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اخبار کوتاه از فوتبال

ضریح حبیب بن مظاهر 
مهرماه رونمایی می شود

جانشین ستاد عتبات عالیات استان البرز از مراحل پایانی 
ساخت ضریح حبیب بن مظاهر، پس از 2 سال با نصب روکش 

نقره ای و خاتم کاری، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، سیدحسن حسینی افزود: 
نصب روکش نقره ای، نصب پنجره های خاتم کاری داخل ضریح، نصب 
لچکی نقره  روی ضریح و طالکاری تاج در مراحل پایانی است که بعد 
از اتمام کار نصب ضریح برای پرداخت روکش های نقره و طالکاری و 

براق کاری به اصفهان منتقل می شود.
وی افزود: بیش از پنج و نیم میلیارد تومان، هزینه ســاخت این 
ضریح است که تاکنون 3 میلیارد و هشتصد میلیون تومان آن از محل 

کمکها و هدایا و نذورات مردمی و خیرین تامین شده است.
حســینی درباره زمان رونمایی از ضریح حبیب بن مظاهر افزود: 
طبق برنامه قرار اســت در 10 مهرماه و همزمان با عید غدیرخم، از 

ضریح این یار با وفای امام حسین)ع( رونمایی شود.
رئیس سازمان عشایر ایران:

سهمیه دانش آموزان عشایر در کنکور 
از سال آینده احیا می شود

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: با پیگیری های انجام 
شده سهمیه دانش آموزان عشایر در کنکور دانشگاه ها و مراکز 

آموزش عالی از سال آینده احیا می شود.
کرمعلی قندالی دیروز در مراســم آغاز شــانزدهمین اردوی 
دانش آموزان دختر مناطق عشــایری کشــور در مشــهد افزود: 
موافقت های مقدماتی در شــورای انقالب فرهنگی در این زمینه 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه این مسئله امسال قطعی و از سال  آینده  اجرایی 
می شود اظهار کرد: بر این اساس دانش آموزان عشایر در کنکور سراسری 

دانشگاه ها برای رشته های خاص سهمیه خواهند داشت.
وی گفت: براســاس آخرین آمار سرشماری، یک میلیون و 200 
هزار نفر جمعیت عشایری در 8500 منطقه جغرافیایی کشور زندگی 

می کنند.
رئیس سازمان امور عشایری ایران افزود: با تالش آموزش و پرورش 
طی سه دهه گذشته سطح سواد در بین عشایر رشد چشمگیری داشته 
بطوریکه این شاخص از 27 درصد در سال 1366 به حدود 65 درصد 
در سال جاری افزایش یافته است. وی افزود: اعتبارات امسال آموزش 
و پرورش عشایر در سال جاری بیش از 50 درصد افزایش یافته و به 

27 میلیارد ریال رسیده است.
قندالی ادامه داد: برای نخســتین بار در برنامه ششــم توســعه 
کارگروهی با عنوان توانمندسازی روستائیان، عشایر و اقشار کم درآمد 
تعریف شده و برنامه های خوبی برای حمایت از حوزه عشایری کشور 

در نظر گرفته شده است.
شــانزدهمین اردوی دانش آموزان دختر مناطق عشــایری که با 
حضور 600 دانش آموز از 21 استان عشایری کشور از نهم مرداد ماه 

در مشهد آغاز شده است به مدت سه روز ادامه دارد.

تشییع پیکر پاک جانباز شهید در مشهد
پیکر مطهر شهید جانباز 70 درصد مشهدی دیروز در میان انبوه 

جمعیت مردم شهیدپرور این شهر تشییع شد.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما، پیکر مطهر شــهید محمدرضا 
عبدالکریم زاده جانباز 70 درصد دفاع مقدس که پس از تحمل جراحات ناشی 
از مواد و انفجارات شیمیایی به همرزمان شهیدش پیوست دیروز طی مراسمی 
بر دســتان گروه های مردم شهیدپرور مشهد از حسینیه پیروان دین نبوی در 
خیابان نواب تا حرم مطهر رضوی تشییع شد. در این مراسم که خانواده شهدا 
و ایثارگران، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیان و دانشگاهیان و جمعی از 
مسئوالن حضور داشتند، پیکر شهید محمدرضا عبدالکریم زاده پس از طواف 
و اقامه نماز در حرم رضوی، در گلزار شــهدای بهشت رضای مشهد به خاک 
سپرده شد. شهید محمدرضا عبدالکریم زاده متولد سال 1335 ساکن مشهد 
مقدس اســت که در سال 65 در عملیات کربالی 5 در شلمچه از ناحیه ریه 

شیمیایی و به درجه جانبازی نائل شد.
با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

ساخت شهرک صنعتی تولید لوازم خانگی 
در تبریز آغاز شد

ساخت شــهرک صنعتی تخصصی لوازم خانگی با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت دیروز در تبریز آغاز شد.

در این شــهرک 40 هکتاری واحدهــای تولید کننده انواع لوازم خانگی 
مستقر خواهند شد. این شهرک در قطعات 1500 تا 60 هزار متری به متقاضیان 
تولید لوازم خانگی واگذار و پیش بینی می شود با تکمیل آن حدود 3 هزار نفر به 
صورت مستقیم مشغول به کار شوند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم 
کلنگ زنی این شــهرک با بیان اینکه واردات گسترده لوازم خانگی به کشور 
قابل قبول نیســت گفت: امیدواریم صنعت لوازم خانگی در آذربایجان شرقی  
فعال شود و محصوالت با کیفیت برتر و قیمتهای رقابت پذیر در آن تولید شود.
محمدرضا نعمت زاده افزود:  برای آذربایجان شرقی چندین بخش صنعتی 
پیش بینی شده که یکی از آنها لوازم خانگی است و با توجه به اینکه تاکنون 
توجه زیادی به این صنعت نشــده، امیدواریم در آینده این صنعت به عنوان 

صنعتی رقابت پذیر در جهان تبدیل شود.
وزیر صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: آذربایجان شرقی قابلیت توسعه 

