
اضافهشدنیکطالویکنقرهبهجمعمدالها
در نهمین روز بازی های آسیایی یک طال و یک نقره دیگر برای ایران به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار اعزامی کیهان به اینچئون کره جنوبی،نهمین روز از هفدهمین دوره بازی های آسیایی 
اینچئون نمایندگان ایران در 7 رشته قایقرانی، بسکتبال، والیبال، دوومیدانی، کشتی آزاد، دوچرخه سواری و 

کبدی به رقابت پرداختند که نتایج ملی پوشان ایران به شرح زیر است:
قایقرانی:کایاک دو نفره 200 متر مردان: تیم ایران با ترکیب سعید فضل اولی و علیرضا علی محمدی 

به فینال راه پیدا کرد.
کشــتی آزاد: وزن 97 کیلوگرم: رضا یزدانی در دور اول استراحت کرد و در مرحله یک چهارم نهایی 
موفق شــد دورجخان از مغولســتان را با نتیجه 6-0 شکست دهد و به مرحله نیمه نهایی راه یابد. او در این 
مرحله حریفی از کره را با نتیجه 6 بر یک شکست داد و فینالیست شد. او در فینال مقابل ماگومد موسایف 
از قرقیزستان با نتیجه 14 بر 4 پیروز شد و نخستین طالی کشتی آزاد ایران در این رقابت ها و سومین مدال 

طالی خود در بازیهای آسیایی را بدست بیاورد.
دوچرخه سواری: استقامت جاده: آروین گودرزی با ثبت زمان 4 ساعت و 7 دقیقه  و 52 ثانیه به مقام 

نایب قهرمانی بازی های آسیایی رسید.
والیبال: ایران در چهارمین بازی خود به مصاف قطر رفت و موفق شــد در سه ست پیاپی )25 بر 19، 

25 بر 18 و 25 بر 18( حریف خود را شکست دهد.
دوومیدانی: هفتگانه زنان: سپیده توکلی در اولین مسابقه اش در دوی 100 متر با مانع با زمان 14 ثانیه 
و 87 صدم ثانیه در گروه خود پنجم شد.توکلی در پرش ارتفاع موفق شد از مانع یک متر و 83 سانتی متری 
عبور کند و ضمن اول شدن درگروهش، رکورد ایران که در اختیار خودش بود را یک سانتی متر ارتقا دهد.او 
در سومین ماده روز نخست در پرتاب وزنه به مصاف حریفان خود رفت و در پایان با پرتابی معادل12/62در 
جایگاه دوم قرار گرفت.ســه پرتاب توکلی به ترتیب12/62، 12/43 و12/54 بود.او در ماده 200 متر با زمان 
26 ثانیه و 50 صدم ثانیه پنجم شد.با این نتایج روز اول ماده هفتگانه با چهارمی توکلی با امتیاز 3331 به 
پایان رسید. دوی 100 متر مردان: حسن تفتیان در نیمه نهایی با زمان 10/34 در مکان چهارم قرار گرفت. 
وی چند صدم ثانیه کم آورد و به فینال نرسید.رضا قاسمی نیز در دیگر گروه با رکورد 10/30 چهارم شد و 
توانست به فینال راه پیدا کند که در دیدار نهایی این ماده با زمان 10/57 در جایگاه پنجم قرار گرفت. دوی 

100متر زنان: مریم طوسی در فینال با زمان 11/73 از خط پایان گذشت و هفتم شد.
کبدی: تیم کبدی بانوان ایران در بازی نخست به مصاف ژاپن رفت و موفق شد با نتیجه 34 بر 23 پیروز 

شود.تیم ملی کبدی مردان در نخستین بازی خود مقابل مالزی با نتیجه 56 بر 22 به برتری دست یافت.
بسکتبال: تیم ملی ایران در آخرین دیدارش از مرحله یک چهارم پایانی به مصاف چین مدافع عنوان 
قهرمانی رفت و با نتیجه 75 بر 67 حریفش را شکســت داد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله نیمه نهایی 

رقابت  ها شد.
شانسصددرصدمدالدرتماماوزانکاراته

حسین روحانی مربی تیم ملی کاراته در مورد پیش بینی از عملکرد تیم کاراته در اینچئون اظهار کرد: در 
همه اوزان شانس مدال داریم. اگر ورزشکاران ما همانند تمرین باشند،  می توانیم در همه اوزان مدال بگیریم.

