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اخبار کوتاه از فوتبال

ســرمربی تيم ملی تكواندو می گويد تكواندو با قهرمانی در يونيورسياد با كسب 
مدالهای خوشرنگ بازهم كمك حال كاروان اعزامی ايران بود و اين افتخارات بايد از 
ســوی مسئوالن مورد توجه قرار گيرد. بيژن مقانلو در تازه ترين صحبت های خود به 
تشريح آخرين شرايط تكواندو پرداخته كه گزيده ای از صحبت هايش در ادامه می آيد:

* تكوانــدو در هر ميداني افتخار آفرين ظاهر مي شــود و اميدوارم اين زحمات 
از ســوي مسئولين ديده شود و امكانات مناســب براي تداوم اين موفقيت ها در 
اختيار قرار گيرد. مسابقات يونيورسياد داراي »گريد ٢« بود و با وجود محدوديت 
هاي موجود كه تنها به حضور دانشــجويان اختصاص داشت براي ملي پوشان ما 

دستاوردهاي خوبي داشت. 
* فدراســيون جهانی بــرای هر قاره يك ســهميه از تورنمنت های »گريد ٢« را 
طراحی كرده كه كره جنوبی ميزبان مسابقات قاره آسياست كه بدون شك خيلی 
از كشــورها با بهترين نفرات خود به اين مسابقات می آيند و در سطح فنی بااليی 
برگزار خواهد شــد. تكواندوكاران ما در اين مسابقات شايد با چند تكواندوكار از 
كشور ميزبان مبارزه كنند كه كار بسيار دشواری است ولی برای نفرات ما محك 
مناســبی اســت كه بتوانند عيار خود را بســنجند. هدف از اين مسابقات ميدان 
دادن به جوانان است تا رنكينگ خود را ارتقا دهند. ما بايد برای بازيهای بعدی و 

المپيك های بعدی نيز نفرات خود را در جدول حفظ كنيم. 
* حجی زواره، خدابخش و عاشــورزاده طبق برنامه های كه ما در اختيارشان قرار 
می دهيــم تمرينات خود را پيگيری می كنند. قصد داشــتيم اين نفرات را نيز به 
همراه ســاير تكواندوكاران به كره جنوبی ببريم ولی شرايط مالی فدراسيون مانع 
از اين كار شد. اگر اين تكواندوكاران كنار تيم بوده و در جو مسابقات حضور پيدا 
می كردند بدون شــك طبعات بهتری برای ما داشــت كه متاسفانه چنين امری 

ميسر نشد. 

تصویب طرح جامع یادمان 
شهدای شلمچه 

طرح جامع یادمان شهدای شلمچه به تصویب رسید.
طرح جامع يادمان شــهدای شــلمچه از جمله دشــوارترين و 
پيچيده تريــن طراحی ها در مناطق عملياتی مورد بازديد كاروان های 
راهيان نور است كه براساس تجربه 10 ساله توسط سازمان مهندسی 
و امور يادمان های بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس تهيه 
و كليات آن به تصويب رسيده است. به گزارش روابط عمومی و امور 
رسانه ای بنياد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، يادمان شهدای 
شلمچه مهم ترين و بزرگ ترين يادمان در مناطق عملياتی و پايتخت 
يادمان ها در 5 استان مرزی با وسعت 50 هكتار است كه طی سال های 

گذشته متبرک به قدوم مبارک رهبر معظم انقالب شده است.
اين طرح براســاس مطالعات مبنايی صورت گرفته توسط ستاد 
مركزی راهيان نور كشــور تهيه شده و در نقشــه اجرايی آن كه به 
صورت مرحله ای انجام می گيرد ، مشــاركت سازمان ها و دستگاه های 
اجرايی منطقه و استان از جمله سازمان منطقه آزاد تجاری اروند در 

دستور كار قرار دارد.

آتش مراتع و نخلستان ۳ استان را 
طعمه خود ساخت

آتش دو عرصه طبیعی و زیســت محیطی در استان های 
لرســتان، فارس و یک نخلستان در سیستان و بلوچستان را 

طعمه خود ساخت.
رئيس اداره منابع طبيعی و آبخيزداری پلدختر گفت: آتش سوزی 
يكشــنبه در جنگل ها و مراتع »چارتا« در منطقه ميانكوه غربی اين 
شهرستان به وقوع پيوســت. عابدالدين ميردريكوند افزود: وزش باد 

منجر به آتش سوزی اين منطقه شده است.
وی افزود: اطفای حريق در مناطق صعب العبور »چارتا« در نبود 
امكانات، سخت و موجب شده است نيروها با وسايلی همچون بيل و 
شاخ و برگ درختان، اقدام به خاموش كردن آتش كنند. در همين حال، 
فرماندار پلدختر در استان لرستان با بيان اينكه آتش سوزی جنگل ها 
و مراتع كوه »چارتا« پس از 6 ساعت مهار شد، گفت: نيروهای منابع 
طبيعی، هالل احمر، جهاد كشــاورزی و ستاد مهار آتش شهرستان 
به محل حادثه اعزام شــده اند كه به علت سخت گذر بودن منطقه تا 
رســيدن نيروها به محل، ســه تا چهار ساعت زمان برد كه اين امر و 

نبود امكانات، خاموش كردن آتش را مشكل ساخت.
قدرت اهلل ترابی نژاد افزود: بيش از 85 هكتار از جنگل های منطقه 
طعمه آتش شد، با آتش سوزی كه اخيرا رخ داد از ميزان خسارت وارده 

به منطقه اطالع دقيقی در دست نيست. 
از ســوی ديگر ماموران انتظامی پاسگاه »همايجان« شهرستان 
»سپيدان« در استان فارس از آتش سوزی در كوه های اطراف روستای 

»خالر« مطلع و بالفاصله در محل حاضر شدند.
ماموران مشاهده كردند مراتع طبيعی اطراف روستا، اراضی ملی 
و باغ های انگور مورد آتش سوزی قرار گرفته كه با همكاری ماموران و 

