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مرحلهنیمهنهاییجامحذفی؛فینالیستدومامروزمشخصمیشود

تراکتورسازی – استقالل؛ دیداری سخت و نفس گیر در نخستین روز زمستان
استقالل و تبریز تراکتورسازی فوتبال تیمهای
امروزبــرایصعودبهدیدارنهاییمســابقاتجام

حذفیبهمصافهمخواهندرفت.
تیم های فوتبال تراکتورســازی و اســتقالل امروز در 
مرحله نیمه نهایی جام حذفی از ساعت 14:30در ورزشگاه 
یادگار امــام )ره( تبریز به مصــاف می روند تا تکلیف یکی 
دیگر از فینالیست های این جام و حریف ذوب آهن اصفهان 

مشخص شود.
این دو تیم در شــرایطی با هم دیدار خواهند کرد که 
یکشــنبه هفته گذشــته در هفته چهاردهم لیگ برتر به 
مصاف هم رفته بودند. دیدار قبلی در شــرایطی برگزار شد 
که همه چیز تحــت  تأثیر انتخاب امیر قلعه نویی به عنوان 
سرمربی تراکتورســازی قرار داشت و همه منتظر برخورد 
او با اســتقاللی ها بودند. بازی قبلی بدون هیچ حاشیه ای 
با تســاوی بدون گل به پایان رسید اما به طور قطع دیدار 
فردا متفاوت از بازی هفته گذشته خواهد بود. یک تیم باید 
برنده از زمین خارج شود که این مسئله به حساسیت های 

بازی اضافه می کند.
شاگردان قلعه نویی با توجه به برتری 2 بر صفر مقابل 
استقالل اهواز روحیه پیدا کرده اند و خوب می دانند که باید 
از شــانس میزبانی خود استفاده کرده و هواداران شان را با 
خوشحالی به خانه های خود بفرستند. امیر قلعه نویی خوب 
می داند که حذف مقابل اســتقالل یعنی آماده شدن برای 
مواجهه با انتقادات هواداران تراکتورسازی. مشکل قلعه نویی 

برخی از بازیکنان سرباز این تیم از جمله بختیار رحمانی و 
علی حمودی است که ساز جدایی کوک کرده اند. همچنین 
تراکتورســازی گلزن تمام کننده نــدارد که این موضوع را 

سرمربی تراکتورسازی بارها اعالم کرده است.
در ســوی دیگر شاگردان پرویز مظلومی پس از برتری 
مقابل صبای قم به لحاظ روحی و روانی در شــرایط خوبی 
قرار گرفته اند اما بستری شــدن منصور پورحیدری ذهن 

همه اعضای این تیم را به خود مشغول کرده است. مظلومی 
به طور حتم به بازیکنانش خواهد گفت که طبق درخواست 
پورحیدری که خواســته در این بازی موفق باشــند، این 
مسئله را به آنها گوشزد خواهد کرد که باید برای خوشحالی 
سرپرست تیم اســتقالل همه تالش خود را برای پیروزی 

مقابل تراکتورسازی به کار ببرند.
تنهــا نکته ای که برای هر دو تیم مشکل ســاز خواهد 
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بود، ســرمای هوای تبریز است. ورزشگاه یادگار امام تبریز 
در میان کوه های اطراف شــهر بنا شــده و سرمای هوا در 
ورزشگاه به مراتب بیشتر از داخل شهر خواهد بود. در این 
میان تنها تراکتوری ها هستند که کمی به این شرایط عادت 
کرده اند. باید منتظر ماند و دید در دومین تقابل قلعه نویی 
با اســتقالل که با توجه به حساسیت موضوع می توان نام 
مرگ و زندگی بر آن گذاشــت، کــدام یک پیروز خواهند 
شــد تا خودشان را برای بازی فینال مقابل ذوب آهن آماده 
کنند، فینالی که قرار اســت اردیبهشت یا خرداد سال 95 

در خرمشهر برگزار شود.
آلودگیهوا

بازینفت-استقاللاهوازرابهتعویقانداخت
امروز قرار بود با برگزاری دیدار تیم های نفت و استقالل 
اهواز پرونده رقابت های نیم فصل نخست لیگ بسته شود 
اما با توجه به آلودگی شــدید هوای تهران و هشــدارهای 
سازمان های مســئول، ســازمان لیگ فوتبال ایران دیدار 
معوقه هفته ششــم لیگ برتر فوتبال را به تعویق انداخت. 
مهدی تاج رییس سازمان لیگ در این باره گفت: به دلیل 
تــداوم آلودگی هوای تهران، تصمیم گرفتیم بازی را امروز 
برگزار نکنیم. اما در صورتی که هوای روز چهارشنبه تهران 
به وضعیت مطلوب رسید این بازی برگزار می شود. البته در 
صورتی که وضعیت نامطلوب هوای تهران ادامه پیدا کند، 
امکان دارد در صورت موافقت باشگاه نفت به عنوان میزبان، 

این بازی در ورزشگاه شهر قدس برگزار شود.

خواندنی از ورزش

*پنجمیندورهرقابتهایکاتایقهرمانیآســیاباکسب5مدالنقرهوبرنزوعنوانسومیبرایتیمملیایرانبه
پایانرسید.