وی در مورد شرایط ملی پوشان ایران افزود: ملی پوشان شرایط خوبی دارند. مسابقه های تدارکاتی خوبی رفتیم 

و برنامه ریزی های خوبی داشتیم. ان شاءاهلل بتوانیم در اینچئون بهترین نتیجه را بگیریم.مربی تیم ملی کاراته 
بزرگساالن در مورد امیر مهدی زاده در وزن 60- کیلوگرم گفت: او قهرمان جهان است و با توجه به تجربه ای 
که دارد یکی از امیدهای اصلی ما برای کسب مدال است. او در بازی های آسیایی دوره قبل شرکت داشت و 

از رسیدن به مدال بازماند اما این دوره شرایطش فرق می کند.
حادثهدررقابتهایدوچرخهسواریبازیهایآسیایی

از ســاعت 10 صبح دیروز به وقت محلی رقابت های دوچرخه ســواری جاده در ماده اســتقامت برگزار 
شــد که مهدی ســهرابی و آروین معظمی گودرزی، دو تن از ملی پوشان کشورمان به رقابت با حریفان خود 
پرداختند.در دور پنجم این مسابقه برخورد شدیدی بین دوچرخه سواران پاکستان و سوریه ای به وجود آمد 

که دوچرخه سوار سوریه ای به شدت مصدوم شد و از دور مسابقات کنار رفت.
سرمربیتیمملیکبدیبانوان:بهدنبالمدالبهتری

ازگوانگجوهستیم
اعظم مقصودلو، ســرمربی تیم ملی کبدی بانوان ایران پس از پیروزی بر ژاپن در نخســتین بازی خود، 
گفت: بازی اولمان با ژاپن که از تیم های قدر آســیا است، برای ما حساسیت زیادی داشت. به خاطر این که 
بازی اول بود، بازیکنان اســترس داشتند و به فضای سالن نیز عادت نداشتند و به همین دلیل نتوانستند با 
تمام توان خود بازی کنند. با این وجود ما باید ژاپن را شکست می دادیم، چون در غیر این صورت دستمان 
از رســیدن به مدال کوتاه می ماند. وی با بیان این که در این مسابقه ما با 50 درصد از توانمان بازی کردیم، 
گفت: قول می دهم که بازی به بازی بهتر شویم و هدفمان کسب نتیجه  بهتری نسبت به بازی های آسیایی 

دوره قبل است که مدال برنز گرفتیم.
معروف:حریفانرادستکمبگیریمبهمشکلخواهیمخورد

معــروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر قطــر، گفت: این بازی از نظر نتیجه  بازی 
حساسی بود و برای اول شدن در گروه باید پیروز می شدیم. امروز مقابل قطر خوب بازی کردیم و حریفمان 
نیز نتوانســت کاری کند.معروف با تاکید بر دست کم نگرفتن حریفان، گفت: بازیکنان ما با توجه به شرایط 

بدنی که دارند با 40 درصد توانشان بازی می کنند و نمی شود بیشتر از این فشار آورد.
ظریف:با50درصدتوانمانبازیکردیم

ظریف بازیکن تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی بر قطر، گفت: تیم ایران در شرایط کلی، بهتر از دیگر 
تیم  ها است و به همین خاطر فشار زیادی به خود نیاوردیم و با حداکثر توان 50- 60 درصدی بازی کردیم. 
وی با اشــاره به سفر خانواده های بازیکنان تیم ملی به اینچئون گفت: کار خوبی است که با کمک اسپانسر 

صورت گرفته است و قطعا اگر خانواده  ها در کنار ما باشند ما دیگر دغدغه ای نخواهیم داشت.
کواچ:بایدتمرکزمانراحفظکنیم

ســرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی برابر قطر، گفت: ما تیم برتر میدان بودیم، اگر چه قطر 
تیم بدی نبود و خوب بازی کرد.او در مورد بازی آینده ایران گفت: بازی  ها کم کم سخت تر می شوند و مربی 
کره پس از باخت در مسابقات جهانی گفت که مسابقات جهانی برایش مهم نیست و تمام هدفش بازی های 

آسیایی است. با این که توان شکست کره را داریم، ولی باید تمرکزمان را حفظ کنیم.

هاشمی:امیدواربودیمگودرزیطالبگیرد
کیومرث هاشمی پس از کسب مدال نقره آروین معظمی گودرزی در استقامت جاده، اظهار کرد: رقابت 
خیلی خوبی بود. دوچرخه ســواران واقعا خوب کار کردند. در کل در این رشــته یک طال و یک نقره بســیار 
ارزشمند به دست آمد. البته امیدوار بودیم که در استقامت جاده طال بگیریم، اما با فاصله بسیار کمی به مدال 

نقره رسیدیم. با این وجود این مدال  ها برای ما ارزشمند است و برای قهرمانان ایران آرزوی موفقیت داریم.
معظمیگودرزی:پاداشمراباسهرابیتقسیممیکنم

آروین معظمی گودرزی، پس از کســب نقره مدال بازی های آســیایی، اظهار کرد: مسابقه بسیار سخت 
فشــاری بود، اما دعای مردم بود که به من دلگرمی داد. در دور پایانی فشــار رقابت زیاد شــده بود و  و پر
دوچرخه سوار کره ای هم خوب کار می کرد و من در چند متر پایانی کم آوردم. ان شاءاهلل بعد از این رقابت  ها 
رقابت های باشگاهی اندونزی، چین و قهرمانی آسیا در تایلند را پیش رو دارم که سعی می کنم در آنجا تالش 
بیشــتری داشته باشم.گودرزی با اشاره به کمک ســهرابی به او، تصریح کرد: سهرابی به من کمک کرد و او 

