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با صدور اطالعیه ای
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حمله تروریستی 

به مسجد کویت را محکوم کرد
سرویس شهرستان ها -

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور اطالعیه ای، حمله 
تروریستی به مسجد امام صادق)ع( در کویت را محکوم کرد.
در ایــن اطالعیه آمده اســت: عملیات انتحاری مســجد امام 
صادق)ع( در کشور کویت که منجر به شهادت و مجروح شدن ده  ها 
نفر از مردم روزه دار در زمان برگزاری نماز جمعه شــد، موجب تاثر و 

تاسف عمیق شد.
در ادامه این اطالعیه آمده اســت: این واقعه همانند دیگر وقایع 
اخیر در جهان اسالم توسط گروه های تکفیری رخ داده که هیچ گونه 
احترامی به مساجد و اماکن دینی و هیچ حرمتی به خون پاک انسان ها 

قائل نبوده و در پی تفرقه و اختالف قومی و قبیله ای هستند.
در این اطالعیه اضافه شده است: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
این حمله تروریستی را به شدت محکوم کرده و از مجامع بین المللی 
به ویــژه دولت کویت می خواهد در قبال این حوادث ســاکت نمانند 
و ضمن شناســایی این گروه های تروریســتی آنها را به اشد مجازات 

برسانند.
در پایان این اطالعیه افزوده شده است: ضمن عرض تسلیت به 
بازماندگان این حادثه خونین، برای شهدا رحمت و غفران الهی و برای 

مجروحین شفای عاجل را از خداوند متعال خواستار است.

سرویس ورزشی-
 آقای اســحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در حاشــیه 
مراســم تقدیر از ورزشــکاران و مدال آوران رشته های کشتی و واترپلو در 
جمع خبرنگاران نکاتی را درباره تیم های اســتقالل و پرسپولیس مطرح 
کرده اســت و ما چون به سرنوشت این دو تیم حساس هستیم و نقش و 
تاثیر آنها را به عنوان سرمایه های ملی در پیشرفت یا پسرفت و درجا زدن 
ورزش باور داریم، در این باره به دو نکته اشاره می کنیم، نکته اول به آن 
بخش از صحبت های ایشان مربوط می شود که می گوید: »تا زمانی که این 
دو باشگاه در اختیار دولت است، با وجود منابع محدود مالی، تالش می کند 

به خوبی و مطابق انتظار هواداران آنها را اداره کند.«
خوانندگان محترم و مخاطبان پروپاقرص ورزش می دانند که سرویس 
ورزشــی کیهان بارها و بارها اعالم و تاکید کرده اســت که بر سر موضوع 
مالکیت دو باشگاه ذکر شده روی بخش دولتی یا بخش خصوصی حساسیت 
و نظر خاصی ندارد، آنچه در وهله اول برای ما مهم اســت این نکته است 
که مالک این دو باشگاه هر کسی و هر تشکیالتی که می خواهد باشد، اما 
آنها- چه دولتی، چه خصوصی- باید این دو تیم را متناسب با شأن و سابقه 
و افتخارات و مهم تر از همه توقعات و انتظارات هواداران میلیونی این دو تیم 
دارای طرفدار در سراسر کشور اداره کنند. یکی از اختالف نظرات ما قبال و 
همیشه با سازمان تربیت بدنی )و بعدا وزارت ورزش( این بود که اگر قصد 
تــداوم مالکیت بر این دو تیم را دارید و می خواهید خودتان آن را اداره و 
مدیریت کنید، پس درست و منطقی آنها را مدیریت کنید، آنها را دستکم 
نگیرید و چون بچه سرراهی با آنها تا نکنید که هر از گاهی آن را به دست 
فردی به نام مدیر بســپارید و آن بنده خدا را دســت خالی و دست بسته 
به مصاف مشکالت عدیده و توقعات هواداران بفرستید و بارها از این شعر 
هم که وصف حال آن مدیران است در مطالب خود استفاده کرده ایم که:

در میان هفــت دریا تخت بنــدم کرده اند
باز می گویند که چابک باش و دامن تر مکن!

