
پایان خرید پیله   تر ابریشم در گیالن در هفته جاری

اصالحات جدید در قوانین کشتی آزاد 

ورزشی ـ اخبار کشور
صفحه  9

 یک شنبه ۲۱ تیر ۱۳9۴ 
۲۵ رمضان۱۴۳6 - شماره ۲۱۱۰۵

اخبار کوتاه از فوتبال

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی می گوید کشتی گیری که در مسابقات 
جهانــی الس وگاس مدال طال بگیرد 80 درصد راه حضور در المپیک را هم 

رفته است.
احد پازاج در گفتگویی در خصوص آخرین وضعیت ملی پوشان،شرایط 
اردو،تورنمنت لهستان ،حمید سوریان و.. به اظها ر نظر پرداخت که گزیده ای 

از صحبت های وی در ادامه می آید:
*از تمامی کشــتی گیر ان حاضر در اردو راضی هستم. یکی از منسجم ترین 
اردوهای خود را برگزار می کنیم و همه کشتی گیر ان در تمام اوزان با انگیزه 
و روحیه خاصی تمرین می کنند که ان شا ء اهلل بتوانند برای مسابقات جهانی 

موفق شوند.
*باباجان زاده دچار مصدومیت شــده که به همین خاطر مرخصی گرفته و 
اردو را ترک کرده اســت که امیدوارم مشکلش زودتر برطرف شود و به اردو 
ملحق شود. البته اگر مشــکل او تشدید شود و نتواند به اردو بپیوندد شاید 
به مسابقات لهستان هم اعزام نشود، اما امیدواریم که هر  چه  سریع تر با رفع 

مشکلش به اردو برگردد.
*همه می دانند که ســوریان یکی از پرافتخارترین کشتی گیر ان ما در تاریخ 
اســت و با توجه به اینکه شــورای فنی به او مجوز داده، باید در مســابقات 
لهستان به همراه دیگر مدعیان وزن اول مبارزه کند. البته انتخاب ملی پوش 
59 کیلوگرم موکول می شــود به بررسی عملکرد کشتی گیر ان در تورنمنت 

لهستان.
* قهرمانــی در مســابقات انتخابی تیم  ملی شــرط انتخــاب قطعی یک 
ملی پوش نیست. حتی تمرینات اردویی نیز بررسی می شود و میزان آمادگی 
کشتی گیر ان سنجیده می شود. همچنین در تورنمنت ها نیز عملکرد آنها را 
زیر نظر می گیریم و در نهایت پس از اینکه کشتی گیر ان به آمادگی جسمی 
و روحی مناسب برای حضور در مسابقات جهانی برسند در مورد ملی پوشان 
تصمیم گرفته می شود. این نیست که بگوییم در این چهار وزنی که نفراتی به 
لهستان اعزام می کنیم بگوییم از حاال فردی را انتخاب کرده ایم. هیچ فردی 
از حاال انتخاب شده نیست و پانزده روز مانده به مسابقات جهانی ترکیب تیم 

 ملی را اعالم خواهیم کرد.
* تصمیم شورای فنی این بوده که هر کشتی گیری که در مسابقات جهانی 
الس وگاس قهرمان شــود از حضور در مراحل مقدماتی مســابقات انتخابی 
برای المپیک معاف می شــود و تنها باید با نفر اول مســابقه بدهد، ما با این 
تصمیم خواستیم برای کشتی گیر ان ایجاد انگیزه کنیم تا در مسابقات جهانی 
به مدال طالی جهان برسند. کشتی گیری که امسال قهرمان جهان شود در 

واقع 70 تا 80 درصد راه المپیک را هم رفته است.

فرار از گرما جان جوان و کودک ناآشنا 
به فنون شنا را گرفت

اخبار دریافتی از شــهرهای مختلف کشور حاکی از غرق 
شدن چندین نفر از شــهروندان ناآشنا به فنون شنا در دریا و 

رودخانه ها دارد.
حمیدرضا فرنیا سرپرســت اورژانــس 115 محمودآباد دیروز در 
گفت وگو با فارس در شهرستان محمودآباد از غرق شدن مرد 54 ساله 
بومی در دریا خبر داد و گفت: این حادثه ساعت 23 و 40 دقیقه جمعه 

در منطقه ای از ساحل دریا رخ داده است که فاقد طرح بوده است.
از گلپایگان هم خبر رســید که جوان 26 ساله ای به علت شنا در 
منطقه ممنوعه ســد کوچری دچار غرق شدگی شد به طوری که هنوز 

جسد وی پیدا نشده است.
حمیدرضا کریمیان رئیس جمعیت هالل احمر گلپایگان در گفت وگو 
با فارس تأکید کرد: جست وجو برای پیدا کردن وی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: ســاعت 16 و 15 دقیقه عصر روز جمعه پس از تماس 
تلفنی شهروندان با امدادگران جمعیت هالل احمر مبنی بر غرق شدن 

جوانی در سد کوچری نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
کریمیان با بیان اینکه تیم امدادی هالل احمر گلپایگان و آتش نشانی 
گلپایگان دقایقی بعد از تماس در محل حاضر شدند، تصریح کرد: 6 غواص 
کارآزموده به همراه تجهیزات کامل و چهار نفر از غواصان آتش نشــانی 

گلپایگان عملیات جست وجوی مرد جوان را آغاز کردند.
رئیس جمعیت هالل احمر گلپایگان ادامه داد: جست وجو برای یافتن 
جسد این جوان تا ساعت 21 روز جمعه ادامه داشت. پس از این اتفاق 
خاک ریز هایی سراسری در حاشیه سد کوچری ایجاد شد و با تابلوهای 
شنا اکیداً ممنوع از شهروندان خواسته شد که این منطقه را برای شنا 
انتخاب نکنند، اما با گرم شــدن هوا جوانان زیادی آب تنی و شنا کردن 
را برای گذران اوقات فراغت انتخاب کرده و با این کار هم جان خود را 