دسته را کنترل می کرد. در واقع این مسابقه دو نفره بود. من پاداشم را با سهرابی تقسیم می کنم.
نیکخواهبهرامی:یکیازاصلیترینرقیبانمانراشکستدادیم

صمــد نیکخواه بهرامی پس از پیروزی قاطع ایران برابر چیــن و صعود به مرحله نیمه نهایی بازی های 
آســیایی اظهار کرد: بازی خوبی بود و از اول اختــالف 10 امتیازی ایجاد کردیم. تصمیمات عالی کادر فنی 
موجب پیروزی در این مســابقه شــد و حاال ما یکی از اصلی ترین رقیبان مان را شکست داده ایم.او ادامه داد: 
چین آمده بود تا در این مســابقه برنده شود. ما از همان اول برتر بودیم و با دفاع خوب اجازه ندادیم حریف 

کاری انجام دهد.
سهورزشکارنپالیدرکرهجنوبیپناهندهشدند

پلیس کره جنوبی در حال جســت وجو برای یافتن سه ورزشــکار نپالی است که در بازی های آسیایی 
اینچئون ناپدید شده اند. به نظر می رسد این ورزشکاران قصد پیدا کردن کار در کره جنوبی و ماندن در این 
کشور هستند.یکی از این ورزشکاران یک فرد 17 ساله به نام »آمان پود« است که در تیم سپک تاکرا نپال 
بازی کرده است. بعد از سه شکست تیم نپال در بازی های آسیایی و هنگام بازگشت تیم به نپال این فرد با 
پرواز بازگشت به نپال نرفته است.پیش از این نیز دو ورزشکار نپالی در رشته ووشو در اینچئون ناپدید شده 
بودند.مدیر روابط بین الملل کمیته برگزاری بازی های آسیایی اینچئون در این باره گفت: ما اعالم کردیم که 
به صورت رســمی این بازیکنان ناپدید شــده اند. این بازیکنان باید به کشور خود باز می گشتند اما در خاک 
کره مانده اند.پلیس اینچئون اعالم کرده در صورتی که ویزای این افراد باطل شــود و در کره جنوبی بمانند 

باید جریمه پرداخت کنند.
کامرانی:دوستندارندایرانقهرمانشود

مهــدی کامرانی پس از صعود به مرحله نیمه نهایی بازی های آســیایی، گفــت: بازی خوبی برابر چین 
داشــتیم. در این مسابقه عملکردمان واقعا خوب بود. با این که داوری به چینی  ها کمک کرد و می خواستند 
هر طور که شده چین را در این مسابقات نگه دارند، اما ما تیم برتر میدان بودیم.گارد راس تیم ملی بسکتبال 
ایران ادامه داد: دوســت ندارند ایران قهرمان این بازی  ها شود. چین باخت و هر کاری کرد که برنده مسابقه 

شود که این اتفاق نیفتاد و حذف شدند.

برنامه روز دهم کاروان ایران در اینچئون
کاروان ایران در روز دهم بازی های آسیایی اینچئون روز پرترافیکی را دارد. قایقرانان در تمامی ماده  ها 
به فینال رسیده اند و به نظر می رسد که می توانند تعداد مدال های کاروان ایران را افزایش دهند.برنامه کاروان 

ایران با ذکر این توضیح که زمان  ها بر اساس ساعت اینچئون است، به شرح زیر می باشد:
دوومیدانی:ســپیده توکلی پرش طول ســاعت 10 - پرتاب نیزه ســاعت 11:40 - 800 متر ساعت 
18:35کیوان قنبرزاده – محمدرضا وظیفه دوســت فینال پرش ارتفاع مردان ســاعت 18:30رضا قاســمی 
– ســجاد هاشمی – مهدی رحیمی – ســینا روحانی – احسان طهماسبی – مهدی زمانی. 4 در 400 متر 

امدادی ساعت 19:52
بوکس: سجاد محرابی وزن 75 کیلوگرم،امین قاسمی پور وزن 69 کیلوگرم،احسان روزبهانی وزن 81 

کیلوگرم
قایقرانی: احمدرضا طالبیان فینال کایاک تک نفره 1000 متر مردان ســاعت 10 ،شاهو ناصری فینال 
کانوی تک نفره 1000 متر مردان ساعت 10:10 ،آرزو حکیمی فینال کایاک تک نفره 500 متر زنان ساعت 
10:40،علی آقا میرزا – سعید فضل اولی فینال کایاک دونفره 1000 متر مردان ساعت 11،پژمان دیوساالر- 
سید کیا اســکندانی فینال کانوی دونفره 1000 متر مردان ساعت 11:20، احمدرضا طالبیان – حمیدرضا 
ترکی – فرزین اســدی – امین بوداغی،کایاک 4 نفره 1000 متر مردان ساعت 12:15،آرزو حکیمی فینال 
کایاک تک نفره 200 متر زنان ساعت 14، علیرضا علیمحمدی فینال کایاک تک نفره 200 متر مردان ساعت 
14:15،عادل مجللی فینال کانوی تک نفره 200 متر مردان ساعت 14:10،سعید فضل اولی – علیرضا علی 
محمدی فینال کایاک دونفره 200 متر مردان ســاعت 14:50،مینا عبدالهی – هدیه کاظمی فینال کایاک 