نيروهای امدادی آتش سوزی مهار شد.
در بررسی های صورت گرفته توســط كارشناسان مشخص شد 
حدود 40 هكتار از مراتع طبيعی اين منطقه در آتش ســوزی از بين 
رفته و علت وقوع حادثه در دست بررسی است. همچنين از سيستان 
و بلوچستان گزارش رسيد كه آتش سوزی در بخش ساربوک شهرستان 

قصرقند 10 هكتار از نخلستان های اين شهرستان را خاكستر كرد.
بخشدار ساربوک شهرستان قصرقند سهل انگاری يكی از كشاورزان 
اين منطقه را هنگام آتش زدن علف های خشك درون نخلستان، عامل 

اين آتش سوزی بيان كرد.
بليده ای گفت: وزش باد شديد هم در اين منطقه موجب گسترش 
آتش شــد. وی افزود: اين آتش ســوزی پس از هفت ساعت با تالش 
ماموران آتش نشانی شهرهای نيك شهر و قصرقند، بسيج و نيروهای 

مردمی مهار شد.
بخشدار ساربوک ميزان خسارت اين آتش سوزی را 100 ميليون 

تومان بيان كرد.

با تالش تیم های غواص و گشت هوایی
قطعاتی از بالگرد ناپدید شده فالت قاره 

پیدا شد
قطعاتی از بالگرد فالت قاره که با چهار سرنشــین پس از 10 
دقیقه برخاستن از سکوی نفتی ابوذر در خلیج فارس ناپدید شده 

بود، پیدا شد.
عسكر زارعی بخشــدار ويژه جزيره خارگ در گفت وگو با خبرنگار مهر 
گفت: با ادامه تالش های صورت گرفته برای جست وجوی بالگرد ناپديد شده 
در جزيره خارگ، برخی از قطعات اين بالگرد پيدا شد و جست وجو برای يافتن 
كادر و سرنشينان پرواز ادامه دارد. وی اضافه كرد: تيم های غواصی و همچنين 
شــناورها و گشت هوايی برای يافتن بالگرد وارد عمل شدند كه تاكنون فقط 

چند قطعه از اين بالگرد يافت شده است.
بخشدار ويژه خارگ ادامه داد: از جمله قطعات يافت شده می توان به چند 
قطعه از بدنه بالگرد شامل ٢ صندلی، 3 جليقه نجات، يك قطعه فايبرگالس 
و يك كپسول هوا اشاره كرد و گفت: برای بررسی موضوع سه غواص به محل 

پيدا شدن اشيا اعزام شده اند.
به گفته عسكر زارعی بالگرد ياد شده برای انتقال يك بيمار به بوشهر در 
ساعت ٢٢ و 10دقيقه دوشنبه شب از سكوی نفتی ياد شده به پرواز درآمده 
بود كه پس از طی ٢0 مايل از طول مسير 70 مايلی تا بوشهر بدون هيچ گونه 
حالت اضطرار از رادار پايگاه پدافند هوايی خارگ و رادار شناورهای نيروهای 

دريايی مستقر در خليج فارس خارج و هيچ ارتباطی نيز برقرار نشده است.
وی يادآور شد: سرنشينان اين بالگرد شامل دو نفر خلبان، يك نفر بيمار 
و يك نفر همراه بود.بخشــدار جزيره خارگ در اين باره گفت: پس از اطالع 
از اين موضوع كميته مديريت بحران جزيره خارگ تشــكيل شــد و 9 اكيپ 
شــامل شناورهای ناجی اداره بنادر و دريانوردی، فالت قاره، نيروهای دريايی 
سپاه و ارتش و مرزبانی برای گشت در دريا بر اساس مختصات دريافت شده 

از رادار اعزام شدند.
زارعی با اشــاره به اينكه اســتان بوشــهر فاقد بالگرد شب پرمجهز به 
نورافكن اســت تاكيد كرد: با روشن شــدن هوا برای گشت هوايی بالگرد به 

منطقه اعزام شد.
وی با اشــاره به اينكه عمق آب دريا در محدوده ياد شده 40 متر است 
گفت: احتمال اينكه بالگرد ياد شده پس از نقص فنی در سيستم برقی، غرق 

شده باشد وجود دارد.
مجتمع نفتی ابوذر در 75 كيلومتری غرب جزيره خارگ، شــامل ســه 
سكوی اصلی بهره برداری AA ،AB و AC است كه از اين ميدان بيشترين 

ميزان نفت كشور در خليج فارس توليد می شود.
کشف جسد یکی از سرنشینان بالگرد

بر اســاس آخرين اخبار ارسالی رئيس اداره عمليات جست وجو و نجات 
دريايی اداره كل بنادر دريانوردی استان بوشهر از كشف جسد يكی از سرنشينان 

بالگرد مفقود شده شركت نفت فالت قاره در خليج فارس خبر داد.
حسين طالب نژاد اظهار داشت: با تالش تيم عمليات جست وجو و نجات 
دريايی بندر بوشــهر جســد يكی از سرنشينان بالگرد متعلق به شركت نفت 
فالت قاره كه شب سه شنبه در نزديكی سكوی نفتی ابوذر دچار حادثه شده 

بود، پيدا شد.
طالب نژاد اضافه كرد: جســت وجو برای يافتن 3 سرنشين ديگر بالگرد 

مفقود شده ادامه دارد.
در اثر اين حادثه كاپيتان علی عزتی خلبان، صفر پايخوان كمك خلبان، 
خورشيد حسينی و رسول شجرات از كاركنان شركت ملی حفاری ناپديد شدند.
در حال حاضر 16 فروند شناور و ٢ فروند بالگرد نيروی دريايی و شركت 
نفت فالت قاره تالش خود را برای يافتن اجساد احتمالی حادثه ديدگان ادامه 
می دهند. اين بالگرد از نوع آگوستا است و متعلق به شركت هلی كوپتری تارا 
و در اجاره شركت نفت فالت قاره ايران بود كه در حال انتقال بيمار به سكوی 

ابوذر به بوشهر سقوط كرد.

