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شاگردان لوزانو با پیروزی مقابل لهستان برای سایر رقبا خط ونشان کشیدند

عزم تیم ملی والیبال برای صعود به المپیک
سرویس ورزشی-

ملی پوشان تیم  ملی والیبال ایران در آخرین بازی  
تدارکاتی خود قبل از آغاز ر قا بت های انتخابی المپیک 

برابر لهستان پیروز شدند.
تیــم  ملی والیبال ایران در آخرین بــازی تدارکاتی خود 
قبل از آغاز ر قا بت هــای انتخابی المپیک در توکیوی ژاپن به 
مصاف تیم  ملی لهستان رفت و این تیم را شکست داد.در ست 
نخست این بازی ملی پوشان ایران با نتیجه  نزدیک 25 – 23 
برابر شــاگردان آنتیگا شکست خوردند، اما موفق شدند ست 
دوم را 25 – 21 به نفع خود به پایان برسانند تا بازی در ست 
شماری به تســاوی برسد.در ست سوم هم تیم ایران نمایش 
خوبی داشت و موفق شــد با همان نتیجه 25-21 ست دوم 
لهستانی ها را شکســت دهد و 2 بر یک پیش بیفتد.در ست 
چهارم لوزانو ترکیب اصلی تیم را بیرون کشــید و بیشــتر از 
بازیکنان ذخیره استفاده کرد. در نهایت ست چهارم با نتیجه 
25 بر 19 به پایان رسید تا ایران سه بر یک پیروز این میدان 
باشد. تیم ملی ایران در اردوی ژاپن یک بازی تدارکاتی نیز با 

چین داشت که این تیم را 3-2 شکست داد
لوزانو: برای رسیدن به هدفمان 

تمام توانمان را می گذاریم
رائول لوزانو ســرمربی تیم ملی ایــران پس از پیروزی بر 
لهســتان گفت: از این پیروزی خوشحالم چون فکر می کنم 
به هماهنگی مورد نظر برای اجرای برنامه ها رسیده ایم. البته 

هنوز مواردی نیاز به اصالح دارد.
وی با اشــاره به انگیزه باالی بازیکنانش گفت: در مدت 
حــدود 45 روز برگزاری اردو هیچگاه احســاس نکردیم که 
انگیــزه بازیکنان کاهش یافته و آنها همیشــه در اوج انگیزه 
بودند. لوزانو افزود: باید به یاد داشته باشیم که عالوه بر اینکه 
ســطح باالیی از انگیزه داریم، باید تیمی متحد و منســجم 

نیز باشــیم. این موضوع را بازیکنان به خوبی مقابل لهستان 
اجرا کردند. لوزانو خاطرنشــان کرد: اتحاد و انسجام تیمی به 
خصوص مقابــل تیم های قدرتمندی که ممکن اســت از ما 
پیش بیفتند بسیار مهم است.ســرمربی تیم ملی در آستانه 
آغاز رقابت های انتخابی المپیــک تاکید کرد: تیم ملی ایران 
هر چه در توان دارد می گذارد تا به هدف بزرگ خود برســد. 
مســابقات سنگینی در پیش داریم و می دانیم که همه تیم ها 
برای جنگیدن آماده هســتند. بنابراین نباید حتی یک لحظه 

هم غفلت کنیم.
غفور: اتفاق ناگواری رخ ندهد المپیکی می شویم

امیر غفور قطر پاســور تیم ملی والیبال پس از پیروزی 3 
بر یک تیم ملی والیبال ایران برابر لهستان در دیداری دوستانه 

اظهار کرد: خوشبختانه با شــرایط ژاپن از نظر زمانی و آب و 
هوایی تقریباً هماهنگ شــده ایم. در بازی برابر لهستان هم با 
وجود اینکه سه ساعت در راه بودیم کم اشتباه تر ظاهر شدیم 
و توانستیم عملکرد بهتری داشــته باشیم که این نویدبخش 
روزهای خوب اســت.وی ادامه داد: پیروزی برابر لهستان هم 
نــکات مثبــت دارد و هم نکات منفی، امــا بخش مثبت این 
پیروزی این است که اعتماد به نفس خوبی به دست می آوریم 
ولی از طرفی اگر در باد این پیروزی بخوابیم ممکن اســت در 
مسابقات اصلی با مشکالتی روبرو شویم.پشت خط زن تیم ملی 
والیبال ایران گفت: اگر در کنار جنگندگی، اعتماد به نفس هم 
وجود داشته باشد بسیار عالی می شود در غیراین صورت ممکن 

نماینده ولی فقیه در استان قزوین:
انتخاب آیت اهلل جنتی 

موجب عصبانیت دشمنان اسالم شد
قزوین- خبرنگار کیهان: 

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت: مجلس خبرگان رهبری 
باید دارای هویت انقالبی و ضد اســتکباری باشد که پنجمین دوره 
مجلس خبرگان با انتخاب شایسته آیت اهلل جنتی توانست این موضوع 

را در عملکرد خود نشان دهد.
آیت اهلل عبدالکریم عابدینی، اظهار داشــت:  آیت اهلل جنتی شــخصیتی 
بزرگوار، انقالبی، یار دیرینه امام است که با صراحت لهجه خود در مقابله با 
اندیشه های مستکبرانه مخالفان داخلی و خارجی نظام ایستادگی می کند و 
این عالم بزرگوار همیشه همراهی خود را با والیت و رهبری در دوران های 

مختلف ثابت کرده و مورد خشم زیاده خواهان است.
امام جمعه قزوین تصریح کرد: آرای قاطع اکثریت اعضای مجلس خبرگان 
به ریاست آیت اهلل جنتی موجب خوشحالی اقشار متدین و انقالبی شد و از 
سوی دیگر زمینه خشم دشمنان نظام را فراهم کرد؛ همان افرادی که تمام 
تالش خود را کردند تا در زمان انتخابات این عالم برجســته برای مجلس 

