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با لشکرکشی تغییرات مثبت بوجود نمی آید

وزیر ورزش: در مورد سرپرست فدراسیون فوتبال باید به قانون مراجعه کرد 
وزیر ورزش و جوانان می گوید در مورد تعیین یا عدم 
تعیین سرپرســت فدراســیون فو تبا ل باید به چارچوب 
قوانیــن موجود مراجعه کرده و ضمــن احترام به قوانین 

بین المللی باید به قانون داخلی کشور نیز توجه شود.
محمود گودرزی در مورد اختالف نظرهای اخیر میان رئیس 
فدراسیون فو تبا ل و معاون ورزش قهرمانی و حر فه ای وزارت ورزش 
و جوانان در مورد تعیین و یا عدم تعیین سرپرست برای فدراسیون 
فو تبا ل، اظها ر کرد: باید ببینیم که در این زمینه اساسنامه و قوانین 
چه چیزی را می گوید و ضمن احترام به قوانین بین المللی باید به 
چارچوب های داخلی در نظر گرفته شده قوانین برای کشورها نیز 
احترام گذاشــت.او ا دا مه  داد: ما بر اساس آنچه که قانون می گوید 
امــور خود را دنبال می کنیم و امیدوارم که رســانه ها نیز در این 

زمینه به ما کمک کنند و از ملتهب شدن فضا جلوگیری نمایند.
گردن ما در برابر قانون از مو باریک تر است

وزیر ورزش و جوانان درباره کمیســیون اصل »90« مجلس 
شورای اســالمی در زمینه فساد در فو تبا ل نیز، خاطر  نشان کرد: 
شــعار ورزش پاک و معنوی جزو اولویت های اصلی وزارت ورزش 
و جوانان اســت. ما باید به دنبال شفاف ســازی فضا باشیم نه این 
که به ســمت مچ گیری پیش برویم. کمیسیون اصل »90« یک 
کمیسیون ناظر اســت که براســاس قانون اجازه ورود به چنین 
مباحثی را دارد و هر آنچه که را تشــخیص دهد به بخش قضایی 
معرفــی خواهد کرد. ما در این زمینه چیــزی را تایید و تکذیب 

نمی کنیم و بر مبنای قوانین امور را پیگیری می کنیم. هر دو بخش 
یعنی هم مــا و هم آنها در چارچوب قانونی وظایف خود را دنبال 
می کنیم. او ا ضافه  کرد : گردن ما در برابر قانون از مو باریک تر است 
)با خنده( امیدوارم که ورزش سیر پاک شدن را طی کند و شعار 

ورزش پاک محقق شود.

گودرزی در مــورد آخرین وضعیت بودجه فدراســیون های 
المپیکــی نیز، بیــا ن  کرد: در ابتدای ســال جــاری ارقام خوبی 
بــرای فدراســیون ها در نظــر گرفتــه شــده اســت و تاکنون 
فدراســیون های المپیکی 100 درصد بودجه خود را گرفته اند و 
در ادامه نیز اعتباراتی اضافه برای آنها در نظر گرفته شــده است 
تا کسر بودجه ای در این زمینه وجود نداشته باشد. البته برخی از 
فدراســیون ها برنامه های گسترده تری دارند که منابع مالی آنها از 

موارد دیگر تامین می شود.
با لشگرکشی تغییرات مثبت به وجود نمی آید

وزیر ورزش و جوانان در مورد آخرین وضعیت ورزش اســکی 
و حواشــی به وجود آمده در این رشــته نیز، خاطر نشان کرد: در 
خصوص محقق نشــدن برنامه های فدراسیون ها رئیس و هیئت 
رئیسه باید پاسخگو باشند. ما در این زمینه از آنها سؤال کردیم و 
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آغاز تولید پلی اتیلن 
در مجتمع پتروشیمی مهاباد

همزمان با اتصال مجتمع پتروشــیمی مهاباد به خط لوله اتیلن 
غرب کشور و دریافت خوراک از این خط لوله، تولید پلی اتیلن در 

بزرگترین واحد صنعتی آذربایجان غربی و غرب کشور آغاز شد.
مدیرعامل شرکت پتروشــیمی مهاباد به خبرنگار ایرنا گفت: تولید در 
واحد پلی اتیلن به تدریج و همزمان با افزوده شــدن دریافت خوراک در این 

مجتمع افزایش خواهد یافت.
محسن مجیدی اظهار کرد: مجتمع پتروشیمی مهاباد هم اکنون در هر 
ساعت 15 تن اتیلن از خط لوله اتیلن غرب دریافت می کند که پیش بینی 
می شود با توجه به وارد مدار شدن کامل پتروشیمی کاویان و نیز راه اندازی 
کامل ایســتگاه های تقویت فشار، این میزان به مرز دریافت 40 تن خوراک 
در هر ســاعت افزایش پیدا کند. وی گفت: برای احداث این مجتمع عظیم 
12 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است که شامل 255 میلیون یورو 

سرمایه گذاری ارزی و سه هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی است.
مجیدی افزود: پلی اتیلن تولیدی این شرکت به کشورهای مختلف صادر 
خواهد شد و افزون بر بازارهای مناسب در کشورهای همسایه آماده ورود به 

بازارهای اروپایی نیز هستیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهاباد با بیان اینکه همزمان با افزایش تولید 
تا هفته های آتی آماده عرضه محصوالت این مجتمع پتروشــیمی هستیم، 
اضافه کرد: برنامه ریزی برای نحوه عرضه و نیز مقاصد صادراتی با توجه به 
شرایط بازار در حال نهایی شدن است. وی افزود: مجتمع پتروشیمی مهاباد 

به صورت کامل در حال فعالیت بوده و آماده افتتاح رسمی است.
وی گفت: اتیلن که خوراک اصلی این پتروشیمی را تشکیل می دهد در 
روز چهارم شهریور ماه امسال پس از دو هزار و 200 کیلومتر راه از عسلویه 