برگزاری دربی لیگ پانزدهم در اوایل آبان ماه
مســئول برگزاری رقابت های فوتبال سازمان ليگ از برگزاری دربی پايتخت 
ســرخابی در اوايل آبان ماه خبر داد.غالمرضا بهــروان در جمع خبرنگاران اظهار 
داشت: دربی ســرخابی پايتخت اوايل آبان ماه برگزار می شــود.وی تاريخ پايان 
رقابت های ليگ برتر پانزدهم را ٢4 ارديبهشــت ماه سال 95 اعالم كرد. بهروان 
درباره آغاز رقابت های ليگ برتر هم گفت: قطعاً ليگ برتر در 8 مردادماه استارت 

خواهد خورد و به هيچ عنوان عقب نخواهد افتاد.
راه آهن لیگ برتری است یا پیکان؟!

طبق اعالم مهدی تاج رئيس سازمان ليگ قرار است رای استيناف مبنی بر 
تخلف صورت گرفته از ســوی باشگاه راه آهن و حضور يك بازيكن غيرقانونی در 
بازی اين تيم برابر پيكان در هفته بيســت و نهم ليگ چهارم، امروز چهارشنبه 
استيناف اعالم می شود. پيش از اين، كميته استيناف فدراسيون فوتبال اعالم كرد 
نتيجه تمام ديدارهايی كه موتومبا در آن بازی كرده، 3 بر صفر به ســود رقيبان 
تغيير می كند، اتفاقی كه باعث سقوط اين تيم تهرانی به ليگ دسته اول و بقای 

پيكان در ليگ برتر شد.
بلیت فروشی الکترونیکی در 5 ورزشگاه 

طبق اعالم محمدرضا ســاكت مسئول بازاريابی سازمان ليگ بليت فروشی 
الكترونيكی در 5 ورزشگاه فوالد شــهر اصفهان، يادگار امام تبريز، غدير اهواز و 
ورزشگاه ثامن مشهد و ورزشــگاه يادگار امام صبای قم بليت فروشی به صورت 

الكترونيكی صورت خواهد گرفت. 
تکلیف صعود تیم امید به المپیک در دی  ماه مشخص می شود؟!

كنفدراســيون فوتبال آسيا شنبه ٢1 شــهريور را به عنوان روز قرعه كشی 
مرحله نهايی مســابقات فوتبال زير ٢3 سال آسيا تعيين كرد.مسابقات ياد شده 
البته مانند مرحله دوم مقدماتی تعيين صالحيت تيم های آســيا- اقيانوسيه در 
المپيك ريودوژانيرو نيز اســت.اين مسابقات كه به عنوان جام اميدهای آسيا نيز 
معروف اســت، در دی سال جاری به مدت دو هفته برگزار خواهد شد. تيم ملی 
فوتبال كشــورمان اميد دارد تا پس از نيم قرن بتواند جواز حضور در المپيك را 

به دست آورد.
جروویچ با پرسپولیس به توافق نرسید

آندريا كالو جروويچ كه صبح ديروز وارد ايران شــد در باشگاه پر سپوليس 
حاضر شــد و پس مذاكره با علی اكبر طاهری برای پيوســتن به تيم فو تبا ل 
پر ســپوليس با اين باشــگاه توافق نكرد. اختالف در برخــی بندهای قرارداد 
پيشنهادی دليل به ســرانجام نرســيدن مذاكرات بود. اين مهاجم ٢8 ساله 
صربستانی ســابقه بازی در »بريس بين« و همين طور »ستاره سرخ بلگراد« 

را در كارنامه خود دارد. 
حضور برنو سزار در استقالل منتفی شد 

مســئول نقل و انتقاالت باشگاه اســتقالل ادعا می كند حضور برنو سزار در 
اســتقالل منتفی شده است. علی نظری جويباری در اين باره گفت: از برنو سزار 
و البته چند بازيكن خارجی ديگر خواســته بوديم كه به باشگاه استقالل روزمه 
بدهند ولی ظاهرا جذب اين نفرات منتفی شــده اســت و آقای مظلومی نظرش 

تغيير كرده است.
کاردوسو به تراکتورسازی تبریز پیوست 

»كارلوس الكســاندر كاردوســو« برزيلی با عقد قراردادی يك ساله به تيم 
تراكتورســازی پيوست و قراردادش را در هيئت فوتبال تبريز به ثبت رساند. وی 
متولد سال 1984 در شهر سانتا روسا ده ويتربوی برزيل است كه در پست دفاع 

مركزی بازی می كند. 
لحظه شماری عنایتی برای بازی استقالل و سیاه جامگان

بازيكن كهنه كار سياه جامگان ابومسلم مشهد می گويد برای ديدار با استقالل 
در هفته  اول ليگ برتر و حضور تماشــاگران مشهدی هيجان زده است. عنايتی 
گفت: مطمئنا دلم برای بازی در ورزشــگاه ثامن تنگ شــده و بعد از 13 يا 14 
ســال دوری از ابومسلم دوست دارم بار ديگر ورزشگاه را يكپارچه مشكی ببينم. 
هميشــه برای ديدار با استقالل هيجان زيادی داشته ام و اين ديدار از اين قضيه 

مستثنی نيست. 
آغاز تمرینات راه آهن به حکم دادستانی

فرهاد كاظمی ســرمربی راه آهن در خصوص شرايط راه آهن قبل از حكم 
كميته استيناف گفت:دوشنبه از طرف دادستانی به ما اعالم كردند كه تمرينات 
را شروع كنيم و به همين خاطر ما از ديروز كارمان را شروع كرديم. با اين شرايط 
اميدوار هستيم در ليگ برتر بمانيم و اين حق قانونی ماست كه در ليگ بمانيم. 
در قانون آمده اگر بازيكنی تخلف كند خودش جريمه می شــود نه باشگاهش و 

شامل حال باشگاه نمی شود. 