از دست می دهند و هم خانواده خود را داغدار می کنند.
همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه 2 جوان 17 
و 22 ساله از اهالی سردشت هنگام شنا در آب پرتالطم زاب غرق شده 

و جان خود را از دست دادند.
در نخســتین حادثه یک جوان 17 ساله از اهالی شهرستان بانه به 
همراه دوســتانش برای فرار از گرما خــودش را به آب زد ولی به علت 
ناآشنایی به فنون شنا جان خود را از دست داد. بنابراین گزارش در حادثه 
دیگری که در نزدیکی روستای واوان در منطقه نالس رخ داد یک جوان 
22 ساله قصد شنا در آب رودخانه زاب را داشت که به علت غرق شدگی 
جان خود را از دست داد در اهواز و آبادان و شیراز نیز در سه حادثه مجزا 

2 جوان و یک کودک در آب غرق شده و جان خود را از دست دادند.
در آبادان یک جوان هجده ساله آبادانی در رودخانه بهمنشیر، یک 
جوان 24 ســاله در منطقه آشــبوراللی اهواز و یک دختر 6 ساله به نام 
مریم یقطین در هنگام بازی در رودخانه قره آغاج غرق شد و جان خود 

را از دست دادند.
همچنین جوان 22 ساله الیگودرزی نیز حین شنا در سد کشاورزی 
روستای حیدرآباد به علت آشنا نبودن به فن شنا جان خود را از دست داد.

یازدهمین مدافع حرم از خوزستان
به شهادت رسید

»کریــم غوابش« یازدهمین شــهید مدافــع حرم از 
خوزســتان در راه دفاع از حریم اهل بیت)ع( به شــهادت 

رسید.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از اهــواز، حاج کریم غوابش مدافع 
حریم اهل بیت)ع( و رزمنده هشــت سال دفاع مقدس روز جمعه در 

سوریه به خیل یاران شهیدش پیوست.
این شهید مدافع حرم پس از جنایات تروریست های تکفیری در 
سوریه و جسارت به حریم اهل بیت)ع( عازم دمشق شد و بعد از ماه ها 

مبارزه با تکفیری ها به فیض شهادت نائل آمد.
ســابقه رشادت های این شــهید در دوران جنگ تحمیلی زبانزد 

همرزمانش بوده است.

مظلومی: دیگر در استقالل قهری نخواهید دید
ســرمربی اســتقالل می گوید از اردوی داخلی مان نهایت اســتفاده را 
می کنیم و قصد برگزاری اردو در خارج از کشور را هم نداریم. پرویز مظلومی 
در پاسخ به این سوال که آیا قرار است سزار به استقالل بپیوندد، گفت: ما با 
مدیر برنامه های این بازیکن در ارتباط هســتیم و جلسه ای را هم با او برگزار 
می کنیم. اگر به توافق برســیم طبق عرفمان بــه او پولی پرداخت خواهیم 
کرد و این بازیکن هم به ما اضافه می شــود. وی در مورد یعقوب کریمی نیز، 
خاطر نشان کرد: ما 48 ساعت دیگر منتظر این بازیکن هستیم و در غیر این 
صورت به دنبال یک بازیکن جایگزین به جای او خواهیم گشــت. مظلومی 
در پایان و در پاسخ به سوالی درباره آشتی رحمتی و طالب لو، گفت: این دو 
بازیکن آشــتی کرده بودند و دیشب هم افطار با هم بودند و شک نکنید که 
در آینده دیگر قهری در استقالل وجود ندارد. این مسئله را االن می گویم و 

تا آخر فصل هم پایش ایستاده ام.
برانکو: نتوانستیم همه بازیکنان موردنظرمان را جذب کنیم

سرمربی پرسپولیس درباره مذاکره با بازیکنان جدید گفت: هنوز لیست 
باشــگاه کامل نشده است. برانکو ایوانکوویچ در پاسخ به این سوال که هدف 
از برگزاری اردوی ترکیه چیست، اظهار کرد: خودتان می دانید که بازیکنان 
به صورت تک به تک به تیم اضافه شــده اند و ما تمام آنها را بطور کامل در 
اختیار نداشتیم. در این اردو ضمن آماده سازی و هماهنگ کردن بازیکنان با 
آنها آشنا می شویم. سه بازی تدارکاتی خواهیم داشت و طبیعی است که این 
اردو برای آماده سازی تیم موثر است.وی درباره اینکه گفته می شود محسن 
مســلمان بازیکن مورد نظر او برای اضافه شــدن به پرسپولیس نبود، گفت: 
مسلمان بازیکن تیم ماست و با او توافق کرده ایم. او به جای محمد نوری به 
تیم اضافه شــده است. البته این دو تفاوت هایی با یکدیگر دارند اما امیدوارم 
که برای تیم ما مثمرثمر باشــند. او رقبای خوبی مانند فرشــاد احمدزاده و 
هادی نوروزی در تیم دارد که باید تالشــش را در تمرین بیشتر کند.برانکو 
درباره اینکه لیست او کامل نشده است اظهار کرد: میل ما یک چیز است اما 
امکانات مان چیز دیگری است. قطعا نتوانسته ایم تمام بازیکنان مورد نظر را 

جذب کنیم اما به دنبال آماده سازی تیم مورد نظر خودم هستم.
اردوی فوالد در ترکیه

اعضای تیم فوتبال فوالدخوزســتان برای برگزاری دومین اردوی خود، 
فردا )دوشنبه(ساعت 5 صبح و با پروازی مستقیم، اهواز را به سمت استانبول 
ترک می کنند. فوالدی ها در قالب این اردو سه بازی تدارکاتی انجام خواهند 
داد که هنوز حریف آنها مشخص نشده است.شاگردان اسکوچیچ روز 31 تیر 
استانبول را به مقصد اهواز ترک خواهد کرد.اردوی اول فوالدی ها در کردان 

کرج برگزار شده بود.
ایران- گوام در کرج

دپارتمــان تیم های ملی از تغییر محل بــازی دو تیم ملی فوتبال ایران 
و گوام در شــهریور ماه خبر داد. با اعــالم دپارتمان تیم های ملی، دیدار دو 
تیم ملی فوتبال ایران و گوام روز دوازدهم شــهریور ماه به میزبانی استادیوم 
انقالب کرج راس ساعت 19 برگزار می شود. دیدار دو تیم از سری رقابتهای 

مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه به میزبانی ایران برگزار می شود.
تعیین تکلیف راه آهن و پیکان تا پایان هفته

رییس کمیته اســتیناف از اعالم رای نهایی پرونــده مربوط به بازیکن 
خارجی تیم راه آهن تا پایان هفته جاری خبر داد.