صنعتی دارد و زیربناهای خوبی از گذشته در این خطه وجود دارد.
نعمت زاده اظهار کرد: بیش از 50 شهرک خصوصی صنعتی لوازم خانگی 
در کشور وجود دارد که از این تعداد 36 شهرک به بهره برداری رسیده است. وی 
افزود: در آذربایجان شرقی نیز جواز پنج شهرک صنعتی تخصصی لوازم خانگی 
به تصویب و سه شهرک در استان به بهره برداری رسیده است. وی با انتقاد از 
واردات لوازم خانگی به کشور، گفت: در شأن کشورمان نیست که لوازم خانگی 
را از خارج وارد کنیم، بر این اســاس همت کنیم تا صنعت مان را رقابت پذیر 
کنیم تا در کنار ساخت لوازم خانگی از ظرفیت های این صنعت برای صادرات 
نیز بهره ببریم. وی با اشاره به اینکه ترکیه ساالنه یک میلیارد دالر صادرات 
لوازم خانگی دارد، گفت: سهم ایران از این صادرات در دنیا بسیار ناچیز است.
وی با بیان اینکه صنعت خودروسازی دارای ظرفیت های مناسبی برای 
توسعه در کشور و بویژه آذربایجان شرقی است، بیان کرد: عالوه بر قطعه سازی 
خودرو باید در صنعت خودروسازی قطعات صنعتی هوشمند نیز تولید کنیم.

نعمت زاده افزود: جوانان تحصیل کرده با تشکیل شرکت های دانش بنیان 
در توسعه صنعت خودروسازی کشور تالش کنند و قطعه سازان نیز به صادرات 
توجه کنند که هم  برند ایرانی را تقویت کنند و هم از شرکت های معتبر خارجی 

برای سرمایه گذاری در ایران دعوت کنند.

قلعه نویی: مشکالت حل نشود، می روم
امیر قلعه نویی می گوید اولویتش برای ادامه همکاری با ملوان پرداخت حق و 
حقوق بازیکنان، تیم پشتیبانی، کادر پزشکی و همکارانش است در غیر این صورت 
با عذرخواهی از هو اد ا ران این تیم شمالی از ادامه کار انصراف خواهد داد. سرمربی 
تیم ملوان که به خاطر ثبت نشدن قراردادش در بازی برابر ذوب آهن روی نیمکت 
تیمش ننشست درباره شرایط این تیم گفت: منتظر هستم تا آقای دنیامالی حق 
و حقوق بازیکنان را بدهد. از روز اول هم گفتم یکی از شرایطم برای کار در ملوان 
پرداخت حق و حقوق بازیکنان اســت؛ بازیکنانی که در نهایت مظلومیت در این 
تیم ریشه دار مشغول به کار هستند. وی افزود: بازیکنان ملوان، بازیکنان مظلومی 
هستند. امیدوارم که حق و حقوق آنها خیلی زود پرداخت شود، در غیر این صورت 
در این هفته  معذرت خواهی خواهم کرد و علی رغم میل باطنی ام که دوست دارم 
در تیم ریشــه دار ملوان و برای مردم گیالن و انزلی کار کنم از ادامه کار انصراف 
خواهــم داد. البته تاکنون نه یک ریال گرفته ام و اگر کار را ادامه ندهم یک ریال 
هم نخواهم گرفت. وی افزود: فکر می کنم که اگر ملوان در یکی، دو پست تقویت 
شود حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت. ملوانی که دیروز شما شاهد آن 
بودید و موفق شــد ذوب آهن را شکســت دهد، تنها 40 درصد از آن تیمی است 
که من توقع دارم و مطمئنا اگر شرایط اصالح شود ملوان حرف های زیادی برای 

گفتن خواهد داشت.
نایب قهرمانی آکادمی »کیا« در نروژ

تیم فوتبال آکادمی »کیا« با وجود درخشش در تورنمنت نروژ به مقام نایب 
قهرمانی در این رقابت ها رســید. در روز پایانی تورنمنــت نروژ تیم آکادمی کیا 
متشکل از بازیکنان زیر 11 سال فوتبال ایران، با نتیجه 4 بر یک برابر تیم »امبلم« 
میزبان که از شــرایط سنی متفاوتی برخوردار بود، شکست خورد و به مقام نایب 

قهرمانی در این رقابت ها رسید.
درخواست باشگاه پرسپولیس برای ITC بنسون 

باشگاه پرسپولیس ظهر دیروز برای جری بنسون، مهاجم تازه وارد هندوراسی 
خود درخواســت ITC کرد. با نظر برانکو ایوانکوویچ قرار است بنسون در سفر به 

اهواز پرسپولیس را همراهی کند.
پروپیچ رسمًا استقاللی شد

پروپیچ، مهاجم اهل کرواســی دیروز با حضور در باشگاه استقالل قراردادش 
را با این تیم امضا کرد. مسئوالن استقالل که برای به خدمت گرفتن این بازیکن 
از فیفا اســتعالم گرفته بودند، قرارداد دو ساله ای با وی امضا کرده و برای دریافت 

ITC مهاجم جدید خود اقدام کردند.
اسکوچیچ، مراقب دالل های اطراف فوالد باشد

طالقانی رئیس هیئت فوتبال خوزستان درباره اظهارنظر اسکوچیچ سرمربی 
فوالد که زمین غدیر اهواز را برای کاشت برنج مناسب دانسته بود، گفت: این حرف 
اسکوچیچ، حرف بی ربطی اســت و اگر زمین مشکلی داشت باید تیم مقابل هم 
چنین می گفت. او بهتر است به جای این حرف ها به فکر بازی صحیح و یارگیری 
درست باشد تا این شائبه پیش نیاید که دالل ها اطراف این تیم قرار گرفتند. پس 
بهتر است به فکر بازی صحیح تر و بهتر استفاده کردن از بازیکنان خوزستانی باشد.