خواندنی از ورزش ایران

با  سرمربی تیم ملی فوتبال کشــورمان می گوید 
شرایط موجود صعود به جام جهانی روسیه غیرممکن 

است.
كارلوس كی روش، ســرمربی پرتغالی تيم ملی فوتبال اگر 
اين روزها دور از ايران است اما اتفاقات فوتبال را به خوبی رصد 
می كند تا جايی يكباره ديگر در گفت و گويی مدعی شده اگر 
شرايط فدراسيون به همين منوال باشد، رسيدن به جام جهانی 

غيرممكن است.
كی روش ديروز گفت: بعد از حضور در كنفرانس مربيان 
تيم ملی كه به ميزبانی كنفدراســيون فوتبال آسيا در مالزی 
برگــزار می شــود، به ايران بــر می گــردم. وی در واكنش به 
صحبت های اخير كفاشيان كه گفته »عده ای به دنبال اختالف 
افكنــی بين كی روش و من هســتند و می خواهند اين رابطه 
خــوب را خراب كنند« عنوان داشــت: صحبت هايی كه آقای 
كفاشيان، رئيس فدراسيون فوتبال انجام داده اند، كاماًل درست 
اســت و حق با ايشان اســت.  وی در ادامه صحبت های خود 
به مشــكالت موجود در فوتبال اشــاره كرد و اظهار داشــت: 
می تــوان گفت كه صعــود به جام جهانی روســيه مثل يك 
عمليات غيرممكن برای ايران خواهد بود! مطمئنا يك وظيفه 
و مسئوليت بسيار سنگين برای فوتبال ايران خواهد بود كه در 
اين راه بايد تعهد و انگيزه كامل برای دســتيابی به اين رويا و 

تحقق خواسته های هواداران به خرج داده شود. 
كــی روش ادامه داد: نكته اولی كه بايد به آن توجه كنيم 
اين اســت كه  آسيا 4 سهميه در روسيه خواهد داشت كه بار 
ديگر تكرار می كنم 3 سهميه كم و بيش از قبل مشخص است، 
ژاپن، كره جنوبی و اســتراليا. ثانيا يك سهميه برای تيم های 
در درجه اول ايران، امارات، قطر، عربســتان، چين، ازبكستان 

نارضایتی سرمربی تیم ملی از شرایط حاکم بر فوتبال

حدیث دشت عشقکی روش: با این شرایط رسیدن به جام جهانی غیرممکن است!

     به یاد سردار شهید »اردشیر رحمانی«
شهیدی که نشانی مزارش را برای مادرش نوشت

سردار شهيد »اردشير رحمانی« ٢6 بهمن 1340 
در رشــت ديده به جهان گشــود، زمانی كه وی  به 
عضويت سپاه رشــت درآمد  در واحد روابط عمومی 
ســپاه ادای وظيفه می كرد و با شروع جنگ تحميلی 
راهی جبهه ها شد.   به گفته مادرش:  پس از بازگشت 
از سر پل ذهاب در سال 61 چون به منزل آمد، گفت 

اثاثيه مرا ببنديد، چون برای 4 ســال به جبهه می روم. زيرا زندگی ارزشــمند و 
خداگونه شدن را در جای جای جبهه ها سراغ گرفته بود. شهيد  رحمانی، رزمنده 
دلير لشكر٢5 كربال، فرمانده گردان مكانيزه بود كه در تاريخ 3 بهمن سال  65 در 
عمليات كربالی 5 شهد شيرين شهادت را نوشيد و سوار بر بال فرشتگان بسوی 
ســدره المنتهی پركشيد. مادر شهيد می گويد: روز تولدش در منزل  تنها  بودم، 
غريبانه به دنيا آمد، كودكی اش با هوش و پر جنب وجوش بود، در چشم به هم 
زدنی، جوانی شد رعنا و اهل معرفت و دانش و نيايش، جوری كه حس می كردم 
دارد جلوتر از زمان خودش پرواز می كند. هر چند وقت يك بار، مرخصی اجباری 
می آمد، اجباری يعنی وقتی تير و تركش می خورد، زخمی  می شد، مجبور بود كه 
به بيمارستان برود، از آنجا كه مرخص می شد، مدتی كوتاه می آمد منزل، دوران 
نقاهت را می گذراند و دوباره عازم جبهه می شد. در خواب، گاهی فرياد می كشيد: 
»گردان حمله«! می گفتم: بخواب پســرم، اين جا منزل است. چشم هايش را باز 
می كرد می گفت: ببخشــيد مادر، خواب ديدم كه در جبهه هستم. گفتم: پسرم! 

مگر در جبهه چه مسئوليتی داری؟ گفت: غالم امام حسين هستم مادر.
آی اردشير جان، مادر به فدايت. بيا زن بگير، خنديد و گفت: آدرس می خوای 
مادر؟ گفتم: بله كه آدرس می خوام پسرگلم. يك برگه كاغذ گرفت، نوشت. گفتم 

بخوان.خواند: »اول خيابان الهيجان، گلزار شهداء، قطعه ٢55«
پيام سردار شهيد »رحمانی«: شهدا مواظب اعمال و رفتار شما هستند، شما 

هم مواظب رفتار و اعمال خودتان باشيد.

و در پشــت سر آنها عمان، اردن، عراق و كره شمالی می ماند. 
بســيار واجب اســت كه بتوانيم يك برنامه آماده سازی بسيار 
قوی، جدی و كارآمد را برای موفقيت تيم ملی داشته باشيم. 
در حال حاضر لحظات بسيار حساس و خطيری را پيش روی 
خــود داريم و امكان از دســت دادن هيچ موقعيت يا زمانی را 
نخواهيم داشت. در زمان مناسب اگر حمايت صحيح با منابع 
الزم و همينطــور راهكارهای مرتبط صورت نگيرد به گونه ای 
فرار از مســئوليت خواهد بود. هيچ شــكی ندارم كه هواداران 

خوب تيم ملی استحقاق ديدن تيم ملی كشورشان را در جام 
جهانی روســيه دارند. اگر بخواهيم به آن رويا برای تيم ملی 
ايران دســت پيدا كنيم، بايد حمايت های مناســب در زمان 

درست صورت بگيرد. 
كی روش در بخش ديگری از صحبت هايش درباره حضور 
جوانان در تيم ملی فوتبال گفت: ما پتانسيل خوبی داريم ولی 
بايد در نظر بگيريم كه كيفيت بدون تجربه منجر به موفقيت 
نخواهد شــد. مثل اين می ماند كه شما بخواهيد خلبان يك 

هواپيما را در اتاقك های شبيه سازی شده تمرين دهيد و هيچ 
گاه فرصت فرود يا تمرين در آسمان را به اين خلبان ندهيد. 