دونفره 500 متر مردان ساعت 15
بادبانی: احمد احمدی

هندبال: ایران – قطر نیمه نهایی ساعت 16
والیبال: ایران – کره جنوبی ساعت 17

کشتی:مســعود اســماعیل پور 61 کیلوگرم،عزت اهلل اکبری 74 کیلوگرم،میثــم مصطفی جوکار 86 
کیلوگرم،پرویز هادی 125 کیلوگرم، آغاز از ساعت 13 رده بندی و فینال ساعت 19 تا 20:45

الزم به یادآوری است که اینچئون پنج و نیم ساعت جلوتر از تهران است.

ورزشی ـ اخبار كشور
صفحه 9

دو شنبه 7 مهر 1393 
4 ذیحجه 1435 - شماره 20885

سومین مدال خوش رنگ برای رضا یزدانی

کشتی هم در بازی های آسیایی طالیی شد
سرویس ورزشی-

رضا یزدانی ســومین مدال طالی خود در بازیهای 
آسیایی و نخســتین مدال طالی کشتی آزاد ایران در 

اینچئون را بر گردن آویخت.
نماینده وزن 97 کیلوگرم کشــتی آزاد ایران روز گذشته 
در دیــدار پایانی این وزن در بازیهای آســیایی اینچئون کره 
جنوبی مقابل ماگومد موســایف از قرقیزستان به روی تشک 
رفت و در پایان در یک رقابت ســخت و نفســگیر موفق شد 
حریف خود را با نتیجه 14 بر 4 از پیش رو بردارد و نخستین 
طالی کشتی آزاد ایران در این رقابت ها و سومین مدال طالی 

خود در بازیهای آسیایی را بدست بیاورد.
دارنده دو مدال طالی قهرمانــی جهان، در وقت اول به 
پاهای حریفش رســید و او را خاک کــرد تا 2 بر صفر پیش 
بیفتد، اما در ادامــه حریف قرقیز دو خم او را گرفت و به پل 
زد تا چهار امتیاز بگیرد. یزدانی که کشــتی را از دست رفته 
می دید با فن فت پا چهار امتیــاز گرفت و باز دو امتیاز پیش 
افتــاد و یک بار دیگر نیز حریفــش را خاک کرد تا نتیجه 8 
بر 4 شــود. یزدانی که از فنی کــه خورده بود ناراحت به نظر 
می رسید، دست بردار نبود و امتیاز نهم و یازدهم را هم با دو 
بــار بیرون انداختن و خاک کــردن حریف گرفت و وقت اول 
تمام شــد.در وقت دوم هم یزدانی بــه راحتی 3 امتیاز دیگر 
گرفت و با رســیدن به امتیاز چهارده کشــتی را تمام کرد تا 

سومین طالی خود را در بازی های آسیایی به دست بیاورد.
مهمترین عناوین ماگومد موسایف، قهرمانی آسیا در سال 
2012 و نایب قهرمانی این قاره در ســال 2014 است.یزدانی 

در این رقابت ها در دور اول با قرعه اســتراحت روبرو شد و در 
دور دوم کشــتی گیر مغول را 6 بر صفرشکســت داد. وی در 
مرحله نیمه نهایی نیز کشــتی گیری از کشــور میزبان را با 

حساب 6 بر یک از پیش رو برداشت و راهی فینال شد.

در آخرین روز رقابتهای کشــتی آزاد در بازیهای آسیایی 
امروز )دوشنبه( 4 کشتی گیر ایران، مسعود اسماعیل پور)61 
کیلوگرم(،عــزت اهلل اکبری)74 کیلوگــرم(، میثم مصطفی 
جوکار)86 کیلوگرم( و پرویزهــادی)125 کیلوگرم( به روی 

اخبار کوتاه از فوتبال
سهمیه ایران در لیگ قهرمانان ثابت باقی ماند

رئیــس ســازمان لیگ فوتبال ایــران با اعالم این که ســهمیه 
باشــگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان آســیا 1+3 خواهد بود، گفت: 
تراکتورســازی، فوالد و پرســپولیس تیم هایی هستند که به صورت 
مســتقیم در این لیــگ قرار دارند و نفت تهــران در مرحله پلی آف 