دژاگه با بالوتلی و کاسانو همبازی می شود؟
جیان فرانکو زوال، سرمربی ایتالیایی العربی که در تابستان سال جاری هدایت 
این تیم را بر عهده گرفت به دنبال خریدهای بزرگ است. این مربی دوست دارد 
که ستاره هایی همچون ماریو بالوتلی و آنتونیو کاسانو را به لیگ قطر ببرد. ستاره 
ســابق چلسی گفت: در لیگ ستارگان قطر بازیکنان بزرگ زیادی بازی می کنند 
بنابراین کامال طبیعی اســت که ستاره هایی همچون بالوتلی و کاسانو هم به این 
لیگ بیایند. من دوســت دارم که این دو بازیکن را با پیراهن العربی ببینم. االن 
پرونده فصل جابجایی برای العربی بسته شده است اما اگر فرصت به وجود بیاید 
دوســت دارم که این دو بازیکن را در تیمم ببینم. اگر این دو بازیکن سرشــناس 
ایتالیایی راهی العربی شــوند همبازی اشکان دژاگه، ستاره تیم ملی فوتبال ایران 
خواهند شد، چرا که دژاگه دومین فصل حضور خود در العربی را سپری می کند.

قرارداد نکونام زیر یک میلیارد تومان است
رئیس هیئت مدیره باشــگاه ســایپا درباره جزییات قرارداد نکونام با سایپا و 
قرارداد دو میلیاردی نیز گفت:  قرارداد نکونام با باشگاه سایپا یک ساله است و به 
هیچ عنوان قرارداد دومیلیاردی این بازیکن صحت ندارد. رعیت یادآورشــد: 600 
میلیون تومان پول نقد، سه دستگاه خودرو سراتو و در صورت آوردن حامی مالی 
)اسپانســر( درصدی نیز از این موضوع دریافت خواهد کرد. وی گفت: در شرایط 
فعلی قیمت هر دســتگاه خودرو ســراتو 80 میلیون تومان است که این موضوع 
نشان می دهد قرارداد نکونام زیر یک میلیارد تومان می شود.البته تا به امروز نکونام 

حامی مالی به باشگاه معرفی نکرده است.

سرویس ورزشی-
معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان می گوید، 
وزارت ورزش تالش دارد که دو باشــگاه پرسپولیس و 

استقالل به نااهالن واگذار نشود.
احمــدی معــاون فرهنگــی وزارت ورزش و جوانان در 
تازه ترین صحبت های خود در رابطه با بحث واگذاری استقالل 
و پرسپولیس و اینکه پس از اینکه چهار دوره واگذاری ناموفق، 
آیا وزارت ورزش برنامه ای برای حمایت مالی از این باشــگاه ها 
دارد یا خیر؟ گفت: از ســال 92 که دکتر گودرزی یکی از سه 
وزیری بود که در خصوص بحث واگذاری حضوری پررنگ داشت، 
این موضوع را به جدیت دنبال کرد تا بتواند با واگذاری تیم های 
استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی، تا حدودی فشار مالی 
از دوش دولت برداشته شود. متاسفانه پس از 4 دوره این مساله 
امکان پذیر نشد و وزارت اقتصاد و سایر بخش های خصوصی در 

بحث واگذاری وارد شد.
او ادامه داد: در حال حاضر بحث واگذاری از حیطه وزارت 
ورزش خارج شده و بخش های خصوصی و وزارت اقتصاد در این 
زمینه تصمیم گیرنده هستند. البته در بعضی از رسانه ها شنیده 
می شــود که اعالم کرده اند وزیر ورزش موافق این قضیه نبود، 
این واقعا بی انصافی است که در این خصوص رسانه ها اینگونه 
ورود کنند. وزارت ورزش و جوانان به طور جد موافق واگذاری 
باشــگاه های استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی است و 
تالش های زیادی در این زمینه انجام داده تا دیگر دولت از نظر 
حمایت مالی به این دو باشگاه کاری نداشته باشد. به هر شکل 
مقدمات کار انجام شــده بود اما در نهایت دیگر وزارت ورزش 

تعیین کننده مساله نیست.
احمدی گفت: وزارت ورزش و جوانان برای اینکه سرنوشت 

معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد

حدیث دشت عشقاجازه نمی دهیم پرسپولیس و استقالل به نااهالن واگذار شود

به یاد شهید »علیرضا مسکین اردستانی«
این قهرمان 18 ساله را بشناسید

سرگذشــت شــهادت شــهید »علیرضا مسکین 
اردســتانی« که در عملیات فتح خرمشهر کار بزرگی 
کرده بود شــاید باور ناپذیر باشــد و اگر کســی آن را 
روایت کند، شــاید از او یک افســانه بســازد. فرمانده 
وقت تخریبچی های تیپ محمد رســول اهلل )ص( نقل 
می کند: در عملیات »الی بیت المقدس« که خرمشــهر 