دبیرانجمنعلمیاقتصادشهریایران:
سیاست های ضعیف دولت، صنعت ساختمان را 

در آستانه ورشکستگی قرار داده است
دبیرانجمنعلمیاقتصادشهریایرانبااشارهبه
سیاستهایمطالعاتیضعیفدولتدرخصوصبسته
خروجازرکود،گفت:هماکنونرکوددررکوددربخش
مســکنداردکلیدمیخورداینمسئلهمسکنرادر

آستانهجدیورشکستگیقرارمیدهد.
سیدمحسن طباطبایی در گفت وگو با ایسنا اظهار داشت: 
بازار مسکن به هیچ عنوان به طور مستقیم تحت تاثیر تحریم ها 
نبوده که لغو تحریم ها بتواند موجب تحول در این بازار شــود. 
بلکه این بازار دستخوش بخش عمده ای از سیاست های داخلی 
قــرار دارد. به طور مثال سیاســت های مطالعاتی ضعیف در 
خصوص بسته خروج از رکود باعث شد تا سهم بخش مسکن 

در این بسته دیده نشود.
وی افــزود: هم اکنــون رکود در رکود در بخش مســکن 
دارد کلید می خورد و این مســئله مسکن را در آستانه جدی 
ورشکســتگی قرار می دهد. در این شرایط فاکتورهای حوزه 
داخلی که در این بخش اثرگذار هستند سیگنال های مثبتی 

نمی دهند.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، یکی از مجموعه های 
اثرگذار در بخش مســکن را انبوه ســازان دانســت و گفت: 
انبوه ســازان، بدون برخورداری از مدیریت جامع و دقیق، به 
شکل جزیره ای عمل می کنند؛ در حالی که در غالب کشورهای 
پیشــرفته انبوه ســازان تحت اتحادیه های مشــخص حرکت 
می کنند. اما انبوه سازان کشور ما حتی رقابت سالم و سازنده ای 

با یکدیگر در جهت توسعه اقتصادی ندارند.
طباطبایی، بی توجهی به آسیب های جدی طرح مسکن مهر 
را دلیل دیگری بر رکود مسکن عنوان و خاطرنشان کرد: نظام 
مدیریت مسکن در بعد ساخت و ساز ضربه خورد. لذا ضرورت 
وجود اسناد باالدستی در بخش مسکن و تدوین بسته خروج 
از رکود مسکن به شــکل خاص و منطبق با واقعیات موجود 
یک امر اجتناب ناپذیر اســت که در این خصوص کاری نشد. 
بنابراین پیش بینی می شود یک ورشکستگی جدی در بخش 

مسکن پیش بیاید.
این کارشناس مسکن با بیان این که مسکن به جز جنبه های 
اقتصادی از جنبه های اجتماعی نیز با چالش مواجه است، اظهار 
داشــت: زوج های جوانی که تازه ازدواج کرده اند برای تامین 
مســکن با مشکالت اساسی مواجه هستند. لذا مسکن نیاز به 
یک پیوست اجتماعی توسعه ای دارد که وقتی پیوست اجتماعی 

دچار خدشه باشد قطعا توسعه صورت نمی گیرد.
وی تصریح کــرد: در خصوص تحریم ها باید گفت خدا را 
شکر غالب مواد خام و ملزومات حوزه مسکن تولید داخل است 
و نیــازی به خارج نداریم. ما یک قدرت در بخش فوالد، در و 
پنجره، آهن و میلگرد هستیم. لذا تحریم ها اثری در این بخش 
نمی گذارد و ممانعت از ورود کاالهای اساســی بخش مسکن، 

تاثیر داخلی ایجاد نمی کند.
وی همچنین به تسهیالت در نظر گرفته شده برای بخش 
مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: سیاست هایی که بانک مسکن 
و بانک مرکزی دارد سیاست های واسطه ای است که نمی تواند 
به رونق کمک کند. بنابراین در بخش مسکن باید سیاست های 
حمایتی واقعی و عملیاتی در نظر گرفته شود. تسهیالت مسکن 
از طرق مختلف همچون اوراق، سپرده گذاری و صندوق ها ارائه 
می شــود اما تمام این سیستم مبتنی بر سود است؛ در حالی 
که فلســفه این صندوق ها صرفا ســود نیست و توجه ویژه به 
مسئولیت های اجتماعی آن صندوق ها در راستای حمایت از 
تولید باید اولویت جدی آنها باشد که متاسفانه آنها صرفا غربی 

عمل می  کنند و فقط به فکر سود هستند.

نمایندهمجلس:
الیحه مناطق آزاد پس از بررسی در کمیسیون ها 

دوباره رأی گیری می شود
نمایندهمردمگنبدکاووسدرمجلسبااشارهبهرأی
نیاوردنکلیاتالیحهمناطقآزادازجملهمنطقهآزاد
تجاریاینچهبروناینشهرستاندرمجلس،گفت:این
الیحهپسازبررسیدرکمیسیونها،دوبارهدرصحن

علنیرأیگیریمیشود.
ســلیمان عباسی به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تعدادی از 
نماینــدگان مجلس به دلیل کثرت مناطق آزاد و مناطق ویژه 
ذکر شده در الیحه دولت و فراهم نبودن زیرساخت های الزم 
برای ایجاد این مناطق به آن رأی منفی دادند و عده ای دیگر 
از نمایندگان نیز خواستار گنجاندن شهر یا منطقه خود ذیل 

این الیحه بودند و به همین دلیل با آن مخالفت کردند.
عباسی با بیان اینکه در جلسه مجلس شورای اسالمی هیچ 
منطقه آزاد یا منطقه ویژه ای به صورت انفرادی مورد بحث و 
تبــادل نظر قرار نگرفت که به آن رأی مثبت یا منفی بدهند، 
اضافــه کرد: کثرت مناطق آزاد و ویژه ذکر شــده در الیحه و 
فراهم نبودن زیرســاخت ها و خواسته دیگر نمایندگان مبنی 
بر گنجاندن شــهر یا منطقه خود ذیل این الیحه، علت اصلی 

مخالفت با کل الیحه بود.
وی تصریح کرد: براساس آیین نامه داخلی مجلس شورای 
اســالمی چنانچه کلیــات الیحه ای در صحــن مجلس رأی 
نیاورد، با امضای 50 نماینده این الیحه برای بررسی بیشتر به 
کمیســیون ها ارجاع و بار دیگر در صحن علنی مجلس مطرح 

می شود.
نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شــورای اســالمی 
خاطرنشان کرد: کار جمع آوری امضا برای بررسی بیشتر الیحه 
مناطق آزاد در کمیســیون ها آغاز شده و در چند روز آینده با 