حضور خواهد داشت.
جریمه سه میلیونی سرمربی استقالل 

امیر قلعه نویي سرمربي استقالل به دلیل انجام مصاحبه علیه داور 
بازي مقابل سپاهان، 3 میلیون تومان جریمه شده است.
منتقمي: با علي دایي تفاهم کردیم

منتقمی سرپرســت باشــگاه پرســپولیس در خصوص آخرین 
وضعیت پرداخت رقم قرارداد علی دایی گفت: با علی دایی سر قرارداد 
تفاهم کردیم و او هم با این مساله خوب برخورد کرد. منتظر هستیم 
تــا علی دایی تصمیم نهایی اش را بگیرد تا در خصوص مفاد قرارداد 

به تفاهم نهایی برسیم.
انتقاد سرمربی تراکتورسازی از کی روش

خطیبی در واکنش به خبر دعوت تنها یک بازیکن از تراکتورسازی 
به تیم ملی ایران گفت: اینکه از تیم صدرنشــین لیگ برتر فقط یک 
بازیکن دعوت شــود قابل قبول نیســت.بی احترامی به بازیکنان و 
باشــگاه تراکتورســازی جای خود دارد اما کی روش به شمال غرب 

ایران بی احترامی کرده است.
نفت مسجد سلیمان 2 بازیکن جدید جذب مي کند

میالد شیخ سلیمانی و عباس عسگری دو بازیکن تیم فوتبال نفت 
مسجد سلیمان هستند که کارت پایان خدمت شان باطل شده است و 
مسئوالن این باشگاه به دنبال جذب دو بازیکن به جای این بازیکنان 
هستند. بهروز مکوندی سرمربی تیم نفت با تایید این خبر گفت: اگر 
بخواهیم بازیکن خارجی به جای این دو بازیکن بگیریم قطعا از روی 
فیلم بازیکن انتخــاب نخواهم کرد و بازیکنان باید در تمرین تیم ما 

حاضر شوند و تست فنی بدهند.

تشک خواهند رفت.
یزدانی:خوشحالم که شرمنده مردم نشدم

رضا یزدانی پس از کســب اولیــن مدال طالی تیم ملی 
کشــتی آزاد در بازی های آســیایی گفت:تمام سعی خود را 
کردم تا عدم نتیجه گیری مناســب در مســابقه های جهانی 
ازبکســتان را جبران کنم.دارنده ســه مدال طالی بازی های 
آسیایی خاطرنشان کرد: تمام سعی خود را کردم تا ایرادهایم 
را برای کسب موفقیت در این بازی  ها و رسیدن به مدال طال 
جبران کنم. خدا را شــکر ایرادهایی که در مسابقات جهانی 

داشتم را در این بازی های آسیا جبران کردم.
وی تصریح کرد: خوشــحالم که طال گرفتم و شــرمنده 
مردم نشدم. مردم دعا کنند تا روزهای آینده نیز کشتی گیران 
ایران خوب مسابقه بدهند و امیدوارم مدال های خوش رنگی را 
کسب کنند. هر چند دو کشتی گیر ما در روز اول نیز شایسته 

مدال طال بودند.
خادم:یزدانی با غیرت کشتی گرفت

رســول خادم رئیس فدراسیون کشــتی و سرمربی تیم 
ملی کشــتی ازاد نیز پس از کســب مدال طال از سوی رضا 
یزدانــی گفت: رضا با غیرت کشــتی گرفت. اگر همین گونه 
در ازبکستان کشتی می گرفت می توانست طالی جهان را به 
دســت آورد. حریف او کشــتی بلد بود و منتظر بود از یزدانی 

زیرگیری کند.
وی دربــاره رقابت های امروز نیز گفت: امیدوارم ســایر 
کشــتی گیران نیز بتوانند در چهار وزن آخر خوب کشــتی 

بگیرند.
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معظمی گودرزی در دوچرخه سواری خوش درخشید، بعد از طال و برنزی که توسط 
دانشور و عسگری کسب شد، این بار مدال نقره اینچئون روی سینه گودرزی نشست

پس از پیروزی تیم ملی بسکتبال مقابل چین،رختکن این تیم دو مهمان ویژه داشت؛ 
یکی محمود گودرزی وزیر ورزش و دیگری حمید سوریان نابغه کشتی فرنگی جهان

پیروزی های تیم ملی والیبال در بازی های آسیایی ادامه دارد، بدون تردید در میان 
ورزش های تیمی والیبال پرامیدترین رشته برای کسب مدال طالست

بوسه رضا یزدانی بر پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران پس از کسب سومین مدال 
طالی خود در بازی های آسیایی