عزیز آزاد شــد، »روز یکشنبه دوم خرداد ســال 61 مصادف با آخرین روزهای ماه 
رجب بود که ســاعت چهار صبح این شهید حماســه ای را رقم زد.  آن شب حاج 
احمد )سردار جاوید االثرحاج احمد متوســلیان( دستور داد که من دو تا گروهان 
را بردارم و در حاشــیه اروند با دشمن درگیر بشوم و مأموریت انفجار پل پشتیبانی 
دشمن روی رودخانه اروند هم به ما واگذار شد. دشمن به شدت روی منطقه آتش 
می ریخت و لحظه ای نبود که منوری در آســمان نباشــد، همه جا مثل روز روشن 
بــود. با گروهان ها حرکت کردیم و همزمان هم دو نفر از بچه ها را فرســتادم برای 
مــواد گذاری و انفجار پل مورد نظر. هنوز خیلی راه نرفته بودیم که به میدان مین 
رســیدیم و مجبور شــدیم معبر باز کنیم و این یک مقدار کارمان را ُکند کرد. در 
اطراف نخلســتان های »َخّین« با دشمن درگیر شــدیم. در گیری نزدیک و تن به 
تن بود. دشمن مســلط به منطقه بود و داخل کانال ها و سنگرهایی که حفر کرده 
بودند مقاومت می کردند و بچه های بسیجی هم بی محابا می جنگیدند. بچه هایی که 
برای زدن پل رفته بودند تماس گرفتند که دشمن نمی گذارد ما به پل برسیم و با 
آتشباری سنگین از پل محافظت می کند. این پل؛ تنها پلی بود که دشمن از روی 
آن خرمشــهر را پشــتیبانی می کرد و برای او بسیار حیاتی بود. به بچه ها گفتم هر 
طور شــده باید پل منفجر بشود. »رضا اردستانی« و »حسین زارع« برای انجام این 
ماموریــت رفتند. مدام حاج احمد تماس می گرفت و می گفت: »پل چی شــد؟...« 
هوا هنوز روشــن نشده بود که خبر رســید بچه ها پل را منهدم کردند. اول خیلی 
خوشحال شدم اما نگران حال بچه هایی بودم که رفته بودند. گفتند رضا اردستانی و 
حسین زارع با دالوری و شجاعت مواد منفجره را روی پل بردند و جاسازی کردند. 
مشــغول آتشگذاری بودند که دشمن آن ها را با آرپی جی می زند و رضا و حسین و 
موادها و پل یک جا منفجر می شوند.  پل که تخریب شد حاج احمد هم رسید و با 
حاجی و نیروهایی که مانده بودند به سمت خرمشهر آمدیم و خرمشهر آزاد شد و 
قلب امام)ره( شــاد شد. خرمشهر آزاد شد و آبهای اروند پاره های تن رضا و حسین 
را با خودش برد. واقعا« اگر رضا و حسین خطر نمی کردند و پل منفجر نمی شد. با 
روشــنی هوای روز سوم خرداد تانک های دشمن از پل عبور می کردند، معلوم نبود 

این عملیات چه سرنوشتی داشت.

این دو باشگاه به سایر باشگاه ها مبتال نشود و بحث واگذاری با 
حساسیت بیشتر انجام شود، بحث اهلیت را مورد نظر قرار داد 
برای اینکه تمام افرادی که امروز مدعی مالکیت این دو باشگاه 
هستند، در آن زمان که مالک باشگاه بودند، مدیران هزینه بری 
بودند و تنها با هزینه های دولت اداره می کردند و همین مساله 
زیان انباشته را برای این دو باشگاه ایجاد کرد و عملکرد موفقی 
در رابطه با اداره این دو باشگاه نداشتند. اما اکنون با شلوغ کاری 
و شانتاژ ادعای مدیریت و مالکیت دوباره این باشگاه ها را دارند.

معاون فرهنگی وزیر ورزش در پایان تصریح کرد: وزارت 
ورزش و جوانان به خاطر همین موضوع در بحث واگذاری سعی 
کرد اهلیت را مورد توجه قرار دهد تا بتواند این دو باشگاه را به 
اهلــش واگذار کند و از ورود افراد غیر اهل جلوگیری به عمل 
آورد. ما به دنبال آن هستیم که واگذاری این باشگاه ها برای 50 
یا 100 سال آینده ضمانت داشته باشد و از این به بعد هرکسی 
خود را مدعی مالکیت این دو باشگاه نکند. وزارت ورزش معتقد 
است که این دو باشگاه باید اهلیت را در واگذاری دو باشگاه مد 

نظر قرار دهد تا باشگاه استقالل و پرسپولیس نیز به سرنوشت 
سایر باشگاه ها دچار نشوند.

وسواس در تعیین مالکیت
در موضوع واگذاری دو تیم مردمی استقالل و پرسپولیس، 
سرویس ورزشی کیهان چون بسیاری از دلسوزان ورزش بر این 
باور است که در خصوص این دو باشگاه باید دقت الزم و وسواس 
کافی صورت گیرد و خدای ناکرده واگذاری این دو تیم به کاری 

برای »رفع تکلیف« تبدیل نشود.
پرسپولیس و استقالل دو سرمایه ملی و کم نظیر ورزش 
ما به حســاب می آیند ، قلب میلیون ها هوادار به عشق این دو 
تیــم می تپــد، و در واگذاری آنها باید همــه جوانب را دید و 
مالک های مختلف را در نظر گرفت و فقط دنبال این نباشــیم 
که یکی جیبش پرتر است و چه کسی برای خرید این دو باشگاه 

از نظر مالی بیشتر »مایه« می گذارد.
این دو تیم جزو شناسنامه فوتبال و ورزش این مملکت 
هستند و هرکسی که قرار است مالکیت این دو تیم را برعهده 
بگیرد، عالوه بر اینکه باید از نظر مالی شــرایط الزم را داشته 
باشــد و از حیث معرفتی نیز شناخت الزم را روی ورزش ما ، 
فوتبال ما، جامعه و جمعیت هوادار ما داشــته باشد و در واقع 
جامعه شناسی استقالل را، جامعه شناسی پرسپولیس را از نظر 
جایگاه آنها در فوتبال ایران، ســابقه، خاستگاه، اهداف، آرمان 
ها و مکتبی که از لحاظ فنی و فکری به ان تعلق و یا گرایش 

دارند، و ... بداند.
ما طی سالها که در شرایط فعلی هم چون این مسایل و  
نکات مهم را در برنامه های خود، لحاظ نکرده و جدی نگرفته 
ایم، این دو تیم را به این حال و روز انداخته ایم. در این باره البته 
بدون تعارف وضع پرسپولیس غمبارتر و باعث تاسف بیشتر است!

در پایان رقابت های قهرمانی تیر و کمان در کپنهاگ دانمارک، تیم ملی کامپوند مردان ایران قهرمان جهان شد.
در پایان رقابت های تیر و کمان قهرمانی جهان، تیم ملی کامپوند مردان ایران متشکل از اسماعیل عبادی، مجید قیدی 
و امیر کاظم پور با نتیجه 226 بر 226 با کانادا مساوی کرد اما در تیر طالیی توانست با نتیجه 30 بر 29 این تیم را شکست 
دهد و قهرمان رقابت های جهانی دانمارک شود. این اولین موفقیت تیم ملی کامپوند مردان در رقابت های جهانی است. دیروز 
پس از درخشش ملی پوشان تیروکمان کشورمان وزیر ورزش و کمیته ملی المپیک در پیام هایی جداگانه کسب عنوان قهرمانی 

جهان توسط ملی پوشان کامپوند کشورمان را تبریک گفتند.
همچنین در رقابت های جهانی ریکرو که برای کسب سهمیه المپیک بود، تیم ملی ریکرو زنان و مردان ایران از راهیابی 

به فینال و کسب سهمیه المپیک بازماندند.