تکمیل امضاها تقدیم هیئت رئیسه مجلس می شود.
عباسی، تصویب منطقه آزاد تجاری اینچه برون گنبدکاووس 
را برای جبران تمام عقب ماندگی های صنعتی و اقتصادی این 
استان به ویژه منطقه گنبدکاووس بسیار مهم دانست و یادآور 
شد: تصویب این الیحه، گامی مهم در توسعه و رونق اقتصادی 

و مهم تر از آن رفع معضل بیکاری این استان خواهد بود.
نماینده مردم حوزه انتخابیه زابل در مجلس هم گفت: گرچه 
تمــام لوایح مربوط به ایجاد مناطق آزاد تجاری و اقتصادی از 
ســوی مجلس رد شد اما امکان بررســی مجدد آن فراهم و 
موضوع با جدیت در حال پیگیری اســت؛ به گفته وی تالش 

برای جداسازی موضوع مناطق آزاد با ویژه جریان دارد.
محمدباقر حسینی اظهار داشت: این لوایح روز یکشنبه در 
جلسه علنی مجلس شورای اسالمی مطرح شد که نمایندگان 
زیــادی به آن رأی دادنــد اما نایب رئیس مجلس شــورای 
اسالمی معتقد است که باید این لوایح دو سوم رأی را بیاورند 

تا الزم االجرا شود.
نماینده مردم زابل، هیرمنــد، زهک، نیمروز و هامون در 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: این لوایح از نظر نمایندگان 
قطعی اســت اما باید هیئت رئیسه را نیز برای توافق در مورد 

آن متقاعد کرد.
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جلسه علنی صبح 
روز یکشنبه 29 آذر به الیحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه 

اقتصادی رأی مخالف دادند.
ایــن الیحه که طبق اعالم محمدرضــا باهنر نایب رئیس 
مجلس شورای اسالمی به علت مخالفت با برنامه پنجم توسعه 
نیازمند دو ســوم آرای نمایندگان بود با 117 رأی موافق، 85 

رأی مخالف و 8 رأی ممتنع به تصویب نرسید.
پــس از رأی نمایندگان باهنر اعــالم کرد طبق آیین نامه 
می توان با جمع آوری 50 امضا لوایح رد شــده را بار دیگر به 

صحن علنی ارائه داد.

وزیر ورزش به عیادت پورحیدری رفت 
محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان دیروز به همراه نصراهلل سجادی با حضور 
در بیمارستان ایران مهر از منصور پورحیدری عیادت کردند. وزیر ورزش و جوانان در 
دیدار خود با سرپرست تیم فوتبال استقالل ضمن آرزوی سالمتی، برای وی خطاب 
به خانواده پورحیدری گفت: وزارت ورزش و جوانان این آمادگی را دارد که هرگونه 
کمکی را در جهت بهبود منصور پورحیدری که سالها در عرصه ورزش کشور فعالیت 
کرده است، انجام دهد. خبر دیگر در خصوص سرپرست استقالل اینکه پورحیدری 

صبح دیروز از ccu به بخش عمومی منتقل شد.
 حساسیت های بازی استقالل و تراکتورسازی از زبان مظلومی

پرویز مظلومی با حضور در نشست خبری پیش از بازی استقالل و تراکتورسازی 
اظهار داشت: بازی حذفی مرگ و زندگی است همه تیم ها زحمت می کشند و به این 
نقطه می رسند. مثل بازی های لیگ نیست، برای بچه های ما این بازی بازی مرگ و 
زندگی اســت. هم می توانیم بازی را ادامه دهیم و هم می تواند بازی مرگ و زندگی 
باشــد. تراکتورسازی هواداران پرشوری دارد ولی ما طوری تیم مان را می چینیم که 
بتوانیم برنده باشــیم. ما عزممان را جزم کردیم که بتوانیم هوادارانمان را خوشحال 
کنیم. این قرعه ســختی اســت که به ما خورده اســت و به امید خدا از آن عبور 

می کنیم. 
دومین نیم فصل ضعیف تاریخ سپاهان 

اختالف 10 امتیازی ســپاهان و قهرمان نیم فصل باعث شده آنها دومین فصل 
ضعیف خود را از زمان حمایت مالی فوالد مبارکه تجربه کنند. ســپاهان از تابستان 
سال 79 زیر نظر مجتمع فوالد مبارکه قرار گرفت و از آن زمان تا فصل پیش فقط 
یک بار آن هم در دوره ششــم لیگ برتر اختالف امتیاز این تیم با قهرمان نیم فصل 
دو رقمی شــده بود،اما در نیم فصل لیگ پانزدهم بار دیگر این اتفاق برای ســپاهان 
رخ داده است و آنها با فاصله ای 10 امتیازی دومین عملکرد ضعیف خود را از زمان 

حمایت مالی فوالد مبارکه تجربه کردند. 
آخرین نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر

پس از اینکه جدایی سعید دقیقی و ایوب کالنتری از گسترش فوالد قطعی شد، 
این باشگاه تبریزی دیروز با سیدمهدی سیدصالحی، مهاجم سابق تیم های استقالل 
و پرســپولیس قرارداد امضا خواهد کرد.همچنین قرار است لئوناردو پیمنتا بازیکن 
برزیلی سابق تراکتورسازی نیز که نیم فصل اول را در برزیل توپ می زد، اواخر هفته 

جاری به منظور مذاکره و عقد قرارداد با گسترش راهی تبریز خواهد شد.
پایان رقابت های فوتبال دسته برتر کارگران 

رقابت های دسته برتر فوتبال کارگران تهران که با حضور 16 تیم از 5 مردادماه 
آغاز شــده بود دیروز با برگــزاری دیدار فینال بین تیم های ایــران خودرو دیزل و 
پارس خودرو به پایان رسید که در پایان این دیدار حساس و زیبا و مهیج تیم پارس 