بسیج دانشــجویی 50 دانشگاه مشهد با صدور بیانیه ای رفتار 
اهانت  آمیز نخست وزیر انگلیس را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشــهد، در بیانیه بســیج دانشــجویی 
دانشگاه های مشهد از مواضع قاطع رئیس جمهور کشور در نشان دادن چهره 
واقعی اسالم ناب و انقالب اسالمی در سفر به نیویورک قدردانی شده و آمده 
است: در نشست امسال سازمان ملل در نیویورک گرچه دیدار یا مکالمه ای 
بین روسای جمهور ایران و آمریکا به صورتی که برخی دلبستگان به غرب 
می خواســتند، انجام نشد اما متاسفانه اتفاق عجیب تری رخ داد که در واقع 
نشان دهنده عدم توجه مسئوالن اجرایی کشور به دشمنی دشمنان با انقالب 
اسالمی است. این بیانیه می افزاید: بدون تردید دیگر زمان اعتماد به دول غربی 
به اتمام رسیده است چرا که نتیجه خوش بینی به این دولت ها بارها و بارها با 
یک پاسخ مواجه شده است و آن هم لگدمال شدن عزت و اقتدار جمهوری 
اسالمی ایران بوده است. این بیانیه خاطرنشان می کند: الزم می دانیم بار دیگر 
به رئیس جمهور محترم کشورمان و تیم مذاکره کننده تاکید  کنیم که تنها 
با ایستادگی بر مبانی انقالب اسالمی می توانید در مذاکرات پیشرفت کنید، 
و اال با هر عقب نشــینی حتی اگر در حد یک مالقات باشــد، نه تنها چیزی 

نصیبمان نمی شود بلکه توهین و تحقیرهای طرف مقابل بیشتر می شود.

متخصصان پایگاه هوایی شهید دوران شیراز موفق شدند 20 فروند 
هواپیمای سی 130 را با استانداردهای جهانی تعمیر و عملیاتی کنند.

فرمانده پایگاه هوایی شــهید دوران شیراز در گفت وگو با خبرنگار واحد 
مرکزی خبر گفت: این هواپیماها ســال ها به علت مشکل تامین قطعات از 
رده عملیاتی خارج شــده بودند. امیرمنصور محمدی افزود: برای تعمیر هر 
کدام از این هواپیماها بیش از 30 هزار ســاعت کار انجام شــد. وی با بیان 
اینکه متخصصان داخلی در ساخت قطعات هواپیمای سی 130 به خودکفایی 
کامل رسیده اند، گفت: آمادگی داریم تا تخصص مان را در اختیار کشورهای 
همسایه قرار دهیم. این هواپیماها با همت متخصصان صنعت هوایی کشور 
در پایگاه هوایی شهید دوران پس از آزمایش های مختلف پروازی به چرخه 

هوایی بازگشت.

برای اجرای کامل بیمه های پایه و تکمیلی مددجویان سازمان 
بهزیستی یک هزار و 200 میلیارد ریال اختصاص یافت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در سفر به شاهین شهر با اشاره به افزایش 
تنوع خدمات بیمه تکمیلی ســازمان بهزیستی از امسال گفت: پرداخت 5 
درصد از هزینه های درمانی از کارافتادگان، خدمات آزمایشگاهی و هزینه های 
عینک از جمله موارد افزایش تنوع خدمات صندوق بیمه تکمیلی ســازمان 

بهزیستی است.
همایون هاشــمی از افزایش سقف پرداخت های صندوق بیمه تکمیلی 
درمان ســازمان بهزیســتی خبر داد و گفت: بر این اساس سقف پرداختی 
هزینه های پاراکلینیکی همچون ســونوگرافی، رادیوتراپی، آندوســکوپی، 
گچ گیری و هزینه های توانبخشی همانند فیزیوتراپی، کاردرمانی و گفتاردرمانی 

افزایش یافته است.
وی با اشاره به افزایش سقف پرداخت های خدمات درمانی صندوق بیمه 
تکمیلی سازمان بهزیستی افزود: هزینه های ارتز و پروتز و هزینه های داروهای 
افراد مبتال به ام اس تحت پوشش سازمان بهزیستی نیز افزایش یافته است.

وی همچنیــن با بیان این که گروه های معلوالن به صورت کامل تحت 
پوشش بیمه قرار گرفته اند، افزود: هزینه های توانبخشی نیز پیش از این هر 
دو هزار نفر به 6 نفر از جمعیت معلوالن می شد که از این پس به گروه های 

معلوالن به صورت کامل پرداخت می شود.

برای نخســتین بار در قم عمل جدا کــردن دوقلوهای به هم 
چسبیده ناقص در بیمارستان الزهرا با موفقیت انجام شد.

دوقلوهای به هم چسبیده ناقصی شنبه شب گذشته در بیمارستان الزهرای 
قم متولد شدند که ناحیه تحتانی قل دوم کامل شکل گرفته بود اما قسمت 
فوقانی قفسه سینه تشکیل نشده بود و از ناحیه کمر به قل اول چسبیده بود. 
سلیمی جراح این نوزاد گفت: پس از جراحی متوجه شدیم که روده و 
کبد نوزاد کامل به قل ناقص چسبیده که با اقدامی فوری آنها را جدا کردیم 
و هم اکنون حال عمومی قل اول خوب است. وی تولد چنین نوزادانی را بسیار 
نادر دانست و گفت: هنوز دلیل مشخصی برای تولد چنین نوزادانی به دست 
نیامده اما عوامل محیطی و ارثی می تواند در تولد چنین نوزادانی موثر باشد.

