
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم کرد

وجود 70 هزار واحد صنعتی نیمه تمام در کشور

اعزام 11 ملی پوش دوومیدانی به قزاقستان

ورزشی ـ اخبار کشور
صفحه  9

سه شنبه ۳۰ تیر ۱۳9۴ 
۴ شوال۱۴۳6 - شماره ۲۱۱۱۱

اخبار کوتاه از فوتبال

رئیس فدراســیون هندبال می گویــد قطعا در اوایل مهرمــاه تغییراتی در 
فدراســیون خواهیم داشــت. او هم چنین تاکید کرد که پــس از 6 ماه کار اگر 

عملکردش موفق نباشد از این فدراسیون خواهد رفت.
سیدابوالحسن مهدوی درخصوص اختالف نظر با توکلی نایب رئیس بانوان، 
تغییرات در فدراسیون، عملکرد سرمربی جدید تیم ملی و...به اظهارنظر پرداخت 

که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:
* از زمانی که در فدراســیون حضور پیدا کردم، 15 نفر جدید در فدراســیون 
حضور یافتند در واقع شعارم تغییر بود و به همین دلیل در موضوعات ساختاری، 
برنامه هــا و نیروها، تغییراتی را اعمال کردم. هر کســی کــه به کار گرفتم ابتدا 
استعفایشــان را از آنها گرفته و روی میز فدراســیون قرار دادم و ســپس حکم 
مســئولیت آنها را صادر کردم. قرار اســت در این 6 ماه همگی به طور آزمایشی 

فعالیت کنیم و پس از آن درخصوص ماندن یا نماندن افراد اقدام خواهیم کرد.
*هر کســی که در این مدت نتواند فدراســیون را به آن شــکل که می خواهیم 
همراهــی کند در پایان 6 ماه به کار خود پایان می دهد که این موضوع شــامل 
خود من نیز می شــود. اگر در این مدت نتوانم فعالیت خوبی داشته باشم،  قطعا 
در فدراسیون نخواهم ماند. ضمن اینکه قطعا در اوایل مهرماه تغییراتی خواهیم 
داشــت ولی اینکه چه تعداد و چه ســمت هایی خواهند بود هنوز به طور کامل 

مشخص نیست ولی این موضوع و تغییرات افراد قطعا وجود خواهد داشت.
*من هیچ مشــکلی با توکلی ندارم. تنها عنوان کردیم که توقع بیشتری از وی 
داریم زیرا وی به عنوان یک نیروی بین المللی کارآمد که از ایران رفته اســت و 
اتفاقا بســیار موفق نیز بوده است خواستار کار بیشتر و همکاری بهتر بوده ایم و 
شــخص توکلی نیز این موضوع را قبول دارد و باید بگویم هیچ مشــکلی بین ما 

نیست و تنها مشکل ما رسانه هایی هستند که مطالب هیچ را بزرگ می کنند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس خبر داد
افزایش 5۰۰ هزار بشکه ای 

صادرات نفت
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی 
گفت: قرار است 500 هزار بشکه نفت به ظرفیت صادرات 

نفت ایران افزوده شود.
به گــزارش خبرگــزاری  فــارس از کرمــان، محمدرضا 
پورابراهیمی عصر دیروز در نشســت هم اندیشی فعاالن بخش 
صنعت اســتان کرمــان که با حضور معــاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در محل اتاق بازرگانی این استان برگزار شد، افزود: 
با این افزایش تولید، صادرات نفت ایران به بیش از دو میلیون 

بشکه در روز خواهد رسید.
وی تصریح کرد: اگر منابع ناشی از این صادرات برای بودجه 
گذاشته شود، دوباره راه قبلی را می رویم بنابراین باید از درآمد 

نفت برای اقتصاد دانش بنیان بهره برد.
پورابراهیمی اظهار داشت: اقتصاد دانش بنیان باید اولویت 
نخست کشور باشد و به عنوان مبنای تصمیمات برای رویکرد 

اقتصاد مقاومتی قرار داده شود.
وی در پایــان گفت: پارک علم و فناوری اســتان کرمان 
وابســته به دانشگاه است و این خواســته را داریم که پارک از 
دانشــگاه مستقل شود و اجزای آن را بخش خصوصی از جمله 

اتاق بازرگانی تشکیل دهند.
اسامی ۳۳ نام آور و مشاهیر ایرانی

 به ثبت رسیده است
مدیر بخش فرهنگی کمیسیون ملی سازمان علمی، 
فرهنگی و تربیتی ملل متحد) یونســکو( گفت: اسامی 
33 نفر از مشاهیر و نام آوران ایرانی تا کنون به ثبت این 

سازمان جهانی رسیده است.
به گــزارش ایرنا از اراک »عبدالمهدی مســتکین« دیروز 
در جریان ســفر به استان مرکزی و در دیدار با معاون عمرانی 
استانداری اســتان مرکزی افزود: ثبت جهانی اسامی سعدی، 
حافظ، عطار نیشابوری، فردوســی، موالنا جالل الدین محمد 
بلخی، ناصر خسرو قبادیانی، ابوسعید ابوالخیر، سلطان ولد پدر 
موالنا، نجم کبری نوازنده مشهور ساز عود در قرون هشتم و نهم 
و عبدالقادر مراغه ای موســیقیدان و خواننده قرن نهم از جمله 
آنهاست. وی بیان کرد: عبدالعلی بیرجندی منجم قرن هفتم، 
مالصدرا، میرداماد، سید علی همدانی ادیب و عارف قرن هفتم، 
میرزاتقی خان امیرکبیر نخســت وزیر ناصرالدین شــاه قاجار، 
خواجه نصیرالدین طوســی، امام محمد غزالی، فارابی، ابوعلی 
ســینا، خیام نیشابوری و فخرالدین عراقی نیز از دیگر مشاهیر 
ایرانی هستند که تا سال 2015 نام آنها به یونسکو ثبت جهانی 

