموزشی

بجنورد- ایرنا: معاون پش��تیبانی و توس��عه سازمان نوسازی، 
توس��عه و تجهیز مدارس گفت:  در حال حاضر 5 هزار و 600 
پ��روژه نیمه کاره فضاهای آموزش��ی در نقاط مختلف کش��ور 

وجود دارد.
سیدباقر مس��لمی افزود: طرح احداث هزار و 800 آموزشگاه 
در س��ال گذشته به علت کمبود اعتبارات نیمه کاره بودند که 
امسال یک هزار و 200 طرح آن تکمیل و به بهره برداری رسید.

وی گفت: هم اکنون فضاهای آموزشی زیادی داریم که نیازمند 
نوسازی و تجهیز هستند.

خروج 50 هزار نفر از چرخه کشاورزی
یاسوج- فارس: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: مطالعات این مرکز 
نشان می دهد که در هر سال 50 هزار نفر از چرخه کشاورزی 

خارج می شوند که این موضوع بسیار نگران کننده است.
عباسعلی مطلبی افزود: همین مطالعات نشان می دهند که در 
طول سال تنها 2 ساعت توانستیم بهره برداران بخش کشاورزی 
را آموزش دهیم و از طرفی تنها 3 درصد از دانش آموزان کشور 

در رشته های مرتبط با کشاورزی تحصیل می کنند.
وی ابراز داش��ت: س��ال ها پیش، می بایست اصالح ساختار در 
بخش ه��ای تحقیقاتی و آموزش ص��ورت می گرفت ولی هیچ 
دولتی حاضر به اصالح این ساختار نشد تا اینکه دولت جدید 
چنین کاری را شروع کرد که امید است موجب ارتقای بخش 

کشاورزی شود.

کوتاه از ایران

خواندنی از ورزش ایران
*اردوی مقدماتی تیم ملی کشتی آزاد از روز 4 آبان ماه در خانه کشتی تهران برگزار 
می شود.اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 14 آبان ماه ادامه خواهد داشت 
به ش��رح زیر اس��ت:  یونس سرمستی، سید احمد محمدی، ایمان صادقی، عزت اهلل 
اکبری، حسن یزدانی، پیمان یاراحمدی، محمد مکتب دار، محمدحسین محمدیان، 

علیرضا کریمی، محمدجواد ابراهیمی، عبداهلل قمی و امین طاهری
* سجاد گنج زاده، کاراته کار وزن 84+ کیلوگرم ایران که در بازی های آسیایی 
اینچئون اعتراض ش�دیدی به داور ی  ها داشت احتماال دو سال از حضور در 
مسابقات قاره ای محروم می شود.گفته می شود اتحادیه کاراته آسیا با ارسال 
نامه ای به تمام کش�ورهای عضو اعالم کرد که س�جاد گنج زاده دو س�ال از 
حضور در میادین قاره ای محروم است که البته هیچ یک از مسئوالن داخلی 
پاسخگوی این مسئله نبوده اند و این موضوع را نه تائید کرده اند و نه تکذیب.
*علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی در خصوص تغییرات اعمال شده در نحوه 
برگزاری جام های یادگار امام )ره( و تختی، اظهار کرد: با تصمیم فدراسیون کشتی 
جام یادگار امام )ره( به برگزاری رقابت های آزاد و فرنگی در س��نین پایه اختصاص 
داده شد و در جام تختی نیز شاهد رقابت های آزاد و فرنگی بزرگساالن خواهیم بود. 
فدراسیون کشتی نگاه ویژه ای بر پشتوانه سازی در کشتی دارد به همین جهت جام 