خبرگان صاحب رای نشود.
وی با بیان اینکه انتخاب آیت اهلل جنتی به ریاست مجلس خبرگان پیام 
آمریکاستیزی و انگلیس ستیزی داشت، عنوان کرد: این انتخاب هوشمندانه 
اعضای خبرگان رهبری پاسخ قاطع و پشیمان کننده ای به دشمنان بیرونی، 
مخصوصا انگلیس و آمریکا بود تا فکر نفوذ در حوزه های مختلف کشــور را 

از سر بیرون کنند.
وی با بیان اینکه آیت اهلل جنتی برجسته ترین شخص برای ریاست مجلس 
خبرگان بود، گفت: این مجلس با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقالب در 
حفظ روحیه انقالبی و اهداف نظام نقش اساســی دارد و وجود این روحیه 

آینده انقالب را با دقت و توجه رقم می زند.
قائم مقام وزیر کشور:

رشد طالق در کشور متوقف شد
قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی گفت که رشد طالق کشور 

برای نخستین بار در سال های اخیر، در سال 94 متوقف شد.
مرتضی میرباقری در حاشــیه راه اندازی نخستین مرکز رصد اجتماعی 
و خانه تشــکل های غیردولتی مازندران در ساری در گفت وگو با خبرنگاران 
افزود: اگرچه آمار طالق همچنان در کشور باالست، ولی روند رو به رشد آن 
متوقف شد. وی اضافه کرد: نیمی از طالق های ثبتی کشور در پنج سال اول 
زندگــی زوج های جوان رخ می دهد که 13 درصد از این طالق ها مربوط به 

اولین ماه های ازدواج است.
معاون اجتماعی وزیر کشور، نداشتن تجربه و شناخت کافی، از بین رفتن 
نظام ســنتی پادرمیانی)ریش سفیدی(، نبود آزمایش های ثبت آسیب های 
جسمی پیش از ازدواج و وجود طالق توافقی را مهم ترین دلیل برای افزایش 

این آسیب اجتماعی در کشور دانست.
براســاس آمار ثبت احوال در سال163،94 هزار و 765 واقعه طالق در 
کشور به ثبت رسید که این آمار در سال 93 حدود 163 هزار و 569 مورد بود.
معاون اجتماعی وزیر کشــور گفت که در سال جاری برای کاهش آمار 
طالق، در کشور باب طالق توافقی که تسهیل کننده جدایی زوج های جوان 

است، با توافق دستگاه قضایی بسته شد.
میرباقری افزود: بر اساس این توافق، دستگاه قضایی مراکز مشاور را در 
دادگاه های خانواده ایجاد می کند تا با مشاوره دهی به زوج های جوان احتمال 

بازگشت به زندگی را برای این قشر افزایش دهد.
به گفته وی سازمان بهزیستی کشور نیز موظف به گسترش مراکز مشاور 

پیش از ازدواج در سطح کشور برای مشاوره دهی شد.
وی برخوردار شدن مراکز آزمایشگاهی به تجهیزات مدرن ارائه آسیب های 
جسمی پیش از ازدواج را از دیگر راهکارها برای کاهش آمار طالق در کشور 
برشمرد و گفت که بخشی از طالق ایران به دلیل آسیب های جسمی زوج های 
جوان رخ می دهد که با شــناخت این آســیب ها در پیش از ازدواج می توان 

جلوی این بخش از طالق ها را گرفت.
به گفته وی وزارت بهداشــت و درمان موظف شــد تا این تجهیزات و 

آزمایش ها را برای پیش از ازدواج جوانان در کشور فراهم کند.

معرفی کمانداران اعزامی 
به آخرین مسابقه گزینشی المپیک

از سوی کادر فنی، ترکیب کمانداران ریکرو برای حضور در آخرین 
مرحله مسابقات گزینشی المپیک ریو اعالم شد.

اردوی تیــم ملی تیروکمان با حضور 8 کماندار در دو بخش مردان و زنان 
در رشــته های ریکرو و کامپوند در ســایت تیروکمان مجموعه ورزشی آزادی 
تهران جهت شرکت در مرحله سوم جام جهانی و فینال کسب سهمیه المپیک 
در آنتالیای ترکیه از  امروز آغاز می شود. نفرات حاضر در این اردو در بخش های 
مختلف به شــرح زیر اســت:*ریکرو آقایان: میالد وزیری، کیوان ریاضی مهر، 
مجید میر رحیمی و صادق اشــرفی*ریکرو بانــوان: زهرا نعمتی، زهرا دهقان، 
ملیکا عبدالکریمی و فریده میرزایی*کامپوند آقایان: اســماعیل عبادی، مجید 
قیدی، امید طاهری و یاسر عمویی*کامپوند بانوان: فرشته قربانی، ویدا هنرمند، 

افسانه شفیعی و پریسا براتچی.
سرمربیگری این تیم را پارک میوک وون از کره جنوبی برعهده دارد و بهزاد 
پاکزاد، ساســان رضوی و محبوبه شــهریاری بعنوان مربی وی را همراهی می 
کنند.کمانداران ریکرو و کامپوند زنان و مردان برای شرکت در مرحله سوم جام 
جهانی در آنتالیا ترکیه 20خردادماه راهی این کشور می شوند و مسابقات از 23 
خردادماه آغاز و تا 30 خردادماه ادامه خواهد داشت. رقابت های ریکرو، آخرین 

فرصت برای کسب سهمیه المپیک است.