حرفی که البته به گوش مســئولی نرسیده یا اگر رسیده، شنوندگان 
نشــنیده گرفته و پنبه در گوش نهادند و... به کار غلط خود ادامه دادند و 
دعوایی که ســرانجام و حاصلی نداشت و... حاال بعد از اینکه فعال ماجرای 
واگذاری دو تیم منتفی شــده است و قرار اســت آنها کماکان به وسیله 
وزارت ورزش مالکیت و مدیریت شوند، از زبان معاون اول رئیس جمهوری 
می شنویم که »با وجود منابع محدود مالی، تالش می شود این دو تیم به 
خوبی و مطابق انتظار هواداران اداره شوند.« خواسته و ناخواسته خوشحال 
می شویم که حداقل مجبور نیستیم دوباره حرف های بی نتیجه گذشته و 
دعواهای بی حاصل همیشه را در این باره با مسئوالن امروز ورزش و دولت 
تکرار کنیم و آنها این نکته بدیهی را دریافته اند که اگر قرار است این دو 
تیــم پرطرفدار را اداره کنند، باید درســت و مطابق انتظار هواداران اداره 

کنند... که امیدواریم در عمل هم این اتفاق رخ دهد.
... و اما نکته بعدی آنجایی اســت که معاون اول رئیس جمهور درباره 
شرط اصلی واگذاری و خصوصی سازی این دو باشگاه می گوید: »باشگاه های 
ورزشی به خصوص دو باشگاه پرطرفدار پایتخت برای دولت مهم هستند اما 
باید مطمئن باشیم این باشگاه ها در اختیار کسانی قرار می گیرند که بیشتر 

به فکر منافع جوانان هستند تا منافع شخصی خودشان.«
ایشــان ســخن خود را این طور کامل می کند که »خصوصی سازی 
وظیفه دولت است اما این مسئله به این معنی نیست که دو باشگاه را به 

هر فردی واگذار کنیم.«
این قســمت از حرف های آقای جهانگیری ما را یاد حرف های رئیس 
بخش خصوصی در پایان مزایده چهارم دو باشــگاه می اندازد که در پاسخ 

به این سوال که چرا مزایده چهارم بی نتیجه ماند، گفت:
- »اهلیت« خریداران اثبات نشد...!

حاال حرف های آقای جهانگیری هم به عنوان یک مقام ارشد دولتی 
نشــان می دهد مسئوالن محترم نه درباره وضع فعلی دو تیم بلکه درباره 
آینده و سرنوشــت آنها نیز دغدغه و حساسیت الزم را دارند و قرار نیست 
این دو تیم را به »هرکس« واگذار نمایند و آنها را هرچه زودتر به اصطالح 
از سر خود واکنند و شرشان را از سر دولت کم کنند! و بعدش هم هرچه 
شــد که شد... خدا بزرگ است!! خالصه مسئوالن در بحث واگذاری فقط 
به »جیب« و دســته چک و حساب بانکی طرف نگاه نمی کنند، برای آنها 

»اهلیت« هم مهم است.
خب، این از دو نکته ای که در صحبت های حاشیه ای آقای جهانگیری 
نظرمان را جلب کرد، اما حیفمان می آید که در فراز آخر این مطلب این نکته 
را هم نیاوریم که امیدواریم بحث »اهلیت« نه فقط درباره این دو تیم بلکه 
در کل ورزش و نــه فقط در کل ورزش که در کل مملکت به صورت یک 
اصل الزم االجرا درآید چرا که قرن ها پیش، حکیم توس خوب سروده است:

چــون ایــن کار آن جویــد و آن کار این
زمیــن سراســر  گــردد  پرآشــوب 

ما چون ورزشی هستیم و سروکارمان با ورزش است  بیشتر روی این 
نکته تاکید می کنیم که بحث اهلیت را در سراسر ورزش- نه فقط درباره 
مالک دو تیم- تسری دهیم و رعایت کنیم. بدون تردید هر جا کار به دست 
»اهلش« باشد و اهل فن و تجربه آن رشته و شاخه، سکاندار امور باشند، 
راه پیشرفت هم هموارتر و آسان تر خواهد شد، ورزش امری تخصصی است 
و چــون با جامعه و جوانان ســروکار دارد، اداره آن ظرافت و مهارت های 
خاص را می طلبد که کار هر کسی نیست و مدیریت خودش را می طلبد.