یادگار امام )ره( را اختصاص به سنین پایه دادیم.
* در ادامه کس�ب مدالهای رنگارنگ شمشیربازی قهرمانی امیدهای آسیا 
در فیلیپین، دختران سابریست برای اولین بار در تاریخ این رشته به مدال 
نقره تیمی امیدهای آسیا دست یافتند و تیم اپه پسران به مقام سوم رسید. 
تیم سابر دختران ایران با ترکیب فائزه رفیعی، کیانا باقرزاده، پریماه برزگر 
و نجمه س�ازنچیان و تیم اس�لحه اپه پس�ران با ترکیب محمد اسماعیلی، 
امیر رضا کنعانی، محمد علی کیهانی و محمد حسین جعفری در مسابقات 

امیدهای آسیا حاضر شدند.
*در آستانه فصل جدید لیگ برتر بسکتبال مصطفی هاشمی و باشگاه مهرام دوباره 
به توافق رس��یدند تا در این فصل نیز مهرام یک بار دیگر با سرمربیگری هاش��می به 

میدان برود.

برای اینکه نشان دهد مدعی قهرمانی مجدد در این جام است، به 
فکر پیروزی پرگل مقابل حریف اهوازی اس��ت. پیکان در خانه به 
مصاف بهمن شیراز می رود و پدیده مشهد برای جبران ناکامی اش 
در لیگ، میزبان خونه به خونه س��اری اس��ت. فوالد خوزستان و 
مل��وان هم تیم ه��ای لیگ برتری میهم��ان، در روز دوم از مرحله 
یک ش��انزدهم نهایی جام حذفی هس��تند. فوالد در زمین پارسه 
تهران کار سختی را پیش رو دارد و ملوان هم به مازندران می رود 
تا به مصاف صنعت س��اری برود. برنامه کامل مرحله یک شانزدهم 
نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور به شرح زیر 

است:
پنج شنبه :93/07/24

* گسترش فوالد تبریز - شهدای ارتش اصفهان)ساعت 14( 
* کیان بختیاری شهرکرد - سایپا البرز)ساعت 14( * شهرداری 
اردبیل - صبای قم)س��اعت 14(* فجرسپاس��ی شیراز - صنعتی 
خوزستان)ساعت 14:30( * راه آهن تهران - پاس همدان)ساعت 
14:30( * ذوب آه��ن اصفه��ان - پی��ام چغادک بوشهر)س��اعت 
16:50( * پرس��پولیس ته��ران - کارگ��ر بنه گز بوشهر)س��اعت 
16:50( * نفت مسجدسلیمان - نیروی زمینی تهران)ساعت 17(

جمعه: 93/07/25
* پارس��ه تهران - فوالد خوزس��تان )س��اعت 14( * پدیده 
مشهد - خونه به خونه بابل )ساعت 14( * پیکان تهران - بهمن 
شیراز )ساعت 14:30( * صنعت ساری - ملوان بندرانزلی )ساعت 

14:30( * تراکتورسازی تبریز - کارون اهواز)ساعت 14:30(
شنبه: 93/07/26

* گل گهر سیرجان - سپاهان اصفهان)ساعت 14(* استقالل 
اهواز - نفت تهران)س��اعت 17( * فوالد نوین اهواز - اس��تقالل 

تهران)ساعت 19(

چهار دوچرخه سوار به دلیل درگیری لفظی با سر داور 
از حضور در فعالیت های دوچرخه سواری تعلیق شدند.

با توجه به اتفاقاتی که در لیگ برتر دوچرخه سواری رخ داد و 
درگیری های لفظی که میان برخی از دوچرخه سواران با سرداور 
مس��ابقات پیش آمد، دیروز جلس��ه کمیته  فنی در فدراس��یون 
دوچرخه س��واری تش��کیل شد و پس از بررس��ی فیلم مسابقات 
و ارائه گزارش داوران تصمیم گرفته ش��د چهار دوچرخه س��وار 
خاطی تا برگزاری جلس��ه کمیته  انضباطی تعلیق شوند.محمود 
پراش، حس��نعلی ورپش��تی، علی حقی و س��ید مصطفی سید 
رضایی چهار دوچرخه سواری هستند که تا زمان برگزاری جلسه 
کمیت��ه  انضباطی اجازه حضور در هیچ یک از رویدادهای داخلی 