به این مجتمع رسید.
احداث مجتمع پتروشــیمی مهاباد در قالب احداث خط انتقال اتیلن از 
عسلویه به غرب کشور به طول یکهزار و 600 کیلومتر ایجاد شده است که 

با احتساب انشعابات آن به بیش از دو هزار کیلومتر می رسد.
در مسیر این خط انتقال شش واحد پتروشیمی در مناطق محروم چون 
خرم آباد، گچساران، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، مهاباد و سنندج احداث 
شــده و منبع تأمین کننده اتیلن مورد نیاز واحدهای  پتروشیمی واقع در 

مسیر این خط لوله واحدهای بندر امام و عسلویه هستند.
بدهی شرکت پدیده 

8۴ هزار میلیارد ریال اعالم شد
استاندار خراســان رضوی مجموع بدهی های شرکت پدیده را 

84 هزار میلیارد ریال اعالم کرد.
به گــزارش ایرنا، علیرضا رشــیدیان افزود: این بدهی شــامل حقوق 
سهامداران، حقوق دولتی، هزینه های صدور پروانه، مجوزها و جرایم کمیسیون 
ماده 100 و تغییر کاربری، بدهی به تعاونی منحله میزان و پیمانکاران است.

وی با بیان اینکه تعداد ســهامداران شــرکت پدیده بیش از 114 هزار 
نفر اســت،  اظهار کرد: نیمی از این افراد شامل 56 هزار و 313 نفر حواله و 
برگه های تعهد دریافت کرده اند که می بایست از شهریور ماه پرداخت می شد 
اما این امر محقق نشــده است. وی گفت: حدود 30 هزار نفر از سهامداران 
باقی مانده هر یک کمتر از 200 میلیون ریال و بقیه نیز هر یک بین 200 

تا 300 میلیون ریال از این شرکت طلبکارند.
استاندار خراسان رضوی افزود: مجموع طلب سهامداران این شرکت در دو 
بخش دارندگان برگه تعهد و دارندگان سهام به 51 هزار میلیارد ریال می رسد.

رشــیدیان اظهار کرد: این در شرایطی است که این شرکت برای اتمام 
پروژه هــای خود 22 هزار میلیــارد ریال نیز نیاز دارد. وی ادامه داد: در این 
راســتا بخش هایی از قبیل ســاخت 900 هزار مترمربع فضای هتل، پروژه 
اداری و تجاری نیاز به مشــارکت و ورود سرمایه گذار دارد. رشیدیان اظهار 
کــرد: راهکارهای قانونی در قالب بندهای 16 گانه برای شــروع فعالیت و 
درآمدزایی این شــرکت ارائه شــد اما هیئت مدیــره و مدیرعامل وقت آن 
اراده ای برای حل مشکل سهامداران و انجام تعهدات خود نسبت به آنان و 

دستگاه قضایی نداشت.
استاندار خراسان رضوی گفت: برای حل مشکل این مجموعه و سهامداران 
آن، تشــکیل هیئت مدیره جدید بر اساس حق السهم واقعی افراد در برنامه 

قرار گرفته است.

بر اساس انعقاد قرارداد با ایتالیا
هواپیمای سبک و فوق سبک در یزد

تولید می شود
عضو یکی از شرکت های دانش بنیان یزد از انعقاد قرارداد انتقال 

دانش فنی ساخت هواپیما از ایتالیا به یزد خبر داد.
به گزارش فارس از یزد، سیدعبدالرضا حسینی نسب در دیدار نخبگان 
و استعدادهای برتر یزدی با استاندار یزد گفت: در سفر اخیر رئیس جمهور 
به ایتالیا قرارداد انتقال دانش فنی ساخت و تولید هواپیماهای آموزشی با 

استان یزد منعقد شد.
وی با اشاره به دریافت مجوز ساخت و تولید هواپیما در یزد از وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت اضافه کرد: با توجه به تحریم هایی که شــدیم 
به ســمت تولید قطعات هواپیما رفتیم و توانســتیم برخی از قطعات را 

بومی سازی کنیم.
وی اظهار داشت: در روند مذاکرات با کشورهای غربی و نتیجه رسیدن 
برجام، مکاتباتی با شرکت tecnam به عنوان سازنده هواپیما داشتیم و موفق 
بــه عقد قرارداد 60 میلیون یورویی در زمینه انتقال دانش فنی ســاخت 

هواپیمای سبک و فوق سبک شدیم.
وی با بیان اینکه این رویداد برای نخستین بار در خاورمیانه اتفاق افتاده 
اســت گفت: انعقاد این قرارداد در سفر اخیر رئیس جمهور به ایتالیا انجام 
شد و بر اساس آن می توانیم هواپیماهای دو تا 12 نفره را از صفر تا 100 

در استان یزد تولید کنیم.
حسینی نسب بیان داشت: فاز نخست این قرارداد با مبلغ 30 میلیون 
یورو با حضور رئیس جمهور به امضا رسید که ظرف مدت 24 ماه منجر به 

تولید هواپیمای تک موتوره و دوموتوره خواهد شد.
وی افزود: بر اســاس این قرارداد تعداد 10 نفر از متخصصان را برای 
کسب آموزش های اولیه به اروپا اعزام می کنیم تا بر اساس قرارداد بتوانند 

دانش ساخت قطعات هواپیمایی را فرا بگیرند.
وی از اخــذ مجوز صادرات و فــروش هواپیماهای تولیدی در منطقه 

خاورمیانه خبر داد.
ورود نخستین کشتی مسافری عمان 

به بندر چابهار
نخستین کشتی مسافربری عمان ظهر دیروز وارد بندر شهید 

کالنتری چابهار شد.
خط کشتیرانی مسافری بین بندر عمان و چابهار دیروز رسما با سفر 

برخی مقامات و مسافران عمانی به چابهار آغاز به کار کرد.
ظرفیت این کشــتی عمانی بیش از 200 مسافر و 40 دستگاه خودرو 

است.
انجام خدمات و سرویس دهی این کشتی متعلق به یک شرکت عمانی 

است.
راه اندازی این خط دریایی سبب سهولت در تردد مسافران، گردشگران 
و فعاالن اقتصادی به چابهار و زمینه ساز توسعه و رونق منطقه خواهد شد.