خیلی از کسانی که باید و انتظار می رود، مسئله ورزش را جدی نگرفته 
و آن را با بازی کودکانه یکی دانســته اند و به همین خاطر روی مدیریت 
آن هم حساســیت خاصی نداشته و آن را حیاط خلوتی برای از خجالت 
درآمدن دوســتان و اقوام متوقع دانسته! و... اما امروز که کار اداره ورزش 
در دســت درس خوانده های ورزش است، این توقع هم طبیعی و بجاست 
که همه بخش ها و فدراســیون ها و اداره ها و تشکیالت ورزش، در اختیار 
مدیران واقعی به ویژه مدیران آشنا با مسائل ریز و درشت ورزش قرار بگیرد.

سرویس ورزشی-
بازی امشــب ایران و لهســتان اوج حساسیت و 
هیجان در لیگ جهانی والیبال اســت زیرا هر دو تیم 
برای صعود به مرحله نهایی این رقابتها نیاز مبرمی به 
برد دارند و با توجه به اینکه لهســتان یک برد بیشتر 
از ایران در کارنامه دارد، تیم ملی کشورمان باید تحت 
هر شرایطی این بازی را برنده شود تا در دو بازی هفته 

پایانی برابر روسیه کار را تمام کند.
تیم های ملی والیبال ایران و لهستان در هفته هفتم لیگ 
جهانی والیبال از ساعت 21 جمعه شب در ورزشگاه 12 هزار 
نفری آزادی تهران به مصاف هم رفتند و ایران موفق شــد در 
یک بازی فشــرده حریف قدرتمند خود را بــا نتیجه 3 بر 2 

شکست دهد.
در ایــن بازی تیم ملــی والیبال ایران با ترکیب ســعید 
معروف، محمد موســوی، شــهرام محمــودی، میالد عبادی 
پور، عادل غالمــی و مهدی میرزاجانپور بازی را آغاز کرد.تیم 
لهستان هم با ترکیب نواکوفسکی، جاکوب زاروسک، بینیک، 
کوبیاک و متیوس میکا به میدان رفت. جعفر علی از بحرین و 
اندرســون کاکادور از برزیل نیز به ترتیب به عنوان داور اول و 
دوم قضاوت این مسابقه را برعهده داشتند. در دیگر بازی گروه 
ایران، جمعه شــب تیم آمریکا موفق شد با نتیجه سه بر صفر 

روسیه را شکست دهد. 
پیروزی برابر لهســتان زمانــی برای تیم ملــی والیبال 
باارزش تر از قبل می شــود که بدانیــم قوانین صعود تیم ها از 
هر گروه دســتخوش تغییراتی شده است. طبق قوانین جدید  
اولویت برای رتبه بندی تیم هــا، تعداد بردهای هر تیم بوده و 

امتیازات کسب شده در اولویت دوم قرار دارد. 