است سرخورده شویم. هر اقدامی که از طرف فدراسیون، کادر 
فنی و بازیکنان الزم بوده انجام شده و هیچکس کوتاهی نکرده 
است. همه زحمت کشــیده اند و امیدوارم فقط اتفاق ناگواری 
رخ ندهــد، چون در حالت عادی ما المپیکی می شــویم.غفور 
خاطرنشان کرد: مردم برای ما دعا کنند و ما هم قول می دهیم 
دست پر از ژاپن بازگردیم. امیدوارم در این راه مردم کشورمان 

هم از ما مانند گذشته حمایت کنند.
در انتظار معرفی ترکیب ۱4 نفره تیم ملی

براســاس اعالم قبلی کادرفنــی، در پایــان دیدارهای 
تدارکاتی ایــران درژاپن ترکیب 14 نفره تیــم  ملی والیبال 
برای حضور در ر قا بت های انتخابی المپیک مشخص می شود.

لوزانو، سرمربی تیم  ملی والیبال ایران از سال 2005 تا 2008 
سرمربیگری تیم  ملی لهستان را بر عهده داشت و موفق شد 
با این تیم نایب قهرمانی ر قا بت های جهانی را در سال 2006 

به دست بیاورد.
تیم ملی ایران با ترکیب ســعید معروف، مهدی مهدوی، 
شهرام محمودی، امیر غفور، فرهاد قائمی، میالد عبادی پور، 
مجتبی میرزاجانپور، حمزه زرینی، سید محمد موسوی، عادل 
غالمی، آرمین تشــکری، مصطفی شــریفات، فرهاد ظریف، 
علیرضا مباشری، محمدجواد معنوی نژاد و مهدی مرندی در 

ژاپن حضور دارند.
ر قا بت هــای والیبال انتخابی المپیک از شــنبه هشــتم 
خرداد ماه در ســالن مترو پولیتن توکیوی ژاپن آغاز می شود 
و ملی پوشان ایران در اولین دیدار خود از ساعت 5:40 صبح 
به مصاف اســترالیا می روند.تیم های ایران، لهستان، فرانسه، 
ژاپن، استرالیا، کانادا، ونزوئال و چین هشت تیمی هستند که 
برای گرفتن سهمیه المپیک تالش می کنند.سه تیم برتر این 
ر قا بت ها به همراه بهترین تیم آسیایی راهی المپیک می شوند.

تیم تیراندازی ایران به کار خود در رقابت های جام جهانی آلمان بدون کسب مدال پایان داد.
در آخرین روز از مسابقات جام جهانی آلمان مسابقات تپانچه بادی 10 متر بانوان برگزار شد که طی آن دو نماینده ایران 
در این رقابت ها حضور داشــتند اما از رســیدن به فینال بازماندند. در این رقابت گلنوش سبقت الهی با کسب امتیاز 380 در 
جایگاه ســی و دوم قرار گرفت و الهام هریجانی با امتیاز 378 در مکان چهل و ششــم ایستاد. چین)دونماینده( ، چین تایپه، 
صربســتان ، فرانسه، اسپانیا، تایلند و بالروس ، هشت تیراندازی هستند که به فینال تپانچه 10 متر بانوان رسیدند. همچنین 
دیروز حسین باقری در مرحله نیمه نهایی تفنگ سه وضعیت مردان با کسب امتیاز 1158 در جایگاه شصتم قرار گرفت. تیم 
ایران که با چهار بانوی المپیکی خود در این رقابت ها حضور داشت نتوانست به هیچ مدالی دست یابد و بهترین مقام تیراندازان 
ایران، رتبه دهم مه لقا جام بزرگ در تفنگ سه وضعیت بانوان بود. بدین ترتیب تیم ایران بدون حضور حتی یک فینالیست 

در جام جهانی آلمان به کار خود در این رقابت ها پایان داد.

دست خالی نمایندگان ایران در جام جهانی تیراندازی آلمان

قلعه نویی با بدرقه هواداران تبریز را ترک کرد
کادر فنــی تیم تراکتورســازان در میان بدرقه هــواداران این تیم، تبریز را 
ترک کرد. تیم تراکتورســازی که با هدایت امیر قلعه نویی در رده چهارم جدول 
لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشــور قرار گرفت و برای نخستین بار توانست در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز از گروه خود صعود کند، سه شنبه شب علیرغم 
پیروزی 3 بریک مقابل تیم النصر امارات از این رقابت ها نیز کنار رفت تا به این 
ترتیب کار خود در فصل 94-95 را تمام شده ببیند. با پایان کار تراکتورسازان، 
کادر فنی این تیم نیز تبریز را ترک کردند. امیر قلعه نویی و دســتیارانش ساعت 
13:30 دیروز از طریق فرودگاه شــهید مدنی شــهر تبریز، به تهران بازگشتند. 
درحالی که هواداران تیم تراکتورسازی از عملکرد قلعه نویی و دستیارانش در این 
تیم رضایت دارند، عده ای از آنان با حضور در فرودگاه تبریز کادر فنی تیمشان را 
بدرقه کردند. هواداران تیم تراکتورسازی که معتقدند تیمشان می تواند در سال 
آینده و با هدایت امیر قلعه نویی به قهرمانی لیگ برتر دست پیدا کند، خواستار 

بازگشت او به تبریز برای فصل آینده شدند.
سرانجام سعداوی جای اسکوچیچ در فوالدرا گرفت

دســتیار سابق اســکوچیچ هدایت فوالد را بر عهده گرفت.پس از چند روز 
مذاکره مسئوالن فوالد با چند مربی باالخره دیروز نعیم سعداوی که سابقه بازی 
و مربی گری در فوالد را دارد، هدایت این تیم را بر عهده گرفت.سعداوی دو سال 
قبل دستیار اسکوچیچ بود اما به دلیل اختالف با این مربی از فوالد کنار گذاشته 

شد و سال گذشته یکی از گزینه های جایگزینی اسکوچیچ در فوالد بود.
جاللی در پیکان، فرکی در سایپا