چابهار یکی از 10 نقطه برتر جهان و موقعیت مناســبی برای فعالیت 
تجار و حضور گردشــگران سراسر جهان است و تمامی زیرساخت ها برای 
مســافرت هوایی، دریایی و زمینی به چابهار در حال آماده سازی است که 
ساخت فرودگاه بین المللی، احداث راه آهن و برقراری خط های کشتیرانی 

مسافری نمونه ای از اقدامات در حال انجام است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز گفت: این کشتی 
با نام »کشــتی مسافربری هرمز« به همراه مسافران و هیئتی از مسئوالن 
دولتی عمان برای آخرین هماهنگی ها و رفع مشکالت احتمالی راه اندازی 

خط کشتیرانی مسافری عمان - چابهار وارد ایران شدند.
سیاوش رضوانی با بیان اینکه تمامی زیرساخت ها برای ورود کشتی های 
مســافری در بندر چابهار آماده شــده، خاطرنشان کرد: سالن مسافری با 

زیربنای پنج هزار مترمربع هم اینک آماده خدمات رسانی است.
وی ادامه داد: فاصله بین بندر چابهار تا کشور عمان 160 مایل دریایی 
اســت و کشتی هرمز به مدت سه ساعت از کشور عمان وارد بندر چابهار 

شده است.
چابهار در 700 کیلومتری جنوب زاهدان، مرکز اســتان سیســتان و 

بلوچستان و در ساحل دریای عمان )مکران(  واقع شده است.

حدیث دشت عشق

شهید »احمد قاسمیان« فرزند محمد قاسم در یکم 
مرداد سال 1338 در دهســتان پشت بسطام از توابع 
بسطام متولد شد. او تحصیالت خود را تا سوم متوسطه 
در بسطام ادامه داد و در سال 1357 به خدمت سربازی 
اعــزام گردید. ســال 1359 بعد از قبولــی در آزمون، 
بعنوان مامور تشخیص، به استخدام شرکت برق درآمد. 
شهیدقاسمیان با سپاه پاسداران انقالب اسالمی بعنوان 

غواص همکاری نزدیک داشت و در تمامی عملیاتهایی که در مناطق آبی صورت 
می گرفت از او بعنوان خط شکن 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 سه ماه و در 
نوبــت دوم از 63/4/17 لغایــت 63/9/28 به مدت چهار ماه و در آخرین اعزام در 
منطقه شرق دجله در تاریخ 22 اسفند 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 

امیدوارم که دوســتان آرامش داشته باشند. با لشگرکشی و ایجاد 
فضــا تغییرات مثبت به وجود نمی آید. ما در حال بررســی موارد 
مختلف هستیم و انجام تغییرات در برنامه ها و نیروی انسانی را مد 
نظر قرار داده ایم. او ا دا مه  داد: همه باید آرام باشند و خواسته ها در 
چارچوب  قوانین مطرح شــود و به زودی نتیجه  رسیدگی در این 

زمینه اعالم خواهد شد.
بودجه  هزار میلیارد تومانی برای بیمارستان تخصصی

او در ادامــه به وجــود برخی از مطالبــات در عرصه ورزش 
نظیر احداث بیمارســتان تخصصی اشــاره کرد و گفت: بر اساس 
برآوردهایی که انجام دادیم احداث یک بیمارستان تخصصی نیاز 
به بودجه ای حدودا هزار میلیارد تومانی دارد در صورتی که درآمد 
ســاالنه فدراسیون پزشکی ورزشی نهایتا 50 میلیارد تومان است 
که در این زمینه کار بسیار دشوار است. البته در دو سال گذشته 
اعتبــارات عمرانی و جــاری وزارت ورزش و جوانان 100 درصد 
افزایش یافته و عالوه بر این در زمینه استعدادیابی نیز برنامه های 
خوبــی را در نظر گرفتیم. در طول ایــن مدت 600 پروژه  افتتاح 
شــده و به دو برابر آنچه که می خواســتیم در زمینه اهداف خود 
دست پیدا کرده ایم. وزیر ورزش و جوانان در ادامه به صحبت های 
چند ماه خود مبنی بر المپیکی نبودن فضای ورزش ایران اشــاره 
کــرد و توضیح داد: منظور من از آن حرف المپیکی نبودن فضای 
ورزش بیشتر در رســانه ها بود. رسانه ها باید به جای پرداختن به 
حواشی به موضوع المپیک بپردازند تا این مقوله مهم در ماه های 
باقــی  مانده تــا المپیک مورد توجه هر  چه  بیشــتر قرار گیرد. او 
ا دا مه  داد: برای موفقیت در بازی های المپیک، ما ســتاد بازی های 
المپیک را تشــکیل داده ایم و تالش می کنیم تا برای ورزشکاران 
المپیکی ایجاد انگیزه کنیم. در مورد کسب مدال نیز باید بگویم که 
براســاس میانگین مدال های کسب شده توسط ورزشکاران ایران 
در دوره های اخیر باید توقع داشت. ما نیز تالش کرده ایم امکانات 
خوبی را به وجود بیاوریم و امیدواریم که در حالت خوش بینانه از 

نظر میانگین مدالی شرایط بهتری داشته باشیم.

در پایان چهارمین مرحله رقابت های جام جهانی تیروکمان داخل سالن در الس وگاس آمریکا کمانداران کامپوند ایران 
با شکست در مرحله مقدماتی این رقابتها از راهیابی به مرحله حذفی انفرادی بازماندند و از دور مسابقات خارج شدند.

