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وعده هایی که تا به امروز عملی نشده است

فوتبالدوستان در انتظار شفاف سازی باشگاه های لیگ برتری
 از بین 16 باشگاه لیگ برتری تاکنون فقط باشگاه 
راه آه�ن به طور اختی�اری مبلغ ق�رارداد بازیکنان و 
کادرفنی  خود را روی س�ایت رسمی اش منتشر کرده 
اس�ت، درحالی که قرار بود تمامی باش�گا ه های لیگ 
برت�ری چنین کاری را انجام بدهن�د و ظاهرا مدیران 
باش�گاه های لیگ برتری خیلی تمایل به خوداظهاری 

در مورد مبلغ قراردادها ندارند!
موضوع اع��ام رقم قرارداد مربی��ان و بازیکنان فوتبال 
کماکان نقل محافل ورزش��ی اس��ت؛ چن��دی قبل بود که 
مهدی تاج رئیس س��ازمان لیگ صراحتا وعده داد که مبلغ 
قرارداد بازیکنان و مربیان در لیگ چهاردهم منتشر خواهد 
ش��د و به اطاع عموم می رس��د. تصمیمی که حمایت وزیر 
ورزش و مدیران ارش��د ورزش کش��ور و مسئوالن نهادهای 

نظارتی را هم در پی داشت.
فوتبالدوستان ایرانی هم از این تصمیم استقبال کردند 
و بی صبرانه منتظر شدند تا مبلغ قرارداد بازیکنان و مربیان 
به ویژه چهره های مشهور منتشر شود. برخی نیز با بدبینی 
گفتند که بعید است این اتفاق رخ بدهد و قراردادها منتشر 

نخواهد شد.
البته افرادی هم بودند که خیلی با شفاف سازی میانه ای 
نداشتند و تمایلی نداشتند که این تصمیم عملی شود، برای 
همین ش��روع به سنگ اندازی کردند حتی مدعی شدند که 
این کار خاف رویه است و کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا 

هم با این مسئله موافق نیستند.

اما مسئوالن س��ازمان لیگ معتقدند که شفاف سازی و 
نظارت بر بودجه باش��گاه  ها و قراردادها و صورت های مالی، 
مورد تایید کنفدراس��یون فوتبال آس��یا هم هس��ت و آنها 

اقدامی غیرقانونی یا فراقانونی انجام نمی دهند.
فقط راه آهن پیشقدم شد

با این حال  از بین 16 باشگاه لیگ برتری تاکنون فقط 

باش��گاه راه آهن به طور اختیاری مبل��غ قرارداد بازیکنان و 
کادرفنی  خود را روی س��ایت رسمی اش منتشر کرده است، 
در حالیکه قرار بود تمامی باش��گا ه های لیگ برتری چنین 
کاری را انج��ام بدهن��د و ظاهرا مدیران باش��گاه های لیگ 
برتری خیلی تمایل به خوداظهاری در مورد مبلغ قراردادها 

ندارند!
به نظر می رسد برخی هنوز با شفاف سازی در قراردادها 
مشکل دارند، در حالیکه در فضای پرابهام فوتبال ایران اگر 
این تابو شکس��ته ش��ود و مردم و مسئوالن نظارتی به طور 
رسمی از مبلغ قراردادها آگاه شوند قدم بزرگی برای مقابله 
با پرداخت های غیرقانونی و زیرمیزی برداش��ته ش��ده و در 

واقع اولین گام برای مقابله با فساد در فوتبال محکم برداشته 
می شود.

وقتی مدیران باشگاه ها همگی متفق  القول می گویند که 
قانون س��قف بودجه 15 میلی��اردی را برای لیگ چهاردهم 
رعایت کرده اند، دیگر نگران چه مس��اله ای هس��تند؟! چرا 
باش��گاه ها تاکنون اقدام به انتش��ار مبالغ ق��رارداد بازیکنان 
و مربی��ان خ��ود نکرده اند؟ آن ه��م در حالیکه فصل نقل و 
انتقاالت روز دوشنبه 30 تیرماه به پایان می رسد. اگر مدیران 
فوتبالی، فوتبالیس��ت ها و مربیان می خواهن��د از اتهام های 
واهی به دور باش��ند باید از انتش��ار مبلغ قراردادهای ش��ان 

استقبال کنند و نگرانی هم نداشته باشند.
بیان مس��ایلی از این دس��ت که در جامعه، مردم ما با 
افرادی که درآمدش��ان زیاد اس��ت میانه خوبی ندارند فقط 
بهانه هایی واهی اس��ت! چون زمانیکه فوتبالیس��تی خودرو 
600 میلیون تومانی سوار می شود مشخص است که چقدر 

درآمد دارد.
ضمن اینکه انتشار مبلغ قراردادها به خصوص در دو تیم 
استقال و پرسپولیس که در کانون توجه هستند مشخص 
می کند که همه فوتبالیست ها دستمزد یک یا دو میلیاردی 
نمی گیرند و هس��تند بازیکنانی که فقط 20 یا 40 میلیون 

تومان برای یک فصل درآمد دارند.
تالش برای انجام شفاف سازی

رئیس سازمان لیگ، رئیس فدراسیون فوتبال، مدیران 
باشگاه ها و نهادهای نظارتی باید تاش کنند که شفاف سازی 
در فوتبال انجام ش��ود و بدانند که فوتبالدوستان بی صبرانه 
منتظر اعام نتیجه تحقیقات در مورد پرداخت دستمزدها و 
بودجه باشگاه ها هستند. این اولین گام برای داشتن فوتبالی 
عاری از هرگونه اتهام هستیم؛ اتهام پرداخت های زیرمیزی 

و غیرقانونی.