خودرو با یک گل صاحب برتری شد. 
بالتر و پالتینی 8 سال محروم شدند

روســای فیفا و یوفا برای هشت سال از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شدند.
میشل پالتینی و سپ بالتر که به خاطر اتهام های مربوط به تبانی و رشوه به مدت 
ســه ماه از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شده بودند، اکنون مشخص شد تا هشت 
سال دیگر محروم شده اند.در حالی که بالتر 79 سال دارد، با توجه به این محرومیت 
طوالنی مدت، بدون شــک فعالیت او در زمینه فوتبال و ورزش پایان یافته اســت.
پالتینی هم که 60 سال دارد و دوست داشت جانشین بالتر در فیفا شود نیز دیگر 

هیچ شانسی برای این کار ندارد.
آغاز مذاکره مورینیو با منچستریونایتد 

منچســتریونایتد این هفته در خانه مغلوب نوریچ سیتی شد تا انتقادها از فان 
خــال  اوج بگیرد. آنها به تازگی از لیگ قهرمانان هم حذف شــدند و اکنون بدترین 
روندشان در 17 سال اخیر را  سپری می کنند. مورینیو که پنج شنبه گذشته از چلسی 
اخراج شــد، اعالم کرد قصد ندارد برای مدتی استراحت کند و اکنون  از او به عنوان 
یکی از گزینه های اصلی جانشــینی فان خال در الدترافورد نام برده می شود. در این 
بین  نشریه سان حتی از آغاز مذاکرات بین دو طرف خبر داد. فان خال یک روز بعد 
از اخراج مورینیو گفته بود که نگران پیدا کردن سرنوشتی مانند مورینیو در چلسی 
 اســت و ممکن است یک شکست دیگر، باعث شود تا مدیران یونایتد پیش از سال 

جدید، درهای خروجی  الدترافورد را به او نشان بدهند.    
آمار شگفت انگیز لیونل مسی در فینال ها 

مهاجم بارســلونا آماری فوق العاده  در گلزنی در بازی هــای نهایی دارد.یکی از 
روزنامه های اســپانیایی در گزارشی یادآور شــد: زدن 23 گل در 27 فینال، رکورد 
عجیبی است که مسی از خود بجا گذاشته است. این رکورد نیز جزو دیگر رکوردهای 
مسی بوده، او برترین گلزنی بازی های ال کالسیکو، سوپر کاپ اسپانیا، اللیگا و ر قا بت 

برابر تیم های مادریدی است.

اخبار کوتاه از فوتبال

تشریحچگونگیآغازهمکاریمربیانجدیدباتیمملیوالیبالایران

گفت و گو

رئیس فدراســیون فوتبال در ارتباط با ورود نهادهای مسئول به دفتر و ثبت و 
ضبط اســناد و مدارک، می گوید: آنها طبق وظایف قانونی خود وسایلی را بردند و 

برگرداندند.
علی کفاشیان در ارتباط با انتخابات فدراسیون فو تبا ل، ورود نهادهای مسئول 
به فدراسیون، امضا قرارداد خاکپور، پول های بلوکه شده ایران در فیفا و...سخن گفت 

که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:
* نهادهای مسئول طبق وظایف قانونی وسایل را بردند و برگرداندند و بر می گردانند. 
یکســری شبهات ایجاد شده در فو تبا ل وجود دارد که آنها نیز در راستای وظایف و 

تعهداتشان عمل کردند.
* کمیته ملی المپیک اعالم کرد که هرگونه حمایتی الزم باشــد از تیم  ملی امید 
انجام خواهد داد و مراســم بدرقه نیز دهم دی ماه در این رابطه برگزار خواهد شد. 
تا پایان بازی های قطر برنامه تیم  ملی امید اجرایی می شــود و کمیته ملی المپیک 

اعالم حمایت کامل کرده است.
* در انتخابات فدراســیون فو تبا ل هنوز مشخص نیســت که چه کسانی کاندیدا 
می شــوند و چه کســانی انتخاب خواهند شــد. من هم در انتخابات حضور دارم و 

کاندیدا خواهم شد.
* بخشی از پول های بلوکه ما را فیفا به سفارت ایران در سوئیس پرداخت کرد و 
آنها هم پول را به وزارت امور خارجه انتقال داده اند. در این چند ماه بخش هایی 
از این پول استفاده شده است. به طور کلی 80 درصد از پول های بلوکه شده ایران 
را دریافت کرده ایم که با آن حقوق کارلوس کی روش، هزینه اردوی اســترالیا و 
تیم های امید را تامین کردیم. این پول حدودا هفت – هشــت میلیون دالر بود که 

فیفا 80 درصد آن را پرداخت کرده است.
* قرارداد محمد خاکپور آماده اســت و فقط باید آن را امضا کند. البته این قرارداد 
نکات و اشــکاالتی داشته که باید کاشــانی آن را با نماینده خاکپور بررسی  کند تا 
مشکالت برطرف شود. ما آماده امضای قرارداد با خاکپور هستیم، همچنین قرارداد 

کارلوس کی روش تا پایان سال میالدی پرداخت شده است.
* کی روش از زمان آغاز بازی های تیم   امید در قطر مرخصی اش پایان می رسد. او 
به همراه تیم  امید در قطر خواهد بود و عملکرد بازیکنان را زیر نظر می گیرد. سپس 

از آنجا به پرتغال می رود و مجددا به ایران باز می گردد.