علیرضا صالحی، رئیس کمیته اســتیناف فدراسیون فوتبال در این باره 
گفت: پرونده مرتبط با اســتفاده از بازیکن غیرمجاز توســط باشگاه راه آهن 
درحــال پیگیری اســت و تا پایان هفته جاری رای نهایی از طریق ســایت 

فدراسیون اعالم خواهد شد.
انتخاب عضو پنجم هیئت مدیره استقالل 

عضو پنجم هیئت مدیره تیم فوتبال اســتقالل مشــخص شد. شاهرخ 
سبک دست که اسپانسر تیم فوتبال استقالل است، به عنوان نفر پنجم عضو 
هیئت مدیره این باشــگاه انتخاب شــد. پیش از این شهاب جهانیان، مقداد 
نجف نژاد، عباس کردنوری و مســعود معینی به عنوان اعضای هیئت مدیره 

استقالل انتخاب شده بودند.
مشکل خاکپور برای هدایت تیم امید برطرف شد

پس از بررسی مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا، مشکل سرمربی تیم امید 
برای هدایت این تیم برطرف شد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
و نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز در اولین جلسه هیئت رئیسه این 
کنفدراسیون پس از انتخابات AFC و انتخاب به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون 
فوتبال آسیا که به میزبانی بحرین برگزار می  شود، شرکت کرد.کفاشیان همچنین 
در حاشیه این جلســات و در رایزنی هایی که با مقامات مسئول در فوتبال آسیا 
داشت، توانست مشکل مربیگری محمد خاکپور برای هدایت تیم امید در مرحله 
نهایــی انتخابی المپیــک را برطرف کند تا از این پس خاکپور و ســایر اعضای 
کادرفنــی بدون دغدغه برای موفقیت تیم امید در راه صعود این تیم به المپیک 

2016 ریو تالش کنند.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

* حامد لک دروازه بان فصل گذشته تراکتورسازی تبریز که ظهر دیروز در محل 
باشگاه پرســپولیس حاضر شده بود تا با مســئوالن این باشگاه برای حضور در 
این تیم مذاکره کند پس از خروج از باشــگاه در جمــع خبرنگاران اظهار کرد: 
صحبت های خوبی را انجام دادیم و من مبلغ پیشــنهادی خودم را به مسئوالن 
پرسپولیس اعالم کردم. هنوز با هم توافق نکرده ایم و باید در جلسات آتی درباره 

توافق صحبت کنیم.
* مهرداد طهماســبی دروازه بان فصل گذشــته تیم صبای قم، با عقد 
قراردادی یک ســاله به جمع تراکتورســازان پیوســت. پیش از این 
محمدرضا اخباری، دروازه بان فصل گذشته سایپا نیز به عنوان بازیکن 

سرباز به جمع تراکتوری ها پیوسته بود.

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
برنامه مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا که 

از 9 مرداد آغاز می شود، اعالم شد.
مســابقات قهرمانی آسیای ســال 2015 از 9 مرداد 
ســال جاری در تهــران آغاز می شــود. 16 تیم حاضر در 
این مســابقات به 4 گروه تقسیم شــده اند. تیم های ایران، 
قزاقســتان، کویت و چین تایپه گروه A ایــن رقابت ها را 

تشکیل می دهند.
استرالیا، هند، ترکمنستان و قطر در گروه B قرار دارند. 
کره جنوبی، تایلند، پاکستان و عمان 4 تیم حاضر در گروه 
C هســتند و همچنین چین، به همراه ژاپن، ســریالنکا و 

بحرین تیم های گروه D را تشکیل می دهند.
در حال حاضر ایران، استرالیا و کره جنوبی، در رتبه اول 
تا سوم تیم های آسیایی قرار دارند. بعد از این تیم ها، چین 
و ژاپن جایگاه چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده اند. 
مســابقات مرحله نخســت گروهی از نهم تا یازدهم مرداد 

برگزار می شود. 
روزهای 12 و 13 مــرداد، آغاز مرحله دوم رقابت های 
گروهی اســت. روز چهاردهم، تیم ها استراحت می کنند و 
پس از آن در روزهــای 15 و 16 مرداد، دیدارهای مرحله 
یک چهارم نهایی و نیمه نهایی برگزار می شــود و در نهایت 
17 مرداد قهرمان هجدهمین دوره از رقابت های قهرمانی 

آسیا مشخص خواهد شد.
برنامه مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی تهران به این 

شرح است:

ایران در نخستین گام به مصاف کویت می رود

حدیث دشت عشقاعالم برنامه مسابقات والیبال قهرمانی آسیا در تهران

به یاد سردارشهید »سیدعلی دوامی«
چه می دانیم راز21چیست! 

شهید »سیدعلی دوامی« سال 1346 در ساری 
متولد شد. سید علی 21 سال بعد، سال 1367 در 
منطقه عملیاتی شلمچه، در لباس سربازی نهضت 
حضرت روح اهلل، بال در بال مالئک گشــود. او در 
زمان شهادت، جانشــینی فرماندهی گردان مسلم 
ابن عقیل از لشــکر 25 کربال را برعهده داشــت. 