همرزم شهید چمران به کاروان شهدا پیوست
خرم آباد - خبرنگار کیهان: همرزم شهید دکتر مصطفی چمران و جانباز 
جنگ تحمیلی پس از س��ال ها تحمل جراحات وارده در ش��ب های قدر به 

کاروان شهدا پیوست.
ش��هید حس��ین حیدری احمدی در دوران دفاع مقدس 6 بار به شدت 
مجروح شد و هر بار پس از بهبودی نسبی بار دیگر در خطوط مقدم جبهه 
حضور می یافت. گفتنی است پیکر شهید حسین حیدری احمدی با حضور 
اقش��ار مردم و مس��ئوالن لرس��تان در خرم آباد تش��ییع و در گلزار شهدای 

زادگاهش به خاک سپرده شد.
انسداد آزادراه رشت - قزوین

رشت - واحد مرکزی خبر: رئیس پلیس راه گیان گفت: مسیر برگشت 
آزادراه رشت به قزوین در محدوده رودبار تا امامزاده هاشم از دیروز به مدت 

5 روز از ساعت 8 تا 16 به دلیل نصب پل راه آهن مسدود شد. 
س��رهنگ رس��تگار از رانندگان خواس��ت در این مدت از جاده رشت به 
قزوین تردد کنند. وی همچنین از بسته بودن تونل حیران در جاده آستارا 
به اردبیل هم خبر داد و افزود: به دلیل تعمیر سامانه روشنایی، این تونل از 
دیروز  به مدت 5 روز از ساعت 9 تا 16 مسدود شد. رئیس پلیس راه گیان 
گفت: رانندگان می توانند به جای تونل حیران از کنار گذر تونل تردد کنند.

دانشمند برتر جهان
مشهد - ایرنا: استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد در ردیف دانشمندان 

برتر جهان و 10 دانشمند برتر کشور قرار گرفت.
دکتر »حسین حسین زاده« استاد گروه فارماکولوژی دانشکده داروسازی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد  طبق آخرین ارزیابی ESI موفق به کسب این 
رتبه شده است. معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این باره گفت: 
مبنای این رتبه بندی، گردآوری و تجزیه تحلیل اطاعات و یک درصد مقاالت 
دارای بیش��ترین اس��تنادات در پایگاه های مربوطه است. »محسن تفقدی« 
افزود: تعداد مقاالت دکتر حسین زاده در آن پایگاه 56 مقاله است که 960 
بار به آنها استناد شده است. دکتر حسین زاده تاکنون موفق به کسب عناوین 
برتر کش��وری از جمله کس��ب رتبه نخست در بخش علوم دارویی هفتمین 
جشنواره کشوری رازی، کسب رتبه دوم در بخش علوم دارویی دوازدهمین 
جشنواره رازی، پژوهشگر نمونه در سطح کشور، استاد نمونه دانشگاه در پنج 
سال متوالی، پژوهشگر برگزیده جشنواره 30 خدمت کشوری و پژوهش برتر 

دومین مرحله شانزدهمین جشنواره کشوری رازی شده است.
تشییع پیکر شهید

ارومیه - ایرنا: پیکر پاک مرزبان شهید هنگ مرزی ارومیه روز یکشنبه 
بر دوش مردم این شهر تشییع و در مزار شهدای ارومیه به خاک سپرده شد.
در این مراسم که صبح دیروز با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، 
مسئوالن محلی و جمعی از مرزبانان در ارومیه برگزار شد، پیکر استوار دوم 
ش��هید »غامرضا فوالدی« در فضایی آکنده از غم توسط مردم روزه دار این 
شهرستان تشییع شد. پیکر این شهید پس از تشییع در میدان انقاب ارومیه، 
برای خاکس��پاری به مزار ش��هدای باغ رضوان این شهر انتقال یافت. شهید 
غامرضا فوالدی چهارش��نبه گذشته بر اثر برخورد با مین، در مرز کاشین 

در زیوه ارومیه به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
کشف معدن سنگ عقیق

ش��یراز - ایرنا: فرماندار شهرستان بوانات استان فارس گفت: یک معدن 
س��نگ عقیق با ظرفیت قابل توجهی در 40 کیلومتری جنوب ش��هر بوانات 
کشف شد. محمد اسداللهی افزود: در این معدن سنگ هایی با 10 نوع رنگ 
شناسایی شده است. این معدن یک گستره 316 هکتاری را شامل می شود که 
حجم قابل توجهی از این سنگ نیمه  قیمتی را می تواند در خود ذخیره داشته 
باشد. فرماندار بوانات، بهره برداری از این معدن را در ایجاد فرصت های مختلف 
شغلی موثر دانست و ادامه داد: در این معدن تعداد قابل توجهی از نیروهای 
بومی و غیربومی می توانند مش��غول به کار شوند. اسداللهی گفت: محدوده 
معدن یاد شده در سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس به ثبت رسیده و 
هم اینک نیز مراحل قانونی برای اخذ پروانه بهره برداری در دست انجام است.

کوتاه از ایران رئیس س�تاد عتبات عالیات اس�تان کرمان از ساخت گنبد 
حضرت سیدالشهدا)ع( در آینده ای نزدیک در این استان خبر 

داد.
به گ��زارش خبرنگار مهر، علی مهاجری در جمع خبرنگاران گفت: 
طاجات به صورت تک تک و یا در مجامع مذهبی جمع آوری ش��ده و 

برای تبدیل به شمش به تهران ارسال می شود.
وی ادامه داد: این ش��مش ها دوباره به کرمان بازگردانده شده و در 
گنبد حرم حضرت سیدالش��هدا)ع( نصب می شود. مهاجری با اشاره به 
آغاز س��اخت گنبد حرم حضرت اباعبداهلل حس��ین)ع( در کارگاهی در 
کرمان گفت: به دلیل اتفاقاتی که در گذشته در کربا رخ داده و چندین 
مرتبه ضرباتی از ناحیه صدام به گنبد مطهر وارد ش��ده است این گنبد 

نیاز به مقاوم سازی و بهسازی دارد.
این مسئول از افزایش 7/5 متری ارتفاع این گنبد مطهر خبر داد و 
اذعان داشت: مطالعات این طرح انجام شده و اکنون در مرحله مطالعات 