برای این رقابتها کاروان ایران با 4 کماندار متشکل از اسماعیل عبادی، یاسر عمویی، مجید قیدی و امیرکاظم پور و 5 همراه از جمله 
امیدنجاری مدیر تیم های ملی تیروکمان، مجید احمدی سرمربی تیم ملی کامپوند، محمدعلی شجاعی رئیس فدراسیون، مازیار ناظمی 
به عنوان نماینده حراست و حاجی انزهایی مسئول کمیته بین الملل فدراسیون به الس وگاس رفت که بیشتر بودن تعداد همراهان از 
ورزشــکاران حاشــیه هایی را برای این فدراسیون در پی داشت.این در حالی بود که شجاعی رئیس فدراسیون تیروکمان دائما از کمبود 
بودجه صحبت می کرد و حتی شــنیده می شــود حقوق کارمندان فدراسیون چند ماه است پرداخت نشده که در این شرایط اعزام یک 
مربی و یک همراه به این مســابقات که در رشــته غیرالمپیکی کامپوند بود، کفایت می کرد. ســه دوره قبلی جام جهانی تیروکمان در 
کشــورهای تایلند، فرانسه و مراکش بوده که البته ایران در مسابقات مراکش غایب بود و اگر فدراسیون واقعا در تنگنای مالی قرار دارد 
حتی می توانســت تیم کامپوند را به آمریکا اعزام نکند تا اردوها و مسابقات رشته المپیکی ریکرو برای بازیهای ریو به موقع انجام شود.

نتایج کمانداران ایران در جام جهانی آمریکا به ترتیب زیر است: در مرحله مقدماتی این رقابتها، اسماعیل عبادی با 299 امتیاز در بخش 
کامپوند مردان در جایگاه 54 جدول رده بندی مرحله مقدماتی قرار گرفت. مجید قیدی با 298 امتیاز در جایگاه 145 جدول رده بندی 
ایستاد. یاسر عمویی با 297 امتیاز در جایگاه 187 قرار گرفت.امیر کاظم پور با 292 امتیاز رتبه 251 جدول رد ه بندی مرحله مقدماتی 

را به خود اختصاص داد. هیچکدام از کمانداران ایران نتوانستند به دور حذفی مسابقات برسند.

پایان سفر پرحاشیه کمانداران به آمریکا همراه با شکست

ترمز تیم دایی در تبریز کشیده شد

هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال با انجام تقابل حساس 
تیم های تهرانی و اصفهانی به پایان می رسد. 

در پنجمیــن بازی از هفته هجدهم لیــگ برتر فوتبال، روز 
گذشته گسترش فوالد در تبریز میزبان صبای قم بود که در پایان 
توانســت با گل های محمدامین درویشــی در دقیقه 35 و محمد 
ابراهیمــی در دقیقه 90 از روی نقطه پنالتــی، تیم علی دایی را 
شکســت دهد. گسترش فوالد با این برد 25 امتیازی شد و موقتا 
به رده نهم جدول صعود کرد اما ســپاهان که پیشتر در این رده 
قرار داشت می تواند با پیروزی در دیدار فردایش برابر پرسپولیس 
جایگاه خود را پس بگیرد. صبا نیز 28 امتیازی باقی ماند تا فرصت 

حضور در رده سوم جدول را از دست بدهد.
در ادامه دیدارهای هفته هجدهم لیگ برتر امروز، سه دیدار 
حســاس در تهران، مشهد و اصفهان برگزار می شود. در مهم ترین 
بازی امروز پرســپولیس در ورزشگاه آزادی میزبان سپاهان است. 
پرسپولیس پس از شروع ناامید کننده اش در فصل پانزدهم، رفته 
رفته روند رو به رشــدی را طی کرد و خــود را به تیم های باالی 
جدول رســاند. این تیم امروز از شانس رسیدن به راه سوم جدول 
برخوردار اســت اما برای رســیدن به این نقطه عالوه بر پیروزی 
برابر سپاهان به ناکامی  ذوب آهن و سایپا در شکست حریفانشان 
هم نیاز دارد. در ســوی دیگر سپاهان قرار گرفته که روندی کامال 
متفاوت با پرســپولیس طی کرده است. این تیم ابتدا با چند برد 
پیاپی به صدر جدول رســید ولی رفته رفته اختالف های درونی و 
مسائل حاشیه ای کار را به جایی رساند که حسین فرکی نیمکت 
ســپاهان را به استیماچ ســپرد و از اصفهان رفت. طالیی پوشان 
اصفهان امروز در حالی به دیدار پرسپولیس می روند که پنج امتیاز 
از ایــن تیم کمتر دارند و با شکســت میزبان می توانند دو پله در 
جدول صعود کنند و به رده هفتم برســند. این بازی ســاعت 17 

برگزار می شود. 
امروز در اصفهان نیز جدال حســاس تیم هــای ذوب آهن و 
اســتقالل تهران برگزار می شود. استقالل اکنون 34 امتیاز دارد و 
اگــر ذوب آهن را ببرد اختالف خود را با تیم دوم جدول را به عدد 

چهار می رســاند که حاشیه امنی محسوب می شود. اما آبی پوشان 
برای حضور قدرتمندانه در میدان فوالدشــهر با مشکالتی روبه رو 
هستند. خسرو حیدری که نقش زیادی در موفقیت های تیمش در 
نیم فصل نخست داشــت به بازی با ذوب آهن نمی رسد. در نقطه 
مقابل ذوب آهن کامال آماده است که در نخستین بازی نیم فصل 
دوم در خانه به پیروزی بزرگی دســت یابد. سبزهای نصف جهان 
در صورت پیروز شدن در این بازی ضمن قرار گرفتن در رده دوم 
جدول خود را به یک امتیازی صدرنشین می رسانند و خیز بلندی 
به ســمت صدر جدول برمی دارند. این دیدار ساعت 14:30 انجام 
می شود. در آخرین بازی هفته هم پدیده میزبان سایپا است. پدیده 
کــه ابتدای فصل نتایج خوبی گرفت و جزو تیم های باالی جدول 
بود به تدریج افت کــرد و اکنون در نیمه پایین جدول قرار دارد. 
در ســوی دیگر ســایپا با پیروزی در مشهد و در صورت شکست 
ذوب آهن برابر استقالل در دیدار همزمان جای این تیم را در رده 
ســوم می گیرد و با تیم دوم یعنی اســتقالل خوزستان هم امتیاز 
می شود. دیدار دو تیم ساعت 14:30 در ورزشگاه ثامن االئمه )ع( 

مشهد برگزار می شود.