شده است.
مســتکین ادامــه داد: همچنین براســاس پیگیری های 
کمیســیون ملی یونسکو و همکاری دفتر نمایندگی جمهوری 
اســالمی ایران در یونسکو، نام محمد زکریای رازی فیلسوف و 
پزشک قرن سوم هجری، شیخ محمود شبستری عارف و فقیه 
قرن هشتم و سید مرتضی علم الهدی عالم و فقیه برجسته قرن 
چهارم و برادر ســید رضی گردآورنده نهج البالغه به عنوان سه 
تن دیگر از مشاهیر برجسته کشورمان در سال 2015 در مراحل 
قرار گرفتن در فهرست مشاهیر علم و ادب یونسکو است که در 

نوامبر سال جاری میالدی ) آبان ماه( اعالم می شود.
وی تصریح کرد: به دلیل پراکندگی زادگاه ها و آرامگاه های 
مشاهیر ایرانی هر یک از کشورهای همسایه سعی دارند که این 
بزرگان را به نام خود در یونسکو ثبت کنند تا بتوانند از مزایای 
جذب گردشــگر استفاده کنند اما نمایندگان ایران در سازمان 
یونسکو همه تالش خود را برای جلوگیری از این اقدام همسایگان 

ایران به کار گرفته اند.

قائم مقام وزیر خارجه سوئیس 
به شهدای شلمچه ادای احترام کرد

قائم مقام وزیر خارجه سوئیس در آغاز سفر خود به 
ایران، در زیارتگاه شلمچه حاضر و به شهدای این خطه 

مقدس ادای احترام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمشهر، پیش از ظهر دیروز 
»ایو رســیه« قائم مقام وزیر خارجه کشور سوئیس، سفر خود 
به ایران را با زیارتگاه شــلمچه و ادای احترام به شهدای دوران 

دفاع مقدس آغاز کرد.
»جولیو هاز« سفیر کشور سوئیس و »لورنز فروندر« مسئول 
میز ایران در سوئیس، کارشناس مربوطه و »نورا کرونیگ« رئیس 
دفتر قائم مقام وزارت امور خارجه ســوئیس نیز وی را در این 

سفر همراهی می کردند.
این هیئت سوئیسی در حاشــیه زیارت زیارتگاه شلمچه، 
نشستی را با ولی اهلل حیاتی معاون استاندار خوزستان و فرماندار 
ویژه خرمشــهر و فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران ارشد 
شــهری برگزار کرده که در این نشســت به تبــادل دیدگاه ها 

پرداخته شد.
دفاع مقدس و جنگ تحمیلی، توافق هسته ای و چشم انداز 
روشن ایران پس از این توافقات، از جمله موارد مطرح شده در 

این نشست بود.
همچنین راویان دوران جنگ، با تشریح دوران دفاع مقدس، 
این هیئت را با مقاومت و دالوری مردم ایران و به ویژه عشــایر 

این خطه آشنا کردند.
اعضای بدن جوان اصفهانی 

به ۳ بیمار اهدا شد
سه بیمار نیازمند پیوند عضو با رضایت خانواده بیمار 
مرگ مغزی سیدمهرداد میرآبادی در اصفهان به اهدای 

اعضای وی، فرصتی دوباره برای زندگی یافتند.
به گزارش ایرنا، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دیروز اعالم 
کرد: ســیدمهرداد میرآبادی 23 ســاله بر اثر تصادف در مرکز 
آموزشی درمانی آیت اهلل کاشانی بستری و دچار مرگ مغزی شده 
بود. این بیمار مرگ مغزی پس از دریافت رضایت از خانواده اش 
به مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( انتقال یافت و بعد از انجام 
مراحل مربوط به تایید مرگ مغزی تحت عمل جراحی برداشت 

اعضا قرار گرفت.
یک کلیه وی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( و کلیه 
دوم نامبرده در مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر)ع( 
اصفهــان به دو بیمار پیوند و کبد این جوان نیز برای پیوند به 

بیمارستان نمازی شیراز ارسال شد.
به گفته پزشــکان، اعضای قابل اهــدا از فرد مرگ مغزی 
شامل قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده و کلیه ها و برخی از 
بافت های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان 

و دریچه قلب است.
رهایی کودک از چنگال خرس قهوه ای

پسر 8 ســاله ای که به همراه  پدرش به کوهستان 
رازلیق رفته بود در چنگال خرس خشمگین گرفتار شد 

اما با تالش پدرش از دست خرس رهایی یافت.
به گــزارش خبرگزاری فارس  از ســراب، مردی که برای 
کوهنوردی همراه کودک 8 ســاله  خود بــه ارتفاعات منطقه 
»رازلیق« رفته بود با خرس خشــمگین در این منطقه مواجه 
شد و حین گریز، ناگهان خرس کودک 8 ساله وی را به دندان 
گرفت مرد با مبارزه و تالش نفس گیر توانســت، کودک خود را 
در حالی که دچار خونریزی شده بود از دست خرس نجات دهد. 
سرانجام مرد با کمک افراد حاضر در منطقه که برای کمک آمده 

بودند، توانست خرس را فراری دهد.