تکمیلی هستیم که پس از آن عملیات اجرایی آغاز می شود.
مهاج��ری تصریح کرد: همچنین به همت مردم دیار کریمان طرح 
کوچک کردن س��تون های اطراف ضریح نیز در کارگاهی در کربا آغاز 

شده است.
رئیس س��تاد عتبات عالیات اس��تان کرمان گفت: ابعاد ستون های 
حرم در حال حاضر چهار در ش��ش متر اس��ت که با  اجرای این طرح 
به نصف کاهش پیدا کرده و فضای اطراف ضریح آزاد می ش��ود و زائران 

می توانند راحت تر زیارت کنند.
وی ادامه داد: جز به جز کار طراحی در حال انجام است و برای این 
منظور کارگاهی در کربا راه اندازی ش��ده و تا پایان ماه مبارک رمضان 

تجهیز می شود.
مهاجری با اشاره به عشق و ارادت مردم دیار کریمان به اهل بیت)ع( 

یادآور شد: کرمانی ها تامین اعتبار این دو طرح را بر عهده دارند.

وزیر دفاع تاکید کرد: نقاط اصلی تاثیرگذار در ارتقای توان 
ملی، بیشترین کانون برای هجمه و حمله است.

به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، س��ردار حسین دهقان وزیر 
دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در نخس��تین گردهمایی نخبگان و 
مدی��ران جوان هوافضا با بیان اینکه س��ازمان صنایع هوافضا س��ازمان 
اندیش��مند محور و هوشمند اس��ت، گفت: فلسفه حمایت و پشتیبانی 
از نخبگان، ایجاد فضایی اس��ت تا عناصر سازمانی در همه سطوح و در 
همه بخش ها، حس عضویت در سازمان بزرگ و غرورآفرین وزارت دفاع 

را داشته باشند.
وی ویژگی های یک س��ازمان اندیش��مند را هوشمندی،خاقیت، 
آینده نگ��ری، انعطاف پذیری و توانایی جذب بیان کرد و اظهار داش��ت: 
خاقیت و نوآوری باید به عنوان یک ش��اخصه اصلی در مجموع وزارت 

دفاع، تمام اعضا را تحت تاثیر قرار دهد.
وزیر دفاع اجرایی کردن تدابیر فرماندهی معظم کل قوا در خصوص 
شعار سال را یک وظیفه عمومی بیان کرد و با تکیه بر سخنان معظم له 
مبنی بر این که فرض وجود دش��من برای نظام اس��امی یک واقعیت 
مس��لم اس��ت، تاکید کرد: نقاط اصلی تاثیرگ��ذار در ارتقای توان ملی، 

بیشترین کانون توجه دشمن برای هجمه و حمله است.
دهقان با تشکر از ارائه نقطه نظرات مفید و کاربردی نخبگان جوان، 
آمادگی وزارت دفاع را برای حمایت از نظرات، ایده ها و طرح های نوین 
دفاعی اعام کرد و افزود: س��ازمان صنایع هوافضا تجسم تمام عیار یک 
سازمان دانش بنیان، نوآور و فناورمحور است و ایجاد بستر مناسب برای 
ج��ذب و حمایت از نخبگان و کمک به رش��د و تعال��ی آنها یک اصل 

اساسی در وزارت دفاع است.

کرمانی ها گنبد 
حضرت سیدالشهداء)ع( را می سازند

سردار دهقان:
توجه دشمن به نقاط تاثیرگذار 

در ارتقای توان ملی است

اخبار کوتاه از فوتبال
استقالل و ملوان امروز به مصاف هم می روند

مدیر روابط عمومی سازمان لیگ ساعت و زمان برگزاری جام »شهدا« را اعام 
کرد.بهمنی، مدیر روابط عمومی سازمان لیگ درباره زمان برگزاری جام شهدا، اظهار 
کرد: دوشنبه شب )امشب(ساعت 22:15 دقیقه  استقال و ملوان در ورزشگاه تختی 
به مصاف یکدیگر می روند. همچنین پیکان و تراکتورسازی هم سه شنبه شب ساعت 
22:15 به مصاف هم می روند.او در پاسخ به این سوال که فینال و رده بندی رقابت ها 
چه روزی خواهد بود؟ بیان کرد: هنوز تاریخ دقیقی مشخص نشده است. اما احتماال 

چهارشنبه و پنجشنبه شاهد بازی فینال و رده بندی خواهیم بود.
هافبک عراقی به تراکتورسازی پیوست

»ع��ا عبدالزهرا« بازیکن تیم ملی فوتبال عراق با عقد قراردادی رس��ما به تیم 
تراکتورس��ازی تبریز پیوست. “عا عبدالزهرا” 27 س��اله اهل کشور عراق بوده و در 
پست هافبک مهاجم بازی می کند. این بازیکن سابقه بازی در تیم های القطر قطر و 
دهوک عراق را در کارنامه دارد و در دو فصل اخیرش که در تیم دهوک عراق بازی 

کرده است 32 گل به ثمر رسانده است.
بازگشت پرسپولیس به تهران 

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس که برای برپایی اردوی آماده سازی به ترکیه رفته 
بود به تهران بازگش��ت.تیم فوتبال پرس��پولیس برای برپایی اردویی 10 روزه عازم 
ترکیه ش��ده بود و در این کشور مقابل سه تیم خارجی دیدار تدارکاتی برگزار کرد. 
کاروان پرسپولیس سرانجام بعد از اتمام این اردو بامداد دیروز به تهران بازگشت.قرار 
است تمرینات پرسپولیس پس از یک روز استراحت از امروز در تهران پیگیری شود.