نخستین قهرمانی تیم ملی کامپوند ایران در جهان

فراق مرد اخالق والیبال ایران یکساله شد 
دیــروز دهم مــرداد مصادف بود با ســالگرد 
درگذشت حسین معدنی کاپیتان و مربی فقید تیم 

ملی والیبال ایران.
یک سال از درگذشت حســین معدنی گذشت؛ مردی 
که موفقیت هــای والیبال ایران با نام او گــره خورده بود، 
کاپیتان و مربی والیبال ایران که همیشــه در هر پستی به 
اخالق مداری شــهره بود. شاید به ســختی بتوان روزهای 
خــوب والیبال ایران را از حســین معدنی جدا کرد. چهره 
دانشگاهی و فرهیخته ای که همیشه با روی خوش و البته 
با جدیت و پشتکار در رویدادهای والیبال حاضر بود و نقش 

کلیدی داشت. حسین معدنی مردی که پررنگ ترین نقش 
را از زمان ســرمربیگری گاییچ، والسکو، کواچ و همچنین 
دوران ســرمربی گری خودش در تیم ملی داشت، کمتر از 
ســایر همتایان خارجی خود دیده شــد اما بیشتر از همه 
مورد نقد قــرار گرفت. مرحوم حســین معدنی متولد 17 
اردیبهشت 1350 بود. کاپیتان سال های دور والیبال ایران، 
عنوان بهترین پاســور آسیا در ســال 2002 را در کارنامه 
داشت. او به عنوان یک سرمربی جوان دو مدال طال در جام 
کنفدراسیون ها، یک نقره قهرمانی آسیا و یک نایب قهرمانی 

در بازی های آسیایی بدست آورد. 

ملی  کمیته  مســئوالن  تخصصی  نشست های 
المپیکی  با فدراسیون های  المپیک و وزارت ورزش 
با برگزاری نشست با سه فدراسیون دوچرخه سواری، 

شمشیربازی و قایقرانی دنبال خواهد شد.
کمیته ملی المپیک که در قالب نشست هایی با حضور 
نصراهلل سجادی، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانــان به عنــوان نماینده این وزارتخانه، 
اوضــاع و برنامه های فدراســیون های المپیکــی را دنبال 
می کند، طی هفته جاری و در همین زمینه ســه نشست 
خواهد داشت.  نشست های تخصصی این هفته کمیته ملی 
المپیک با فدراســیون های دوچرخه سواری، شمشیربازی 
و قایقرانی برگزار می شــود. اولین نشســت روز یکشنبه و 
با مســئوالن دوچرخه سواری برگزارمی شــود. دو نشست 
دیگر هم روزهای دوشــنبه و سه شنبه با حضور مسئوالن 
شمشیربازی و قایقرانی برگزار خواهد شد.  در همین زمینه 
مســئوالن کمیته ملی المپیک هفته گذشته با مسئوالن 

فدراسیون بوکس تشکیل جلسه دادند.

هاشمی طبا در نشست هیئت اجرایی
اما روز گذشــته نیز نشســت هیئــت اجرایی کمیته 
ملی المپیک با حضور هاشــمی طبا رئیس اسبق سازمان 
تربیت بدنی برگزار شــد. »موزه المپیک« تنها محور مورد 
بحث در نشســت دیروز اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی 
المپیک بود که با حضور مصطفی هاشــمی طبا بطور ویژه 
به آن پرداخته شــد. قرار است در محل ساختمان کمیته 
ملــی المپیک و در طبقه های زیریــن، همکف و  اول این 
ســاختمان موزه المپیک برای ارائه تاریخ المپیک ایران و 
ورزش از دوران ایران باستان تا به امروز و همچنین مسائل 
فرهنگی مرتبط با آن دایر شــود. در همین رابطه اعضای 
هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک نشســت دیروز خود را 
بــه این موضوع اختصاص دادند. در همین زمینه مصطفی 
هاشمی طبا به عنوان یکی از مشاوران مورد نظر در نشست 
دیروز حاضر شــد و با حضور وی در مورد چگونگی احداث 
موزه  و لحاظ کــردن امکانات الزم برای آن و به خصوص 

برای بازدیدکنندگان بحث و بررسی شد.

خواندنی از ورزش
*  اولین مرحله از نوزدهمین دوره لیگ برتر دوومیدانی امروز با برگزاری رقابت های 
بخش بانوان آغاز می شود. با توجه به اعالم قبلی، تمامی بانوان حاضر در تیم ملی در 
این مرحله حضور دارند. در لیگ جدید برای نخســتین بار رقابتهای پرش با نیزه در 

بخش بانوان نیز انجام می شود.
*تیم ملی تکواندوی بانوان برای حضور در گرند پری روســیه با حضور سه 
تن از ملی پوشــان تمرینات خود را تا زمان اعزام به روسیه سپری می کند. 
اکرم خدابنده، شکرانه ایزدی و کیمیا علیزاده ملی پوشان حاضر در اردوی 
تیم ملی تکواندو هستند. تاکنون دختران هوگوپوش ایران به رقابتهای گرند 
پری اعزام نشده اند و مســابقات گرند پری روسیه اولین تجربه بانوان ملی 

پوش تکواندو است. 
* مرحله دوم رقابت های انتخابی تیم ملی کاتا مردان روز ســه شــنبه 13 مردادماه 
در ســالن شهید کبکانیان تهران برگزار می شود. نفرات اول مرحله دوم در رده سنی 
بزرگساالن برای حضور در سیزدهمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا و نفرات اول رده 
سنی امید برای شرکت در نهمین دوره پیکارهای قهرمانی جهان انتخاب خواهند شد. 
* مســئوالن بازی های المپیک ریو خبر دادند مشعل المپیک ریو 2016 در 
تاریخ 21 آوریل ســال آینده 12 روز زودتر قبل از اینکه به آمریکای جنوبی 