و خارجی را نخواهند داشت.
خسرو قمری رئیس فدراس��یون دوچرخه سواری کشورمان 

در گفتگو با خبرنگار سرویس ورزشی روزنامه کیهان ضمن اعالم 
خبر فوق گفت: در این جلس��ه تم��ام اعضای کمیته فنی تاکید 
داش��تند که باید با متخلفین برخورد ش��ود چرا که در شان یک 
ورزش��کار ملی پوش نیست که دس��ت به حرکات غیر ورزشی و 
زننده بزند آن هم در جریان مسابقات و جلوی ورزشکاران جوانتر 

که ملی پوشان باتجربه ما را الگوی خود قرار می دهند.
وی در ادامه در خصوص تصمیم گیری در خصوص کادر فنی 
تیم های ملی گفت: قرار شد پس از این جلسه مدیر و سرپرست 
تیم های ملی برای هر رده لیس��ت م��ورد نظر خود را ارائه دهند 
تا تصمیم گیری نهایی طی روزه��ای آینده صورت گیرد. قمری 
حض��ور در تور کش��ور ام��ارات، رقابتهای ورل��د کاپ مکزیک و 
مس��ابقات قهرمانی آس��یا در تایلن��د را مهمتری��ن برنامه های 

روی تیم ملی عنوان کرد. پیش 

رقابت های لیگ برتر والیبال با حضور 14 تیم در دو گروه از روز 18 آبان ماه آغاز می شود.
رقابت های لیگ برتر والیبال با حضور 14 تیم در دو گروه هفت تیمی آغاز می شود. پیش از این قرار بود لیگ برتر از هفت آبان 
ش��روع ش��ود اما به دلیل آماده نبودن همه تیم  ها مسابقات به عقب افتاد. حاال منابع آگاه از احتمال آغاز لیگ برتر از روز 18 آبان 
ماه خبر می دهند.همچنین طبق اساسنامه سازمان لیگ مهلت نقل و انتقاالت بازیکن 15 روز قبل از شروع مسابقات تعیین شده 
اس��ت. یعنی عمال تیم  ها تا روز س��وم آبان فرصت جذب بازیکن دارند.رقابت های لیگ برتر والیبال امسال در دو گروه هفت تیمی 
برگزار خواهد شد. از هر گروه چهار تیم به پلی آف صعود خواهد کرد. براساس مصوبه سازمان لیگ مرحله نیمه نهایی لیگ برتر 
والیبال به صورت متمرکز در سالن 12 هزار نفری آزادی برگزار می شود. این موضوع همچنان مورد اعتراض تیم های شهرستانی 

است.گروه بندی لیگ برتر والیبال به شرح زیر است:
گروه الف:پیکان، میزان خراسان، شهرداری تبریز، شهرداری بوشهر، جواهری گنبد، شهرداری زاهدان و شمس مازندران

گروه ب:متین ورامین، شهرداری ارومیه، نوین کشاورز، آلومینیوم المهدی، سایپا، پارس مهر شیراز و ستاد مشترک نیروهای 
مسلح.

آغاز لیگ برتر والیبال از 18 آبان

 دیدار مدال آوران  بازی های آسیایی با رهبر معظم انقالب
معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان از دیدار مدال آوران هفدهمین دوره بازیهای آسیایی با رهبر 

معظم انقالب خبر داد.
غالمرضا شعبانی بهار معاون توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان صبح دیروز ضمن بیان این خبر اعالم کرد: مدال آوران 
ایران در بازی های آس��یایی اینچئون روز ش��نبه 26 مهر با مقام معظم رهبری دیدار خواهند کرد. ضمنا مراس��م تقدیر از مدال آوران 
بازی های آس��یایی اینچئون نیز روز سه ش��نبه 29 مهر با حضور رئیس جمهور یا معاون اول وی در س��الن همایش های بین المللی 

سازمان صداوسیما برگزار می شود.