مجید جاللی سرمربی فصل گذشته ســایپا به عنوان سرمربی تیم فوتبال 
پیکان انتخاب شــد تا حسین فرکی ســرمربی فصل گذشته سپاهان هم جای 
جاللی را در سایپا بگیرد .مجید جاللی که در دو هفته گذشته مذاکرات فشرده 
و کم سروصدایی را با مدیران پیکان پشت سر گذاشت در نهایت دیروز با توجه 
به شــرایط کلی مورد تایید هیئت مدیره این باشــگاه قرار گرفت تا فصل آینده 
ســرمربی این تیم تهرانی باشد.انتخاب جاللی در شرایطی اتفاق افتاده که او در 
دو سال گذشته در سایپا شرایط چندان مناسبی را پشت سر نگذاشته بود، با این 
حــال جاللی که تقریبا در تمام ادوار لیگ برتر صاحب تیم بوده تجربه جدیدی 
را در این تیم تهرانی آغاز می کند و امیدوار است با توجه به امکانات شرایط کلی 
فوتبال پیکان دوباره در ســطح اول ایران حضوری پررنگ و خاطره انگیز داشته 
باشــد. جاللی قرار است با همان اعضای کادرفنی فصل گذشته خود تیم پیکان 
را هدایت کند.جاللی فصل گذشــته با مربیانی چون فرهاد پورغالمی و حمید 
مطهری ســایپا را هدایت می کرد.محمدرضا طهماسبی سرپرست فصل گذشته 
پیکان نیز در این فصل به عنوان سرپرست با پیکان همکاری می کند.قرار است 
جاللی از روز شــنبه در باشگاه پیکان حاضر شود و فهرست بازیکنان مدنظرش 
را به باشگاه پیکان ارایه کند.در عین حال با اتمام گمانه زنی ها به حضور حسین 
فرکی در پیکان، این مربی که نامزد اول سرمربیگری سایپا  بود سرانجام دیروز 
هدایت نارنجی پوشــان لیگ را برعهده گرفت . مســئوالن باشگاه سایپا پس از 
مذاکره با گزینه های ســرمربیگری این تیم برای لیگ شانزدهم و دریافت برنامه 
از این گزینه ها، در نهایت حســین فرکی را به عنوان سرمربی فصل آینده خود 
انتخاب کردند تا وی  بعد از نیم فصل اســتراحت دوباره به ســطح فوتبال ایران 
بازگردد. سرمربی سایپا قرار است لیســت بازیکنان مدنظر خود را تا روز شنبه 
به مدیرعامل باشگاه بدهد تا نارنجی پوشان فعالیت خود را در بازار نقل وانتقاالت 
آغاز کنند.نکته جالب در مورد فرکی و جاللی این اســت که این دو در کارنامه 

خود هدایت پاس و فوالد و البته قهرمانی در فوتبال ایران را دارند.
فغانی فینال جام حذفی را سوت می زند

اسامی داوران بازی فینال جام حذفی فصل 95-94 از سوی دپارتمان داوری 
اعالم شــد. دیدار فینال جــام حذفی بین دو تیم اســتقالل تهران و ذوب آهن 
اصفهان روز یکشــنبه نهم خردادماه ساعت 21 در ورزشــگاه خرمشهر برگزار 
می شود.بر این اســاس علیرضا فغانی داور وســط بازی است و سجاد طوری و 
حسن ظهیری کمک های وی در این مسابقه هستند. همچنین جواد شرفی داور 

چهارم و مسعود عنایت به عنوان ناظر داوری در این دیدار انتخاب شده است.
پورموسوی سرمربی جدید تیم قهرمان لیگ برتر

مربی تیم فوتبال اســتقالل خوزستان پس از نشست با مدیران این باشگاه 
به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شــد. انتخاب سرمربی تیم فوتبال استقالل 
خوزســتان نهایی شد و پس از جلسه مدیران این باشگاه با سیداکبر )سیروس( 
پورموســوی این مربی به عنوان ســرمربی جدید آبی پوشان خوزستانی انتخاب 
شد. پورموسوی که دستیار اول عبداهلل ویسی بود به همراه سیروس نعمتی نژاد 
و فرشــاد بختیاری زاده، دیگر مربیان این تیم قرار اســت از نیمه دوم خردادماه 

تمرینات استقالل خوزستان را برای لیگ شانزدهم آغاز کنند.

نجات شناور باری در آبراه اروندرود
معاون امور دریایی و بندری اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر 

از نجات یک فروند شناور باری در آبراه اروندرود خبر داد.
احمد شهریاری در گفت وگو با خبرنگار فارس در خرمشهر اظهار کرد: این 
شناور که از دبی به سمت بندر آبادان در حال حرکت بود به دلیل آبگرفتگی 

در حوالی بویه 3 آبراه اروندرود دچار سانحه شد.
وی در ادامه افزود: بالفاصله پس از اعالم حالت اضطرار از ســوی این 
شناور، تیم عملیات بندر خرمشهر توسط دو شناور ناجی و چهار یدک کش 
ناصر 3 به محل حادثه اعزام شدند و شناور را از خطر غرق شدگی نجات دادند.

معاون امور دریایی و بندری بندر خرمشهر با اشاره به اینکه این شناور 
حامل کاالی ملوانی بود اظهار کرد: 6 سرنشین این شناور توسط تیم عملیات 
بندر خرمشهر نجات یافتند. شهریاری تصریح کرد: با همکاری و هماهنگی 
مالک و تعاونی لنج داران شهرستان آبادان، دو فروند لنج باری به منظور تخلیه 

بار شناور سانحه دیده از اروندکنار به محل حادثه اعزام شدند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: شناور حادثه دیده با نظارت و همراهی 
شناورهای جست وجو و نجات بندر خرمشهر به بندر اروندکنار منتقل شد.