رای پرونده راه آهن و پیکان امروز اعالم می شود 
حسینی مدیرروابط عمومی فدراسیون فوتبال  در مورد رای کمیته استیناف 
در مورد پرونده راه آهن و پیکان گفت: رای این پرونده دوشــنبه صادر نمی شود 
و به احتمال فراوان این رای امروز) سه شنبه( اعالم خواهد شد. کمیته استیناف 
پیش از این به دلیل استفاده از موتومبا بازیکن غیرمجاز، رای به سقوط راه آهن و 
حضور پیکان در لیگ برتر داده بود اما با اعتراض راه آهن قرار شد که این پرونده 

مورد رسیدگی ویژه قرار بگیرد.
برنامه دیدارهای تدارکاتی پرسپولیس

تیم فوتبال پرســپولیس که پیش از این قرار بود در سومین بازی این فصل 
خود از سری دیدارهای تدارکاتی، امروز به میدان برود، روز چهارشنبه به مصاف 

قهرمان لیگ ترکمنستان خواهد رفت.
باشگاه های بدهکار حق ثبت قرارداد بازیکنان را ندارند

علیرضا اســدی دبیرکل فدراســیون فوتبال در نامه ای به ســازمان لیگ از 
مسئوالن این سازمان خواســت از ثبت قرارداد بازیکنان باشگاه های بدهکار در 
لیگ های برتر و دسته اول خودداری کنند. در این نامه نام چندین باشگاه دیده 
می شــود که در بین باشــگاه های لیگ برتری نام تیم هایی مثل پرســپولیس و 
اســتقالل، سپاهان و پیکان هم دیده می شود.یداهلل سلیمانی عضو کمیته نقل و 
انتقاالت با تأئید این خبر گفت: قرارداد برخی از باشگاه ها قبل از ارسال این نامه 
ثبت شده بود اما از این پس هیچگونه سرویس و خدماتی به باشگاه های بدهکار 
نخواهیم داد تا آنها تکلیف خود را با فدراسیون فوتبال و آرای صادر شده کمیته 

انضباطی در مورد طلبکاران خود مشخص کنند.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر

*سید ایمان موســوی  مهاجم تیم فوتبال فوالد خوزستان که فصل گذشته در 
ایــن تیم توپ می زد، ظهر دیروز پس از مذاکره با مدیران ســیاه جامگان با عقد 

قراردادی یکساله به سیاه جامگان ابومسلم خراسان پیوست.
*ســرانجام بعد از حرف و حدیث های فراوان در مورد پیوســتن بهنام برزای به 
ختافه اسپانیا این بازیکن دیروز با عقد قراردادی 2 ساله در استقالل ماندنی شد.
*کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبال ایران قرارداد خود را با باشگاه سایپا امضا کرد. 
جواد نکونام کاپیتان تیم ملی ایران که طی روزهای گذشته در مذاکره با بیت اله 
رضایی مدیرعامل باشــگاه سایپا برای پیوستن به جمع نارنجی پوشان به توافق 
رســیده بود، دیروز قراردادش را با سایپا امضا کرد تا در فصل 95-94 با پیراهن 
نارنجی سایپا در لیگ برتر فوتبال کشور به میدان برود.نکونام به زودی با حضور 

در تمرینات سایپا به جمع شاگردان مجید جاللی ملحق خواهد شد.
* ریوالدو باربوزا دسوزا، هافبک29 ســاله و برزیلی مدنظر باشگاه استقالل بعد 
از جلســه دیروز خود با مسئوالن نقل و انتقاالت این تیم، برای پیوستن به جمع 
آبی پوشان به توافق رسید. قرار است این بازیکن در تست پزشکی باشگاه استقالل 

شرکت کند و بعد از تأیید پزشکان به صورت رسمی آبی پوش شود.
* میالد جعفری بازیکن فصل گذشته تیم نفت مسجدسلیمان ،مبین میردورقی 
بازیکن فصل گذشته تیم پرســپولیس، ایگور فرناندو دروازه بان برزیلی ،محسن 
حمیدی مدافع فصل گذشــته پاس همدان و همچنین پرویز کریمی، گلر فصل 
گذشته استقالل خوزستان دیروز به طور رسمی با عقد قراردادهایی یک ساله به 

استقالل اهواز پیوستند.
* باشگاه ملوان با یک هافبک بازیساز اهل پرو وارد مذاکره شده و قرار است این 
بازیکــن را تا قبل از پایان مهلت قانونی فصل نقل و انتقاالت جذب کند.مدیران 
باشگاه ملوان همچنین با فرزاد حاتمی مذاکرات جدی انجام داده اند و این مهاجم 
فصل آینده در انزلی ماندنی خواهد شد.امیر قلعه نویی هم امروز به انزلی می رود 