وسایلدفترکارمرابرگرداندند
كفاشیان: حتما در انتخابات فدراسیون فوتبال 

نامزد می شوم
وزیرورزشوجوانانموضوعالمپیکرابرایدولتبااهمیتتوصیفکردوگفت:باحمایتهایدولتپاداش
قهرمانانبرایالمپیکوپارالمپیکآیندهرشدقابلتوجهیداشتهاستوامیدوارمورزشمثلهمیشهموجب

شادیمردمشود.
محمود گودرزی توجه به المپیک و پارالمپیک را یک راهبرد مهم برای وزارتخانه دانســت و گفت: برای ســال آینده در 
خصــوص المپیک مبلغ 100 میلیارد تومان از دولت درخواســت کرد ه ایم.وزیــر ورزش و جوانان افزود: با حمایت های دولت 
پاداش قهرمانان برای المپیک و پارالمپیک آینده رشد قابل توجهی داشته است و امیدوارم ورزش مثل همیشه موجب شادی 

مردم شود.
گودرزی از تمامی معاونان وزارتخانه خواســت بطور منظم به اردوهای تیم های ملی ایران در راه المپیک آینده سر بزنند 
و همدلی و همراهی با قهرمانان، مربیان و مسئوالن فدراسیون ها بیشتر شود. گودرزی در ادامه نشست بار دیگر راهبردهای 
مهم ورزشــی وزارتخانه را یادآور شــد و گفت: نگاه مبنایی ما در دولت تدبیر و امید در حوزه  ورزش و جوانان، تخصص گرایی 
در انتخاب مدیران، برجســته شــدن موضوع ورزش پاک و معرفتی در کنار توجه به مسئله  مهم استعدادیابی، توسعه ورزش 
برای همه، آمایش سرزمینی و بسط و توسعه  مناسب و حرفه ای ورزش بانوان و حرکت در پیشبرد برنامه های ورزشی توام با 

آرامش و دوری از حواشی بوده است.

درخواستوزارتورزشازدولت
1۰۰ میلیارد تومان برای بازی های المپیک اختصاص دهید

ســرمربیجدیدتیمملیوالیبالایرانکهصبح
دیروزبــرایارائهبرنامههایشوامضــایقراردادبه
فدراســیونرفتهبوددردیدارباداورزنیگفت:باهم

رویایمانرامیسازیم.
رائــول لوزانــوی آرژانتینی بــه همراه خوان ســی چلو 
یکشنبه شــب گذشته به تهران رسیدند. آنها بعد از استراحت 
صبــح دیروز  برای ارائــه برنامه و امضای قــرارداد در محل 
فدراســیون حاضر شــدند. لوزانو در دیدار با داورزنی با ابراز 
تمایل به همکاری بلند مدت با فدراسیون والیبال ایران گفت: 
از حضور در ایران خیلی خوشــحالم. آمــده ام تا همه با هم 

رویایمان را بسازیم.
رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به نهایی شدن قرارداد 
لوزانو و ســیچلو، چگونگی آغاز همکاری آنها را تشریح کرد و 
گفت: هر دو مربی لیگ برتر را زیر نظر دارند، یکی از نزدیک 
و دیگری از طریق فیلم. محمدرضا داورزنی با اشــاره به سفر 
لوزانو و خوان سیچلو به ایران به منظور انجام مذاکرات نهایی 
برای عقد قرارداد به عنوان ســرمربی تیم ملی والیبال اظهار 
داشت: طی ســال های گذشته فدراســیون والیبال به تمام 

اهداف خــود در زمینه های مختلف دســت یافت اما در این 
بین تنها هدف باقیمانده، کسب سهمیه المپیک و حضور در 
این بازی هاســت که مصمم هســتیم برای سال آینده به آن 
دست یابیم و بر همین اساس کسب سهمیه اولویت اول این 
روزهای فدراسیون والیبال است. رئیس فدراسیون والیبال با 
بیان اینکه پوست اندازی و جوانگرایی در هر تیمی باید بعد از 
المپیک انجام شــود، گفت: اولویت فعلی این است که نواقص 
موجــود را برطرف کنیم و بعد از اینکه به ســهمیه موردنظر 
رســیدیم، برای دیگر اهداف مثل حضور متوالی که در لیگ 
جهانی داریم، مســابقات قهرمان قهرمانــان جهان، المپیک 
2020 و ... گام برداریــم و در این راســتا از مربیان موردنظر 
برنامه بگیریم تا با اطمینان بیشــتر مسیر رو به رشد خود را 

ادامه دهیم.
رئیس فدراسیون والیبال تاکید کرد: بعد از اتمام مرحله 
برگشــت لیگ برتر در دهه اول اسفندماه اردوی آمادگی تیم 
ملــی با حضور بازیکنــان تیم هایی کــه از لیگ خداحافظی 
کرده اند، آغاز می شــود. بعد از اتمام کامل مسابقات هم دیگر 

نفرات به این اردو اضافه می شوند.

لوزانودردیدارباداورزنی:باهمرؤیایمانرامیسازیم

دبیرکلکمیتهملیالمپیکگفت:رسیدنبهدادسلیمیبهبازیهایالمپیکسختاست.
شاهرخ شهنازی در خصوص آخرین وضعیت بهداد سلیمی وزنه بردار سنگین وزن ایران اظهار داشت: وضعیت بهداد سلیمی 
برنده مدال طالی المپیک 2012 لندن به طور مداوم پیگیری می شــود و تمام دســت اندرکاران امر تالش خود را برای بهبودی 
وی جهت حضور در المپیک ریو به کار گرفته اند. هر چند ســخت اســت اما برای بهبودی کامل وی تالش می کنیم. وی ابراز 
امیدواری کرد که تیم ملی والیبال هم بتواند با مدیریت محمدرضا داورزنی و نتایج خوبی که در چند ســال اخیر در این رشــته 
به همراه داشته است کسب سهمیه کند. ما نیز حمایت های الزم را از فدراسیون های المپیکی خواهیم داشت.شهنازی در پاسخ 
به این ســوال که از شما به عنوان سرپرست کاروان ورزشی ایران نام برده می شود، گفت: هر تصمیمی که هیئت اجرایی بگیرد 

در خدمت خواهم بود.