این شناور از 2 روز پیش در حوالی بندر عسلویه ناپدید و ارتباط آن با 
ایستگاه های رادیویی بنادر و دریانوردی قطع شده بود.

اعزام کاروان پیاده زائران گیالنی 
به مرقد امام خمینی)ره(

رشت - خبرنگار کیهان:
کاروان پیاده زائران گیالنی برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال 

حضرت امام خمینی)ره( عازم تهران شد.
در آستانه بیست و هفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی)ره( 313 زائر 
گیالنی مرقد مطهر امام خمینی)ره( با پای پیاده عازم تهران شدند تا برای 

بیست و پنجمین بار در مراسم ارتحال رهبر کبیر انقالب شرکت کنند.
سرهنگ عباس بایرامی رئیس ســتاد بزرگداشت ارتحال حضرت امام 
خمینی)ره( ســپاه قدس گیالن به خبرنگار کیهان گفت: امسال 313 زائر 
گیالنی به منظور حضور در مراسم بیست و هفتمین سالگرد ارتحال بنیانگذار 
جمهوری اسالمی ایران حرکت خود را از دیروز پنجم خرداد ماه به طور پیاده 

از مصالی رشت به سوی تهران آغاز کردند.
وی در ادامه با بیان اینکه این کاروان در 20 ایستگاه توقف می کند افزود: 
کاروان پیاده زائران گیالنی مسیر 400 کیلومتری رشت تا مرقد حضرت امام 
خمینــی)ره( را در مــدت 9 روز پیاده طی خواهند کرد و در روز چهاردهم 

در جمع پرشور زائران سراسر کشور در مرقد امام حضور خواهند داشت.
وی افزود: 8 هزار و 700 زائر گیالنی دیگر هم 13 خرداد ماه با اتوبوس 

به مرقد بنیانگذار انقالب اسالمی اعزام می شوند.
آغاز ساخت ۵ هزار واحد مسکونی 

برای خانوارهای دارای ۲ معلول
دبیر ستاد مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور از آغاز 
ساخت پنج هزار واحد مسکن در شهرها و روستاهای کشور برای 

خانوارهای دارای دو معلول به باال خبر داد.
علی ربوبی در ســاری به خبرنگار ایرنا گفت که 11 هزار و 300 خانوار 

دارای دو فرزند معلول تحت پوشش این نهاد حمایتی هستند.
وی افزود: طرح خانه سازی برای این خانواده ها از سال گذشته با امضای 
تفاهم نامه ای میان بنیاد مسکن انقالب، بنیاد مستضعفان، بهزیستی و انجمن 

خیرین مسکن ساز ایران، آغاز شد.
او ادامه داد: سازمان بهزیستی دو طرح ساخت مسکن را برای خانوارهای 
دارای حداقل دو معلول در روستاها و شهرها و ساخت مسکن برای خانوارهای 
روستایی تحت پوشش بهزیســتی با داشتن یک فرزند معلول، سرپرستان 
خانوار و بهبودیافتگان را در دستور کار دارد. ربوبی گفت: در ساخت مسکن 
خانوارهای دارای دو معلول در شهرها 300 میلیون ریال و در روستاها 180 

میلیون ریال به صورت کمک بالعوض پرداخت می شود.
وی بدون اعالم آماری از ساخت مسکن خانوارهای تحت پوشش بهزیستی 
با یک فرزند معلول، سرپرست خانوار و بهبودیافتگان در روستاها، افزود: این 
طرح با مشارکت 150 میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه ای بنیاد مسکن 

و 80 میلیون ریال کمک بالعوض بهزیستی اجرایی می شود.
دبیر ستاد مسکن مددجویان بهزیســتی کشور توضیح داد: همچنین 
بهزیستی در اجرای این طرح، نقشه های واحد مسکونی را با هماهنگی سازمان 

نظام مهندسی و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تهیه می کند.

اخبار کوتاه از فوتبال

آغاز شمشیربازی جایزه بزرگ مسکو با حضور ملی پوشان ایران
سابریست های تیم ملی شمشیربازی ایران از هفتم 
خرداد در جایزه بزرگ مســکو به مصاف حریفان خود 

می روند.
تیم ملی شمشــیربازی اســلحه ســابر ایران که بعد از 
رقابت های جایزه بزرگ مادرید به مسکو رفته بود، تمرین های 
آماده سازی خود را در این کشور پیگیری می کند. ملی پوشان 
ایــران باید از روز جمعه 7 خرداد مســابقات خود را در جایزه 
بزرگ مسکو روســیه آغاز کنند. فرزاد باهرارسباران، مجتبی 
عابدینی، علی پاکدامن و محمد رهبری چهار ملی پوش ایران 
هســتند که در این رقابت ها شــرکت می کنند. سرمربیگری 

تیم ملی ایران برعهده پیمان فخری اســت. امتیاز رقابت های 
جایزه بزرگ مسکو در رده بندی فدراسیون جهانی تاثیر زیادی 
دارد و با توجه به اینکه در جدول و بازی های المپیک جایگاه 
شمشــیربازان اهمیت دارد، بنابراین این رقابت ها برای تمامی 
شمشیربازان المپیک تاثیر گذار است. در رده بندی فدراسیون 
جهانی شمشــیربازی مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، محمد 
رهبری و فرزاد باهر ارســباران به ترتیب در رده های یازدهم، 
بیســت  و  ســوم، چهل و پنجم و هشــتاد و پنجم قرار دارند. 
رقابت های شمشــیربازی جایزه بزرگ مســکو تا یکشنبه 9 