تا در تمرینات این تیم شرکت کند.
انتخابات فیفا 7 اسفند برگزار می شود

انتخابات ریاست فیفا 7 اسفند 94 برگزار می شود.پس از اتفاقات عجیبی که 
در چند ماه گذشته در فیفا رخ داد و 7 تن از مقامات رسمی فدراسیون بین المللی 
فوتبال به دلیل دســت داشتن در فساد گسترده مالی دستگیر شدند، سپ بالتر 
تحت فشــار زیادی که از سوی رسانه ها و هواداران فوتبال وجود داشت از سمت 
خود اســتعفا کرد.البته او چند روز بعد استعفایش را پس گرفت و بار دیگر ادعا 
کرد تنها فردی که می تواند فوتبال جهان را به سروسامان برساند خودش است و 
گفت حداقل تا زمانی که انتخابات ریاست فیفا برگزار شود، در سمت خود باقی 
خواهد ماند.دیروز فیفا در بیانیه ای اعالم کرد که تاریخ انتخابات ریاست این نهاد 
بین المللی که به دلیل اســتعفای ســپ بالتر از پیش برنامه ریزی شده بود، 26 
فوریه )7 اسفند( خواهد بود.از میشل پالتینی به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی 
این انتخابات نام برده می شود که امیدوار است با حمایت کشورهای اروپایی جای 

بالتر را در مهم ترین کرسی فوتبالی جهان بگیرد.

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
ســازمان لیگ برتر روز گذشــته عالوه بر تمدید 
مهلت نقل و انتقاالت، برنامه دقیق 5 هفته ابتدایی لیگ 
را اعالم کرد تا تیم ها برنامه ریزی دقیق تری برای آغاز 

لیگ پانزدهم داشته باشند.
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه کامل 
هفتــه اول تا پنجم پانزدهمین دوره لیگ برتر فوتبال را اعالم 
کرد. طبق اعالم این کمیته برنامه رقابت های فوق به این شرح 

است: 
 هفته اول

پنجشنبه 8 مردادماه 
*فوالدمبارکه سپاهان-اســتقالل خوزســتان )ســاعت 
19:35 ( *صبای قم - استقالل اهواز)ساعت 19:35( *سایپا 
- گسترش فوالد تبریز)ساعت 19:35 ( *سیاه جامگان مشهد 

- استقالل تهران )ساعت 18:00 (
جمعه 9 مردادماه

*ملــوان بندر انزلــی - ذوب آهــن )ســاعت 18:50 ( 
*تراکتورســازی تبریــز - نفت تهــران )ســاعت 18:00 ( 
*پرســپولیس - پدیــده مشهد)ســاعت 19:35 ( *فــوالد 

خوزستان - راه آهن /پیکان )ساعت 19:35 (
هفته دوم 

پنجشنبه 15 مردادماه
*پدیده خراســان – فوالدخوزستان )ساعت 18 ( *نفت 
تهران – صبای قم )ســاعت 19:30( *استقالل خوزستان – 
پرسپولیس )ساعت 19:30 ( *پیکان/ راه آهن – سایپا )زمان و 

مکان برگزاری بازی متعاقبأ اعالم خواهد شد.(
جمعه 16مردادماه

*گسترش فوالدتبریز–تراکتورسازی تبریز  )ساعت18:30( 
* ذوب آهن اصفهان – فوالدمبارکه ســپاهان اصفهان )ساعت 
19:30 ( *اســتقالل اهواز – ســیاه جامگان مشــهد )ساعت 

سازمان به کمک تیم های لیگ برتری شتافت

حدیث دشت عشقاعالمبرنامه5هفتهابتداییوتمدیدمهلتنقلوانتقاالت

به یاد سردار شهید »موسی رضازاده«

شهیدی که با یک کلمه 4 اسیر گرفت
شهید»موسی رضازاده« سال 1318 در کازرون  چشم  
به جهان گشود. حاج موسي در اولین روزهاي جنگ عازم 
اهواز شــد و با دیگر دوســتان و همرزمان، تیپ المهدي 
را بنیــان نهادند. در عملیات های متعــددی ازجمله فتح 
المبیــن، طریق القدس، محرم، رمضان، خیبر، کربالی  4و 
5، ثامن االئمه و والفجر شرکت کرد و حماسه هایی ماندگار 

از خود به یادگار گذاشــت و در عملیاتهاي متعددي نیز مجروح شد اما نگذاشت 
حتي نزدیکترین افراد خانواده از این امر مطلع شــوند. فرمانده لشــکرالمهدي 
مي گوید: این شهید عزیز ما مظلوم و گمنام بود، در عین اینکه تمام امور لشکر را 
به تنهایي مي چرخاند اما هیچ جا حاضر نبود اسمي از ایشان برده شود. وقتي ما از 
تبلیغات لشکر یک عدد فیلم ایشان را خواستیم اصاًل وجود نداشت. خاطره شهید 
از فتح خرمشهر: ساعتی از آزادسازی خرمشهر می گذشت که وارد خرمشهر شدم. 
روی سکویی نشستم تا خستگی در کنم. لحظه ای بعد 4 نفر دیگر هم کنار من 
نشستند. اسلحه یکی از آنها روی پایم بود و ناراحتم می کرد. گفتم:»برادر اسلحه 
رو بردار. « تا گفتم برادر، هر4 نفر که بر خالف من مسلح بودند، اسلحه ها را جلو 
من انداختند و بلند گفتند: »دخیل یا خمینی!« روایت دوستان در وصف شهید: 
ایشــان روزهاي دوشنبه و پنجشنبه روزه مي گرفتند. من یاد ندارم که نماز شب 
ایشــان ترک شده باشد. حتي در شــب عملیات کربالي 5 در شلمچه زماني که 
عملیات در حال شــروع بود ایشان باالي سنگر رفته بود در نزدیکي هاي خط بر 
روي خود پتو کشــیده بود و مشــغول نماز خواندن بود و از همه مهمتر اینکه با 
زبان روزه به شهادت رسید.  اوسرانجام در اسفندماه سال 1366 با سمت معاونت 
لجستیکی لشکرالمهدی )عج( پس از عمری تالش و مبارزه، در عملیات والفجر 
10 بر اثر استنشاق گازهای سمی به آرزوی دیرینه خویش نائل گردید و شهادت 

را عاشقانه در آغوش کشید.