ســرمربی تيم ملی ادامه داد: استفاده از جوانان با ريسك 
همراه اســت. ما نمی توانيم هم برای آينــده خودمان را آماده 
كنيم و هم در حال حاضر نتيجه به دست بياوريم، اگر بخواهيم 
اين دو كار را همزمان انجام دهيم. فراموش نكنيم كه بازی های 
مقدماتــی در راه صعود به جام جهانی ٢018 روســيه زمان 

دستيابی به اهداف مان است، نه زمان يادگيری. 
وی تصريح كرد: من به شخصه هميشه در حال برنامه ريزی 
و تالش در راستای باال بردن ارزشهای تيم ملی هستم و اعتقاد 
راســخ دارم كه فقط زمانی يك بازيكن را به تيم ملی دعوت 
 كنم كه آن بازيكن بتواند به ارزشهای تيم ملی اضافه كند، در 

غيراين صورت از آن بازيكن دعوت به عمل نمی آورم.
چرا ایران تیم اول آسیاست؟!

پرسشــی كه اين روزها در برخی محافل فوتبالی مطرح 
می شود اين است كه چرا تيم هايی چون ژاپن، كره و استراليا 
در رنكينگ آســيا در رتبه ای پايين تر از ايران قرار دارند؟! آن 
هم در شــرايطی كه ســرمربی تيم ملی فوتبــال بارها تاكيد 
كرده قدرت اين سه تيم از جنبه های مختلف، بيشتر از ايران 

می دانيد.
كی روش در پاســخ به اين پرســش می گويد: مسئله ای 
كه اهميت دارد بســيار ساده اســت. بله، ايران در حال حاضر 
تيم اول آسياست. اين را بپذيريد و از آن لذت ببريد. مطمئنا 
بسياری از افراد به اين مسئله افتخار می كنند و به آن احترام 
می گذارند و افراد اندكی نيز هستند كه هميشه در حال گاليه 
هســتند و از اينكه تيم ملی در رتبه نخســت آسيا قرار دارد 

خرسند نيستند. 

رئیس فدراسیون جهانی والیبال از داورزنی برای حضور در اجالس دپارتمان لیگ جهانی دعوت کرد.
اجالس دپارتمان ليگ جهانی واليبال روزهای ٢6 تا ٢9 مردادماه در مقر اين فدراســيون در سوئيس برگزار خواهد شد. 
آری گراسا، رئيس فدراسيون جهانی واليبال از محمدرضا داورزنی، رئيس فدراسيون واليبال ايران به عنوان عضو دپارتمان ليگ 
جهانی برای شركت در اجالس ساليانه اين دپارتمان دعوت كرد. براساس برنامه اعالم شده از سوی فدراسيون جهانی واليبال، 
داورزنی بايد روز يكشــنبه ٢5 مردادماه راهی سوئيس شود و روزهای دوشنبه تا پنج شنبه در اجالس دپارتمان ليگ جهانی 
شركت كند.اين اجالس هر سال تقريبا همزمان يا پس از دور نهايی ليگ جهانی با حضور كشور های شركت كننده و مقامات و 
مسئولين مربوطه برگزار می شود و در خصوص ارزيابی مسابقات برگزار شده و نحوه برگزاری آن در سال آينده بحث و بررسی 

می شود. بر اين اساس رئيس فدراسيون واليبال ايران روز جمعه 30 مردادماه به كشور بازخواهد گشت.

حضور داورزنی در اجالس دپارتمان ليگ جهانی واليبال 

اعالم اسامی ملی پوشان دوومیدانی برای حضور در جام کازانف
 ترکیب تیم ملی دوومیدانی ایران برای حضور در 

رقابت های جام کازانف قزاقستان مشخص شد.
11 ملی پوش به مســابقات دووميدانــی جام كازانف در 
قزاقستان اعزام خواهند شد تا يكی از بهترين شانس های خود 
برای كســب ســهميه المپيك ٢016 ريو را به بوته آزمايش 
بگذارند.طبق تصميم فدراسيون در بخش مردان وحيد صديق 
در پــرش ســه گام، كيوان قنبرزاده در پرش ارتفاع، حســن 
تفتيــان در دوی 100 متر، رضا قاســمی )در 100 متر هم 

رقابت خواهد داشــت( و محمد حسين ابارقی در دوی ٢00 
متر، سجاد هاشمی و مهدی زمانی در دوی 400 متر و خليل 
ناصــری و احمد فرود در دوهای نيمه اســتقامت نمايندگان 
كشــورمان خواهند بود. همچنين در بخش بانوان ليال رجبی 
دارنده نخستين مدال تاريخ ايران در بازيهای آسيايی )بازيهای 
آسيايی ٢014 اينچئون كره-مدال نقره( در پرتاب وزنه و الناز 
كمپانــی ركورددار ملی دوی 100 متر با مانع در تركيب تيم 

ملی قرار گرفتند.

کمیسیون ورزشــکاران بزودی و پس از تاییدیه 
IOC صاحب اساســنامه ای می شود که به واسطه آن 
متفاوت از گذشته به حیاتش در ورزش ادامه می دهد؛ 
رئیسش انتخاب می شود نه انتصاب، درهیئت اجرایی 

صاحب نماینده می شود و...
اعضای كميســيون ورزشــكاران اين روزها بيشتر از هر 
مســئله ای، درگير تدوين اساســنامه ای جديد هستند تا به 
واسطه آن بتوانند قانونمندتر و البته تاثيرگذارتر از هميشه در 
عرصه های مختلف ورزش حاضر شــوند آنگونه كه كميسيون 
ورزشكاران در ديگر كشورها و به خصوص كشورهای المپيكی 
فعاليت دارد.  در همين راســتا و برای نهايی كردن اساسنامه 
مورد نظر كه بررســی و تدوين آن از يك ماه و نيم پيش آغاز 
شده، از مدل  های امروزی اساســنامه كميسيون ورزشكاران 
كشورهای پيشــرفته در عرصه ورزش و به خصوص هميشه 
حاضــر در المپيك مانند آمريكا، آلمان، روســيه و اســتراليا 
الگوبرداری شــده تا در نهايت اساسنامه ای كامل و با كمترين 
ايراد برای مهمترين كميسيون فعال در كميته ملی المپيك و 

كميته بين المللی المپيك )IOC( تنظيم شود، البته پس از 
تاييديه مقامات اين دو نهاد داخلی و بين المللی.