*حسین خدادادی داور بین المللی وزنه برداری کشورمان شب گذشته در سن خرداد ادامه دارد.
43 سالگی براثر سکته قلبی درگذشت.خدادادی مسئول کمیته داوران استان 
همدان، قهرمان پیشکســوتان جهان، استاد دانشــگاه و کارمند معاونت علوم 

پزشکی بهداشت و درمان استان همدان بود.
*مصطفــی ابراهیمی دونــده 800 متر تیم ملــی دوومیدانی که در 
رقابت های داخل سالن قهرمانی آسیا رکورد 800 متر ایران را جابه جا 
کرد با هزینه شخصی برای حضور در رقابت های باکو راهی آذربایجان 

شد.
*با پیشنهاد مسئول کمیته کشتی های سنتی و با توجه به سوابق و تجربیات 
در عرصه های ملی و بین المللی ورزش قهرمانی، عبدالرضا کارگر با حکم رئیس 
فدراسیون کشتی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی پهلوانی منصوب شد. پیش 
از این ایوب بنی نصرت عهده دار این ســمت بود که با توجه به مشغله شخصی 
ایشان در استان آذربایجان شــرقی، از ادامه فعالیت بعنوان سرمربی تیم ملی 
کشتی پهلوانی انصراف دادند.همچنین با حکم رسول خادم رئیس فدراسیون 
کشتی، مسعود بهادری به عنوان سرپرست تیم های کشتی آلیش و گراپلینگ 

مردان منصوب شد.

خواندنی از ورزش ایران

رئیس کمیته ملی المپیک گفت: در نشســتی که با 8 ركابزن كاندیدای اعزام به المپیک ریو شدند
کارشناســان و معاونان ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 
داشــتیم گفتند طی 8-7 روز آینده بودجه را پرداخت 

می کنند.

پرداخت بودجه كمیته ملی المپیک طی 8 روز آینده

منیزیم فردوس قهرمان بیست وهشتمین دوره رقابت های لیگ برتر مردان شد.
بیســت و هشــتمین دوره از رقابت های لیگ برتر مردان عصر دیروز  با برگزاری دیدار فینال به پایان رســید. دو تیم 
صدرنشــین و مدعی منیزیم فردوس و نفت  و گاز گچســاران که پیش از این در دور رفت و برگشت هرکدام یک تجربه برد و 
یک تجربه باخت را در کارنامه خود داشتند، در سومین دیدار فینال در فردوس به مصاف یکدیگر رفتندکه طی آن تیم منیزیم 
فردوس توانست با نتیجه  22 بر 20 نفت و گاز گچساران را شکست دهد و قهرمانی این دوره از لیگ برتر را از آن خود کند. 
تیم نفت و گاز گچســاران نیز مقام دوم این رقابت ها را کســب کرد. پیش از این تیم هندبال مس کرمان در مجموع دو بازی 

رفت و برگشت از سد کفش ملی گذشته و عنوان سوم را به خود اختصاص داده بود.
در پایان این رقابت ها مراسم اهدای کاپ قهرمانی و اهدای مدال برگزار شد.

هشت رکابزن در اردوی آمادگی المپیک ریو شرکت 
می کنند.

جلسه کمیته  فنی فدراسیون دوچرخه سواری دیروز برگزار 
شد و پس از بررسی نتایج چهار مرحله انتخابی، در پایان هشت 
رکابــزن برای حضور در اردوهای آمادگی المپیک ریو انتخاب 

شدند.
میرصمد پورســیدی، محمد رجبلو، مهدی سهرابی، احد 
کاظمــی، محمد گنج خانلــو، آروین گــودرزی، بهنام ملکی 
و قادر میزبانی نفراتی هســتند که قرار اســت در این اردوها 
حضور داشته باشند. در پایان از میان این نفرات سه رکابزن به 

المپیک ریو اعزام خواهند شد.
حسین عسکری که موفق به کسب اولین سهمیه المپیک 
شد نامش در میان این نفرات وجود ندارد. نام محمد اسماعیل 

چایچی نیز که برخی مدعی بودند جزو کســانی است که به 
المپیک خواهد رفت هم میان نفرات کاندید قرار ندارد.

کیومرث هاشــمی در مورد بودجــه کمیته ملی المپیک نیز 
گفــت: در مورد بودجه، مهم تخصیص آن اســت و ما دنبال این 
هستیم که بودجه 6 ماهه اول در این یکی دو ماه پرداخت شود. در 
نشستی که با معاونان و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
داشــتیم هزینه ها و ریز مبالغ را بــه آن ها تقدیم کردیم و گفتند 
کــه طی 7-8 روزه آینده بودجــه را پرداخت می کنند تا دغدغه 
فدراســیون ها را برطرف کنند. آن ها بخشی را پرداخت کردند اما 
درصد ناچیزی بوده که مربوط به حقوق و مزایا و هزینه های جاری 
کمیته ملی المپیک بوده اســت. بودجه پارالمپیک نیز در ردیف 
بودجه المپیک اســت و از ایــن رو ما نیاز به مبلغ زیادی داریم تا 
بتوانیم بودجه پارالمپیک را هــم تامین کنیم.او در مورد افزایش 
تعداد سهمیه های المپیک بیان کرد: در صورتی که والیبال سهمیه 
المپیک را بگیرد، باالی بیش از 60 ســهمیه خواهیم داشــت که 
رکورد کسب سهمیه المپیک شکسته می شود. در رشته های مانند 
بوکس، تیروکمان در بخش تیمی و دوومیدانی هنوز شانس داریم.