بی شــک زندگی کوتاه این شهید عزیز، سرشار از نکته های آموزنده و جالب 
توجه اســت اما تنها یکی از آنها اســت که ســید علی را در میان اهل دنیا 
شاخص تر از سایر همرزمان شهیدش می کند. او در 21 رمضان به دنیا آمد و 
در 21 رمضان به شهادت رسید. نامش هم »علی« بود. بعضی ها اعتقاد دارند  
اینکه در زمان شــهادت هم 21 سال داشته اســت، حلقه دیگری از همین 

نشانه ها به حساب می آید.
روایتی از مادری مهربان، که ازخداخواسته بود اگرپسری هدیه اش کرد، 
نامــش را علی بگذارد، بی تابی یک دل برای یک آرزو، و رحمت کریم اگر با 
هم گره بخورند، و دســت های نیاز، خالی برنگردد، چیزی شبیه پرواز اتفاق 

می افتد،چیزی شبیه معجزه!
بسیجی بود؛ اما روزهای آخر به اجبار دوستان وارد سپاه شد و می گفت: 
»امام فرموده: بســیج لشگر مخلص خداست. من بســیجی بودن را بیشتر 
دوست دارم.« چه باید می کرد؟ اقتضای جنگ بود. باید لباس سبز عاشقی را 

می پوشید، اطالعات وعملیات قوانین خاص خودش را داشت.
جامانده ای بود از قافله عاشورا که حصار زمان، تنها مانع او بود و سرانجام 
شکســته شد. نشــان داد که مرگ، بازیچه دســت خوبان است. نشان داد 

البه الی همین کوچه ها هم می شود شهادت را دشت کرد.
 میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست. تو خود حجاب خودی!

مادر »شــهید« می گوید: ایــام فتنه 88 بود. یکی از اقوام خواب پســر 
شــهیدم رادید. پسرم ســید علی یک امانتی بهش میده  و میگه برسون به 
فالنی. ایشــون به پســرم میگه: چرا خودت بهش نمیدی؟ سید علی میگه: 

تهران شلوغ شده، داریم با بچه ها میریم تهران. 

جمعه 94/05/9
 - هنــد   *  )10 تایپه-قزاقستان)ســاعت  *چیــن 
ترکمنستان )ساعت 10( *عمان-کره جنوبی)ساعت 15( 
*قطر-استرالیا)ساعت 15( *پاکستان-تایلند)ساعت 17( 
*چین-سریالنکا)ســاعت 17( *کویت-ایران)ساعت 19( 

*ژاپن-بحرین)ساعت 19(

شنبه 94/05/10
*ترکمنســتان-  )10 *عمان-پاکستان)ســاعت 
استرالیا)ســاعت 10( *چیــن تایپه-کویت)ســاعت 15( 
*هند-قطر)ســاعت 15( *کره جنوبی-تایلند)ساعت 17( 
*چین-ژاپن)ســاعت 17( *قزاقستان-ایران)ساعت 19( 

*سریالنکا-بحرین)ساعت 19(

یکشنبه 94/05/11
*ترکمنســتان-  )10 *قزاقستان-کویت)ســاعت 

قطر)ســاعت 10( *کــره جنوبی-پاکستان)ســاعت 15( 
*استرالیا-هند)ســاعت 15( *تایلند-عمان)ســاعت 17( 
*بحرین-چین)ساعت 17( *ایران- چین تایپه)ساعت 19( 

*سریالنکا- ژاپن)ساعت 19(
ایران با تیم دوم در رقابت های قهرمانی آسیا

در خصوص رقابت های قهرمانــی باید به این موضوع 
اشــاره کرد که با توجه به اینکه براساس اعالم فدراسیون 
جهانی والیبال تیم قهرمان ایــن رقابت ها جواز حضور در 
المپیک را به دســت نمــی آورد و دو تیم برتر جام جهانی 
مســتقیما به المپیــک 2016 صعود می کنند، براســاس 
تصمیم کادر فنی تیم ملی و فدراســیون والیبال تیم دوم 
ایران در هجدهمین دوره رقابت های قهرمانی مردان آسیا 
در تهران به میدان می رود که اســامی 20 بازیکن معرفی 

شده به کنفدراسیون والیبال آسیا به قرار زیر است:
محمدطاهر وادی، فرهاد ســال افزون، بهزاد حیدری، 
فرهاد پیروت پور، محمد جواد معنوی نژاد، میکائیل تاجر، 
محمدرضا موذن، رسول شهسواری، پوریا فیاضی، رحمان 
داوودی، علیرضا مباشــری، حمزه زرینی، ســعید شیرود، 
سعید جواهری توانا، علی شفیعی، مصطفی شریفات، رضا 

عابدینی، محمد فالح،علی فتحعلی و محمد رضی پور.
کادر فنی تیم ملی کشــورمان را در این رقابت ها کادر 
فنی تیم ملی زیر ســال تشکیل می دهد که هدایت آن بر 

عهده پیمان اکبری و سرپرست آن مهدی نفر می باشد.

تیم  ملی والیبال آرژانتین شانس حضور در دسته اول لیگ جهانی والیبال را از دست داد.
خولیا والســکو و شــاگردانش در مرحله نیمه نهایی ر قا بت های دســته دوم لیگ جهانی والیبال به مصاف فرانسه 
رفتند، اما با قبول شکســت ســه بر صفر از راهیابی به فینال دسته دوم و در نتیجه  صعود به دسته اول این ر قا بت ها باز 
ماندند.فرانســوی ها در این دیدار همانند ر قا بت های دور مقدماتی مقتدر ظاهر شــده و با امتیاز 25 بر 13، 25 بر 17 و 
25 بر 20 آرژانتین را شکســت دادند تا همچنان در این رقابت ها بدون باخت باشــند.به  این  ترتیب سرمربی سابق تیم 
 ملی والیبال ایران نمی تواند شــاگردانش را سال آینده در دسته اول این ر قا بت ها ببیند. عدم حضور در دسته اول لیگ 
جهانی والیبال برای تیمی که در رده بندی جهانی در جایگاه هفتم قرار گرفته به هیچ وجه خوشــایند نیست. در دیگر 
دیدار مرحله نیمه نهایی دسته دوم بلغارستان سه بر یک بلژیک را شکست داد و حریف فرانسه در دیدار پایانی شد. تیم 
پیروز عالوه بر حضور در جمع شش تیم پایانی ر قا بت ها سهمیه حضور در دسته اول این ر قا بت ها در سال آینده را نیز 

کسب خواهد کرد.