حدیث دشت عشق

تاریخ هیچ گاه خاطره س��رو قامتان شهید را بدست فراموشی نخواهد سپرد، زیرا 
که محو یاد این آالله ها از دست دادن هویت شکل گرفته در اعصار مقاومت تاریخی 
ملتی را رقم می زند که شناس��نامه عزت و ایس��تادگی و شرف غیور مردان بی باک و 
مردان مردیس��ت که از سریر ارض به سمت سماء اوج گرفتند و چراغ هدایتی شدند 
برای جویندگان حقیقت، )و با النجم هم یهتدون(  با این ستارگان می شود راه را پیدا 
کرد همانها که از شهد شهادت بوجد آمدند و پیامبران عصر ما لقب گرفتند و بسان 
خضر س��یراب آب بقاء ش��دند و جاودانگی را با رنگ عشق و خون به تصویر کشیدند 

)حنیألکم( گوارایتان باد بهشت و نحن ان شاءاهلل بکم الحقون...

به یاد شهیدان »قربان قره داغی« و »مالک  اوز مچلوئی«
همه می میرند اما شهادت زیباتر است

بخشی از وصیتنامه شهید »قربان قره داغی«:
... امام را دعا کنید و اگر روزی به محضرش شرفیاب شدید 
به نیابت من دست او را ببوسید، بدانید امام خمینی تنها رهبری 
است که می تواند ملل اسالمی را از چنگال اهریمن صفتان شرق 
و غرب رهایی بخشد چرا منافقان و کوردالن به چنین شخصیتی 
که چون خورش��ید در اعماق قلوب مس��تضعفین و خداجویان 

می درخشد نمی پیوندند و از دستوراتش سرپیچی می کنند؟...
بخشی از وصیتنامه شهید »مالک اوز مچلوئی«: 

اگر یک روزی به مرقد با صفای امام حس��ین)ع( رس��یدید 
سالم ما را برسانید و بگوئید کسی هم بود که می خواست بیاید 
و حرم شش گوش��ه و باصفای شما را زیارت کند ولی نتوانست 
... )ج��ان دادند و کرب��ال ندیدند( این را می دان��م که اگر بعد از 

عملیات س��الم و سرخورده برگردم باید بنش��ینم در گوشه ای و فقط گریه کنم و غم 
دوری وصال، س��ختی لحظات و بغض گلویم را روز افزون می کند، آری همه خواهیم 

رفت، اما شهادت زیباتر است.
محمود قره داغی

رئیس س�ازمان بسیج مس�تضعفین با بیان 
اینکه مردم سوریه، عراق و لبنان به اندازه کافی 
نی�روی رزمنده دارن�د و از ما نیرو نمی خواهند، 
گفت: در ص�ورت نیاز صدها هزار رزمنده آماده 
اعزام و نبرد با جریان های تکفیری و تروریست ها 

هستند.
سرتیپ محمدرضا نقدی در گفت وگو با خبرنگار 
ف��ارس در اهواز با بیان اینکه تمام دفاعی که در حال 
حاضر صورت می گیرد، دفاع از قبله اول مس��لمانان و 

همان بیت المقدس اس��ت،  اف��زود: آمریکا همه همت 
خود را به کار گرفته که به نحوی اش��غال فلسطین را 
ادامه دهد و بتواند این جنایات در حق مس��لمانان را 

استمرار دهد.
وی اظهار داش��ت: تمام این دس��ت و پا زدن های 
آمریکا مانند درس��ت ک��ردن داعش و ایجاد جریانات 
تروریستی و تکفیری که در منطقه راه انداخته، همه 
و همه برای این است که چند صباحی بتواند این رژیم 

صهیونیستی منحوس را سرپا نگه دارد.