19:30( *استقالل تهران – ملوان بندر انزلی )ساعت19:30(
هفته سوم

پنجشنبه 22 مردادماه
*ملوان بندر انزلی – اســتقالل اهواز)ســاعت 18:30 ( 
*سیاه جامگان مشــهد – نفت تهران )ساعت 17:45( *فوالد 
مبارکه ســپاهان اصفهان – پرســپولیس )ســاعت 19:25 ( 

*صبای قم – گسترش فوالدتبریز)ساعت 19:25( 
جمعه 23 مردادماه

*فوالدخوزستان – اســتقالل خوزستان )ساعت 19:20 
( *تراکتورســازی تبریز – پیکان/ راه آهن)ســاعت 18:30 ( 
*سایپا – پدیده خراسان )ســاعت 19:25( *استقالل تهران 

– ذوب آهن اصفهان )ساعت 19:20(
هفته چهارم 

چهارشنبه28 مردادماه
*نفت تهران – ملوان بندر انزلی )ساعت 19:15( 

پنجشنبه 29 مرداد 94
*پرســپولیس – ذوب آهــن اصفهان )ســاعت 19:15( 
*فوالدمبارکه ســپاهان – فوالد خوزســتان )ساعت 19:15( 
*اســتقالل خوزستان – سایپا )ســاعت 19:15( *گسترش 

فوالد تبریز – سیاه جامگان مشهد )ساعت 18:30(
جمعه 30 مردادماه

*پدیده خراسان – تراکتورسازی تبریز ) ساعت 17:30 ( 

*پیکان/راه آهن  - صبای قم )زمان و مکان بازی متعاقبأ اعالم 
می شود.( *استقالل اهواز – استقالل تهران )ساعت 19:15(

هفته پنجم 
سه شنبه 3 شهریورماه

*فوالدخوزستان – پرسپولیس )ساعت 19:05( *ملوان 
بندرانزلی – گســترش فوالدتبریز )ساعت 18:15( *سایپا – 

فوالدمبارکه سپاهان اصفهان) ساعت 19:10( 
چهارشنبه 4 شهریورماه

*تراکتورســازی تبریز – استقالل خوزســتان )ســاعت 
18:15( *ذوب آهن اصفهان – استقالل اهواز)ساعت 19:10( 
*ســیاه جامگان مشــهد – پیکان/ راه آ هن )ساعت 17:30( 

*صبای قم – پدیده خراسان )ساعت 19:10(
جمعه 20 شهریورماه

*اســتقالل تهــران – نفت تهران) ســاعت 18:45( . به 
دلیل حضور تیم نفت تهران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آســیا دیدار این تیم با اســتقالل تهران معوقه و در 

تاریخ 20 شهریور 94 برگزار می شود.
تمدید مهلت نقل وانتقاالت

امــا خبر دیگر از لیگ برتر اینکه روز گذشــته ســازمان 
لیگ برای حمایت و همکاری با باشــگاه های لیگ برتر، مهلت 
نقل وانتقاالت را تمدید کرد. طبق اعالم ســازمان لیگ، تیم ها 
می تواننــد تا پایان وقت اداری دوشــنبه هفته آینده مورخ 5 
مرداد مــاه بازیکنان مورد نظر خود را جذب کنند.  همچنین 
آخرین مهلت نقل و انتقاالت بازیکنان نیازمند ITC با توجه به 
اعالم قبلی به سیســتم فیفا TMS ساعت 24 روز پنجشنبه 
اول مردادماه اســت. لیگ برتر پانزدهم قرار اســت از 8 مرداد 
ماه شروع شــود. با توجه به اینکه تیم های ملوان و صبای قم 
اخیرا امیر قلعه نویی و علی دایی را به عنوان ســرمربیان خود 
معرفی کرده اند، این خبر بیش از هر کسی برای این دو مربی 

خوشایند است.

تیم  ملی تنیس ایران باز هم به گروه سه آسیا سقوط کرد تا دور باطل تنیس ایران ادامه داشته باشد.
دو تیم ایران و کویت برای ماندگاری در گروه دو مسابقات دیویس کاپ به مصاف یکدیگر رفتند و پس از سه روز ر قا بت 
در نهایت کویت از پنج بازی در سه دیدار )دو بازی انفرادی و یک بازی دو نفره( به پیروزی رسید تا ایران دوباره به گروه سه 
آسیا سقوط کند. در واقع تنیس ایران در سالهای اخیر در ساختن نفرات جدید ناتوان بوده و وضعیت به گونه ای است که تیم 
ملی هنوز به یک بازیکن که 16 سال پیش هم در دیویس کاپ عضو تیم ملی بوده، محتاج است و بهترین نفر تیم هم بدون 
حضور دائم در تمرینات تیم ملی، از آمریکا سفر می کند. نمی توان انتظار داشت که با این تفکر تنیس ایران بتواند بهتر از این 
نتیجه بگیرد. در این شرایط هم، بازیکنان ترجیح می دهند بیشتر به فکر آموزش تنیس به شاگردان خود و درآمدزایی از این 
طریق باشند. فدراسیون تنیس که همیشه عنوان کرده مشکل مالی ندارد باید به فکر پرورش نیروهای جدید برای تیم ملی 
باشــد و هزینه کردن برای نفراتی که امتحان خود را پس داده اند، چیزی جز هدر دادن بودجه ورزش کشــور و ادامه داشتن 

دور باطل تنیس ایران نیست.