ناکامی والسکو و شاگردانش در رسیدن به دسته اول لیگ جهانی

دور سوم اردوی تیم ملی هندبال در اروپا
تیم ملی هندبــال ایران دور جدید اردوی آمادگی 
خود را در یکی از کشورهای اسلوونی یا کرواسی برگزار 

می کند.
سازمان تیم های ملی فدراسیون هندبال درصدد تشکیل 
یک دوره اردوی برون مرزی در یکی از کشورهای اسلوونی و 
یا کرواسی است. تیم ملی هندبال ایران پس از یک مرحله اردو 
در مشــهد، از فردا )دوشنبه( ادامه تمرینات خود را در تهران 
پیگیری می کند. اصغر ســهمی )سرپرســت(، مهدی اخوان 
)مدیر فنی(، عرفان اسماعیالگیچ )سرمربی( و محسن طاهری 

)مربی( کادرفنی تیم ملی الف را تشکیل می دهند.
هدف از تشــکیل اردوی تیم ملی هندبال ایران کســب 
سهمیه مســتقیم المپیک 2016 ریو است. تیم ملی هندبال 

ایران برای رسیدن به این هدف باید قهرمان آسیا شود کاری 
که با حضور قطر با بازیکنان تبعه بسیار سخت است.

خبر دیگــر از هندبــال اینکــه ایمان جمالــی یکی از 
شــاخص ترین لژیونرهــای این رشــته که در تیم وســپرم 
مجارستان عضویت دارد بعد از رفع مصدومیتش به اردوی تیم 
ملی ملحق خواهد شــد. وی سال گذشته به دلیل بی برنامگی 
و اختالف های بازیکنان و فدراســیون هندبــال از حضور در 

اردوهای ملی امتناع می کرد.
فرامرز می آبادی دبیر فدراسیون هندبال ایران ضمن تایید 
خبر فوق گفت: در حال حاضــر جمالی از مصدومیت مزمن 
زانو رنج می برد و ابراز آمادگی کرده بعد از رفع مصدومیت به 

اردوی تیم ملی بپیوندد.

برگزاری همایش تجلیل از ورزشکاران جوانمرد حامیان فلسطین 
پانزدهمین همایش تجلیل از ورزشکاران جوانمرد 

حامیان ملت مظلوم فلسطین امروز برگزار می شود.
در این همایش قرار است از 40 ورزشکار در رشته های 
مختلف همچون جودو، والیبال ساحلی و ... که در میادین 
بین المللی به منظور حفظ آرمان های انقالب اســالمی از 
رویارویی با نمایندگان رژیم اشغالگر قدس امتناع کرده اند، 

تجلیل شود.

 قرار است در این مراسم سردار نقدی، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین، مدیر شبکه سوم سیما، برخی از معاونان 
وزیر ورزش و جوانان، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی، بیش از 15 نفر از روسای فدراسیون ها و تعدادی 
از چهره های ورزشی سرشناس کشور حضور داشته باشند. 
این مراسم از ساعت 18:30 امروز در النه جاسوسی آمریکا 
برگزار می شود و تا اذان مغرب و عشاء ادامه خواهد داشت.

اتحادیه جهانی کشــتی تغییــرات جزئی در 
قوانین کشتی آزاد ایجاد کرد.

در راســتای اصالح قوانین کشــتی، اتحادیه جهانی 
تغییراتی در رشــته آزاد نیز ایجــاد کرد که از آن جمله 
می تــوان به حذف بارانــداز یا فتیله پیچ یــک امتیازی 
اشــاره کرد.در قانون جدید هر نوع بارانداز یا فتیله پیچ 
و یــا در واقع هــر گونه فنی در خاک کــه حریف را به 
چرخش در آورد، بــدون توجه به اینکه حریف به خطر 
افتاده باشــد یا روی یک دست چرخیده باشد، دو امتیاز 
خواهد داشت. پیش از این به اجرای این فنون یک امتیاز 
تعلق می گرفت.همچنین در قانون جدید اعالم شده هل 
دادن حریف به بیرون از تشــک امتیازی نخواهد داشت، 
اما در سایر موارد که کشتی گیر از تشک خارج شود یک 
امتیاز جریمه می شود. اتحادیه جهانی کشتی به منظور 
یکپارچه کــردن قوانین در هر دو رشــته آزاد و فرنگی 
تغییرات جدید قوانین در رشــته کشتی آزاد را به شرح 

زیر اعالم کرد:
1- تمامی فنون چرخشــی )بارانداز، فتیله پیچ و ...( 
دو امتیازی هســتند، چه چرخش از ناحیه کمر و شکم 
باشــد و چه چرخش روی دو دســت کشتی گیر مدافع 
باشــد، 2 امتیاز به مجری فن داده می شود )حذف یک 

امتیازی چرخش روی دستان(
2- تماس آنی شــانه های کشــتی گیر مهاجم و یا 
مجری فن با تشــک دیگر امتیازی در بر نخواهد داشت 
)پیــش از این مجری فن در هنــگام اجرای فن به علت 
روی پل رفتن خود و تماس شــانه هایش با تشــک یک 

امتیاز از دست می داد که این قانون حذف شده است.(
3- اگر پای کشــتی گیر مهاجم از تشک خارج شود 

سه حالت زیر قابل فرض است:
- اگر کشتی گر مهاجم امتیازی به دست بیاورد آن 

امتیاز تعلق می گیرد )امتیاز برای او ثبت می شود(
- اگر کشتی گیر مهاجم نتواند فنی را اجرا یا امتیازی 
کســب کند، داور مسابقه را متوقف می کند و یک امتیاز 