نقدی تصریح کرد: رژیم صهیونیستی باید بداند که 
آخرین نفس ها را می کشد و بیداری اسالمی به جاهای 
خوبی رسیده است؛ به زودی کشتی آمریکا در منطقه 
عراق و شامات به گل می نشیند و مسلمانان از طریق 

بیداری اسالمی قدس را آزاد خواهند کرد.
وی ادام��ه داد: هم اکن��ون صدها هزار نفر رزمنده 
داوطلب هس��تند که هر جایی در منطقه الزم باشد، 
اعزام ش��وند؛ اما کسی از ما نیرو نخواسته و مردم این 

کشورها نیازی به این رزمندگان ندارند.

سرتیپ نقدی:

صدهاهزاررزمندهبراینبردباتروریستهاآمادهاند
مع�اون آب، خ�اک و صنای�ع وزارت جه�اد 
کش�اورزی از تخصیص اعتبار 13 هزار میلیارد 
ریال�ی برای اج�رای سیس�تم های نوین آبیاری 

کشاورزی در کشور خبر داد.
به گزارش ایرنا، س��یدرحیم س��جادی در حاشیه 
هفتمین نمایشگاه  تکنولوژی در استان البرز به خبرنگار 
ایرنا گفت: این اعتبار صرف احداث ش��بکه های نوین 
آبیاری در سطح 200 هزار هکتار از اراضی کشاورزی 

کشور می شود.
وی یک��ی از دالیل اجرای ای��ن طرح ها را کاهش 
میزان بارندگی ها در کشور دانست و افزود: با این حال 
میزان مصرف آب برای تولیدات کشاورزی در ایران دو 
برابر اروپاست، لذا به منظور مصرف بهینه آب نیاز به 

تغییر روش های سنتی آبیاری هستیم.
همچنین معاون زراعت وزارت جهاد کش��اورزی 
از بحران آب به عنوان مش��کل جدی در کشور نام برد 
و گفت: برای مقابله با این مش��کل بایستی روش های 

آبیاری نوین را به کشاورزان معرفی کرد.
»عباس کش��اورز« در محل دائمی نمایشگاه های 
بین المللی استان البرز افزود:  این نمایشگاه ها با هدف 
معرفی روش ه��ای جدید آبیاری به کش��اورزان دایر 

شده است.
کشاورز گفت: طرح های زیادی برای ترغیب بخش 
کش��اورزی به مصرف بهینه آب و استفاده مناسب از 

زمین کشاورزی در دست اقدام قرار گرفته است.

اختصاص 13 هزار میلیارد ریال 
برای توسعه آبیاری نوین

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران  از راه اندازی 
آزم�ون جاده ای برای خودروه�ای تولید داخلی در 

سال  جاری خبر داد. 
نیره پیروزبخت در مراس��م گرامیداشت روز جهانی 
استاندارد در بندرعباس افزود: در آزمون جاده ای، خودروها 
در ش��رایط مختلف آب و هوایی از جمله رطوبت، باران، 
گل و الی و ش��رایط جاده ای س��نگی مورد آزمایش قرار 

می گیرند. 
وی گفت: در این طرح خودروها پس از قبولی در آزمون 

جاده ای تایید می شوند و به دست مصرف کننده می رسند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: اکنون آزمون 
جاده ای در جمهوری اسالمی ایران اجرا نمی شود و فقط 
خودروه��ای تولید داخل پس از قبولی در ش��اخص های 

52گانه استاندارد، تایید می شوند.
پیروزبخ��ت اف��زود: اکنون اجزای خ��ودرو به صورت 
جداگانه از جمله لنت، برف پاک کن، موتور و شیشه مورد 
آزمایش قرار می گیرد.  وی افزود: آزمون جاده ای در افزایش 