مشخص شدن زمان نیم فصل لیگ چهاردهم 
دبیر س��ازمان لیگ برتر گفت: قرار است هفته های شانزدهم و هفدهم لیگ را 
پیش از آغاز نیم فصل و فصل نقل و انتقاالت برگزار کنیم تا مش��کل کس��ری زمان 
در انتهای فصل بدین شکل برطرف شود.علی کاظمی افزود: به علت اینکه در اواخر 
لیگ، نمایندگان ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به میدان می روند، هفته های 
ش��انزدهم و هفده��م لیگ را پیش از آغاز نیم فصل و فص��ل نقل و انتقاالت برگزار 
می کنیم تا مش��کل کسری زمان بدین شکل برطرف شود. متاسفانه این محدودیت 
باعث می ش��ود که نیم فصل را دو هفته عقب بیندازیم تا فرصت بیشتری در اختیار 

تیم ملی و نمایندگان ایران در آسیا قرار گیرد.
دیدار استقاللی ها با خادم

کام��ران صاحب پن��اه، بهرام افش��ارزاده و پندار توفیقی صبح ام��روز به دیدار 
امیررضا خادم خواهند رفت. قرار است در این جلسه درباره شرایط باشگاه استقال 

و مشکات مالی این باشگاه بحث و تبادل نظر شود.
تاج: مشکلی با کی روش نداریم

مهدی تاج درباره جلس��ه روز گذش��ته با کارلوس کی روش گفت: این نشست 
برای هماهنگی برنامه لیگ با برنامه های تیم ملی است که آمده ایم نظر کی روش را 
جویا ش��ویم. وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان لیگ مشکل خاصی با کی روش 
نداشته و مثل جام جهانی کمک خواهند کرد تا سرمربی تیم ملی شاگردانش را برای 

جام ملت ها آماده کرده و با قدرت در این مسابقات شرکت کند.
خداحافظی علی کریمی از فوتبال

علی کریمی برای همیشه از فوتبال خداحافظی کرد. بازیکن پیشین پرسپولیس، 
تراکتورسازی، بایرن مونیخ و شالکه آلمان در حالی که چند پیشنهاد خوب برای ادامه 
بازیگری در دنیای فوتبال داش��ت دیروز باالخره تصمیم به خداحافظی از مستطیل 
س��بز گرفت تا برای همیشه از دنیای فوتبال کنار برود.کریمی با نگارش  نامه ای این 
خبر را رسانه ای کرد. در قسمتی از نامه خداحافظی علی کریمی آمده بود: »من علی 
کریمی هر چه دارم بعد از خدا از فوتبال و محبت این مردم اس��ت که البته خود را 
شایس��ته این همه محبت و لطف نمی دانم چرا که در حقیقت قهرمانان واقعی این 
مرز و بوم آنانی هستند که به خاطر آسایش من و امثال من از آسایش و جان خود 
گذش��تند تا آن آس��ایش و آرامش نصیب ما ش��ود. از همین رو با درود و سپاس به 
شهدا و جانبازان راه وطن و آزادی این عزیزان را شایسته و الیق باالترین ستایش ها 
می دانم اما از اینکه نتوانستم با پیراهن تیم محبوبم پرسپولیس فوتبال را ترک کنم 

اصا ناراحت نیستم زیرا این اتفاق عجیبی نیست.«
سرمربی جدید الجزایر انتخاب شد

فدراس��یون فوتبال الجزایر »کریس��تین کورکف« را به عنوان س��رمربی جدید 
این تیم انتخاب کرد تا جانش��ین »وحید هلیل هودزیچ« بوسنیایی شود.در روزهای 
گذشته فدراسیون فوتبال الجزایر تاش زیادی کرد تا »وحید هلیل هودزیچ« را حفظ 
کند. حتی رئیس جمهور این کش��ور نیز خواس��تار ماندن این مربی موفق بوسنیایی 
ش��د اما »هلیل هودزیچ« تصمی��م گرفت تا هدایت تیم تراب��وزان ترکیه را بر عهده 
بگیرد. »کورکف« فرانسوی مدت ها در تیم لوریان مربیگری می کرد و سابقه هدایت 

تیم هایی همچون رن و االتحاد را در کارنامه خود دارد.

کیومرث هاش�می و شاهرخ شهنازی، رئیس و دبیرکل کمیته ملی 
المپیک طی س�فر س�وئیس با توم�اس باخ رئیس کمیت�ه بین المللی 

المپیک )IOC( دیدار و گفتگو کردند.
کیومرث  هاش��می رئیس و شاهرخ شهنازی دبیر کل کمیته ملی المپیک 
که به لوزان س��وئیس س��فر کرده بودند روز گذش��ته با حضور در مقر کمیته 
بین المللی المپیک )IOC( با توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک و 
»پره میرو«، رئیس دپارتمان روابط با کمیته های ملی المپیک در IOC دیدار 
و گفتگو کردند. همچنین نمایندگان ورزش کش��ورمان در این سفر با »جروم 
پویوی، رئیس بخش مدیریت و ارتباطات سازمانی روابط کمیته های المپیک و 
»الیویر نیامکی«، رئیس بخش ورزشکاران همبستگی المپیک در IOC دیدار 
داشتند. هاشمی و شهنازی پس از دیدار با مسئوالن کمیته بین المللی المپیک 
 FILA  و قبل از بازگشت به کشور با حضور در مقر فدراسیون جهانی کشتی

دیداری نیز  با نناد ال لوویچ داشتند.

12 مرداد انتخابات فدراسیون قایقرانی برگزار می شود که صالحیت دو 
نفر از نامزدها برای حضور در انتخابات تاکنون تایید نشده است.

وزارت ورزش و جوانان زمان انتخابات فدراسیون قایقرانی را مشخص کرده که 
طبق برنامه 12 مرداد نامزدهای ریاست فدراسیون قایقرانی با هم به رقابت خواهند 
پرداخت. با این حال شنیده شده که صاحیت دو نفر از نامزدهای این پست تایید 

نشده و 10 نفر باقی مانده باید برای صندلی ریاست رقابت کنند.
رس��ول محمدصادقی و خس��رو ابراهیمی دو نامزدی هستند که شنیده شده 
صاحیت ش��ان برای حضور در انتخابات ریاست فدراسیون قایقرانی تاکنون تایید 
نشده است. شنیده شده که وحید مرادی گزینه اصلی ریاست فدراسیون قایقرانی 

است.
س��ید محمدشروین اسبقیان، وحید مرادی، محسن میاد، علیرضا سهرابیان، 
عمران پورعسگرپرست، حسن مطیع، حسین پور، عسگری، غامرضا امینی و بهزاد 
اتابکی 10 نامزدی هس��تند که 12 مرداد برای ریاس��ت فدراسیون قایقرانی رقابت 

خواهند کرد.