به حریف داده می شود.
- اگر کشتی گیر مهاجم حریف را با کنترل کامل بلند 
کند و پایش از تشک بیرون برود و نتواند امتیازی کسب 

کند، یک امتیاز به حریف او داده نخواهد شد.
4- هــل دادن حریــف به خارج از تشــک امتیازی 

نخواهد داشت.
5- یک امتیاز همچنان به خروج پای حریف از تشک 
تعلق می گیرد )وقتی یک امتیاز در بر دارد که کشتی گیر 

مهاجم فعال است و کشتی می گیرد و ُهل نمی دهد(

گفت و گو

*ســی امین نشست هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با حضور اعضای آن برگزار شد و در خاتمه روسای 5 
کمیسیون دیگر این کمیته انتخاب و معرفی شدند.در نشست دیروز هیئت اجرایی کیومرث هاشمی ریاست 
کمیته ملی المپیک، مسئولیت کمیسیون رسانه را بر عهده گرفت،فضل اهلل باقرزاده بعنوان مسئول کمیسیون 
آموزش و آکادمی، محمد مجد آرا به عنوان مسئول کمیسیون توریسم و ورزش، نادر شکری بعنوان مسئول 

کمیسیون حقوق ورزش و مهران شاهین طبع بعنوان مسئول کمیسیون مربیان انتخاب شدند.
*احمد خسرو فر با شکست رقیب فرانسوی خود ضمن کسب قهرمانی وزن پنجم تکواندوی یونیورسیاد، پنجمین طالی 
کاروان دانشجویان ایران را به ارمغان آورد. خسروفر با شکست حریف فرانسوی خود قهرمان وزن 74- کیلوگرم مردان 

شد. وی در این دیدار در راند طالیی مقابل لوییس مایزرو 8 بر 7 پیروز شد.
* در ادامه رقابتهای تکواندوی یونیورسیاد، اکرم خدابنده نماینده وزن 73+ کیلوگرم بانوان مقابل بیچنا 

کیم از کره جنوبی با نتیجه 9 بر 3 پیروز شد ششمین طالی کاروان دانشجویان ایران را رقم زد.
*در دهمین روز از بازی های یونیورســیاد، تیم والیبال دانشجویان ایران برای کسب مقام پنجمی بازی ها برابر تیم ژاپن 
قرار گرفت که با نتیجه 3 بر 2 برابر حریفش به پیروزی رســید و در نهایت در رده پنجم بازی های دانشــجویان جهان 

قرار گرفت.
* مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان آسیا از صبح دیروز در شهر نایپیداو کشور میانمار آغاز شد و نمایندگان 
کشورمان در دو وزن نخست به مصاف حریفان رفتند که امین طاهری در وزن 120 کیلوگرم صاحب مدال طال شد 

و گودرزی در 50 کیلو به عنوان پنجمی بسنده کرد.
* دومین مرحله از اردوی تیم ملی کانوپولو از فردا)دوشنبه( در دریاچه آزادی آغاز می شود. تیم ملی کانوپولو خود را به منظور 
حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا که شهریورماه در هنگ کنگ برگزار می شود، آماده می کند. این مرحله از اردو تا اول 

مردادماه ادامه پیدا می کند.
* ترکیب تیم تنیس ایران برای ر قا بت با کویت در گروه دو مسابقات دیویس کاپ مشخص شد. در این دیدار که 
به مدت 3 روز برگزار می شود انوشا شاهقلی، شاهین خالدان، محسن حسین زاده و امید سوری در ترکیب تیم 

ایران حضور دارند. این مسابقات روز جمعه ) 2۶ تیر ماه( در زمین های مجموعه ورزشی انقالب آغاز می شود.  

تبدیل ورزشگاه تختی به پایگاه ورزش قهرمانی
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران می گوید 
مجموعه ورزشی تختی به زودی به عنوان بزرگترین پایگاه 

ورزش قهرمانی در ایران فعالیت خود را دنبال می کند. 
حمیدرضا گرشاســبی گفت: باید تالش کنیم مجموعه 
ورزشــی تختی را از شــرایط کنونی خارج کنیــم و مانع از 
آسیب رســیدن بیشتر به آن شویم. متاســفانه در سال های 
اخیر بودجه ای برای حفظ این مجموعه ورزشی داده نمی شد 
و بــا تالش های صورت گرفته مجددا اعتبارات ویژه ای را برای 
این مجموعه در نظرگرفتیــم. مدیرکل اداره ورزش و جوانان 
اســتان تهران با بیان اینکه مجموعه ورزشی تختی به عنوان 

بزرگتریــن پایگاه قهرمانــی ایران بــه زودی فعالیت خود را 
دنبال می کند، گفت: با اعتباری که از سازمان برنامه و بودجه 
درخواســت کردیم و بودجه که توسط وزارت ورزش و جوانان 
داده می شــود، به زودی فعالیت های این مجموعه ورزشی به 
عنوان بزرگ ترین پایگاه ورزش قهرمانی ایران دنبال می شود. 
گرشاســبی افزود: مجموعا یک و نیم میلیارد تومان اعتبارات 
درخواستی ما برای مجموعه ورزشی تختی بود که خوشبختانه 
قرار اســت محقق شــود. این مجموعه ورزشی می تواند برای 
تیم های ملی و تیم هایی که در اســتان تهران و حتی ســایر 
استان های ایران فعالیت می کنند، مورد بهره برداری قرار گیرد. 