کی روش بامداد پنجشنبه در تهران
ســرمربی تیم ملی بعد از یک استراحت بلند مدت بامداد پنجشنبه به ایران 
بازمی گردد. کارلوس کی روش با توجه به اینکه تیم ملی رقابت های رســمی در 
تقویم نداشــت و فدراسیون هم به خاطر بازی های امید در قطر زیر بار برگزاری 
اردوی آماده ســازی برای شاگردان او نرفت تصمیم گرفت برای درمان و معالجه 
بیماری کهنه اش به پرتغال باز گردد که مرخصی طوالنی مدت او ســرو صدای 

زیادی به راه انداخت.
روایت دایی از پنالتی »عجیب و غریب« 

ســرمربی تیم صبای قم می گوید پنالتی که به نفع گســترش فوالد گرفته 
شــده عجیب و غریب بوده و ســبب شد تا تیمش نتواند ســه امتیاز بازی را به 
دســت  آورد. علی دایی اظهار داشــت: موقعیت های خوبی داشــتیم اما در نیمه 
دوم بهتر کار کردیم و حمالت زیادی را روی دروازه گسترش فوالد داشتیم ولی 
یک پنالتی عجیب و غریب به نفع گســترش فوالد گرفته شد و ما نتوانستیم به 
اهداف مان برســیم و سه امتیاز این بازی را کســب کنیم. وی درباره حضور کم 
تعداد تماشــاگران در این مسابقه گفت: ما مشکالت زیادی در فوتبال مان داریم 
که کمبود تماشاگر یکی از آنهاســت. وقتی زمان بازی را ساعت 2:30 ظهر روز 
دوشــنبه قرار می دهند طبیعی است که تماشاگر زیادی به ورزشگاه نمی آید. ما 
هم در این موضوع مقصر هستیم و اگر فوتبال خوبی ارائه کنیم مطمئنا تماشاگر 

بیشتری به ورزشگاه می آید. 
حقیقی و الحبسی تنها دروازه بان های آسیایی در اروپا 

دروازه بان شــماره یک ایران با امضای قراردادی ســه و نیم ساله به باشگاه 
ماریتیمو پرتغال پیوست. حاال حقیقی در کنار علی الحبسی، تنها دروازه بان های 
قاره کهن هستند که در اروپا حضور دارند. دروازه بان تیم ملی عمان برای ریدینگ 

در لیگ دسته اول انگلیس بازی می کند. 
سرمربی سپاهان: برانکو را خیلی خوب می شناسم

استیماچ سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار سپاهان برابر 
پرســپولیس گفت: ما یک بازی خوب با یک تیم بزرگ داریم. امیدوارم که امروز 
فوتبال خوبی ارائه بدهیم. من، دوستم برانکو ایوانکوویچ را خیلی خوب می شناسم. 
خوشحالم که دوباره او را می بینم. می دانم آخر بازی می توانیم هر دوی مان راضی 

باشیم. باید بگویم آمده ایم اینجا تا بازی را ببریم. 
ملوان به سقوط فکر نمی کند

سرمربی ملوان معتقد است که این تیم پتانسیل ماندن در لیگ برتر را دارد 
و به هیچ وجه به لیگ یک ســقوط نمی کند. استیلی عنوان داشت: به هیچ وجه در 
انزلی حرفی از ســقوط ما نیست! همه مســئوالن و ما داریم کمک می کنیم تا 
بتوانیم نتیجه بگیریم و مردم را خوشحال کنیم تمام فکر و ذکر ما مردم هستند 
و من به ادامه کار ملوان در لیگ، امیدوار هســتم. وی افزود: براساس برنامه ریزی 
که من در نیم فصل داشــتم، می خواستم با بازیکنانم از لحاظ جسمی و تاکتیکی 
کارکنم و شــرایط آن ها را در این تعطیالت بهبود ببخشم. خدا را شکر مشکالت 

مالی هم تا حدودی با تالش همه دوستان برطرف شده است. 
محمدی تست می دهد و به انگلیس می رود 

میــالد محمدی پدیــده جوان راه آهن کــه طبق توافق باشــگاه به جمع 
لژیونرهای ایرانی حاضر در روســیه پیوســت تا نیم فصل دوم را با پیراهن ترک 
گروژنی بازی کند دیروز وارد ایالت چچن شد تا تست های پزشکی مد نظر باشگاه 
روسی را انجام داده و قراردادش را امضا کند. ترک گروژنی به عنوان معروف ترین 
باشــگاه ایالت چچن این بازیکن را با قراردادی سه و نیم ساله به خدمت گرفت 
و در قبال رضایتنامه مبلغی در حدود 350 هزار دالر به حســاب باشگاه راه آهن 
پول واریز کرد که قســط اول این رقم هفته گذشته پرداخت شد تا میالد راهی 
روسیه شود. در صورت موفقیت در تست های پزشکی و امضای قرارداد نهایی این 
بازیکن بالفاصله راهی انگلیس می شــود تا در اردوی آماده سازی زمستانی ترک 
گروژنی خود را به کادر فنی معرفی کرده و همکاری اش را با این تیم آغاز کند.

مکانی در لیست پرسپولیس قرار گرفت 
پندار خمارلو مدیر روابط عمومی باشــگاه پرســپولیس گفت: با رایزنی های 
سرپرست، مســئوالن باشگاه و مساعدت قوه محترم قضاییه و هماهنگی  با کادر 

فنی، کلیه اقدامات الزم در خصوص بازگشت سوشا مکانی انجام شده است. 
گواردیوال سرمربی منچسترسیتی شد 

باشگاه منچسترسیتی دقایقی پیش رسما اعالم کرد که با پپ گواردیوال برای 
جانشینی مانوئل پیگرینی به توافق رسیده است. پیگرینی تابستان گذشته قرارداد 
خود با سیتی را تا سال 2017 تمدید کرده بود با این وجود او دیگر از فصل بعد 
هدایت این تیم را بر عهده نخواهد داشــت.  قرارداد گواردیوال با منچسترسیتی 

سه ساله است.