رد صالحیت 2 نامزد ریاست فدراسیون قایقرانی

دیدار رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک با توماس باخ 

قهرمانی سوریان در جام پیتالسینسکی 
حمید سوریان قهرمان وزن 66 کیلوگرم تورنمنت کشتی فرنگی پیتالسینسکی لهستان شد.

در ادامه تورنمنت بین المللی کشتی فرنگی پیتاسینسکی که در کشور لهستان در جریان است، شیرزاد بهشتی طا در 
وزن 59 کیلوگرم که در گروه شانس مجدد برای کسب مدال برنز رقابت می کرد، در دیدار رده بندی مقابل سوسان دائورف 
از باروس 8 بر صفر شکس��ت خورد و به مقام پنجمی اکتفا کرد. اما حمید س��وریان برای کسب مدال طا در فینال وزن 66 
کیلوگرم مقابل دومینیک اتلینگر از کرواسی قرار گرفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و مدال 
طای این وزن را از آن خود کند. س��وریان برای رس��یدن به فینال حریفانی از لیتوانی و لهستان را شکست داده بود. مجتبی 
کریم فر نیز در وزن 85 کیلوگرم با شکس��ت حریفان خود از روس��یه، آلمان و باروس به دیدار پایانی رسیده و مقابل ملونین 

نومونوی از فرانسه به روی تشک می رود.

شانس کم نماینده ایران برای عضویت در فیال 

از کلیه س��هامداران محترم دعوت می شود در مجمع فوق که رأس ساعت16 مورخ 
93/5/29 در محل حسینیه مسجد جامع جلین تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دس�تور جلس�ه: گزارش هیئت مدیره و بازرس، تأیید صورتهای مالی سال92، 
تصویب بودجه پیشنهادی سال93، تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرس، انتخاب 

بازرس.

تعاونیاعتبارامیدجلینگرگان
آگهیدعوتمجمععمومیعادینوبتاول

تاریخ انتشار: 93/4/30

هیئتمدیرهتعاونی

تعاونیاعتبارامیدجلین

حدیث دشت عشق

»شهادت برترین معراج عشق است. چه دردناک است 
دوری دوس��تان، که مانند شعری که می گرید. بار دیگر با 
شنیدن خبر شهادت یکی دیگر از دوستان و برادران عزیزم 
»حمید احمدی« بار سنگین مسئولیت و غم و اندوه را در 
وجودم احس��اس می کنم.الهی چه می توانم بگویم؟! فقط 
تنها جماتی ک��ه می توانم بر روی کاغذ بیاورم جمات و 
خاطراتی از شهید می باشد. این مطلب را با اطاع می گویم 

شهید »حسن نوروزی فهیم کلیشم«
شهادت برترین معراج عشق است

نه از روی احساس��ات، تعصبات و کم فکری که شهادت حقیقتی درک  ناپذیر است و 
همانا امام می فرمایند شهادت یک افتخار است و من به این مطلب رسیده ام و هر گاه 
این مسئله برای ملت، پدران و مادران تبیین شود، به لطف خداوند اسام پیروز خواهد 
شد. ولی تا وقتی که پدر و مادران فکر می کنند با شهادت فرزندانشان مایه  گهرباری 
را از دست داده اند اشتباه می کنند. درست است که این عزیزان خیلی گرانبها هستند 
ولی امانت هایی هس��تند که باید بدون هیچگونه تردید به صاحبش برگردند.همانطور 
که بر مادر حضرت موسی از طرف خداوند وحی شد که تو فرزندت را به دریا بسپار و 
ما نگهدارش هستیم اکنون هم عزیزان شما فرزندانتان را به دریای عشق و دریای ایثار 
بفرستید و به او بسپریَدش که اوست حامی و نگهدار همه  ما،همانطوری که حضرت 
علی علیه الس��ام در نهج الباغه می فرمایند: »در موقع جنگ به امید اهلل س��ر را به او 
بسپار و مردانه بجنگ«. شما هم به همین مسائل عمل کنید.«شهید »حسن نوروزی 
فهیم کلیش��م« س��وم مرداد 1347، در ش��هر تهران به دنیا آمد. پدرش غامعباس، 
خواربار فروش بود. دانش آموز س��وم متوس��طه بودکه از سوی بسیج در جبهه حضور 
یافت. دهم تیر 1365، در قاویزان بر اثر اصابت ترکش به گردن و س��ینه اش شهید 

شد. برادرش غامحسین نیز به شهادت رسیده است.

س�خنگوی فدراس�یون کش�تی با بیان اینکه شانس 
زیادی برای عضویت امیررضا خادم در هیئت رئیسه فیال 
نداریم تاکید کرد: با استمرار حمایت از گزینه پیشنهادی 

می توانیم به انجام این امر در آینده امیدوار باشیم.
علیرضا رضای��ی درباره میزان ش��انس امیررضا خادم برای 
عضویت در هیئت رئیسه فیا اظهار کرد: مناسبات میان اعضای 
فیا و روس��ای فدراس��یون های کشتی کش��ورها در دنیا تفاوت 
زیادی با فضای رقابت بر روی تش��ک مبارزه دارد. گرچه داشتن 
س��وابق قهرمانی جهان و المپیک می تواند عاملی موثر در ایجاد 
موفقیت در فیا باشد، اما به هیچ وجه موجب برتری در انتخاب 
افراد نخواهد بود. سخنگوی فدراسیون کشتی افزود: برای رؤسای 
فدراسیون ها، سابقه همکاری و تعامات مدیریتی نامزدها با آنها 
بسیار حائز اهمیت است. اکثر اعضای هیئت رئیسه فیا پیش از 