دور باطل تنیس ایران

توافق اولیه فدراسیون شنا با مربی صرب واترپلو
کی ریچ به عنوان گزینه نهایی سرمربیگری تیم ملی 
واترپلو در آستانه ســفر به تهران و برگزاری اردوهای 

آمادگی انتخابی المپیک است.
مسئوالن فدراسیون شنا پیش از این خبر از رایزنی با چند 
گزینــه مطرح خارجی برای هدایت تیم ملــی ایران خبر داده 
بودند. در نهایت کمیته فنی فدراســیون روی الکساندر کی ریچ 
مربی جوان تیم ملی واترپلوی صربســتان به جمع بندی رسید. 

قرار اســت این مربی پس از توافق مالی با یک قرارداد موقت به 
ایران بیاید و پس از تایید کمیته فنی بعد از مسابقات انتخابی 
المپیک هدایت تیم ملی ایران را تا بازی های آســیایی 2018 
برعهده داشــته باشد. این در حالی اســت که محسن رضوانی 
رئیس فدراسیون شنا پیش از این حمید شب انگیز را به عنوان 
ســرمربی تیم ملی زیر 17 ســال و وحید رضایی را به عنوان 

سرمربی تیم ملی واترپلوی زیر 19 سال منصوب کرده بود.

تیم ملی دوومیدانی ایران به قزاقستان اعزام شد.
کاروان اعزامــی تیم ملــی دوومیدانی به جــام کازانف 
قزاقســتان صبح امروز تهران را به مقصــد آلماتی ترک کرد. 
طبق هماهنگی های صورت گرفته اعضای تیم ملی دوومیدانی 
ساعت 6:30 امروز فرودگاه امام خمینی)ره( تهران را به مقصد 
آلماتی قزاقستان ترک کردند. قرار است یازده دوومیدانی کار 

در رقابت هــای بین المللی جام کازانف شــرکت کنند. مهدی 
زمانی، لیال رجبی، احمد فــرود، الناز کمپانی، وحید صدیق، 
کیوان قنبرزاده، رضا قاســمی، محمد حســین ابارقی، حسن 
تفتیان، سجاد هاشمی آهنگری و خلیل ناصری از ورزشکاران 
حاضر در این رقابت هســتند. جام کازانف قزاقستان روزهای 

سوم و چهارم مرداد ماه برگزار خواهد شد.

گفت و گو

نخستین  قهرمانی فرانسه درلیگ جهانی والیبال
تیم والیبال فرانســه به عنوان پدیده لیگ جهانی 
2015 با پیــروزی 3 بر صفر مقابل صربســتان، برای 

نخستین بار قهرمان این دوره از مسابقات شد.
بیســت و چهارمین دوره لیگ جهانی والیبال با قهرمانی 
فرانسه، پدیده این دوره از مسابقات به پایان رسید. فرانسوی ها 
موفق شدند در یک نمایش برتر با نتیجه 3 بر صفر صربستان 
را در دیدار فینال شکســت دهند.  فرانسه به عنوان قهرمان 

دســته دوم مســابقات به دور نهایی صعود کرده بود و پیش 
از ایــن عنوان پدیده این دوره از مســابقات را کســب کرده 
بود.فرانســوی ها پیش از این قهرمانــی در رده 12 رنکینگ 
فدراسیون جهانی قرار داشــتند و کمتر کسی تصور می کرد 
در میــان همه قدرت های برتر والیبال جهان این تیم قهرمان 
شــود. در دیدار رده بندی نیز آمریکا 3 بر صفر و با امتیازهای 
25-22، 25-23 و 25-23 لهستان را شکست داد و سوم شد.

*مســابقات کشتی آلیش مردان قهرمانی آسیا روز پنجشــنبه 15 مردادماه و مسابقات کشتی آلیش زنان قهرمانی آسیا نیز 
روز جمعه 16 مردادماه در ســالن شــهدای هفتم تیر تهران برگزار خواهد شد. تاکنون 9 کشور هند، پاکستان، ترکمنستان، 

قرقیزستان، قزاقستان، بنگالدش، تایلند، تاجیکستان و مغولستان برای حضور در این رقابت ها اعالم آمادگی کرده اند.
* در پی تشکیل جلسه کارگروه کمیته مربیان فدراسیون، اعضای این کمیته مشخص و مشغول به کار شدند. بر 
این اساس محمودپورشرفی، رضا نوری، عباس مرشدی، مهران حاتمی، محمدمهدی ایزدپناه، محمد کسائی پور، 
محسن صادق زاده و مهران شاهین طبع، فرانک طیاری و زیبا عادلی به انتخاب آرای این کارگروه و همچنین حکم 

رسمی ریاست فدراسیون به این سمت منصوب شدند.
*اردوی تیم منتخب کشتی آزاد اعزامی به جام زیلکوفسکی لهستان از روز یکشنبه در محل خانه کشتی شماره یک تهران آغاز 

شد. رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی لهستان روزهای 3 و 4 مردادماه برگزار می شود.
* در صورت تامین هزینه سفر تیراندازان، اردوی هانوفر آلمان انجام می گیرد. تیراندازان ایران که برای ر قا بتهای 

جا م جها نی آذربایجان آماده می شوند قرار بود روز یکشنبه جهت اردویی 13 روزه عازم هانوفر آلمان شوند.