هادی ساعی به عنوان رئيس فعلی كميسيون ورزشكاران 
در اين باره گفت: به هر حال كميســيون ورزشــكاران پيش 
از ايــن خيلی مورد توجــه نبود حتی مكان مشــخصی هم 
نداشــت طوری كه برای برگزاری جلســات آن بايد به دنبال 
جا می گشــتيم امــا االن اهميت اين كميســيون برای همه 
آشكار شــده اســت طوريكه حتی تعداد نمايندگان صاحب 
رای كميسيون ورزشــكاران در مجمع انتخاباتی كميته ملی 
المپيك از يك نفر به 6 نفر افزايش پيدا كرده است. وی ادامه 
داد: بر اساس اساسنامه  ای كه در حالی بررسی های نهايی آن 
هستيم، رئيس كميســيون با انجام انتخابات معرفی می شود 
نه به صورت انتصابی و بــا حكم رئيس كميته ملی المپيك؛ 
درستش هم همين است. خود من رئيس انتصابی كميسيون 
ورزشكاران هستم اما درســت آن است كه ورزشكاران نقش 
اصلــی را در انتخاب رئيس، دبير و ديگر اعضای كميســيون 

مربوط به خودشان داشته باشند. 

گفت و گو

یزدانی: به مسابقات جهانی کشتی می رسم
دارنده مدال طالی مســابقات جهانی کشتی آزاد 
معتقد اســت که با ۱۵ روز تمرین به مسابقات جهانی 

امسال خواهد رسید.
رضا يزدانی در خصوص مصدوميتش از ناحيه زانو اظهار 
داشــت: در تمرينات هفته قبل روی يك صحنه درد بســيار 
شديد را احساس كردم اما به دليل اينكه به بهانه گيری متهم 
نشــوم صحبتی نكردم و به تمرين ادامه دادم. با چند دقيقه 
تمرين متوجه شدم كه قادر به ادامه دادن تمرينات نيستم و 
بــه همين دليل نيز به كادر فنی موضوع را اعالم كردم و قرار 
شد تا نزد پزشك معتمد فدراسيون بروم. پس از اين موضوع 
و معاينه مشخص شد كه زانويم با مشكل جدی مواجه است و 

دچار لختگی خون شده است.

آزادكار وزن 97 كيلوگرم كشــورمان خاطرنشــان كرد: 
روز دوشــنبه نيز نامه ای از سوی پزشك معرفی شده از سوی 
فدراســيون به صورت محرمانه به فدراسيون آمد و مشخص 
شــد كه مصدوميت من جدی اســت. با توجه به لخته شدن 
خــون در پايم بايد 15 روزی تمريــن انجام ندهم. بعد از 15 
روز من به راحتی می توانم تمرينات را شــروع كنم و مشكلی 
بابت حضور در مسابقات جهانی نخواهم داشت، البته دوست 
نداشتم شــرايطی پيش آيد كه برخی فكر كنند دنبال بهانه 
هســتم تا راهی تورنمنت لهستان نشوم و شك نكنيد كه به 
راحتی در اين تورنمنت نيز روی تشــك می رفتم اما شرايط 
اين گونه شــد و من نيز كشتی گير كم تجربه ای نيستم كه با 

يك تورنمنت باال و پايين شوم.

*رقابتهای گراند اسلم روسیه طی روزهای ۲۷ و ۲۸ تیرماه در تیومن برگزار خواهد شد و دو جودوکار کشورمان 
به هدایت مجید زارعیان به عنوان سرمربی تیم ملی در این مسابقات شرکت می کنند.

غیبت چهار ملی پوش تکواندو در کره جنوبی

مقانلو: افتخارات تکواندو را ببینند

جمعی از مراجع تقلید طی فتواهای جداگانه 
نظر خود را پیرامون میزان و مبلغ زکات فطریه 

ماه رمضان سال جاری اعالم کردند.
به گزارش ايرنا، پايگاه اطالع رسانی آيت اهلل مكارم 
شيرازی اعالم كرد: براساس فتوای اين مرجع تقليد، 
زكات فطره امســال بر مبنای قــوت غالب گندم در 
تهران مبلغ شــش هزار تومان و در شهرستان مبلغ 
پنــج هزارتومان و بر مبنای قــوت غالب برنج، مبلغ 

پانزده هزار تومان است.
الزم به ذكر است كه براساس مسأله 149٢ رساله 
توضيح المسائل اين مرجع تقليد، زكات فطره بر تمام 
كســانی كه قبل از غروب شب عيد فطر بالغ، عاقل و 

غنی باشــند، واجب است، يعنی بايد برای خودش و 
كسانی كه نان خور او هســتند، هر نفر به اندازه يك 
صاع )تقريباً ســه كيلو( از آنچــه غذای نوع مردم آن 
محل است، اعم از گندم و جو يا خرما يا برنج يا ذرت 
و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول يكی از اينها 

را بدهد كافی است.
براساس اين گزارش، در ضمن بنابر فتوای آيت اهلل 
مكارم شيرازی، اگر كسی تنها در افطار شب عيد فطر 
ميهمان ديگری باشد فطريه او به عهده خودش است.