انتخاب سابقه دو تا چند بار نامزدی و عدم موفقیت در انتخابات 
را داش��ته اند. اما پایداری در حمایت فدراس��یون ها از این اعضا و 
عدم تغییر نامزدها پس از عدم موفقیت در انتخابات فیا به عنوان 
یک ش��اخص بس��یار اثرگذار مورد نظر اعضای مجمع فیا بوده 
اس��ت. بر همین اساس برخی از اعضای فعلی هیئت رئیسه فیا 
حتی دارای سابقه  4 بار عدم موفقیت در انتخابات هیئت رئیسه 
فیا هس��تند اما با استمرار حمایت فدراسیونشان توانسته اند به 
کرس��ی های مدیریتی فیا دس��ت یابند. رضایی ب��ا بیان اینکه 
نمی توانیم به کسب کرسی فیا از سوی نامزد فدراسیون کشتی 
ایران در این دوره خوشبین باشیم تصریح کرد: باید بپذیریم برای 
ورود به مناس��بات فیا و کسب موقعیت های مدیریتی متناسب 
با ش��ان کشتی ایران، نیاز به س��عه صدر، برنامه ریزی و ثبات در 

حمایت از نامزدهای معرفی شده از سوی خود داریم.

خواندنی از ورزش 

*لطفعلی پورکاظمی رئیس فدراس�یون پزشکی ورزشی از انجام معاینات تخصصی و فوق تخصصی 248 ورزشکار 
اعزامی به بازی های آسیایی اینچئون و المپیک نوجوانان نانجینگ در محل فدراسیون پزشکی ورزشی خبر داد.

* مرحله جدید اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان برای حضور در رقابتهای جهانی از روز 30 تیر ماه در خانه کشتی تهران 
برگزار می شود.

* رامین صفویه که مجوز حضور در بازیهای المپیک نوجوانان را کسب کرده به همراه اردشیرموحد دانش مربی خود 
برای حضور در کمپ تمرینی فدراسیون جهانی راهی سوئیس شد. فدراسیون جهانی برای جودوکاران نوجوانی که 
موفق به کس�ب سهمیه المپیک 2014 نانجینگ شده اند یک کمپ تمرینی تدارک دیده است. این کمپ تمرینی از 

امروز در سوئیس آغاز شده و تا 9 مردادماه به طول خواهد انجامید.
* کادر فنی تیم ملی ووشو پس از دیدار دوستانه با تیم ملی چین چهار ووشوکار اعزامی به بازیهای آسیایی را مشخص می کند. 
اکبر محمدزاده، جعفرش��یرزاد، محس��ن محمد سیفی، سجاد عباسی و حمیدرضا الدور 5 وشووکاری هستند که با برتری مقابل 
رقبای خود در مراحل مختلف دیدارهای انتخابی به عنوان نفرات اوزان مختلف انتخاب شده و شانس زیادی برای اعزام به بازیهای 
آسیایی دارند. براساس سهمیه هایی که تیم ملی ووشو برای حضور در بازیهای آسیایی دارد تنها چهار ووشوکار از این جمع پنج 
نفره می تواند راهی اینچئون شوند و یک نفر به ناچار باید اردوها را ترک کند. قرار است اواسط مردادماه تیم ملی ووشو چین برای 

برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی کشورمان به تهران سفر کند.

نایب قهرمان مسابقات جهانی وزنه برداری معلوالن ادعا کرد: من دوپینگ نکرده ام و بی گناهم. پزشک تیم مقصر 
است که برای من مکمل ورزشی غیر مجاز تجویز کرد.

روح اهلل رستمی در رابطه با محرومیت دو ساله خود پس از مثبت شدن دوپینگ وی در مسابقات قهرمانی جهان در دوبی و 
غیبتش در بازی های پاراآس��یایی اینچئون، خاطرنش��ان کرد: من دوپینگ نکردم، چون اعتقادی به این موضوع ندارم و نیازی هم 
به دوپینگ نیس��ت. وی مدعی ش��د: من در مس��ابقات دوبی نیز در باالترین سطح آمادگی قرار داشتم و هیچ رقیب جدی در این 
وزن نداش��تم. تنها مکمل ورزش��ی غیر مجاز که توسط پزشک تیم به من تجویز شده بود، سبب مثبت شدن نمونه دوپینگ من 
در مسابقات شد. در جهت اعاده حیثیت خود در صدد تهیه شکایت از تمام کسانی که در این زمینه مقصر بودند هستم تا از این 

طریق بتوانم از آبروی خود دفاع کنم. بنابراین از جامعه ورزشی به ویژه جامعه معلوالن پوزش می  طلبم.
وی با اشاره به این که بدون هیچ گونه اطاعی از غیر مجاز بودن، این مکمل در اردوی تیم ملی توسط پزشک تیم به من تجویز 
شد، گفت: در اردوی تیم ملی به جز من از این مکمل به دو تا از وزنه برداران نیز توسط پزشک تجویز شد که البته مکمل یکی از 
این وزنه برداران خو شبختا نه بدون استفاده پلمب شده باقی مانده و تنها یکی دیگر از وزنه برداران بود که از مکمل به صورت نصف 
و نیمه استفاده کرده بود که به دلیل مقام نیاوردن از وی تست دوپینگ به عمل نیامد. به همین خاطر برای این که به فدراسیون 
جانبازان و معلوالن اثبات کنم که من در این خصوص بی گناهم مکمل خود را با مکمل پلمب شده به فدراسیون ارائه خواهم داد 

تا پس از آزمایش متوجه شوند که واقعا پزشک تیم با اطاع خود این مکمل را به ما تجویز کرده است.