بیانیه بسیج دانشجویی 50 دانشگاه مشهد 
در محکومیت رفتار اهانت آمیز کامرون

در پایگاه هوایی شیراز انجام شد
تعمیر 20 فروند هواپیمای سی 130 

توسط متخصصان ایرانی

اختصاص یک هزار و 200 میلیارد ریال 
به بیمه  مددجویان بهزیستی

دوقلوهای به هم چسبیده 
در قم از هم جدا شدند
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جدول توزیع مدال ها در پایان روز نهم

مجموعبرنزنقرهطالکشوررتبه
1056348216چین1
424847137کره جنوبی2
344646126ژاپن3
9112040قزاقستان4
88925کره شمالی5
78621ایران6

حدیث دشت عشق

بســیار کوشــا بود و پرشــور. از 
همان آغاز ورودش در مسجد محل، 
حرکــت از وجودش می جوشــید؛ از 
راه انــدازی کتابخانه و نگارش مقاله و 
شرکت در بحث های سیاسی تا جمع 
کردن نونهاالن و برنامه های فرهنگی 
و تالوت قــرآن... بعد هم عشــق به 
معارف اهل بیــت)ره(، او را به حوزه 
علمیه کشــید و حجره نشین مدرسه 
علمیه امــام باقــر)ع( در قم گردید. 
نشــاط جوانی، شور عاشقی و اطاعت 
از رهبری او را متوجه جبهه ســاخت 

به یاد طلبه بسیجی شهید »نصراهلل خلیلی«
ناجی خرمشهر

و در عملیات کربالی4 و والفجر10 در شــهر حلبچه حضور فعال داشت. در 
همــان منطقه بود که بر اثر گازهای شــیمیایی هواپیماهای عراقی مصدوم و 
اصابت ترکش او را مجروح کرد.اما... آخرین صفحات زندگی شهید خلیلی در 
سرزمین آتش و عشق، شــلمچه ورق می خورد. دشمن حرکت تازه اش را به 
قصد تصرف مجدد خونین شهر آغاز کرده بود. در این هنگام شهید نصراهلل در 
حالی که هنوز بهبود کامل از زخم پیشــین نیافته بود در منطقه حاضر شد و 
با دفاعی جانانه شربت شهادت نوشید.طلبه بسیجی شهید »نصراهلل خلیلی«، 
ســال 1348 در فرتخون متولد شــد و در 1367/5/1 در منطقه شلمچه به 

شهادت رسید.

معاون توســعه روستایی و مناطق محروم کشور 
از تدوین بسته توســعه روستایی از سوی دولت به 
منظور توانمندسازی روستاها و جلوگیری از مهاجرت 

روستائیان به شهرها خبر داد.
به گزارش ایرنا »ابوالفضل رضوی« در همایش توســعه 
روستایی در گرگان اظهار کرد: بسته توسعه روستایی تدوین 
شده نیمه اول مهر ماه جاری در همایش سراسری روستایی 

با حضور معاون اول رئیس جمهوری رونمایی می شود.
وی مهم تریــن رویکــرد برنامه توســعه روســتایی را 
توانمندسازی روستاها با نگاه مشارکت اقتصادی روستاهای 

کشور عنوان کرد.
رضوی اضافه کرد: در حال حاضر 28 درصد از جمعیت 
کشــور که حدود 21 میلیون نفرند در مناطق روســتایی 

ســکونت دارند که تمام برنامه هایی که در 40 ســال اخیر 
در این مناطق اجرایی شــده، نتوانسته باعث اشتغال پایدار 
در روســتاها شود. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم 
کشور افزود: با وجود اجرای طرح های توسعه ای در روستاهای 
کشور، همچنان دخل روستائیان با خرج آنها همخوانی ندارد 
و این امر باعث مهاجرت روســتائیان به شهرهای اطراف و 

افزایش حاشیه نشینی در حوزه شهری شده است.
به گفته وی از 31 استان کشور، روستائیان 22 استان 
دخل و خرجشــان با هم همخوانی نداشــته و برنامه های 
توســعه ای نیز در راستای توانمندسازی آنان کارساز نبوده 

است.
وی دلیل ناموفق بودن طرح های توســعه ای در مناطق 
روستایی را ناشی از تک  بعدی بودن این طرح ها اعالم کرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، اجرای 
طرح های مشارکت اقتصادی و ارائه تسهیالت ارزان قیمت 
به طرح های روستائیان را مهمترین برنامه های توانمندسازی 

روستائیان عنوان کرد.
رضوی اظهــار کرد: در این راســتا در قالب طر حهای 
مشارکتی به هر میزانی که روستائیان در طرح های توسعه ای 
ســرمایه گذاری کنند، دولت نیز ســه برابر ســرمایه آنان 
تسهیالت ارزان قیمت با نرخ سود چهار درصدی در اختیار 

سرمایه گذاران قرار می دهد.
به گفته وی عالوه بر آن به فارغ التحصیالنی که تمایل 
به اجرای طرح های توســعه ای در روســتاها داشته باشند، 
تسهیالت با نرخ سود 12 درصدی و بازپرداخت هفت ساله 

ارائه می دهد.