کیفیت نقش مهمی دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد

راه اندازی آزمون جاده ای 
برای خودروهای تولید داخل

پیک�ر ش�هدای س�انحه هوای�ی نیروی 
انتظامی در شهرهای قم، قوچان، کرمانشاه، 
خرم آباد و خوی تشییع و در گلزار شهدای 

این شهرها به خاک سپرده شدند.
به گزارش خبرگزاری ها، فرماندهان و کارکنان 
نیروهای مسلح، استان قم در کنار اقشار مختلف 
مردم ش��هر قم پیکر شهید محسن طلوعی را از 
حرم حضرت فاطمه معصومه)س( تشییع کردند و 
در گلزار شهدای علی بن جعفر)ع( به خاک سپردند. 
مردم و فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح شهر 
قوچان پیکر شهید قربان محمد دورگر را از مقابل 
بیمارستان شهدای این شهر بر روی دستان خود 
گرفتند و تا میدان امام خمینی قوچان تش��ییع 
کردند و پس از اقامه نماز در گلزار ش��هدای این 

شهر به خاک سپردند. مراسم تشییع پیکر شهید 
سرتیپ دوم علی خرس��ندنیا نیز با حضور انبوه 
مردم کرمانش��اه برگزار ش��د. مردم و مسئوالن 
کرمانش��اه پیکر این ش��هید را از مقابل مس��جد 
جامع شهر تا میدان آزادی تشییع کردند، پس از 
اقامه نماز بر پیکر شهید خرسندنیا آن را در گلزار 

شهدای کرمانشاه به خاک سپردند.
همچنی��ن ب��ه گ��زارش خبرن��گار کیهان از 
خرم آباد، در مراس��م تش��ییع پیکر سرتیپ دوم 
خلبان شهید علی احمد فرخی مردم و مسئوالن 
اس��تان لرستان حضور داشتند و پیکر این شهید 
را از محل ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان 
ب��ر روی دوش خ��ود گرفتن��د و تا می��دان کیو 
خرم آباد تشییع کردند. سپس پیکر شهید فرخی 

برای خاکسپاری در زادگاهش به روستای تملیه 
فیروزآباد منتقل شد.

مراسم تشییع پیکر ش��هید سرهنگ خلبان 
حجت خلیل لو از مقابل بیمارستان قمر بنی هاشم 
خوی آغاز شد و تا خیابان امام خمینی خوی ادامه 
یافت. در این مراس��م مردم و مس��ئوالن استان 
آذربایجان غربی پیکر ش��هید خلیل لو را تا گلزار 
شهدای خوی بدرقه و پس از اقامه نماز، در آنجا 

به خاک سپردند.
19 مهرماه گروهی از کارشناس��ان ناجا برای 
بررس��ی منطقه ای با هواپیمای دوموتوره »توربو 
کمان��دو« از ته��ران به زاهدان اعزام ش��دند که 
به دلیل س��قوط هواپیما، هفت سرنش��ین آن به 

شهادت رسیدند.

تشییع پیکر شهدای نیروی انتظامی در 5 شهر

س�االنه 10 ه�زار زمین ل�رزه در ای�ران ثبت 
می شود. 

معاون مرکز لرزه نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران در شهرکرد گفت: بیش از 600 شهر ایران روی 
گسل یا در حوالی گسل قرار دارد و فالت ایران میان دو 
صفحه زلزله خیز عربستان از جنوب و اوراسیا در شمال 

ایران بین 30 تا 40 میلیمتر تحت فشار قرار دارد.
به��زاد پورمحمد با اش��اره به اینکه ای��ران از نظر 
پهنه بندی زلزله به چهار بخش تقسیم می شود افزود: 
منطقه سنندج- سیرجان به عنوان مهم ترین بخش، در 
برگیرنده زاگرس اس��ت و باالی 50 درصد زلزله های 

کشور در این منطقه رخ می دهد.
وی افزود: زمین لرزه هایی که در طول سال در ایران 
به وقوع می پیوندد براساس خصوصیات زمین شناسی و 

تکنوتیکی هر منطقه تفاوت دارد.
وی گف��ت: با فرهنگ س��ازی و آم��وزش عمومی، 
تقویت و توانمندسازی دستگاه های امدادی و خدماتی 
و مدیریت واحد در زمان بحران، باید همزیستی خود 

با زلزله را تقویت کنیم.