نایب قهرمان پارالمپیک: پزشک تیم مکمل غیر مجاز به من داد

همزمان با سالروز ش�هادت امیرالمومنین 
عل�ی)ع( دو تن از مراج�ع تقلید با پای پیاده 
به همراه دسته های عزاداری به حرم رضوی و 

حضرت معصومه)س( مشرف شدند.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری مهر از مش��هد، تجمع 
ع��زاداران امیرالمومنین)ع( ش��نبه  ش��ب با حضور 
آیت اهلل صافی گلپایگانی برگزار شد و این مرجع تقلید 
به همراه جمعی از عزاداران از چهار راه خسروی به 

سمت حرم مطهر رضوی پیاده روی کردند.

در این مراس��م، ط��اب و هیئت های مذهبی 
و اقش��ار مختلف مردم حضور داش��تند. از س��وی 
دیگ��ر ایرن��ا از قم گ��زارش داد، آیت اهلل حس��ین 
وحیدخراسانی به همراه دسته های عزاداری با پای 
پیاده به حرم مطهر حضرت فاطمه  معصومه)س( 
مشرف شد. این پیاده روی که از مقابل بیت آیت اهلل 
وحیدخراسانی  در خیابان شهدا »صفائیه« شروع 
ش��د مداحان در غ��م ش��هادت امیرالمومنین)ع( 

نوحه سرایی کردند.

 در شامگاه شهادت امام علی)ع( صورت گرفت

حرکت دسته های عزاداری 
به سمت حرم رضوی و حضرت معصومه)س(

ت
 اس

نی
زئی

س ن
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قم- خبرنگار کیهان:
آی�ت اهلل جعفر س�بحانی با اش�اره به برخی 
پرس�ش ها در مورد اس�تفاده از ماه�واره گفت: 
ماهواره وارد هر خانواده ای بشود اخالق و عقیده 

را نابود خواهد کرد.
این مرجع تقلید که در حاش��یه تفسیر سوره زمر 
در مدرس��ه علمیه حجتیه س��خن می گف��ت با بیان 
اینک��ه برخی آرایش و پوش��ش های جوانان برگرفته 
از برنامه های ماهواره ها اس��ت خاطرنشان کرد: هدف 
ماهواره نابودی عقیده و اخاق در میان مردم ایران و 

سایر کشورها به ویژه اسامی است.
وی اظهار داش��ت: اس��ام هرگز با علم مخالفتی 
ندارد و ماهواره هم یک ابزار مانند س��ایر ابزار و آالت 
مثل تلفن و غیره اس��ت ام��ا نقش ابزار ماهواره هدف 
قرار دادن اخاق و عقیده مردم و به فس��اد کش��اندن 

جوامع دینی است.
آیت اهلل سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود 
ب��ا انتقاد از ع��دم برخورد نیروی انتظامی با کس��انی 
ک��ه در مأل عام روزه خ��واری می کنند گفت: مجازات 
روزه خواری تا دو بار ش��اق اس��ت اما بیشتر از دو بار 
مجازات سخت تری دارد. نیروی انتظامی وظیفه دارد 

در این مورد برخورد کند.

آیت اهلل سبحانی:
ماهواره نابودکننده 
اخالق و عقیده است

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای 
اسالمی گفت: اعتباراتی که تاکنون برای پروژه 
آزادراه تهران - شمال در نظر گرفته شده برای 

تکمیل این پروژه ملی کافی نیست.
»حام��د قادرمرزی« در گفت وگو ب��ا ایرنا،  افزود: 
آزادراه تهران - شمال پروژه ای ملی است و باید مسائل 

مربوط به آن به طور ویژه دیده شود.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن امر باید عزم جدی 
برای تکمیل این پروژه داش��ته باش��ند، اظهار داشت: 
در حال حاضر بودجه و اعتبار اصلی ترین مشکل این 

پروژه است.
قادرمرزی خاطرنشان کرد: این پروژه ردیف بودجه 
اختصاصی دارد اما میزان بودجه ای که ساالنه برای آن 
تصویب می شود، به اندازه ای نیست که بتوان آن را به 

اتمام رساند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس خواستار تعیین 
زمانی برای اتمام این پروژه شد و گفت: چون بخشی از 
این آزادراه از داخل جنگل عبور می کند، پیش از این 
اعتراضاتی درباره آن وجود داشت، اما به دلیل اهمیت 
این پروژه و نیاز مردم به آن قرار اس��ت پروژه به نحو 
مناس��ب صورت گیرد که کمترین آسیب را به منابع 

طبیعی داشته باشد.
آزادراه تهران - ش��مال پروژه ملی راه س��ازی در 
کشور محس��وب می شود که قرار است شهر تهران را 

به شهرهای غربی استان مازندران متصل کند.
قطعه چهارم آزادراه تهران - ش��مال به طول 21 
کیلومتر حد فاصل مرزن آباد تا ش��هر چالوس، س��ال 

گذشته به بهره برداری رسید.

نماینده مجلس:
آزادراه تهران - شمال 

به اعتبار بیشتری نیاز دارد
تبریز- خبرنگار کیهان:

ب�ا تدوین و تصویب نقش�ه  علم�ی و جامع 
کش�اورزی، ب�ه زودی برنام�ه اس�تراتژیک و 
عملیاتی تحقیقات و ترویج آموزش کشاورزی، 

ابالغ می شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان 
تحقیقات کشاورزی که در معارفه مسئول جدید مرکز 
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی 
سخن می گفت، افزود: 8 هزار طرح تحقیقاتی در دست 
اجرا است که متاسفانه در بخش بزرگی از آن، به مسائل 

اجتماعی و اقتصادی توجه نشده است.
عباس��علی مطلبی یادآور ش��د: در 80 درصد این 
طرح ها، توجهی به مسائل اقتصادی و اجتماعی نشده 

که این مشکل باید رفع شود.
وی خاطرنش��ان ساخت: پروژه های تحقیقی، باید 
کاربردی شوند و عملیاتی کردن طرح های پژوهشی، 
منجر ب��ه صرفه جویی اقتص��ادی و افزایش در تولید 
می ش��ود. طرح ه��ا باید دارای پش��توانه علمی بوده و 
محققان کش��اورزی می بایس��ت یافته ها را، در مزارع 

عملیاتی کنند.
وی گف��ت: 32 مرکز و موسس��ه تحقیقاتی با 25 
هزار محقق و نیرو، در قالب حامیانی برای بخش های 

تحقیقاتی استان ها، عمل می کنند.
وی تصریح کرد: تجمیع و تمرکز مراکز تحقیقاتی 
کشاورزی و جهاد سازندگی به مرحله اجرا رسیده است.