اخبار کوتاه از فوتبال

نبرد نفس گیر سرخابی های تهران با نمایندگان اصفهان

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

11797128151334. استقالل

2189631981133.  استقالل خوزستان

31786322101230. ذوب آهن

4179351813530. سایپا

5178542518729. پرسپولیس

6187741815328. صبای قم

7186931812627. تراکتورسازی

8186752017325. نفت تهران

9186751613325. گسترش فوالد

10175931614224 . سپاهان

419-11184771216. ملوان

818-12174671725. پدیده

1017-13184591424. فوالد

815-141843111220. سیاه جامگان

913-15182791423. راه آهن

267-16181413935. استقالل اهواز

هندبالیست های ایران برای کسب سهمیه المپیک باید 
در مسابقات انتخابی چهارجانبه با اسپانیا، اسلوونی و سوئد 

دیدار کنند.
تیم  ملی هندبال ایران در مسابقات انتخابی المپیک قاره آسیا 
نایب قهرمان شد و نتوانست سهمیه بگیرد، اما جواز حضور در یک 
تورنمنت انتخابی دیگر را کسب کرد. بر این اساس تیم  ملی هندبال 
ایران باید اردیبهشــت ماه سال 1395 با تیم های اسپانیا، اسلوونی 
و سوئد دیدار کند. دو تیم از این مسابقات سهمیه المپیک 2016 

ریو را کســب می کنند. هنوز میزبان قطعی این ر قا بت ها مشخص 
نیست، ولی مسئوالن فدراسیون هندبال ایران پیش از این از تالش 
برای اخذ میزبانی این مسابقات خبر داده بودند. همچنین لهستان، 
مقدونیه، شــیلی و تونس نیز با هم برای کســب دو سهمیه دیگر 
المپیک ر قا بت می کنند. در آخرین تورنمنت انتخابی المپیک نیز 
چهار تیم دانمارک، کرواسی، نروژ و بحرین به مصاف هم می روند.

پیش از این حضور تیم های برزیل، فرانسه، آرژانتین ، قطر، آلمان 
و مصر در ر قا بت های المپیک هندبال 2016 قطعی شده است.

مصاف هندبال ایران با اسپانیا، اسلوونی و سوئد در راه المپیک

برگزاری مراسم یادبود ۲00 شهید والیبال 
با حضور مسئوالن ورزش 

مراسم یادبود 200 شهید والیبال با حضور وزیر ورزش و جوانان، رئیس 
کمیته ملی المپیک، رئیس سازمان بســیج ورزشکاران و برخی دیگر از 
مسئوالن و اعضای تیم ملی والیبال در مجموعه ورزشی انقالب برگزار شد.
مراسم یادبود 200 شهید والیبالیست ظهر دیروز همزمان با یوم اهلل 12 بهمن 
در مجموعه ورزشــی انقالب تهران برگزار شد. در این مراسم که جمعی از اعضای 
تیم های ملی والیبال پســران و دختران ایران حضور داشــتند، از خانواده 5 شهید 
والیبالیســت تقدیر به عمل آمد. در این مراسم سردار آذرنوش رئیس بسیج ورزش 
کشــور به ایراد سخنرانی پرداخت و با اشــاره به بیانات رهبر انقالب از نقش موثر 
جامعه ورزش کشــور در انقالب، دفاع مقــدس و همچنین دفاع از حرم اهل بیت 
)ع( قدردانی کرد و تقدیم بیش از 5 هزار شــهید از جامعه ورزش کشور را موجب 
افتخار کشــور دانســت. بعد از صحبت های آذرنوش، محمود گودرزی وزیر ورزش 
نیز به بیان ســخنانی پرداخت و با اشاره به جمله معروف امام خمینی )ره( درباره 
اینکه الشــهید ینظر بوجه اهلل خاطرنشان کرد: این جمله امام مقام باالی شهدا را 
نشــان می دهد که می توانند به درک باالیی از مقام الهی برسند و شاید مقام آن ها 

از سال ها عبادت باالتر باشد.
بنا: برخی  از بیرون به کشتی ضربه می زنند

 ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی تاکید کرد: سوریان و نوروزی تا 
مسابقه های کسب سهمیه المپیک که پایان سال جاری برگزار می شود، 
در هیچ تورنمنتی حضور پیدا نمی کنند چرا که نیازی به این کار نیست. 
محمد بنا اظهار داشت: حمید سوریان و امید نوروزی مهم ترین نفراتی بودند 
که می خواســتند با حضور در تورنمنت مجارســتان، به خوبی محک بخورند تا 
خود را برای حضور در رقابت های گزینشی المپیک که پایان اسفند در قزاقستان 
برگزار می شــود، آماده کنند اما وقتی دیدم این دو کشتی گیر در تمرین ها سیر 
صعودی داشته اند و از وضعیت مناسبی برخوردارند نخواستم که به واسطه حضور 
در این تورنمنت، فشــاری به آن ها بابت کاهش وزن وارد شود. وی در پاسخ به 
این ســوال که آیا ســوریان و نوروزی قرار است تا مسابقه های کسب سهمیه به 
تورنمنتی اعزام شوند یا خیر گفت: قرار نیست این دو کشتی گیر تا مسابقه های 
گزینشــی در هیچ تورنمنتی حضور پیدا کنند چرا که احتیاجی به این موضوع 
نیست و آن ها در تمرین ها بسیار خوب و آماده نشان داده اند و باید تمرکز خود 
را بر کسب نتیجه مطلوب در مسابقه های کسب سهمیه المپیک معطوف کنند. 
بنا در پایان خاطرنشــان کرد: برخی از بیرون می خواهند حواشی کشتی فرنگی 
را زیاد کنند تا به این صورت به ما ضربه بزنند اما بدانند که من به دقت بر این 
مســائل اشراف دارم و تمامی این حواشــی را جمع و جور می کنم. آن هایی که 
بیرون هستند و دست به چنین کاری می زنند نمی خواهند ما قدرتمند باشیم و 

بیشتر از خارجی ها از قدرت ما می ترسند. 