برسد در یونان روشن خواهد شد.
* جدیدتریــن رده بندی فدراســیون جهانی تیراندازی در ماه آگوســت اعالم شــد 
که براســاس آن نجمه خدمتی در تفنگ بادی 10 متــر بهترین رنکینگ را در بین 

ملی پوشان کشورمان دارد. 
*14 شطرنج باز ایرانی بعد از ظهر دیروز برای حضور در رقابتهای قهرمانی 
مردان و زنان آســیا به العین امارات اعزام شدند.رقابتهای قهرمانی مردان 
و زنان آســیا در حالی از 10 تا 22 مرداد و بــه میزبانی العین امارات برگزار 
می شود که 14 شــطرنج باز )7 خانم و 7 آقا( از ایران به این رقابت ها اعزام 
شدند. احســان قائم مقامی، پویا ایدنی، سید محمد امین طباطبایی، پوریا 
درینی، پرهام مقصودلو، احمد عسگری زاده و محمدرضا اصغرزاده در بخش 
آقایان و آتوسا پورکاشیان، ســارا خادم الشریعه، میترا حجازی پور، مینو 
عسگری زاده، غزال حکیمی فرد، رعنا حکیمی فرد و هانیه خلجی در بخش 

بانوان نمایندگان ایران در این مسابقات هستند.
*تیم های تنیس روی میز منتخب آسیا و اروپا دیروز در نخستین بازی بین قاره ای در 
سالن »جیانگ سو« در شهر »ژانگ جیاگامگ« به میزبانی کشور چین به مصاف هم 
رفتند که در پایان تیم منتخب اروپا با نتیجه 3 بر 2 به پیروزی دســت یافت.در تیم 
منتخب آسیا نوشاد عالمیان، بهترین پینگ پنگ باز کشورمان نیز حضور دارد. نوشاد 
که هم اکنون در رتبه 102 رنکینگ جهانی ایســتاده در جدال دیروز ستاره های آسیا 
و اروپا به مصاف آندره گاســینا، نفر 32 دنیا از کشــور کرواسی رفت و با نتیجه 3 بر 

یک به این حریف باخت.

درخشش وزنه برداران جانباز و معلول با کسب 8 سهمیه پارالمپیک 
سرمربی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین 
از کسب ۸ سهمیه پارالمپیک ریو توسط وزنه برداران 

کشورمان در مسابقات قزاقستان خبر داد.
احمــد دلجوان، در خصوص ایــن رقابت ها گفت: در این 
مسابقات 7 رکورد جهانی و 9 رکورد آسیا توسط وزنه برداران 
شکسته شد و ملی پوشان کشورمان نیز در زمره رکوردشکنان 
جهانی و آســیایی بودند. ضمن اینکه هر 8 نماینده کشورمان 
موفق به کسب سهمیه پارالمپیک 2016 شدند که البته باید 

گفت در مســابقات ریو، در هر وزن تنها مجاز به معرفی یک 
وزنه بردار هســتیم. در حال حاضر می توانیم از کسب 2 نشان 
طال در پارالمپیک اطمینان داشــته باشیم که می تواند بیشتر 

هم شود. 
تیم ملــی وزنه بــرداری جانبــازان و معلولین جمهوری 
اسالمی ایران با کسب 4 مدال طال و 3 نقره و عنوان قهرمانی 
مسابقات آزاد قهرمانی آسیا و اقیانوسیه، بامداد دیروز به میهن 

بازگشت.

نایب قهرمانی بسکتبال  ایران در تورنمنت چین 
تیم ملی بسکتبال نتیجه دیدار نهایی اولین دوره 
تورنمنت بین المللی اطلس اســپورت چین را به تیم 
کشور میزبان واگذار کرد و به عنوان نایب قهرمانی این 

رقابت  ها بسنده کرد.
دیــدار نهایی اولیــن دوره تورنمنــت بین المللی اطلس 
اسپورت چین از ساعت 17:30 دیروز در شهر سوژو آغاز شد و 
طی آن دو تیم ایران و چین در حضور حدود پنج هزار تماشاگر 
حاضر در سالن برای دومین بار در این رقابت ها رو در روی هم 
قــرار گرفتند که طی آن تیم میزبان موفق به کســب برتری 
55 بر 47 و جام قهرمانی شــد. تیم ملی بسکتبال که در روز 
نخســت تورنمنت اطس اسپورت برابر چین متحمل شکست 
شده بود، دیدار فینال برابر این تیم را با ترکیب صمد نیکخواه 
بهرامی، حامد حدادی، اوشــین ســاهاکیان، سعید داورپناه و 
مهدی کامرانی آغاز شد. البته در جریان این کوارتر و همچنین 
سایر کوارترها، دیگر بازیکنان تیم ملی نیز به تناوب وارد زمین 

شده و دقایقی دیگر ملی پوشان را در دیدار برابر چین همراهی 
کردند.کوارتر نخست دیدار تیم ملی بسکتبال ایران برابر چین 
که با قضاوت ســرداور استرالیایی و کمک داورانی از لیتوانی و 
چین آغاز شــد، با برتری 13 بر 11 کشورمان به پایان رسید 
امــا چینی ها با پیروزی 14 بر 9 در کوارتر دوم موفق شــدند 
نیمه نخســت بازی را با برتری خــود )25 بر 22( تمام کنند. 
آنها در کوارتر سوم هم با نتیجه 16 بر 13 و به سود خود تمام 
کردند.بعد از این کوارتر بود که اصغرکاردوست به عنوان یکی 
از بازیکنــان تعویضی درک باورمن وارد زمین شــد. با حضور 
کاردوست کار تیمی ایران شکل بهتری به خود گرفت اگرچه 
ایــن کوارتر را هم 14 بــر 12 واگذار کــرد و در نهایت و در 
مجموع بازنده 55 بر 47 شد.  بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال 
با مجموع دو شکســت برابر تیم دوم چیــن و پیروزی مقابل 
نمایندگان ایتالیا، اســواکی و آمریکا به عنوان نایب قهرمانی 

تورنمنت اطلس اسپورت دست یافت.

اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران در حالی جریان دارد که کادر فنی یک 
روز دیگر به این مرحله از تمرینات اضافه کرد. 

شــاگردان خادم در حالی اردوهای آماده ســازی تیم ملی کشــتی آزاد را یکی 
پس از دیگری پشــت ســر می گذارند که کمتر از 40 روز دیگر به رقابتهای جهانی 
2015 آمریکا زمان دارند و میدان ســخت و حساسی در انتظار آنهاست. اردوی تیم 
ملی کشــتی آزاد برای حضور در مســابقات جهانی از روز 31تیرماه در خانه کشتی 
شماره یک در حال برگزاری اســت و اردونشینان صبح دیروز نیز در ادامه تمرینات 
خود تمرین ایســتگاهی را برگزار و عصر نیــز تمرینات خود را با مرور فن و کارهای 
تکنیکی زیر نظر کادر فنی دنبال می کنند. این اردو که قرار بود دیروز به پایان برسد 
که به دســتور رســول خادم و همکارانش، یک روز دیگر تمدید شد. آزادکاران طبق 
برنامه امروز به اســتراحت چند روزه ای خواهند پرداخت و دوباره به خانه کشتی باز 
می گردند. رقابتهای کشــتی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2016 برزیل، 16 تا 

21 شهریورماه در شهر الس وگاس آمریکا برگزار می شود.

تمدید زمان اردوی تیم ملی کشتی آزاد

برگزاری مراسم روز ملی فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای 
مراســم روز ملــی فرهنگ پهلوانــی و ورزش 
زورخانه ای به مناسبت هفته  پهلوانی دیروز در سالن 
تهران  د انشگا ه  تر بیت  بدنی  دانشــکده  تئاتر  آمفی 

برگزار شد.
در این مراســم تندیس و پیراهن پهلوانی که در ضیافت 
رئیس جمهور با ورزشکاران و روسای فدراسیون ها به امضای 

ورزشکاران و روسای فدراسیون ها رسیده بود به پاس زحمات 
محمدجواد ظریف و تیم هسته ای کشور به وزیر امور خارجه 
اهداء شد. همچنین تندیس پهلوانی به صالحی رئیس سازمان 
انرژی اتمی و عباس زندی پهلوان ســابق کشور اهداء شد.در 
این مراسم از 19 مربی مروج ورزش پهلوانی و پنج فدراسیون 

نیز تقدیر و تشکر شد.

راهیابی ژیمناستیک کاران ایران به فینال قهرمانی آسیا
هر سه ژیمناســت اعزامی ایران به رقابتهای قهرمانی آسیا دیروز در هیروشیمای ژاپن به فینال خرک حلقه و 

پرش خرک راه یافتند.
هادی خناری نژاد با کســب امتیاز 14/80 توانست در وسیله دارحلقه به فینال راه یابد. سعیدرضا کیخا و عبداهلل جامعی نیز 
بترتیب با کسب امتیاز 14/55 و 14/35 توانستند در وسیله خرک حلقه به فینال این دوره از رقابت ها صعود کنند. فینال ششمین 

دوره رقابتهای قهرمانی مردان آسیا امروز در هیروشیما خواهد شد.

سرپرست موسسه تحقیقات، اصالح و تهیه 
بذر چغندر کشــور از دستیابی به رقم جدید 
چغندر قند با نام مولتی ژن یا چند جوانه با نام 

029 با تالش محققان این موسسه خبر داد.
سیدباقر محمودی دیروز به خبرنگار ایرنا افزود: 
این رقم معرفی شــده که در یک ماه آینده رونمایی 
و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، مناسب کشت 
در اراضی کشــاورزانی اســت که بیشتر به صورت 
غیرمکانیزه کار کرده و بذر زیادی مصرف می کنند.

وی بیــان کرد: این رقم جدیــد در برابر آفات 
ریزومانیا و پوسیدگی ریشه مقاومت بسیار مطلوبی 
از خود نشان داده و قابلیت استفاده توسط کشاورزان 
خرده پــای دارای زمین های کوچک و کمتر از یک 
هکتار در استان های خراسان، اصفهان و قزوین را دارد.

محمودی افزود: ارقام قبلی بذر چغندر قند نرمال 
بوده و مقاومت خاصی به بیماری ها و آفات نداشته 

و دچار نقصان عملکرد می شد که با جایگزینی این 
بذر جدیــد، می توان عالوه بر باال بردن مقاومت آن 
در برابر ریزومانیا و پوسیدگی ریشه به عملکرد تولید 

معقول و مناسبی در واحد سطح نیز دست یافت.
وی با بیان اینکه استفاده از این بذر جدید میزان 
درآمــد چغندرکاران را افزایــش خواهد داد، اضافه 

کرد: این بذر جدید به صورت پایلوت در مناطقی از 
خراســان کشت شده و از روند رشد بسیار مناسبی 
برخوردار بوده و کشــاورزان این منطقه با این رقم 

آشنا شده اند.
سرپرســت موسســه تحقیقات، اصالح و تهیه 
بذر چغندر کشور گفت: درصدد هستیم که بیش از 
20 تن از این بذر را تکثیر و در اختیار کشــاورزان 
استان های مختلف کشور از جمله اصفهان، خراسان 

و قزوین قرار دهیم.
ساالنه حدود یک صد هزار هکتار از اراضی زراعی 
کشور زیر کشت چغندر قند می رود که از این میزان 
ساالنه چهار میلیون و 500 هزار تن محصول چغندر 

قند برداشت می شود.
اســتان های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، 
رضــوی و جنوبی، فارس و کرمانشــاه بیشــترین 

تولیدکنندگان چغندر قند کشور هستند.