تیم ملی والیبال فقط پیروزی می خواهد

حدیث دشت عشقاوج هیجان و حساسیت در بازی امشب ایران و لهستان

به یاد شهید »محمدرضا امید بیگی«
چیزی عزیز تر از جانم ندارم تا فدای 

اسالم و قرآن كنم 
شهید »محمدرضا امید بیگی« سال 13۴1 در تهران 
دیده به جهان گشــود. با اینکــه صبحها تا بعدازظهر در 
دندانســازی کار می کرد، شبها در مسجد و گاهی تا نماز 
صبح با برادران دیگر عضو بسیج نگهبانی می داد. محمد 
رضا  در تاریخ 61/2/11  جهت شرکت در عملیات بیت 
المقدس مشــتاقانه به جبهه رفت. پس از فتح خرمشهر 

در حالی که خود را آماده می کرد تا برای کمک به برادران فلســطینی به لبنان 
برود در تاریخ 61/۴/23 در کربالی شلمچه )عملیات رمضان( به لقاء اهلل پیوست. 
فرازی از وصیت نامه شهید : خدایا! تو شاهدی که چیزی عزیزتر از جانم ندارم تا 
فدای اســالم و قرآن کنم.  پروردگارا! تو خودت یار و یاور امام امت، خمینی بت 
شکن باش. من مي خواستم به دوستان و خانواده ام چند سفارش کنم. یک این 
که تا خون در رگ دارند پیرو خط امام باشند و مجال به دشمنان اسالم ندهند و 
از شما مي خواهم که پس از شهادتم گریه و شیون نکنید بلکه خوشحال باشید 
زیرا که من پیروز شدم و به آرزوی خود رسیدم. امیدوارم برادران و دوستانم بعد 
از من با پایداری خود مرز و بوم این کشــور اسالمی را از دست دشمنان پلید و 

کافر پاک گردانند.
کواچ:فقط برد می خواستیم

پس از این پیروزی کواچ سرمربی تیم ملی والیبال اظهار 
داشت: خیلی خوشحالم که بازی سختی را بردیم. در رختکن 
به بازیکنان گفتم که درباره نتیجه زیاد فکر نکنید، فقط دنبال 
پیروزی باشــید. بازی مقابل لهســتان، قهرمان جهان، خیلی 
ســخت بود. نباید فکر کنیم که باید شرایط بازی با آمریکا را 
تکرار می کردیم. برای ما مهم پیروزی بود که محقق شــد. در 
لحظات حســاس به بازی برگشتیم. ســت چهارم را 25 -16 
بردیم. این خیلی مهم است که به بازی برگردید و پیروز شوید. 

مــن به تیم لهســتان تبریک می گویم که در این جو ســالن 
این قدر خوب والیبال بازی کرد. 

بازتاب برتری ایران برابر لهستان
برتری ایران برابر لهستان بازتاب بسیاری داشت تا جایی 
که سایت فدراسیون جهانی والیبال در مورد این دیدار نوشت: 
»لهســتانی ها در چهار دیدار اخیر خــود مقابل ایران در لیگ 
جهانی به پیروزی رســیده بودند. آنها در خانه خودی توانسته 
بودند ایران را در دو بازی پیاپی و با نتیجه های سه بر یک و سه 
بر دو شکست دهند. در آن دیدارها بارتوژ کورک برای لهستان 

30 امتیاز کسب کرده بود. در مقابل، ایرانی ها هم ثابت کردند 
چقدر در خانه شان قدرتمند هستند. آنها هفته گذشته نیز در 
دو دیدار پیاپی، آمریکا که قهرمان لیگ جهانی در سال گذشته 

شده بود را نیز با دو نتیجه سه بر صفر شکست دادند.
هیجان در گروه ایران باالتر رفت 

بــا نتایجی که جمعه شــب بدســت آمــد آمریکا جمع 
امتیازاتش را به عدد 20 رســاند و در صدر جدول باقی ماند. 
لهستان با 1۷ امتیاز دوم است و ایران هم با 15 امتیاز در رده 
ســوم قرار دارد. با توجه به اینکه در مســابقات امسال تعداد 
بردهای تیم ها برای صعود به مرحله نهایی مالک اصلی است 
و تعداد امتیازات کســب شده در درجه دوم اهمیت قرار دارد 
بازی های دوم روسیه با آمریکا و ایران مقابل لهستان از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اســت. پیش بینی ها بر این اســت که 
آمریکا امشــب )یکشنبه( دومین برد خود را هم مقابل روسیه 
کســب کند تا با ۸ برد خیال خود را برای صعود تا حد زیادی 
راحت کند اما اگر روســیه دســت به شگفتی بزند و آمریکا را 