نماینده خراسان جنوبی قهرمان لیگ برتر هندبال ایران

حدیث دشت عشق

شــهید »احمد قاسمیان« فرزند محمد قاسم در 
یکم مرداد ســال 1338 در دهستان پشت بسطام از 
توابع بســطام متولد شد. او تحصیالت خود را تا سوم 
متوســطه در بســطام ادامه داد و در سال 1357 به 
خدمت سربازی اعزام گردید. سال 1359 بعد از قبولی 
در آزمون، بعنوان مامور تشخیص، به استخدام شرکت 
برق درآمد. شهیدقاســمیان با سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی بعنوان غواص همکاری نزدیک داشت و در 

تمامــی عملیاتهایی که در مناطق آبی صورت می گرفت از او بعنوان خط شــکن 
استفاده می شد. شهید قاسمیان در سه نوبت در جبهه حضور یافت. در نوبت اول 
از 62/11/2 لغایت 63/2/3 به مدت ســه مــاه و در نوبت دوم از 63/4/17 لغایت 
63/9/28 به مدت چهار ماه و در آخرین اعزام در منطقه شرق دجله در تاریخ 22 
اســفند سال 1363 به فیض شهادت نایل گردید. پیکر مطهر شهید قاسمیان در 

گلزار شهدای بسطام آرام گرفته است.

به یاد بسیجی شهید »احمد قاسمیان«

غواص دریای دلدادگی 

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی از ساخت 
28 هزار واحد مسکن برای کپرنشینان روستایی 

خبر داد.
علیرضــا تابش افزود: کپرنشــینان بیشــتر در 
استان های جنوبی کشور همانند کرمان و هرمزگان 
ســاکن هســتند و تقریباً همه آنها زیر پوشش وام 
مســکن روســتایی قرار داشــته و از این تسهیالت 

استفاده می کنند.
وی با اشــاره به اینکه بخش زیادی از ســاخت 
28هزار واحد مسکن کپرنشینان روستایی به اتمام 
رســیده است افزود: برای کپرنشــینان در مناطقی 

همانند بشاگرد 3 هزار واحد ایجاد شده که عملیات 
ســاخت آن به اتمام رسید و مسکن ها تحویل مردم 

می شود.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی از تصویب 
40 هزار میلیــارد ریال اعتبار در هیئت دولت برای 
بهسازی مسکن روستایی و ابالغ آن به بانک مرکزی 
خبر داد و گفت: بانک مرکزی طی دو تا ســه هفته 
آینده بانک های عامل و ســهمیه هــر بانک را برای 
پرداخت این اعتبارات در قالب تسهیالت به متقاضیان 

مشخص خواهد کرد.
وی افزود: با این مبلغ حدود 200 هزار واحد مسکن 

روستایی در کشور امسال نوسازی و بهسازی خواهد شد.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی همچنین 
از پرداخت 140 هــزار میلیارد ریال اعتبار در قالب 
تســهیالت کم بهره برای بهسازی و نوسازی مسکن 
روستایی خبر داد و گفت که با این مبلغ یک میلیون 
و 800 هزار واحد خانه روستایی تا پایان سال گذشته 

نوسازی و بهسازی شد.
تابش مجموع واحدهای مسکونی روستایی نیازمند 
بهســازی و نوسازی کشــور را حدود پنج میلیون و 
400هــزار واحد اعالم کــرد. وی هدف گذاری بنیاد 
مسکن را نوسازی تمامی این واحدها تا سال 1405 

اعالم کرد و افزود: در صورت اجرای موفق نوســازی 
حدود 200هزار مسکن روستایی در سال، پیش بینی 
می شود تا یک دهه آینده بیش از 75 درصد واحدهای 

مسکن روستایی مقاوم سازی و نوسازی شود.
تابش، مازندران را در اجرای مقاوم سازی واحدهای 
مسکن روستایی از استان های برتر کشور معرفی کرد و 
گفت که در یک دهه گذشته بیش از 124 هزار واحد 
مسکن روستایی در این استان بهسازی و نوسازی شد.
براساس آمارهای رسمی حدود 37 هزار روستای 
باالی 20 خانوار در کشور وجود دارد که از این تعداد 
بیش از دو هزار روستا در استان مازندران واقع است.

رئیس بنیاد مسکن

28 هزار واحد مسکونی برای کپرنشینان روستایی احداث می شود

نخســتین محموله صادراتــی نفت گاز به 
منظور کمک به معیشت مرزنشینان کردستان و 
کاهش قاچاق سوخت دیروز از سنندج به اقلیم 

کردستان عراق ارسال شد.
معــاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی اســتاندار 
کردســتان در این رابطه گفت: صدور سوخت توسط 
مرزنشینان از مصوبات دولت در سال 90 است که تنها 
در کردستان عملی نشده بود و با پیگیری های دولت، 

دیروز در استان کردستان نیز به اجرا درآمد.

علیرضا آشناگر افزود: در شهرستان های مریوان، 
سروآباد، سقز و بانه به تعاونی ها اجازه داده شده است 
محموله های سوخت را با سقف مشخص برای هر نفر 

اما به هر میزان که در نظر دارند صادر کنند.
وی اظهار کرد: ســود حاصل از فروش سوخت به 
کردستان عراق در میان خانوارهای عضو تعاونی های 

مرزنشینان توزیع می شود.
وی ادامــه داد: بــا اجرای این طرح، ســوخت به 
شــیوه ای قانونی به شمال عراق صادر و از قاچاق آن 

کاسته می شود.
آشــناگر گفت: این صادرات از طریق تعاونی های 
روســتایی و دهیاران آغاز شده اســت اما پس از آن 

تعاونی مرزنشینان متولی امر خواهد شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع فرآورده های نفتی 
کردســتان نیز در این ارتباط گفــت: 290 هزار لیتر 
ســوخت در قالب 10 محموله، به ســلیمانیه عراق 

صادر می شود.
فریدون یاسمی افزود: سود حاصل از این صادرات 

به حســاب مرزنشینان اســتان تا شعاع 20 کیلومتر 
واریز می شود.