دست یابی محققان کشور به رقم جدید بذر چغندر قند

انجمن  کنگره سراسری  دبیر چهاردهمین 
مدیکال انکولوژی و هماتولوژی ایران و کنفرانس 
ساالنه پرســتاری سرطان گفت: شیوع ابتال به 
انواع ســرطان ها در ایران کمتر از کشورهای 

پیشرفته است.
به گزارش ایرنا، از مشهد ابوالقاسم الهیاری دیروز 
در جمع خبرنگاران افزود: پایین بودن ســن ابتال به 
ســرطان در ایران برای سرطان های مختلف متفاوت 
است؛ به طور مثال در سرطان پستان سن ابتال به دالیل 
ناشناخته حدود 10 سال پایین تر از سایر کشورها است.

وی گفت: عوامل مســتعدکننده سرطان به دو 
دسته عوامل محیطی و ژنتیکی تقسیم می شود؛ عوامل 
ژنتیکی در کنترل انسان نیست اما فاکتورهای محیطی 

قابل پیشگیری هستند.
این پزشــک فوق تخصص خون و سرطان افزود: 
کاهش اســتعمال دخانیات، کاهش مصرف غذاهای 
آماده، مدیریت استرس، مصرف زیاد میوه و سبزیجات، 
کاهش مصرف چربی و گوشت قرمز، ورزش و تحرک 
کافی از عواملی هســتند که در پیشگیری از سرطان 

موثرند.

وی ادامه داد: هم اکنون شیوع ابتال به سرطان در 
ایران نسبت به کشورهای دیگر کمتر می باشد اما رشد 
آن به دالیل مختلف نظیر پیر شدن جمعیت و افزایش 

امید به زندگی بیشتر از گذشته است.
الهیاری یادآور شد استفاده از واژه سونامی برای 
شیوع سرطان در ایران علمی و درست نیست زیرا باعث 

نگرانی غیر واقعی در جامعه می شود.
وی تاکید کرد: هم اینک سرطان پستان و معده 
به ترتیب شــایع ترین سرطان ها در بین زنان و مردان 

در ایران شناخته شده اند.

شیوع ابتال به سرطان در ایران پایین تر از سایر کشورهاست

استاد نمونه شیشــه گری ایران با انتقاد از 
تعطیلی بیــش از 200 کارخانه تولیدی صنایع 
دستی طی 1۵ سال گفت: رونق صنایع دستی در 

جدایی از سازمان میراث فرهنگی است.
بختیاری در گفت وگو با تسنیم، در پاسخ به سوالی 
در زمینه برنامه های الزم برای صنایع دستی کشور با 
بیان این که در گذشــته جایی به نام سازمان صنایع 
دســتی را به عنوان متولی داشتیم اظهار داشت: این 
سازمان از صنعتگران هنرمند صنایع دستی حمایت 
می کرد، به طوری که کاالهای آنها را سفارش می داد، 
صادرکنندگان می خریدند و رونق صنایع دستی را در 

آن زمان شاهد بودیم.
وی با بیان این که 28 فروشگاه در تهران داشتیم 
که کاالهای صنایع دستی را به نمایش می گذاشتند 
تصریــح کــرد: در حال حاضــر این فروشــگاه ها و 
نمایشــگاه های صنایع دستی تعطیل شده  اند و سوال 
اینجاســت که متولی فروش صنایع دستی چه کسی 
اســت؟ آیا کسی که می خواهد سفارشی داشته باشد 
باید به تک تک کارگاه ها ســر بزند یا باید فروشــگاه 

داشته باشیم؟
این استاد نمونه شیشه گری افزود: سازمان میراث 
فرهنگی باید دوباره احیا شود و سازمان صنایع دستی 

که یک سازمان تجاری با 350 رشته زیرمجموعه است 
و ارتباط بســیار ضعیفی با میراث فرهنگی دارد از آن 
جدا شده و به عنوان یک سازمان مستقل فعالیت کند.

وی با بیان این که صنایع دستی، هنر و فرهنگ 
ایران است ادامه داد: اگر می خواهیم صنایع دستی رونق 

بگیرد باید سازمان صنایع دستی احیا شود.
بختیاری گفت: در سال 77، 256 کارخانه سنتی 
تولیدی در صنایع دســتی داشــتیم، اما االن زیر 40 
کارخانه داریم و متأســفانه همه تعطیل شــدند،  این 
فاجعه است و با توجه به این که قرار است تولید رونق 

بگیرد این کارخانه ها باید احیا شوند.

معاون پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی گفت: 
سرانه مصرف  گل در کشورهای توسعه یافته اقتصادی 

20 برابر ایران است.
محمدرضا شفیعی دیروز در گفت وگو با ایرنا افزود: در 
کشورهای اروپایی ســرانه مصرف گل برای هر نفر در یک 
ســال از 100 تا 200 شاخه است اما در کشور ما بین پنج 
تا هفت شــاخه است. وی اظهار کرد: کشور پهناور ایران به 
دلیل برخورداری از آفتاب درخشان، تنوع آب و هوا و داشتن 
مناطق سردســیر، نیمه گرمســیر و گرمسیر از نظر انواع و 
گیاهان زینتی و دارویی یکی از کشــورهای غنی جهان به 
حساب می آید و با این حال سرانه مصرف گل ناچیزی دارد.

وی بیان کرد: ورود گل های مصنوعی خارجی به داخل 
کشــور باعث شده فرهنگ اســتفاده از گل های مصنوعی 
جایگزین گل های طبیعی شــود. شفیعی افزود: برخی افراد 
سودجو با واردات بی رویه و سلیقه ای گل مصنوعی، بازار را 

به سوی جنس زینتی بدل هدایت می کنند.
وی گفت: گل های طبیعی ضمن تاثیر بســیار مهم در 
سالمت روح و روان انسان باعث سالمت جسم نیز می شود 
بــه طوری که باعث کاهش آلودگی و افزایش کیفیت هوا و 
ایجاد حس نگرش مثبت به زندگی و آرامش، احساس شادی 

و رضایت، صمیمیت و آرامش در افراد می شود.
ساالنه دو میلیارد و 300 میلیون گل شاخه بریده در 

کشور تولید می شود.

استاد نمونه شیشه گری ایران خبر داد

تعطیلی بیش از 200 کارخانه تولیدی صنایع دستی