شکست دهد معادالت را برای هفته پایانی بر هم خواهد زد.
اما اوج حساسیت و هیجان در بازی امشب ایران و لهستان 
وجود دارد. هر دو تیم برای صعود به مرحله نهایی این رقابتها 
نیاز مبرمی به برد دارند و با توجه به اینکه لهســتان یک برد 
بیشــتر از ایران در کارنامه دارد شاگردان کواچ باید تحت هر 
شرایطی این بازی را برنده شــوند تا در دو بازی هفته پایانی 
برابر روسیه کار را تمام کنند. در صورتی که ایران این دیدار را 
واگذار کند اختالف تعداد بردهای دو تیم ایران و لهســتان به 
عدد 2 می رسد که با در نظر گرفتن میزبانی لهستان از آمریکا 
در هفته پایانی، این تیم با کسب یک برد دو دیدار باقی مانده 

برابر حریف، صعود خود را مسجل خواهد کرد.

در فاصله 147 روز تا آغاز مسابقات و ز نه بر د ار ی قهرمانی جهان حداقل رکورد ورودی و ز نه بر د ار ان اعالم شد.
هیوســتون با همکاری کمیته ملی المپیک و فدراسیون و ز نه بر د ار ی آمریکا میزبان مسابقات جهانی 2015 است. ایاالت 
متحده برای اولین بار طی ۴0 سال گذشته این رقابت ها را برگزار می کند.مسابقات جهانی آمریکا دومین مرحله کسب سهمیه 
المپیک 2016 برزیل اســت و 900 شــرکت کننده از 1۸۸ فدراســیون ملی و از پنج قاره در این رویداد شرکت می کنند.این 
رقابت ها از 29 آبان ماه تا هفتم آذر ماه 139۴ در مرکز همایش جورج براون برگزار می شود.سالن تمرین مسابقات نیز از پنج 
روز قبل از آغاز رقابت ها در دسترس شرکت کنندگان است. کمترین رکورد مجموع ورودی برای هر وزن مردان به این شرح 
اســت:*  دسته 56 کیلوگرم: 21۸ کیلوگرم *دسته 62 کیلوگرم: 2۴0 کیلوگرم * دسته 69 کیلوگرم: 259 کیلوگرم * دسته 
۷۷ کیلوگرم: 2۸2 کیلوگرم *دسته ۸5 کیلوگرم: 2۸۸ کیلوگرم *دسته 9۴ کیلوگرم: 303 کیلوگرم * دسته 105 کیلوگرم: 

31۷ کیلوگرم * دسته 105+ کیلوگرم: 3۴5 کیلوگرم
اضافه شدن دو وزنه بردار به اردوی تیم ملی

خبر دیگر از وزنه برداری اینکه به درخواست سرمربی تیم ملی وزنه برداری کشورمان رسول تقیان و محسن بهرام زاده به 
اردوی تیم ملی وزنه برداری در شــهرکرد اضافه شدند. تیم ملی وزنه برداری ایران روز پنجشنبه گذشته عازم شهرکرد شد و از 

دیروز درسالن تمرینی اختصاصی هیئت وزنه برداری چهارمحال و بختیاری تمرینات خود را شروع کرد.

هیوستون میزبان 900 وزنه بردار در مسابقات جهانی

شروع اردوی ملی پوشان تیرانداز بعد از 10 ماه تعطیلی!
اردوی تیم ملی اهداف پروازی از دیروز با حضور 