سخنگویفدراسیونکشــتیگفت:ازمردمشهر
تاریخیتبریزدعــوتمیکنیمباحضوردرســالن
هزارنفریپورشــریفیتبریزمشوقانپهلوانان شش
کشــورباشــندوعالقهدیرینهخودرابهورزشملی

کشورنشاندهند.
علیرضــا رضایی با بیان این مطلب اظهار کرد: رقابت های 
کشتی پهلوانی قهرمانی کشور روزهای پنج شنبه و جمعه هفته 
جاری در شــهر تبریز برگزار می شــود و این مسابقات از چند 
جهت مهم است. اوال اینکه پهلوان کشور در سال 94 انتخاب 
و بازوبند پهلوانی نیز به وی اهداء خواهد شد. دارنده مدال برنز 

جهان تأکید کرد: امیدوارم بــا حضور رئیس جمهور در تبریز 
ضمن پاســخ به دعوت میزبانی صمیمانه مردم پهلوان دوست 
خطه آذربایجان، ســنت اهدای بازوبنــد پهلوانی احیا گردد 
و باعــث رونق هرچه بیشــتر ورزش ملی کشــور گردد. وی 
خاطرنشان کرد: قطعا حضور مردم عالقمند و دوست داشتنی 
آذربایجان به ویژه تبریز و شــهرهای باســمنج، میانه و ... که 
عالقه ویژه ای به کشــتی و ورزش پهلوانــی دارند و پهلوانان 
دوست داشــتنی همچون »ایوب بنی نصرت« و »پرویز هادی« 
در این استان پرورش یافته اند، نقطه عطف برگزاری رقابت های 

کشتی پهلوانی کشور در این شهر تاریخی خواهد بود.

دعوت فدراسیون كشتی از رئیس جمهور 

حدیث دشت عشق

بهیادشهید»محمدرضاامیدبیگی«
چیزی عزیز تر از جانم ندارم 
تا فدای اسالم و قرآن كنم 

شهید »محمدرضا امید بیگی« سال 1341 در تهران 
دیده به جهان گشــود. با اینکه صبحها تــا بعدازظهر در 
دندانسازی کار می کرد، شــبها در مسجد و گاهی تا نماز 
صبح با برادران دیگر عضو بســیج نگهبانی می داد. محمد 
رضا  در تاریخ 11/2/61  جهت شــرکت در عملیات بیت 
المقدس مشتاقانه به جبهه رفت. پس از فتح خرمشهر در 

حالی که خود را آماده می کرد تا برای کمک به برادران فلسطینی به لبنان برود در 
تاریخ 23/4/61 در کربالی شلمچه )عملیات رمضان( به لقاء اهلل پیوست. فرازی از 
وصیت نامه شهید : خدایا! تو شاهدی که چیزی عزیزتر از جانم ندارم تا فدای اسالم 
و قرآن کنم.  پروردگارا! تو خودت یار و یاور امام امت، خمینی بت شکن باش. من 
مي خواستم به دوستان و خانواده ام چند سفارش کنم. یک این که تا خون در رگ 
دارند پیرو خط امام باشند و مجال به دشمنان اسالم ندهند و از شما مي خواهم که 
پس از شهادتم گریه و شیون نکنید بلکه خوشحال باشید زیرا که من پیروز شدم و 
به آرزوی خود رسیدم. امیدوارم برادران و دوستانم بعد از من با پایداری خود مرز و 

بوم این کشور اسالمی را از دست دشمنان پلید و کافر پاک گردانند.

شرایط دشوار بهداد سلیمی برای حضور در المپیک ریو

باوجودممنوعیتخریدکاالازآمریکا

کشتی حامل 10 هزار تن برنج آمریکایی در چابهار پهلو گرفت!
بهرغمممنوعیتخریدکاالازآمریکا،یک
فروندکشتیحامل10هزارتنبرنجآمریکایی
دراسکلهشهیدبهشتیچابهارپهلوگرفت.
مدیر روابط عمومی بازرگانی دولتی ایران گفت: 
بار برنج های آمریکایی که در حال تخلیه در بندر 
چابهار اســت، در تیر ماه امسال خریداری شده و 

قبل از صدور بخشنامه تحریم بوده است.
به گزارش خبرگــزاری فارس از زاهدان، یک 
کشــتی آمریکایی با 10 هــزار تن برنج دانه بلند 
آمریکایی به ســفارش شــرکت مــادر تخصصی 
بازرگانــی دولتی ایــران 40 روز پیش در آمریکا 
بارگیری شده و در حال تخلیه بار در اسکله شهید 

بهشتی چابهار است.
از آنجائی که براساس بخشنامه وزیر صنعت، 
معامله و خرید از آمریکا تحریم شده است، وجود 
این برنج های آمریکایی در کشــور و تخلیه آن در 
بندر چابهار در هاله ای از ابهام قرار دارد. سیاوش 
رضوانی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و 
بلوچستان از این موضوع اظهار بی اطالعی کرد و 
گفت: آقای یوسفی مدیرعامل شرکت غله به عنوان 
صاحب کاال می تواند در این زمینه اظهارنظر کنند.

مدیرعامل شــرکت غله و بازرگانی سیستان 
و بلوچســتان هم در این زمینــه اظهار کرد: بعد 
از فرمایشــات رهبر معظم انقالب که معامالت با 
آمریــکا را ممنوع اعالم کردنــد، معامله ای با این 
کشور صورت نگرفت و این کاال خرید قبلی است 
که سه کشتی بوده و در حال حاضر در حال تخلیه 

در بندر چابهار است.
یوســفی افزود: مدیــرکل خریدهای خارجی 
بازرگانــی دولتی بهتر می تواننــد به این موضوع 

پاسخ دهند.
مدیر کل خریدهای خارجی بازرگانی دولتی در 
این باره گفت: باید زمان دقیق خرید کاال را بررسی 
کنیم و قطعاً اگر ممنوع بوده نباید از گمرک مجوز 

می گرفته است.
رحیم زاده افزود: پروســه خرید و ارسال کاال 
و گذرانــدن مراحل مختلف حداقل پنج ماه طول 
می کشد و باید بررسی کنیم ببینیم زمانی که این 
برنج ها خریداری شــده، ممنوعیت ها اعمال شده 

بوده یا خیر؟
وی گفت: از آنجا که این کاال به مرحله تخلیه 
رســیده نشان می دهد که کاال مجوز الزم را برای 

طی کردن مراحل اداری داشته است.
مدیرکل خریدهــای خارجی بازرگانی دولتی 
گفت: برای اینکه بررسی کنیم زمان دقیق خرید 
این کاال چه روز و مقطعی بوده است، روابط عمومی 
سازمان، باید اطالعات الزم را در اختیار قرار دهد.