سوریان باید در تورنمنت لهستان با رقیبان خود مبارزه کند

پازاج: قهرمانان جهانی 80 درصد 
راه المپیک را هم خواهند رفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون
 تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالسه   1394/2/22 مورخه   139460309001002639 شماره  رای  برابر 
تکلیف  تعیین  قانون  موضوع  دوم  هیأت   1391114409001002143
واحد  در  مستقر  رسمی  سند  فاقد  ساختمان های  و  اراضی  ثبتی  وضعیت 
آقای  متقاضی  بالمعارض  مالکانه  تصرفات  قزوین  ملک  ثبت  حوزه  ثبتی 
کدملی  یک  شناسنامه  شماره  به  حسین  فرزند  سینکی  آشوری  نصراله  
5599699110 صادره از تاکستان در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
170/35 مترمربع باقیمانده پالک 5 اصلی واقع در قزوین بخش 5 خریداری 
منظور  به  لذا  است.  گردیده  محرز  بهرامی  صفرعلی  آقای  رسمی  مالک  از 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
باشند  داشته  اعتراضی  متقاضی  مالکیت  به صدور سند  نسبت  اشخاص  که 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1394/4/6 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1394/4/21

حسن غالمحسينی- رئيس ثبت اسناد و امالک قزوین

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای امیرحســین افشــار طوینانی دارای شناســنامه شــماره 6 به شرح 
دادخواســت از این شــورا درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شــادروان علی حسین افشــار طوینانی به شناسنامه 45 
در تاریــخ 1383/11/20 اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به: 1- امیرحســین افشار طوینانی 
ش ش 6 فرزند ذکور 2- رسول افشار طوینانی ش ش 593 فرزند ذکور 3- 
آیت اله افشار طوینانی ش ش 3 فرزند ذکور 4- زهره افشار طوینانی ش ش 
17 فرزند اناث 5- زهرا افشــار طوینانی ش ش 359 فرزند اناث 6- زینت 
افشار طوینانی ش ش 422 فرزند اناث 7- گلزار افشار طوینانی ش ش 502 
فرزند اناث 8- هاجر افشــار طوینانی ش ش 503 فرزند اناث 9- معصومه 
افشــار طوینانی ش ش 4 همسر متوفی. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

رئيس شعبه دوم شورای حل اختالف شهر کوهين

عملکرد دستگاه های تصفیه آب در ارتقای 
سالمت آب آشامیدنی هیچ تاثیری ندارد و هر 

نوع تبلیغات، تنها جنبه تجاری دارد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب روســتایی قزوین گفت: این 
دســتگاه ها با از بین بردن 90 درصد امالح مفید آب، 
در واقع آب مقطر تولید می کنند که طبق تحقیقات 
پزشکی، مصرف آن در درازمدت باعث بروز آسیب در 
قلب و عروق و همچنین اختالل در رشــد استخوانی 

کودکان می شود. 
محمد محمدعلیزاده افزود: دستگاه های تصفیه 
آب، با تاثیر بر ســاختار شــیمیایی آب، عناصر مفید 
و مورد نیاز بدن همچون کلســیم، منیزیم، پتاسیم و 

فلوئور را نیز از بین می برد.
وی گفت: الکترولیز آب و ته نشــین شدن امالح 

آب که در این دستگاه ها به عنوان شاخص کیفیت بد 
آب معرفی می شود، دلیلی بر آلودگی آب آشامیدنی 
نیســت. محمد علیزاده با رد شایعاتی مبنی بر اضافه 
کردن حجم باالی کلر در آب لوله کشی هم گفت: رنگ 
ســفید آب در هنگام باز کردن شیر آب، ناشی از کلر 
باال نیســت بلکه ذرات اکسیژن است که بر مرغوبیت 
آب می افزاید. وی با اشاره به نتایج آزمایشگاه های آب 
افزود: درصد کمی از کلسیم مورد نیاز بدن از طریق آب 
تامین می شود و بنابراین تشکیل سنگ کلیه ارتباطی به 
سختی آب ندارد.  محمد علیزاده از گندزدایی، پایش و 
کنترل روزانه آب آشامیدنی روستاهای استان قزوین 
در آزمایشــگاه های مجهز و تخصصی آب خبر داد و 
گفت: نیازی به اســتفاده از تجهیزات پرهزینه جانبی 
برای تصفیه آب وجود ندارد و آب لوله کشی روستاها 

استاندارد است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی قزوین:

دستگاه های تصفیه آب خانگی
 تاثیری بر بهبود کیفیت آب ندارد

اراک- خبرنگار کیهان:
طرح فاضالب شهر ساوه عصر دیروز با حضور 

وزیر نیرو به بهره برداری رسید.
طرح فاضالب شــهر ســاوه با اعتبــاری بالغ بر 
395میلیارد ریال شامل ساخت تصفیه خانه فاضالب 
220 هزار نفری با فرآیند تصفیه لجن فعال با هوادهی 
گسترده و ظرفیت تصفیه 35 هزار متر مکعب فاضالب 
در شــبانه روز، اجرای بیــش از 56 کیلومتر کلکتور، 
خطوط انتقال و شــبکه جمع آوری فاضالب و نصب 
2600 فقره انشعاب اجرا شده است. این طرح براساس 
اهداف زیســت محیطی و اقتصــادی طرح فاضالب 
همچون حفظ و باال بردن ســطح سالمت و بهداشت 

عمومی جامعه اجرا شده است.

با حضور وزیر نیرو

بهره برداری از طرح 
فاضالب ساوه

آغاز شد

رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: 
خرید پیله  تر ابریشــم در گیالن تا پایان هفته 

جاری به اتمام می رسد.
علی اصغر داداش پــور با بیان اینکه خرید پیله تر 
ابریشــم در استان های دیگر کشــور به پایان رسیده 
اســت، افزود: با توجه به شــرایط مناسب آب وهوایی 

خرید پیله تر در گیالن ادامه می یابد.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از خرید 800 

تن پیله تر ابریشــم در کشور خبر داد و گفت: بیش از 
150 میلیارد ریال برای نوغانداران درآمد کسب شده 
است. وی قیمت خرید تضمینی پیله تر ابریشم را 15 
هزار و 100 تومان عنوان کرد و افزود: امســال حدود 
29 هزار جعبه تخم نوغان در بین نوغانداران کشــور 

توزیع شده است.
داداش پــور با اشــاره به اهمیــت نوغانداری در 
گیالن یادآور شد: گیالن یکی از قطب های نوغانداری 

در کشــور محسوب می شود و به همین منظور مرکز 
نوغانداری در اســتان مســتقر است. وی با تصریح بر 
اینکه قیمت تضمینــی می تواند به عنوان نقطه امید 
کشــاورزان تاثیر خوبی در احیای دوباره این صنعت 
داشته باشد، یادآور شد: با توجه به اینکه توتستان ها 
تنها تامین کننده غذای کرم ابریشم محسوب می شوند 
بنابراین تغذیه و آماده سازی درختان توت در پرورش 

کرم ابریشم مهم است.