با هدف توانمندسازی روستاها

بسته توسعه روستایی تدوین شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: 
زمین خواری از مهمترین جرایم کشور است 
که باید برای مقابله با آن عزم و اراده ملی 

به وجود آید.
ناصر سراج در مراسم معارفه علی کرمی رئیس 
جدید بازرسی آذربایجان شرقی، مبارزه با فساد 
اقتصادی را از وظایف مهم این ســازمان عنوان و 
اظهار کرد: مبارزه با زمین خواری باید در اولویت 

کاری ادارات بازرسی در استان ها قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به اینکه هزینه های درمان 
در این بخش بسیار سنگین تر از پیشگیری است، 
بنابراین باید تمام دســتگاه های اجرایی در کنار 
قوه قضائیه برای مقابله با زمین خواری عزم جدی 

داشته باشند.
سراج با تأکید بر اینکه برای سازمان بازرسی 
کشور نظارت بیشتر از بازرسی اهمیت دارد، گفت: 
بنای ما در این مجموعه حمایت از مدیران پرتالش 
است که البته اکثر قریب به اتفاق مدیران ما در 
این زمره هستند، اما در عین حال با عده ای معدود 
از مدیران که به ســمت تخلف می روند بشدت 

برخورد می کنیم.
وی یــادآوری کرد: باید توجه داشــت طی 
ســال های اخیر تعداد این مدیران رو به افزایش 
گذاشته که باید در برابرچنین افرادی محکم تر جلو 

رفت و از تخلفات آنها جلوگیری کرد.
سراج ادامه داد: بر همین اساس باید با اقدامات 
به موقع و سریع، مدیران متخلف را از بدنه مدیران 

سالم و پاکدست جدا کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

زمین خواری از مهم ترین
جرایم کشور است

تعمیرات اساسی پتروشیمی شازند برای 
نخستین بار در کشور به همت متخصصان 
تولید محصوالت شیمیایی  و  انجام  داخلی 

و پلیمری در این شرکت از سر گرفته شد.
مدیر عامل شرکت پتروشیمی شازند به خبرنگار 
واحد مرکزی خبر در اراک گفت: این تعمیرات در 
مدت زمان دو ماه و با تالش پنج هزار و پانصد نفر 
از مهندســان، متخصصان، تکنسین ها و کارگران 
ایرانی انجام و تولید مجدد محصوالت پلیمری و 

شیمیایی در این شرکت آغاز شده است.
به گفته خداداد غریب پور تعمیرات اساســی 
واحدهای مختلف باید هر ســه سال یک بار اجرا 
شــود که به علت شــرایط تحریم از سال 1386 

تاکنون عملی نشــده بود اما متخصصان داخلی 
پس از هفت ســال با موفقیــت کامل این کار را 

انجام دادند.
پیش از این شرکت هایی از کشورهای بلژیک، 
ژاپن، انگلســتان و ایتالیا به رغم عقد قرارداد، از 
عمل به تعهدات خود در تعمیر اساســی شرکت 

پتروشیمی سر باز زده بودند.
مدیر عامل مجتمع پتروشــیمی شازند اضافه 
کرد: تعویض کاتالیســت های واحد اتیلن اکساید 
که در تمام دنیا بدســت شرکت های آمریکایی و 
ژاپنی اجرا می شــود را موفقیت دیگر متخصصان 
داخلی در خودکفایی صنعت نفت کشور اعالم کرد. 
تعویض این کاتالیســت ها به علت شرایط فشار و 

درجه حرارت باال و خطر انفجار از حساسیت خاصی 
برخوردار است که با طراحی و اجرای متخصصان 
داخلی در مدت زمان 30 روز تمام کاتالیست های 
چهار رآکتور این واحد تعویض و مشــغول به کار 
شده است. همچنین برای اولین بار سیستم کنترلی 
ابزار دقیق واحد اولفین که از پیچیدگی الکترونیکی 
و نرم افزاری خاصی برخوردار است و پیش از این 
از سوی شرکت های اروپایی صورت می گرفت به 
وســیله متخصصان داخلی اجرا و برنامه نویســی 
نرم افزارهای نظارتی و کنترلی اتاق فرمان مجتمع 
که در انحصار شــرکت زیمنس آلمان بود توسط 
متخصصان جوان شرکت پتروشیمی شازند طراحی 

و راه اندازی شد.

به رغم شرایط تحریم

تعمیرات تخصصی پتروشیمی شازند از سوی متخصصان ایرانی انجام شد