5 هزار و 50 واحد مســکن مهر با حضور 
قائم مقام وزیر راه و شهرســازی در مسکن 
مهر طی آیینی در سیستان و بلوچستان به 

بهره برداری رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
در حاشــیه بهره برداری از واحدهای مســکن مهر 
تعاونی کارکنان سیمان سیستان در مهر شهر زاهدان 
به خبرنگار ایرنا گفت: این تعداد واحد مســکونی 
همزمان در شهرهای زاهدان، خاش، سراوان، زابل، 
سوران، مهرســتان و شهر جدید رامشار به صورت 

همزمان افتتاح و به بهر ه برداری رسیده است.
مســعود مالکی اظهار داشت: برای ساخت این 
تعــداد واحدها دو هزار و 520 میلیارد ریال هزینه 
شــده که 50 درصد آن سهم متقاضی و باقیمانده 
نیز از محل تسهیالت مسکن مهر توسط بانک های 
عامل و بانک مســکن در سیســتان و بلوچستان 

پرداخت شده است.
وی ادامه داد: این وام ها با ســود هفت درصدی 
در زاهدان و چهار درصد در سایر شهرهای سیستان 
و بلوچســتان با بازپرداخت 20 ساله به متقاضیان 

مسکن مهر داده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
افزود: ســه هزار و 533 واحد از این تعداد مسکن 
مهر ساخته شده در شهرهای باالی 25 هزار خانوار 

جمعیت بوده که دو هزار و 504 واحد آن در زاهدان، 
148 واحد در خاش، 842 در ســراوان و 39 واحد 

در زابل است.
مالکی ادامه داد: 917 واحد مسکن مهر نیز در 
شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت بوده که توسط 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی در شهرهای میرجاوه، 
ســوران، مهرستان و 600 واحد نیز در شهر جدید 

رامشار ساخته شده است.
وی اظهار داشت: این تعداد واحدهای مسکونی 
در قالب مسکن 99 ســاله، تعاونی ها، انبوه سازان، 
خود مالکی و گروه های ســه خانوار در سیستان و 

بلوچستان ساخته شده است.
وی بیان کرد: با بهره برداری از پنج هزار و 50 
واحد مسکونی در سیستان و بلوچستان با احتساب 
واحدهــای قبلی تاکنون 19 هــزار و 17 واحد در 
سطح استان افتتاح و بهره برداری شده و چهار هزار 
و 370 واحد مسکن مهر نیز باقی مانده که در حال 

ساخت است.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان 
افزود: تا نیمه دوم سال آینده تمامی واحدهای در 
حال ساخت در مسکن مهر استان به اتمام می رسد.

بهره برداری از 1970 واحد مسکن مهر 
در چهارمحال و بختیاری

یکهزار و 150 واحد مســکن مهر در شهرهای 

باالی 25 هزار نفر و 820 واحد در شــهرهای زیر 
25 هزار نفر با حضور قائم مقام وزیر راه و شهرسازی 
در چهارمحــال و بختیاری بهره بــرداری و تحویل 

متقاضیان شد.
بــه گزارش ایرنــا، مدیرکل راه و شهرســازی 
چهارمحال و بختیاری دیروز در آیین نمادین تحویل 
این واحدهای مسکونی در سایت منظریه شهرکرد 
اظهار داشــت: در این استان حدود 22 هزار واحد 

مسکن مهر احداث شده است.
قاسم قاسمی گفت: با بهره برداری از این واحدها 
تاکنون 18 هزار واحد مسکن مهر در استان تکمیل 

و تحویل متقاضیان شده است.
بــه گفته وی، حدود 500 واحد مســکن مهر 
دیگر نیز تا پایان امسال تکمیل و تحویل متقاضیان 

می شود.
قاســمی ادامه داد: در سایت منظریه شهرکرد 
نیز هشــت هزار واحد مســکن مهر احداث شده 

است.
از مجموع واحدهای مسکن مهر در چهارمحال 
و بختیاری نیز شــش هزار و 100 واحد توســط 

تعاونی های مسکن مهر احداث شده است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن 
مهر گفت: تکمیل و پایــان یافتن طرح واحدهای 
باقی مانده مســکن مهر در کشور 56 هزار میلیارد 

ریال اعتبار نیاز دارد.
احمد اصغری مهرآبادی اظهار داشت: هم اینک 
235 هزار واحد مسکن مهر در کشور تکمیل شده 
است، ولی به دلیل نبود امکانات زیرساختی امکان 

تحویل و سکونت در این واحدها فراهم نیست.
به گفته وی، از ابتدای طرح مسکن مهر تاکنون 
270 هزار میلیارد ریال اعتبار برای زیرساخت ها و 

تکمیل واحدها هزینه شده است. 
اصغری مهرآبــادی ادامــه داد: تخصیص پنج 
هزار میلیــارد ریال اعتبار بــرای تکمیل و تامین 
زیرساخت های مسکن مهر در کشور در شهریورماه 
امسال مصوب شد که تاکنون یکهزار میلیارد ریال 

آن پرداخت شده است.
وی افزود: طرح مسکن مهر با برنامه ریزی های 
صورت گرفته تا پایان ســال 95 به اتمام می رسد و 
تمامی دو میلیون و 220 هزار واحد مسکن مهر در 

کشور به متقاضیان واگذار می شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن 
مهر تصریح کرد: تاکنون حدود یک میلیون و 850 
هزار واحد مسکن مهر در یکهزار و 100 شهر کشور 

به اتمام رسیده است.
اصغری مهرآبادی گفت: همزمان با ایام مبارک 
دهه فجر 150 هزار واحد افتتاح و تحویل متقاضیان 

می شود.