از مهرماه تغییراتی در فدراسیون خواهیم داشت
مهدوی: موفق نباشم از هندبال می روم

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
گفت: برای پرداخــت وام های کم بهره در 

حوزه تکنولوژی آماده همکاری هستیم.
به گزارش ایرنا، ســورنا ســتاری در بازدید 
از بخش هــای مختلــف مجتمع مس شــهید 
باهنــر کرمان افزود: در چرخــه جدید معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری شرکت های 
دانش بنیان بزرگ را داریم و از تمام فعالیت های 
دانشــی در یــک چارچــوب خــاص حمایت 

می کنیم.
وی گفت: از کســی که حقوق بگیر باشــد 

نمی توان انتظار نوآوری داشــت زیرا نوآوری در 
جوانان و شرکت هاست و با این شیوه کامال آماده 

همکاری هستیم.
ستاری با اشاره به لزوم انگیزه دهی به جوانان 
برای فعالیت در شــرکت های دانش بنیان گفت: 
ایــن روش ها در صورتی که به درســتی مطرح 
شــوند آمادگی داریم در جلسات مختلف آنها را 

مرور کنیم.
وی با اشاره به اینکه نوآوری و تحقیقات در 
قالب یک مکانیزم قابل پیگیری است افزود: صنایع 
در هر قراردادی با دانشگاه نباید توقع داشته باشند 

کار تجاری از آن بیرون آید.
ستاری درباره آالیندگی مجتمع مس شهید 
باهنر گفت: در بخش آالیندگی این مجتمع، با 
توسعه شرکت های دانش بنیان همه این مشکالت 

در قالب این شرکت ها رفع می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، معاون 
علمی و فنــاوری رئیس جمهوری در نشســت 
مشــترک اعضای هیئت رئیســه دانشگاه علوم 
پزشــکی و شهید باهنر کرمان گفت: حمایت از 
اساتید سرآمد و افزایش تعامالت بین المللی مد 
نظر است و در مراکز رشد عالقه مندیم و هرچه 

امکانات بخواهید، بــرای تقویت آنها در اختیار 
می گذاریم.

ســتاری خاطرنشــان کرد: دانشــگاه باید 
نســبت به فارغ التحصیالن خود مسئول باشد و 
دانشجویان دو تا پنج سال بعد از فارغ التحصیلی 
در شــرکت های دانش بنیان با حمایت دانشگاه 

فعالیت کنند.
وی عنوان کرد: دانشگاه در اقتصاد دانش بنیان 
بخشی از درآمد و اقتصاد است و می تواند درصدی 
از درآمــد را از فــروش تکنولــوژی و تعامل با 

شرکت ها کسب کند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:

آمادههمکاریبرایپرداختوامدرحوزهتکنولوژیهستیم

وزیر سابق اطالعات گفت:  مردم در طول 
از  انقالب اسالمی هراسی  دوران شکوهمند 
ریزش خواص بــه دل راه نداده اند و نظام به 

حرکت خود با قدرت ادامه می دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس از خمینی شــهر، 
حجت االسالم والمسلمین حیدر مصلحی با اشاره به 
اینکه اسرائیل در طول دوران انقالب اسالمی ایران 
به دنبال شناسایی قوه بنی امیه انقالب اسالمی بوده 
است، اظهار کرد: افرادی اعالم می کنند در شرایط 
کنونی شعار مرگ بر آمریکا کفایت می کند و دنبال 

ایجاد ارتباط با آمریکا هستند که در این میان باید 
تحقیق شود این افراد در حال گذران چه مسیری 
هستند. وی با بیان اینکه مردم ما تحقیق کنند که 
اینگونه افراد داخلی از کجا خط و فرمان می گیرند، 
افزود: این موضع حساسی برای نظام ما است و جای 

سؤال بسیار در این زمینه وجود دارد.
مصلحی بــا بیان اینکه اگــر در آینده تعداد 
بسیاری از بهترین ها و خواص جامعه دچار ریزش 
و لغزش شــدند، مردم نبایــد تعجب کنند، تاکید 
کرد: امروز در انقالب اسالمی، تاریخ در حال تکرار 

شدن است و مردم ما نباید تصور کنند که استکبار 
و  دولت های غربی به دنبال این هســتند که نظام 
ما را در مدت چند روز و چند ماه ساقط و منحرف 
کننــد، بلکه آنها برای ســاقط کردن نظام انقالب 

اسالمی سال ها زمان صرف خواهند کرد.
وی گفت: دشــمنان ما کامال بر این مســئله 
اشــراف دارند که در مدت کوتاه نمی توانند مردم 
را از شــهدا و آرمان هــای امام و انقالب جدا کنند 
و آنها برای رســیدن به اهداف خود طراحی 30 و 

40 ساله دارند.