وی اظهار کرد: می توانیم روزانه حدود یک میلیون 
لیتر سوخت را برای صادرات در اختیار تعاونی ها قرار 

دهیم.
او گفت: دولت در نظر دارد مالیاتی نیز از صادرات 
سوخت به کردستان عراق دریافت نکند تا سود حاصل 
مشوقی برای جلوگیری از قاچاق و کمکی به معیشت 

مرزنشینان شود.

به منظور کمک به معیشت مرزنشینان

نخستین محموله نفت گاز از سنندج به كردستان عراق صادر شد

دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی سقز مسیر 
670 کیلومتری ســقز تا حــرم مطهر حضرت 

امام خمینی)ره( را با پای پیاده طی خواهد کرد.
به گزارش ایرنا، فرزاد ویســی هــدف از این اقدام 
را تجدید پیمــان دوباره با آرمان های امام خمینی)ره( 

برشمرد.
وی کــه حرکت خود را از دیــروز آغاز کرد افزود: 
این مسیر را با عشق به امام و رهبری با پای پیاده طی 
می کنم تا در مراســم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره( 
شــرکت کنم و با تمام توان و وجود بگویم: »لبیک یا 

خامنه ای«:

او با بیان اینکه در طول مسیر به مزار شهدای گمنام 
نیز خواهم رفت تا با آنان بیعت کنم و یاد و خاطره شان را 
زنده نگه دارم، این حرکت را یک اقدام فرهنگی برشمرد.
وی عنــوان کــرد: در 10 ســاعت 56 کیلومتر را 

خواهم پیمود.
این دانشجوی سقزی از مسیرهای بیجار، زنجان، 

قزوین، کرج به سمت حرم مطهر خواهم رفت.
امسال در بیست  و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی 
حضرت امام خمینی)ره( 720 نفر شامل 461 مرد، 198 
زن و 61 عوامل از شهرســتان سقز به حرم مطهر امام 

راحل اعزام خواهند شد.

با طی 670 کیلومتر مسیر

دانشجوی سقز با پای پیاده 
به زیارت حرم مطهر امام خمینی می رود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیســتان و 
بلوچستان گفت: هزار و 500 زائر پاکستانی مرقد 
بنیانگذار جمهوری اســالمی از ابتدای خرداد 
تاکنون از مرزهای جنوب شرق ایران وارد این 

استان شدند.
حجت االسالم اســماعیل تدینی به خبرنگار ایرنا 
اظهار داشــت: این زائران پس از ورود از مرز میرجاوه 
و عزیمــت به زاهدان در زائرســرای امام رضا)ع( این 

شهرستان اسکان داده شدند.
وی افزود: این زائران پاکستانی بعد از رفع خستگی، 
حرکت خود را به سوی مرقد امام خمینی)ره( و شرکت 

در مراسم سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
در تهران آغاز می کنند.

حجت االسالم تدینی بیان کرد: زائران پاکستانی 
مشتاق زیارت مرقد مطهر رهبر کبیر انقالب اسالمی 
همه ســاله از شهرها و روستاهای دورافتاده پاکستان 

به ایران سفر می کنند.
وی با بیان اینکه ســال گذشــته ســه هزار زائر 
پاکستانی به مرقد بنیانگذار جمهوری اسالمی مشرف 
شــدند گفت: امسال پیش بینی می شود تعداد زیادی 
از زائران پاکســتانی در آیین باشکوه عزاداری سالروز 
رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی در تهران شرکت کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه سیستان و بلوچستان خبر داد

ورود ۱500 زائر پاكستانی مرقد امام خمینی)ره( 
به كشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
و  مصرف کنندگان  حقــوق  حمایت  ســازمان 
با  تولیدکنندگان گفت: پیش فروش خودرو فقط 
مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می شود.

به گزارش خبرنــگار ایرنا، ســیدمحمود نوابی در 
ســومین همایش اعطای گواهینامه استانی حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان گیالن در رشت افزود: آئین نامه 
اجرایی مصرف کنندگان خودرو ناقص بود که اصالح و 

در فروردین ماه ابالغ شد.

وی گفت: هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و به استناد ماده)10( قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386، اصالحیه 
آیین نامه اجرایی قانون مذکور را در تاریخ 22 فروردین 
ماه ســال جاری مصوب و در تاریــخ 28 فروردین ماه 

ابالغ کرد.
وی اظهــار کرد: این آیین نامــه الزامات مربوط به 
قراردادهای فروش و پیش فــروش خودرو، تعیین نرخ 
خدمات و قطعات، ملزم نمودن عرضه کنندگان خودرو 

به تهیه نظام تشویق و تنبیه نمایندگی های مجاز، لزوم 
ارائه خدمات سیار و طرح های امدادی در دوران ضمانت 
و ضابطه مند نمودن مراحل رســیدگی به شکایات در 
هیئت های حل اختالف را تبیین کرده و انتظار می رود 
با اجرای آن اشــکاالت قبلی بــه نحو قابل مالحظه ای 

برطرف شود.
وی تصریح کرد: برخالف آیین نامه قبلی که در روش 
پیش فروش ارقام متفاوتی از مشتریان دریافت می شد، 
در آیین نامه جدید عرضه کنندگان خودرو اجازه ندارند 

ارقامی بیش از 50 درصد قیمت فروش نقدی محصول 
را دریافت کنند.

رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و 
تولیدکنندگان تصریح کرد: مردم می توانند شــکایات 
خــود را در زمینه های تخلفــات اقتصادی با تماس به 

شماره سامانه 124 اطالع دهند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به معضل 
قاچاق کاال تصریح کرد: امروز باید تولیدات ما به سمت 

مشتری محور و صادرات محور پیش برود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:

پیش فروش خودرو فقط باید با مجوز وزارت صنعت انجام شود