5 هزار و 50 واحد مسکن مهر در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید

چندین طرح ارتباطی و فناوری در استان قم 
دیروز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

افتتاح شد.
به گزارش ایرنا، همزمان به نخستین روز از دهه مبارک 
فجر، محمود واعظی با حضور در روستای ملک آباد از توابع 
دهستان قمرود بخش مرکزی قم به صورت نمادین چند 

طرح ارتباطی و فناوری را مورد بهره برداری قرار داد.
این طرح ها با ســرمایه گذاری بالــغ بر 910 میلیارد 

ریال افتتاح شد.
آماده ســازی ارائه اینترنت پهن باند روستایی به 62 

روستا، توسعه پهنای باند دسترسی دیتا اپراتورها در مرکز 
قم به ظرفیت 20 مگابایت و توسعه و تکمیل زیرساخت 
برق در مراکز ارتباطات زیرســاخت قم و ســلفچگان از 

مهم ترین طرح های افتتاح بود.
تعداد این روستاها به 110 مورد افزایش خواهد یافت 
و تمام مناطق شهری و روستایی قم زیر پوشش اینترنت 

پر سرعت قرار خواهد گرفت.
ادامه احداث ناحیه پســتی پردیسان با اعتبار ملی و 
استانی در 617 متر مربع و افتتاح و توسعه طرح های مرتبط 
با اپراتورهای همراه اول و ایرانسل از دیگر طرح هایی بودند 

که با حضور وزیر ارتباطات مورد بهره برداری قرار گرفت.
وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات در این مراســم 
گفت: بیش از 90 درصد روستاهای کشور به تلفن مجهز 
شده اند و اکنون تصمیم گرفته ایم به تمام روستاها اینترنت 

پرسرعت ارائه دهیم.
واعظی ظهر دیروز در دیدار با آیت اهلل عبداهلل جوادی 
آملی که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا انجام شد، 
با تاکید براینکه رســیدگی به روستاها و مناطق محروم 
کشــور از سیاست های محرومیت زدایی وزارت ارتباطات 
است، اظهار کرد: تا پایان نیمه شعبان روستاهای استان 

قم به اینترنت متصل می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشــان کرد: 
روســتاییان اگر محصوالتی دارند می توانند با استفاده از 
بســتر اینترنت به فروش برسانند و امیدواریم با افزایش 
تســهیالت رفت و آمدها را کاهش دهیم؛ مردم روستاها 
نباید احساس کنند که میان خدمات رسانی به آنها و مردم 

شهرها تفاوتی وجود دارد.
وی افزود: کمبود زیرســاخت ارتباطات در استان ها 
وجود ندارد و بخشــی از فعالیت هــا به بخش خصوصی 

واگذار شده.

افتتاح چندین طرح ارتباطی و فناوری در قم

استفاده از دستبند الکترونیک از دیروز در 
کشور آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مرکز 
آمار و اطالعات قــوه قضائیه در قزوین گفت: بعد از 
اجرایی شدن دستبند الکترونیکی )حبس الکترونیکی( 
در تهــران، این طرح در ســایر اســتان ها نیز اجرا 

می شود.
حجت االسالم شهریاری گفت: تاکنون حکم حبس 
الکترونیکی برای 2 مجرم در استان تهران صادر شده 
است. و این احکام ظرف 10 روز آینده اجرایی می شود.

وی افزود: در حبــس الکترونیک متهم تا پایان 
مدت حکم صادر شده، نباید از محدوده ای که قاضی 

تعیین کرده خارج شود.

بگفته رئیس مرکز آمار و اطالعات قوه قضائیه، این 
افراد در اتاق الکترونیکی رصد می شوند و به صورت 
لحظــه ای زیر نظر هســتند. و مقدمات آن از جمله 
طراحی سیســتم ها، اتاق کنترل و نظارت ســازمان 

زندا ن ها انجام شده است.
حجت االسالم شهریاری گفت: این طرح به کاهش 
آمار زندانی ها کمک می کند و چنانچه بنا به تشخیص 
قاضی پرونده، زندان مناسب برخی از زندانیان نباشد، 

مشمول این طرح خواهند بود.
وی ادامــه داد: طرح حبس الکترونیکی نیازمند 
آیین نامه ویژه ای است که پس از ارسال به رئیس  قوه 
قضائیه و تایید آن و طی مراحل آزمایشی در استان 
تهران و سنجش کارایی و رفع نقایص آن، در گستره 

وسیع تری از کشور اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه در قانون جدید مجازات اسالمی 
به قضات اجازه داده شده در برخی مجازات ها بجای 
حبس، حکم مراقبت الکترونیکی را صادر کند، اضافه 
کرد: برای اجرای این طرح دستبندهایی طراحی شده 
تا محدوده تردد فرد خاطی از طریق آن ها لحظه به 
لحظه کنترل شود که این محدوده طبق حکم صادره 
می تواند شــامل خانه، محله، شهر، استان و محدوده 

جغرافیایی تعیین شده باشد.
وی از اجرای طرح ابالغ الکترونیکی پرونده های 

قضایی تا 2 ماه آینده در کشور خبر داد.
وی همچنین از راه انــدازی 200 دفتر خدمات 
الکترونیکی قضایی در کشور با هدف ثبت و پیگیری 

دادخواست مردم تا پایان امسال خبر داد و گفت: بیش 
از 100 دفتــر الکترونیک  قضایی به بخش خصوصی 
واگذار شــده اســت که ثبت دادخواست و مراحل 
ابتدایی ثبــت و ضبط الکترونیکی پرونده ها را انجام 

می دهند.
رئیس مرکز آمــار و اطالعات قوه قضائیه درباره 
دریافت استعالم برای پاسخگویی به داوطلبان حضور 
در مجالس خبرگان و شــورای اسالمی تصریح کرد: 
2 میلیون و 300 هزار اســتعالم در خصوص ویژگی 
اشــخاصی که داوطلب مجلس خبــرگان رهبری و 
شــورای اســالمی بودند از سامانه ســجلی کیفری 
اســتخراج و به دادستانی ارسال شده است تا اظهار 

نظر الزم درباره آن ها صورت گیرد.

از دیروز

استفاده از دستبند الکترونیک در كشور آغاز شد