مدیــر روابط عمومی بازرگانی دولتی ایران در 
این زمینه اظهار کرد: برنج های آمریکایی در تاریخ 
سوم تیر ماه امسال خریداری شده است در حالی 
که بخشنامه تحریم 9 آبان امسال ابالغ شده است.

حسین داستان افزود: البته برنج شامل کاالهای 
تحریم شده نیست اما باز هم پس از ابالغ بخشنامه 
تحریم هیچگونه خریدی از آمریکا انجام نشــده 

است.
وی افزود: با توجه به اینکه این بار برنج مراحل 
مختلف اداری را طی کــرده و مجوزهای الزم را 
داشــت باید در مکان تعیین شده که بندر چابهار 

بوده تخلیه می شد.
احمدعلی موهبتی فرماندار ویژه چابهار نیز در 
بازدید از مکان تخلیه برنج های آمریکایی گفت: این 
بار برنج آمریکایی مجوز الزم را برای طی مراحل 

تخلیه و بارگیری داشته است.

اقساطسنگینوامخریدکاال،روشننبودن
ابعادکارواحتمالتعیینارقاممتفاوتبرای
گروههایمختلفحقوقبگیر؛موجبواکنش
سردبازارومردمنسبتبهطرحخریداعتباری

کاالشدهاست.
به گزارش مهر، طــرح خرید اعتباری به عنوان 
دومین فاز اجرای برنامه طرح تسریع رونق اقتصادی 
در حالی آغاز شــده که تب و تاب طرح اول فروش 
اقســاطی خودرو را ندارد و بازار واکنشی نسبت به 

اجرای آن نشان نمی دهد.
در طرح مذکور که قرار اســت در فاز اول چهار 
میلیون نفر بازنشســته دولتی شامل دو میلیون و 
700 هزار بازنشسته تامین اجتماعی و یک میلیون 
و 300 هزار بازنشسته صندوق کشوری را در  برگیرد، 
پیش شرط هایی توسط بانک مرکزی مطرح شده که 
یکی از آنها این اســت که بیش از یک سوم درآمد 

مشموالن این کارت ها درگیر بازپرداخت نشود.
شاید در وهله اول اینکه مبلغ طرح 10 میلیون 
تومان است به نظر مبلغ مناسبی برسد و قابل توجیه 
اقتصادی باشــد، اما زمانی که بــه این نکته توجه 
کنیم که بخش بزرگی از این بازنشســتگان دولتی 
مبالغ دریافتی شــان در پایان هر ماه حدود 600 تا 
700 هزار تومان و نهایتا یک میلیون تومان اســت، 
مشــخص می شود که شاید توان خرید واقعی برای 

بیشتر افراد ایجاد نشود.
یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که اگر 
قرار باشــد که یک ســوم از درآمد مشموالن برای 
بازپرداخت مبلغ وام به عنوان قســط در نظر گرفته 
شود، مبلغ وام دریافتی این افراد بیش از سه میلیون 
تومان نخواهد بود؛ زیرا این افراد قدرت بازپرداخت 
ماهیانــه ای بیش از 300 هزار تومــان را با حقوق 

دریافتــی خود که البته مدنظــر بانک مرکزی هم 
هست، را ندارند.

حال اگر قرار باشد که با مبلغ نهایی سه میلیون 
تومان وامی که در طرح مذکور، اعتبار برای فرد در 
نظر گرفته می شود، کاالی ایرانی تهیه کرد گشت و 
گذاری در میان بازار کاالها نشان می دهد که به عنوان 
نمونه فرد دارنده کارت می تواند با این رقم، تنها یک 

یا نهایتا دو قلم کاالی مصرفی با دوام تهیه کند.
نکته قابل توجه دیگر این است که این مبلغ به 
صورت نقدی به فرد متقاضی با ارائه تنها یک فاکتور 
صوری امکانپذیر است. مدت زمان باز پرداخت اقساط 
این وام تا سه سال به طول می انجامد و عمال فشاری 
از این ناحیه متوجه دریافت کننده وام نیست. اما در 
طرح کارت اعتباری مرابحه اقســاط طی 12 قسط 

باید بازپرداخت شود.
از سویی هنوز تکلیف برخی گروه های کم درآمدی 
که اتفاقا باید مدنظر تصمیم گیران طرح مذکور باشد 
روشن نشده و وزارت کار راهکار روشنی برای استفاده 

احتمالی میلیون ها کارگر ارائه نکرده است.
حال با اعالم بانک مرکزی اجرای این طرح آغاز 
شده است، اما از رونق مدنظر برخوردار نیست و به 
نظر نمی رسد که بتواند تحولی در بخش تولید لوازم 
خانگی و صنایع مرتبط و وابسته به آن ایجاد کند. 
به عبارت دیگر اقســاط سنگین روشن نبودن ابعاد 
کار و احتمــال تعیین ارقام متفاوت برای گروه های 
مختلف حقوق بگیر، دالیل بی میلی مردم به دریافت 
وام خرید کاال و واکنش سرد بازار به این طرح است.