استاد برجسته دانشگاه تبریز و پدر شیمی 
و پلیمر ایران صبح دیروز درگذشت.

بــه گزارش خبرگــزاری فــارس از تبریز، دکتر 
علی اکبر انتظامی متولد ســال 1322 بود که مدرک 
لیسانس شیمی خود را در سال 1345 از دانشگاه تبریز 
و فوق لیسانس مهندســی شیمی، دکترای تخصصی 
شــیمی پلیمر را در طی سال های 1967 تا 1971 از 
دانشگاه لویی پاستور فرانسه دریافت کرد. وی در سال 
1350 در دانشگاه تبریز مشغول به کار شده و طی 4 
دهه فعالیت در این دانشگاه منشأ خدمات بسیاری بود 
و به عنوان یکی از دانشمندان برتر جهان اسالم و کشور 
معرفی شد. انتشــار 166 مقاله پژوهشی در نشریات 
علمی داخلی و خارجی، 150 مقاله در ســمینارهای 
علمی داخلی و خارجی، ثبت 5 مورد اختراع، تالیف و 
ترجمه 5 عنوان کتاب و راهنمایی 16 رساله دکتری 
و 80 پایان نامه دوره کارشناسی ارشد بخشی از کارنامه 

علمی و پژوهشی در طی حیات پربار وی است.

با مهار آتش سوزی در یک مجتمع اقامتی 
پذیرایی پنج طبقه 85 زائر عراقی از میان دود 

و آتش نجات یافتند.
بــه گزارش واحــد مرکزی خبــر احمد مرندی 
سرپرست ایستگاه 24 سازمان آتش نشانی مشهد درباره 
این حادثه گفت: این آتش سوزی جمعه شب در خیابان 
دانش شرقی روی داد و سبب اعزام آتش نشانان از دو 

ایستگاه به محل شد.
وی گفت: کانون آتش سرویس بهداشتی یکی از 
واحدهای طبقه دوم این مجتمع بود که به علت اتصال 
در سامانه برق یک دستگاه ماشین لباسشویی موجب 

آتش سوزی شده بود.
سرپرست ایستگاه 24 سازمان آتش نشانی مشهد 
افزود: بر اثر حریق تمامی 30 واحد این مجتمع دچار 
دودگرفتگی شــد لذا آتش نشانان ضمن مهار آتش با 
استفاده از دستگاه های تنفسی  85 زائر عراقی محبوس 
در میان دود را به بیرون از هتل منتقل کردند. میزان 
خســارت اولیه این آتش ســوزی 150 میلیون ریال 

برآورد شده است.

نجات 85 زائر عراقی 
از آتش سوزی یک هتل 

در مشهد

پدر علم شیمی و پلیمر 
ایران درگذشت

یک کارشناس ســازمان هواشناسی با اشاره به 
اینکه بارش باران تا فردا در سواحل شمال و جنوب 
شرق پیش بینی شده است، گفت: کاهش نسبی دما 

از امشب در سواحل شمالی رخ می دهد. 
امین حسین نقشینه در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم، 
در خصــوص آخرین وضعیت هوای کشــور، گفت: امروز با 
شمالی شدن جریانات روی دریای خزر، بارش باران در گیالن 
و مازندران رخ خواهد داد و این بارندگی ها از امشب همراه با 

رعد و برق در سواحل شمال رخ می دهد.
نقشینه عنوان کرد: کاهش نسبی دما حدود دو تا سه 
درجه تا فردا پیش بینی شــده و امــروز بعدازظهر نیز روی 
ارتفاعات البرز و زاگرس، جنوب سیســتان و بلوچســتان، 

جنوب کرمان، هرمزگان و جنوب فارس بارش های خفیف 
رخ می دهد. وی با بیــان اینکه امروز گیالن و مازندران دو 
درجه خنک تر و فردا نیز سه درجه خنک تر می شوند، گفت: 

اردبیل امشب 4 درجه کاهش دما خواهد داشت.
نقشینه افزود: فردا برای سواحل غربی و مرکزی )گیالن 
و مازندران( و تا بعدازظهر برای سیستان و بلوچستان بارش 
بــاران رخ می دهد؛ در واقع باید بگویم بارش ها تا فردا برای 

سواحل شمال و جنوب شرق کشور پیش بینی شده است.
این کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: برای شرق 
و جنوب کشور نیز وزش باد و گردوخاک تا فردا پیش بینی 
شده که زابل امروز بیش از 20 متر در ثانیه دید دارد و این 

کاهش دید تا فردا در این شهر حاکم است.

نقشینه افزود: امروز آسمان تهران صاف پیش بینی شده 
که در ســاعات بعدازظهر امروز روی ارتفاعات افزایش ابر و 
بارش پراکنده رخ می دهد. وی با بیان این که شــرق دریای 
عمان امروز مواج است، گفت: بیشینه دمای امروز و فردای 
تهران 39 درجه سانتی گراد پیش  بینی شده و کمینه دمای 

صبح امروز تهران نیز 29 درجه سانتی گراد خواهد بود.
این کارشناس ســازمان هواشناسی خاطرنشان کرد: 
روز گذشــته اهواز با 47 درجه و قم و خرم آباد با 43 درجه 
گرم ترین مرکز اســتان ها بودنــد و دمای اردبیل نیز به 40 
درجه ســانتی  گراد رســید که این امر کم نظیر بوده است، 
همچنین روز گذشــته دمای یزد، ســمنان و قزوین به 40 

درجه سانتی گراد رسیده است.

بارش باران در سواحل شمال و جنوب شرق کشور