وزیر سابق اطالعات:

مردم از ریزش خواص در نظام اسالمی وحشتی ندارند

فرماندار گیالنغرب گفت: پس از سه روز 
تعطیلی بمناسبت عید سعید فطر صادرات 
کاال از روز دوشنبه از بازارچه مرزی سومار 

به عراق از سر گرفته شد.
کرم محمدی در گفت وگو با ایرنا افزود: تجار و 
پیله وران ایرانی می توانند با دریافت برگ ترخیص 
کاال به نام مرز سومار از این گذرگاه کاالهای خود 

را به عراق صادر کنند.
وی تصریح کرد: بازارچه مرزی سومار با توجه 
به تعطیلی عید سعید فطر در عراق به مدت 3 روز 
تعطیل بود که در این مدت شاهد توقف مبادالت 

تجاری از این مرز بودیم.
محمــدی ادامه داد: کاالهــای صادراتی از 
بازارچــه مرزی ســومار به اســتان های دیالی، 
واسط و استان های شــرقی عراق و بغداد صادر 

می شود.
بازارچه مرزی سومار 16 فروردین امسال با 
حضور استانداران کرمانشاه و دیاله عراق، معاون 
وزیر کشــور عراق و سفیر ایران در عراق و برخی 
مســئوالن محلی 2 استان به طور رسمی افتتاح 

شد.
بازارچه مرزی سومار با بغداد 155 کیلومتر 
و با کربــال 230 کیلومتر فاصله دارد و در 180 

کیلومتری کرمانشاه واقع شده است.

پس از 3 روز تعطیلی

فعا  لیت
 بازارچه مرزی سومار 

از سر گرفته شد

رئیس کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس از وجود بیــش از 70 هزار واحد 
صنعتی نیمه تمام در کشــور خبر داد و 
نیاز  ایرانی  برای معرفی محصوالت  گفت: 

به برندسازی داریم.
به گزارش خبرگزاری فارس از سبزوار، رضا 
رحمانی با اشاره به وجود بیش از 70 هزار واحد 
صنعتی نیمه تمام در کشور اظهار کرد: برای اتمام 
این پروژه ها به اعتباری بالغ بر 60 هزار میلیارد 
تومان نیاز داریم که اگر طی 3 ســال اعتبار 20 
هزار میلیارد تومــان را به این بخش اختصاص 

دهیم می توانیم این پروژه را به اتمام برسانیم.
وی با بیان اینکه البته آمارهای دقیقی در این 
زمینه نداریم، تصریح کرد: در حال حاضر بیش 

از 78 هزار واحد صنعتی فعال در کشــور وجود 
دارد که از این تعداد 35 هزار واحد صنعتی در 
شهرک های صنعتی سطح کشور استقرار دارند.

رئیس کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اســالمی خاطرنشان کرد: با این وجود 
بیــش از 17 درصد از صنایع در شــهرک های 

صنعتی خوابیده و غیرفعال است.
رحمانی با بیان اینکــه از این تعداد واحد 
فعال در شــهرک های صنعتی تنها 20 درصد 
با ظرفیت 50 درصــد فعالیت می کنند، گفت: 
بخــش مهمی از این واحدها با ظرفیت زیر 50 
درصد فعالیت کرده و یا تعطیل هستند که این 
مســئله برای تولید و اقتصاد یک ضربه بزرگ 

محسوب می شود.

وی بــا بیان اینکه امروز بخــش زیادی از 
این کارخانه ها تجهیز و دارای نیروی کار فعال 
هســتند، اعالم کرد: با وجود اینکه کارگاه ها و 
کارخانه ها با مشکل مهمی به نام نقدینگی دست 
و پنجه نرم می کنند که در این زمینه دولت باید 
هرچه سریع تر نقدینگی را به این واحدهای در 

خطر تزریق کند.
رحمانی برندســازی را به عنــوان یکی از 
مهم ترین معرفه های محصوالت ایرانی معرفی 
کرد و گفت: مســئله برندســازی محصوالت 
کشاورزی و صنعتی یکی از مهم ترین برنامه های 
اقتصادی کشورهای دنیاست که متاسفانه ما در 
ایران از بسیاری از کشورهای فعال در این حوزه 

عقب تر هستیم.

رئیــس کمیته امنیت ملــی مجلس از 
پیگیری های کمیسیون  امنیت ملی برای آزادی 

زندانیان ایرانی خارجی از کشور خبر داد.
محمدرضا محسنی ثانی دیروز در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در سبزوار، با اشاره به پیگیری های 
کمیســیون  امنیت ملی و سیاست  خارجی مجلس 
شــورای اســالمی در زمینــه آزادی زندانیان در 

کشــورهای دیگر اظهار کرد: تعداد زندانیان ایرانی  
در خارج از کشور بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه در کشــورهای آسیای میانه 
و خــاور دور بیش از دیگر کشــورها زندانی داریم، 
تصریح کرد: برای آزادسازی این زندانیان و انتقال 
آنان به ایران نیاز به مبادله توافق نامه هایی بین ایران 
و این کشورها داریم که این مسئله باید توسط دولت 

پیگیری شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اینکه ما در کشورهای حاشیه خلیج فارس 
و ژاپن زندانی داریم، گفت: در حال حاضر پیگیری 
می کنیم تا موافقت نامه ای بین ایران و ژاپن در این 
زمینه رد و بدل شــود تا بتوانیم شــرایطی را برای 

انتقال زندانیان ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعالم 
اینکه کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس به شــدت پیگیر موضــوع آزادی زندانیان 
ایرانی در کشــورهای دیگر است، افزود: چند طرح 
دیگر نیز در این زمینه برای آزادی زندانیان از دیگر 
کشورها در حال بررسی است که امیدواریم بتوانیم 

به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس کمیته امنیت ملی مجلس:

آزادی زندانیان ایرانی خارج از کشور پیگیری می شود