شروعآزمایشطرحبابازنشستهها
در همین حال وزیــر کار گفت: کارت اعتباری 
رفاه اجتماعی برای بازنشستگان تامین اجتماعی در 
روزهای آینده ابتدا به صورت آزمایشی در دو استان 

توزیع و سپس در سراسر کشور اجرایی می شود.
علی ربیعــی از ارائه کارت خرید برای زوج های 
جوان از طریق بانک مرکــزی خبر داد و افزود: در 
این زمینه فراخوان برای ثبت نام داده می شود و این 
کارت ها قابل استفاده برای خرید کاالهای ضروری 

است.
وی ادامه داد: در مرحله بعدی توزیع کارت میان 
بازنشستگان صندوق بازنشستگی انجام خواهد شد. 
به گفته ربیعی، این کارت ها یک بار مصرف نبوده و 
پس از هر خرید دوباره شارژ می شوند. بازنشستگان 
می توانند با مراجعه به اتحادیه ها و فروشــگاه های 
بزرگ همچون سپه، رفاه، شهروند و فرهنگیان کاالی 

خود را خریداری کنند.
ربیعی تصریح کرد: کارت اعتباری رفاه اجتماعی 
ایرانیان در مرحلــه اول به دو میلیون و 700 هزار 
بازنشسته تامین اجتماعی ارائه می شود و براساس 
این طرح، افراد می توانند به فروشگاه های زنجیره ای 

و تعاونی ها مراجعه کنند.
وزیــر کار ادامه داد: میزان اعتبار کارت هر فرد 
یک سوم حقوق ضرب در 12 است؛ برای مثال اگر 
کسی یک و نیم میلیون تومان مستمری می گیرد، 
کارت اعتبــار این فرد تا 6 میلیون اعتبار دارد. اگر 
کاالهای خریداری شــده کاالهای مصرفی بی دوام 
باشند، مثل پوشاک و مواد خوراکی، دو ماهه مبلغ 
اعتبار کســر و سودی نیز به آن تعلق نمی گیرد، اما 
اگر کاالهای خریداری شده لوازم خانگی باشد، 12 

ماهه مبلغ اعتبار با سود 12 درصد کسر می شود.
ربیعی ادامــه داد: کار ثبت نــام دریافت کارت 
اعتباری از چند شهرســتان آغاز و در سراسر کشور 
اجرایی می شود و در فاز دوم این طرح، بازنشستگان 
صندوق بازنشستگی کشور مشمول طرح می شوند.

اقساطسنگینوروشننبودنابعادکارموجبشد

واكنش سرد بازار به طرح خرید اعتباری كاال

رئیسسازمانحجوزیارت:
سرنوشت 1۰ تن از زائران مکه 

هنوز مشخص نشده است
رئیسسازمانحجوزیارتگفت:15خانواده
ازجانباختگانحادثهمنادرخواستکردهاندپیکر

عزیزانشانبهکشوربازگردد.
به گزارش ایرنا از رشــت، ســعید اوحدی که برای 
شــرکت در مراسم معارفه مدیر حج و زیارت گیالن به 
این استان رفته بود تصریح کرد: عربستان بدون مجوز 
تاکنــون پیکر 69 نفر از زائــران ایرانی حادثه منا را در 
مقبره شهدای مکه دفن کرده است که از این تعداد 40 
خانواده اعالم رضایت کرده اند که پیکر عزیزانشــان در 

سرزمین وحی باقی بماند.
وی بــا بیان اینکه 14 خانوار دیگر هنوز اعالم نظر 
نکرده اند، گفت: اگر این خانواده ها نظرشان به برگشت 
پیکر مطهر عزیزانشان باشد، پیگیری جدی در این رابطه 

انجام خواهد شد.
رئیس سازمان حج و زیارت تصریح کرد: در صورت 
تمایل خانواده ها، این سازمان، بعثه رهبر معظم انقالب و 
دستگاه دیپلماسی تمام تالش خود را به کار می گیرند تا 

پیکر جان باختگان حادثه منا به کشور بازگردد.
وی با بیان اینکه تیم تفحص سازمان حج و زیارت 
پس از بازگشــت حجاج، همچنان به کارشــان ادامه 
داده اند، گفت: تاکنون از سرنوشت 10 تن از زائران مان 
اطالعی در دست نداریم. وی اظهار کرد: سازمان حج و 
زیارت حدود یک ماه گذشته به اعزام دو نفر از بستگان 
درجــه یک این مهاجران الی اهلل که به عنوان مفقود به 
شمار می رفتند، اقدام کرده است. اوحدی افزود: در حال 
حاضر ســه خانواده ایرانی در مکه مکرمه حضور دارند 
و هفت خانواده دیگر نیز ظرف این هفته و هفته آینده 
به سرزمین وحی مشرف می شوند. وی گفت: امیدواریم 
هفته آینده بتوانیم وضعیت کامال روشنی را برای مردم 

از این  موضوع گزارش کنیم.
چیتچیان:

مخالف انحالل وزارت نیرو هستم
وزیرنیروگفت:مامخالفانحاللیاادغاموزارت
نیروهستیموبایداینمسئلهبهطورکاملازافرادی

کهاینطرحرامطرحکردهاندپرسیدهشود.
به گزارش ایســنا، حمید چیت چیان در حاشیه مراسم 
جشــنواره پژوهش و فناوری وزارت نیــرو اظهار کرد: باید 
این طرح در دولت مطرح شــده و مورد بررسی قرار بگیرد 
و اگــر دولت با انحالل یا ادغام وزارت نیرو موافقت کند این 

اتفاق می افتد.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر افزایش قیمت آب 
و برق در سال آینده تاکید کرد: تاکنون بحثی درباره افزایش 
قیمت آب و برق سال آینده نشده و تا زمانی که درباره این 

موضوع صحبت نشود نمی توان پاسخی داد.
وزیــر نیرو در خصوص تداوم برنامه های پژوهشــی در 
سال آینده اظهار کرد: به طور قطع فعالیت های پژوهشی در 

سال های آینده جهش خوبی خواهد داشت.
چیت چیان ادامه داد: این در حالی اســت که نمی توان 
نمره خیلی خوبی را به پژوهش های صورت گرفته امســال 
داد، چــرا که انتظارات ما بیــش از این فعالیت های صورت 

گرفته بوده است.
وی در خصــوص تعییــن تکلیف ســد گتوند گفت: 
راهکارهایی برای این کار صــورت گرفته که این راهکارها 
نیز اجرایی خواهد شــد و باید گفت که این سد به فعالیت 

خود ادامه می دهد.