600 شهر ایران 
روی گسل زلزله قرار دارد

مع�اون پیش بین�ی و پیش گی�ری س�ازمان 
مدیری�ت بح�ران گف�ت: ته�ران و برخ�ی از 
کالن ش�هرهای کش�ور به دلیل خشکسالی، در 

معرض تهدید فرونشست زمین قرار دارند.
به گزارش ایرنا از شهرکرد، محمدحسین یزدانی، 
افزود: برداش��ت بی رویه آب در شهر تهران باعث شده 
تا این ش��هر ساالنه حدود 15 س��انتیمتر فرونشست 

زمین داشته باشد.
وی ادامه داد: تداوم خشکسالی همراه با برداشت 
بی رویه آب و وقوع فرونشست زمین، حدود 320 دشت 

کشور را از نظر برداشت آب ممنوع کرده است.
یزدان��ی با بیان اینکه ایران از نظر وقوع حوادث و 
بالیای طبیعی رتبه دهم را در جهان دارد گفت: زلزله 
مهم ترین بالی طبیعی در ایران اس��ت که پس از آن 

منابع آبی دومین رتبه را در کشور دارد.
وی در پایان تصریح کرد: هنوز در کش��ور نگرش 
پیشگیری و مقابله برای مدیریت بحران نهادینه نشده 

است.

معاون سازمان مدیریت بحران:
تهران و برخی کالنشهرها 
با پدیده نشست زمین 

روبه رو هستند

معاون پشتیبانی س�ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی 
ایران از خروج سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران از فهرست 

واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی خبر داد.
هوش��نگ فرجی در گردهمایی ساالنه معاونان پشتیبانی و منابع انسانی 
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی سراسر کشور در شیراز با اشاره 
به اینکه این سازمان بعنوان سازمانی توسعه ای به منظور پشتیبانی و حمایت 
از راه اندازی واحدهای صنعتی در ش��هرکهای صنعتی، مشخص شده است، 
با اش��اره به لزوم واگذاری امور عمومی ش��هرکها و نواحی صنعتی به بخش 
خصوصی و تحقق اجرای اصل 44 قانون اساس��ی در این س��ازمان گفت: در 
این راس��تا واگذاری امور عمومی ش��هرکها و نواحی صنعتی که بیش از 50 
درصد از اراضی آنها به صنعتگران واگذار یا حداقل دارای 15 واحد صنعتی 
فعال در شهرکها و 8 واحد صنعتی فعال  در نواحی صنعتی هستند در دستور 

کار شرکتهای شهرکهای صنعتی استانهای کشور قرار گرفته و در این زمینه 
تاکنون 126 شهرک صنعتی به شهرکهای خدماتی که متشکل از صنعتگران 

در شهرکهای صنعتی هستند واگذار شده است.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی ایران افزود: واگذاری سایر شهرکهای صنعتی دارای شرایط نیز براساس 

آئین نامه و قوانین موجود در دستور کار قرار گرفته و انجام خواهد شد.
فرجی در ادامه از پیگیری های انجام شده درخصوص اختصاص بخشی از 
درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده به شرکتهای خدماتی خبر داد و گفت: 
در حال حاضر درآمدهای ناشی از ارزش افزوده محصوالتی که در واحدهای 
صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی تولید می شوند به شهرداری ها اختصاص 
می یابد و متعاقب آن خدماتی از ش��هرداری ها به ش��هرک های صنعتی ارائه 

نمی شود.

سازمان صنایع و شهرک های صنعتی ایران به بخش خصوصی واگذار نمی شود