پايگاه اطالع رسانی آيت اهلل صافی گلپايگانی نيز 
اعالم كرد: با توجه به اينكه قيمت گندم در شهرهای 
مختلف، متفاوت می باشــد، لذا الزم است روزه داران 

قيمت ســه كيلوگرم گندم يا برنج )قوت غالب( را بر 
طبق قيمت محل زندگی خود محاسبه كرده و به عنوان 

فطريه پرداخت كنند.
پايگاه اطالع رسانی آيت اهلل نوری همدانی نيز اعالم 
كرد: طبق نظر ايــن مرجع تقليد مبلغ زكات فطريه 
امسال برای كســانی كه قوت غالب آنها گندم است، 
برای هر فرد مبلغ شش هزار تومان )سه كيلو گندم( 
و برای افرادی كه قوت غالب آنها برنج است، 18 هزار 

تومان )سه كيلو برنج( است.
براســاس اين گزارش، مبلغ كفاره افرادی كه به 
هر دليل توان روزه گرفتن نداشته و عذر موجه شرعی 
داشته اند، برای هر روز روزه خواری 1500 تومان است 

كه برای يك ماه در مجموع 45 هزار تومان خواهد بود.
پايگاه اطالع رسانی آيت اهلل شبيری زنجانی اعالم 
كرد: براســاس نظر اين مرجع تقليد، مبلغ شش هزار 
تومان بابت فطريه هر نفر به حساب گندم و مبلغ 18 
هزار تومان برای پرداخت زكات فطره به حساب برنج 

تعيين شده است.
اين گزارش حاكی است: كفاره افطار غيرعمدی 
برای هر روز به حســاب گندم 900 گرم است كه در 
صورت اطمينان می توان قيمت آن را به مبلغ 1500 
تومان به شــخص مستحق داد تا به وكالت از او برای 
خــودش اين مقدار طعام بخرد؛ اين مبلغ برای افطار 

عمدی 90 هزار تومان تعيين شده است.

میزان زکات فطره از سوی برخی مراجع تقلید اعالم شد

از تصویب قانون  رئیس سازمان بهزیستی 
جدید حمایت از حقوق معلوالن در هیئت دولت 
و تقدیم آن به صورت الیحه به مجلس خبر داد.

انوشــيروان محسنی بند پی در جمع خبرنگاران 
استان يزد افزود: براساس اين قانون معلوالن از خدمات 
توانبخشی و بيمه ای حمايت های اداری، مالی و پزشكی 

و از حداقل حقوق و معيشت بهره مند می شوند.
وی گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده حدود 
300 هزار معلول در كشــور وجــود دارد كه نيازمند 
خدمات تخصصی بهزيســتی هستند اما زير پوشش 
اين سازمان قرار ندارند و اين سازمان فقط ساالنه 10 

درصد اين جمعيت را می تواند پوشش دهد.
رئيس ســازمان بهزيســتی يادآور شــد: اكنون 
يك ميليون و 100 هزار معلول زير پوشش بهزيستی 

می باشــند كه 400 هزار نفر آنان روســتايی و بقيه 
شهری هستند.

محســنی بندپی با اشاره به وجود يك ميليون و 
300 هزار معتاد در كشــور گفت: ٢4 درصد معتادان 
مواد مخدر صنعتی و مابقی سنتی مصرف می كنند و 
حدود 800 هزار نفر هم مواد مخدر را به صورت تفننی 

مصرف می كنند.
وی افزود: افزايش مبتاليان به مصرف مواد مخدر 
صنعتی در حالی است كه در سال 85 فقط چهار درصد 
معتادان كشور اين نوع مواد را مصرف می كردند. وی 
گفت: در ســال 85 فقط 4 درصد از مجموع معتادان 
زن بودند كه اين رقم در سال 90 به 10 درصد رسيد.
وی با اشاره به اينكه آمار ارائه شده در زمينه زنان 
كارتن خواب مبنای درستی ندارد، افزود: وجود پنج هزار 

زن كارتن  خواب در كشور آمار صحيحی نيست.
محســنی بندپی با بيان اينكه آمار آســيب های 
اجتماعی نگران كننده اســت،  اظهار كرد: آسيب های 
اجتماعی در زنان رو به افزايش و اين يك هشدار است. 
وی از طالق به عنــوان معضل جدی در جامعه 
ياد كرد و گفت: به همين منظور در 9 اســتان كشور 
كه آمار طالق در آنها بيشــتر است علل و عوامل آن 
بررسی می شود كه اعتياد همسر، نداشتن بچه و عدم 
ارتباط صحيح زناشويی از مهم ترين علل طالق است.

وی ميانگين طالق در كشور را 7/5 درصد اعالم 
و اضافه كرد: اين طرح با يكی از دانشــگاه های علوم 
پزشــكی كشور و وزارت بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشكی از جمله در استان های البرز، خراسان رضوی 

و تهران اجرا می شود.

رئیس سازمان بهزیستی:

قانون جدید حمایت از حقوق معلوالن به مجلس تقدیم شد
گفت:  مازندران  اطالع رسانی  دبیر شورای 
در پی شیوع بیماری آنفلوآنزای حاد پرندگان 
و خسارت وارد شده به صنعت طیور مازندران 
دولت مبلــغ ۲0 میلیارد ریال بــرای جبران 

خسارت ها اختصاص داد.
احمد مظفری افزود: معاون اول رئيس جمهوری 
مصوبه هيأت وزيران در مورد اختصاص اعتبار از محل 
منابع ماده )1٢( قانون تشكيل سازمان مديريت بحران 
كشور به استان مازندران برای جبران خسارات وارده به 
صنعت طيور استان و كمك به مرغداران را خطاب به 
وزارت كشور، وزارت امور اقتصادی و دارايی و سازمان 

مديريت و برنامه ريزی كشور اعالم كرد.
مظفری تأكيد كرد: براين اســاس هيأت وزيران 
به پيشــنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان مديريت و 
برنامه ريزی كشور تصويب كرد: مبلغ ٢0 ميليارد ريال 
برای كمك به مرغداران بابت جبران خسارت وارده به 
صنعت طيور استان ناشی از شيوع بيماری آنفلوآنزای 
حاد پرنــدگان در اختيار اســتانداری مازندران قرار 
می گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود.