مطلبی همچنین خواستار تقویت کارگروه های ویژه 
قبلی برای احیای دریاچه ارومیه ش��د و سپس گفت: 
باید اولویت ها و نیازهای جدی تحقیقات کش��اورزی 
لحاظ و استخراج و طرح ها و بودجه الزم در این راستا، 

مشخص و مصوب شود.

معاون سازمان تحقیقات کشاورزی:
نقشه علمی و جامع کشاورزی 

تصویب شد

ماهی های قزل آال در مزارع پرورش ماهی همدان 
بر اثر شیوع ویروس وارداتی وی اچ اس جان می دهند.
به گزارش ایرنا، این ویروس به همراه محموله های قاچاق 
بچه ماهی و ورود غیرقانونی تخم چش��م زده ماهی از کشور 
فرانسه وارد شده و به جان قزل آالهای همدان افتاده است.

کارش��ناس پرورش ماهی شیات استان همدان گفت: 
این محموله بدون برچس��ب بهداش��تی وارد ش��ده و بدون 
انجام آزمایش ویروس��ی در دس��ترس مزرعه داران پرورش 

ماهی استان قرار گرفته است.
»احم��د روحانی« تصریح کرد: تلف��ات این بیماری به 
دلیل ویروسی بودن برخاف بیماری های باکتریایی در مزارع 
پرورش ماهی استان بسیار سنگین است به شکلی که تاکنون 
چندین میلیارد ریال زیان مالی به این بخش وارد شده است.

وی یادآور شد: از مهمترین عایم این بیماری در ماهیان 

قزل  آال بیرون زدگی چشم  ماهی و خونریزی چشم و نهایت 
مرگ ماهیان است.

وی اظهار داشت: مبارزه و ریشه کنی این بیماری از سطح 
استان کار س��ختی است به دلیل اینکه باید این ویروس را 
از بس��تر رودخانه های اس��تان از بین برد و مزارع را خشک 
کرد و پس از ضدعفونی رودخانه ها دوباره با بچه ماهی سالم 

فعالیت را آغاز کرد.
معاون ش��یات اس��تان همدان نیز گفت: این بیماری 
ویروسی درمان نداشته و تنها از طریق ایجاد قرنطینه ورود 

تخم چشم زده ماهی قابل پیشگیری است.
»احم��د بختیاری« با بیان اینکه این بیماری در فصول 
س��رد سال شدت بیش��تری پیدا می کند، افزود: با توجه به 
نزدیک شدن فصل پاییز این بیماری واحدهای پرورش ماهی 

را بیش از پیش تهدید می کند.

وی اظهار کرد: این بیماری مختص ماهی  های قزل آالی 
سردآبی است و فاقد هرگونه تهدید برای انسان است.

وی با بیان اینکه بیماری »وی اچ اس« از اواخر اس��فند 
ماه سال گذشته وارد استان همدان شده است، گفت: میزان 
شیوع این بیماری بیشتر در شهرستان نهاوند بوده و میلیاردها 

ریال خسارت به واحدهای پرورش ماهی وارد کرده است.
مدیرکل دامپزشکی همدان نیز تعداد کانون های آلوده 
این اس��تان را 11 کانون عنوان کرد و گفت: متاس��فانه این 
بیماری مناطق زیادی را در غرب از جمله همدان و جنوب 

غربی و شمال غربی را درگیر کرده است.
»محمود رضا رسولی« از حذف یکی از کانون های آلوده 
استان همدان خبر داد و افزود: عملیات ضدعفونی، سم پاشی 
استخرها و همچنین خشک کردن مزارع پرورش ماهی در 

این استان در حال انجام است.

ویروس وی اچ اس میلیاردها ریال به واحدهای پرورش ماهی همدان خسارت زد

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تاکید 
کرد: اداره کشور در شرایط بحران بدون یک رسانه 

پایدار و در اختیار غیرممکن خواهد بود.
جلس��ه اتاق فکر معاونت فرهنگی س��ازمان پدافند 
غیرعامل با حضور س��ردار جالی رئیس سازمان و تنی 
چن��د از صاحب نظران به منظور تبیین سیاس��ت ها و 
راهبردهای پدافند غیرعامل در حوزه فرهنگ برگزار شد.

در این جلسه رئیس سازمان پدافند غیرعامل نیز با 

توجه به دیدگاه مقام معظم رهبری مبنی بر مصون سازی 
کش��ور توجه به الیه های زیرساخت فرهنگی، مدیریت 
بحران و محتوایی و راهبردی مباحث فرهنگی را موجب 
پایداری کشور در برابر تهدید دانست و گفت: با توجه به 
تمرکز دشمن بر گره های اساسی، شناسایی و اقدامات 

پدافندی متناسب با آن ضروری است.
وی ارتب��اط بین مردم و حکوم��ت را راهبرد اصلی 
ذکر و مبنای اعام وجود حکومت را رس��انه دانسته، از 

آن بعن��وان یکی از ابزارهای جنگی و زبان گفتار دولت 
ب��ا مردم در زم��ان بحران نام برد و افزود: اداره کش��ور 
در ش��رایط بحران بدون یک رس��انه پایدار و در اختیار 

غیرممکن خواهد بود.
جالی جداس��ازی م��ردم از حکومت را با محتوای 
سیاس��ی و فرهنگی، به عنوان محورهای اصلی کارکرد 
و فرهنگی دش��من به لحاظ تغییر باور و اندیشه مردم 

ذکر و دفاع فرهنگی را دفاع از تمامیت نظام دانست.

سردار جاللی:
اداره كشور در شرایط بحران بدون یک رسانه پایدار غیرممکن خواهد بود