مازنــدران دو هزار و 500 واحــد توليدی مرغ 
صنعتی با ظرفيت ســاالنه 180 هزار تن گوشت دارد 

كه حدود 11 درصد آن توليد گوشت سفيد است.
تشییع پیکر کارگر فداکار 

پتروشیمی مارون 
در ایذه

پیکر کارگر فداکار پتروشــیمی مارون در 
شهرستان ایذه تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما از اهواز، پيكر شهرام 
محمدی با حضور مسئوالن و كاركنان پتروشيمی مارون 
و ساير اقشــار مختلف مردم شهرستان ايذه تشييع و در 
زادگاهش »كول فرخ« اين شهرستان به خاک سپرده شد. 
شــهرام محمدی نهم تير ماه بر اثر انفجار در پتروشيمی 
مــارون مجروح و در 19 همــان ماه بر اثر جراحات وارده 
در بيمارســتان تهران جان خود را از دست داد. در حادثه 
 »HD« آتش سوزی در يكی از خطوط مسدود شده واحد
پتروشيمی مارون كه به دليل نشت گاز اتفاق افتاد، شهرام 
محمدی خود را به درون شعله های آتش انداخت و توانست 
با بستن شــير فلكه اصلی جان ديگر كارگران اين بخش 

را نجات دهد.

دولت 20 میلیارد ریال 
برای جبران خسارت

صنعت طیور مازندران کمک کرد

فاطمه  در صحن حضــرت  ســاخت ۲۲ 
الزهرا)س( و حرم مطهر امیرالمؤمنین در مشهد 

آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما مسئول ستاد 
بازســازی عتبات عاليات خراسان رضوی گفت: كل 
مبلغ قرارداد ساخت اين ٢٢ در، هشت ميليارد و 9٢0 

ميليون ريال است.
جعفر دهنوی افزود: ستاد بازسازی عتبات عاليات 
اعتبــار مورد نياز را از محل نــذورات مردمی تأمين 
می كند و ستاد بازسازی عتبات عاليات خراسان رضوی 

بر اجرای اين طرح نظارت دارد.
او گفت: ســاخت اين درها با انعقاد قرارداد ستاد 
بازسازی عتبات عاليات كشور به صنايع چوب آستان 
قدس رضوی واگذار شــده است. وی افزود: اين درها 
از چوب چنار خراســان ساخته می شود و طراحی آن 
به صورت مشبك های گرهی توپر و توخالی با گلهای 
خاتم است كه در مجموع ٢30 مترمربع مساحت دارد.
دهنوی گفت: ســاخت اين ٢٢ در سه ماه زمان 
می برد و بعــد از مونتاژ و تكميل برای نصب به حرم 

مطهر حضرت علی)ع( در نجف حمل می شود.

بــه گفته وی كل درهــا و پنجره های صحن در 
حال ســاخت حضرت فاطمــه)س( بين 660 تا هزار 
باب است كه ســاخت ٢٢ در از اين تعداد در مشهد 
انجام می شود. ستاد خراسان رضوی در بازسازی عتبات 
عاليات خراسان پيش از اين ساخت هشت در مربوط به 
حرم های كاظمين و نيز طالكاری گنبد حرمهای مطهر 
امامين جوادين)ع( را برعهده گرفته و به انجام رسانده 
اســت و هم اكنون نيز طراحی و ساخت صحن بزرگ 
امام رضا)ع( در حرم های مطهر امامين جوادين)ع( را 

در دست اجرا دارد.

آغاز ساخت 22 در صحن حضرت زهرا)س( و حرم امیرالمؤمنین)ع( در مشهد

کارشناس هواشناســی گفت: با توجه به 
پیش بینی های صورت گرفته در برخی مناطق 
شرق کشور وزش باد و گرد و غبار رخ خواهد 
داد که این وضعیت در سیستان و بلوچستان 

تشدید خواهد شد. 
به گزارش خبرگزاری دانشــجو، فريبا گودرزی 
كارشناس هواشناسی با اشاره به بارانی بودن برخی 
استان های كشور اظهار داشت: بر اساس نقشه های 
پيش بينی هواشناسی در سواحل دريای خزر و برخی 
مناطق استان اردبيل بارش باران به صورت پراكنده 

ادامه خواهد داشــت و در برخی مناطق دامنه های 
زاگرس مركزی، جنوب سيستان و بلوچستان، جنوب 
كرمان ارتفاعات هرمزگان، شرق فارس در ساعات بعد 
از ظهر و اوايل شب افزايش ابر و رگبار پراكنده باران 
با احتمال رعد و برق و وزش باد پيش بينی می شود. 
وی اضافه كرد: امروز در پاره ای از مناطق سواحل 
دريای خزر و اســتان اردبيل در ساعات بعد از ظهر 
بارش پراكنده را خواهيم داشت و همچنين فردا نيز 
برای برخی مناطق شمال غرب، سواحل دريای خزر 
و نواحی شــمال شرق كشور در ساعات بعد از ظهر 

افزايش ابر و بارش باران و گاهی وزش باد پيش بينی 
می شود.

گودرزی افزود: طی ٢ روز آينده در برخی مناطق 
شرق كشور وزش باد و گرد و غبار پيش بينی می شود 
كه اين وضعيت امشب و طی فردا در شمال سيستان 
و بلوچستان به ويژه منطقه زابل تشديد می شود. وی 

گفت: فردا شرق دريای عمان مواج خواهد بود.
اين كارشناس هواشناسی در پايان گفت: استان 
اهواز با 46 درجه و شهر كرد با 11 درجه به ترتيب 

گرمترين و سردترين استان های كشور هستند.

کارشناس سازمان هواشناسی پیش بینی کرد

سیستان و بلوچستان همچنان میزبان گرد و غبار

در پی چاپ خبری تحت عنوان بررســی حادثــه انفجار كنورتور ذوب آهن 
اصفهان از ســوی هيئت اعزامی وزير تعاون، كار و امور اجتماعی در روز دوشنبه 
هفته جاری، محمدرضا كجباف مدير روابط عمومی شــركت ذوب آهن اصفهان 
اعالم كرد 3 تن از كارگران اين شركت به نام های حسين اديبی، احمدرضا مرادی 
و منصور شريفی در اثر اين حادثه دچار موج گرفتگی شده بودند كه پس از درمان 

از بيمارستان مرخص شدند.

توضیح خبر