فقط 5 تیرانداز و بعد از 10 ماه تعطیلی آغاز شد.
اردوی تیم ملی اهداف پروازی از امروز در سایت تیراندازی 
ورزشگاه آزادی آغاز شد. زمان برگزاری این اردو هفته گذشته 
اعالم شده بود که به دلیل محدودیت در تعداد فشنگ به دیروز 
موکول شد. فدراسیون تیراندازی به دلیل مشکالت مالی فقط 
از 5 بازیکن برای حضور در این اردو دعوت کرده است و تنها 
بازیکنانی که بهترین رکورد را داشته اند در اردوها حضور دارند 
و بســیاری از تیراندازانی که عضو تیم ملی بودند، به این اردو 
دعوت نشدند.آخرین مرحله اردوی تیم ملی اهداف پروازی سال 
گذشته در اواخر شهریور ماه و قبل از بازیهای آسیایی اینچئون 

بوده است. در حالی حدود 10 ماه از برگزاری آخرین اردوی تیم 
ملی اهداف پروازی می گذرد که بسیاری از فرصت های کسب 
سهمیه المپیک ریودوژانیرو از دست رفته است و ملی پوشان 
اهداف پروازی به دلیل مشکالت مالی فدراسیون در چند مسابقه 
کسب سهمیه شرکت نکردند. تیراندازانی که اردیبهشت ماه در 
جام جهانی قبرس حضور داشتند نیز بدون اردو در این رقابت ها 
شرکت کردند و حتی چند تن از ملی پوشان با هزینه شخصی 
در مسابقات شلیک کردند.ملی پوشان اهداف پروازی برای کسب 
سهمیه المپیک در رقابتهای جام جهانی آذربایجان تمرینات 
خود را در یک نوبت صبح پیگیری می کنند. این مســابقات از 

16 تا 25 مرداد در شهر گاباال برگزار می شود.

بازگشت معترضان به اردوی تیم ملی کاراته
کیوان بابان، موسی گنج زاده و سعید فرخی با تصمیم 

فدراسیون به اردوی تیم ملی بازگشتند.
 این ســه ملی پوش هفته گذشــته پیش از برگزاری 
رقابت های انتخابی تیم ملی برای شــرکت در مســابقات 
قهرمانی آســیا در اعتراض به رونــد انتخابی ها از اردوی 
تیم ملی خارج شــدند که نهایتا ً پس از ورود مســئوالن 
فدراسیون به این مسئله و برگزاری جلساتی با معترضین 

قرار است هرسه نفر به اردوی تیم ملی بازگردند.
غالمرضا دباغیان، ســرمربی تیم ملی ضمن تأیید این خبر 
اظهار کرد: با خواهش مسئوالن فدراسیون از کادر فنی و بحث 
و گفت وگوهایی که انجام شد، قرار است تا به این سه ملی پوش 
برای عضویت در تیم ملی فرصتی دوباره داده شود و آنها در کنار 
کســانی که بعد از رقابت های انتخابی به اردوی تیم ملی ملحق 

شده اند برای رسیدن به مسابقات قهرمانی آسیا رقابت کنند.

سرپرست فدراسیون د و و مید ا نی با تاکید بر اینکه 
برنامه هــای د و و مید ا نی برای حضور در المپیک تنظیم 
شده است، گفت: ما تمام کارهای الزم را انجام می دهیم 
و هیچ زمانی از دســت نرفته است. ملی پوشان نگران 
برنامه ها نباشــند، چرا که ما برای اجرای برنامه منتظر 

انتخابات فدراسیون نمی مانیم. 
سید حسن طباطبایی اظهار داشت: بعد از اتمام مسابقات 
جایزه بزرگ تایلند، مهم تر ین برنامه پیش روی تیم  ملی حضور 
در مسابقات کازانف است. تمام برنامه های ما در مسیر کسب 
سهمیه بیشتر برای المپیک صورت می گیرد. باید بر نامه ریزی 
خوبی برای همه مسابقات داشته باشیم تا بتوانیم سهمیه های 
بیشتری برای المپیک به دست بیاوریم. سرپرست فدراسیون 
د و و مید ا نی درباره برگزاری اردوهای برون مرزی برای تیم  ملی 
د و و مید ا نی، گفــت: رایزنی های زیادی برای برگزاری اردوهای 
برون مرزی انجام دادیم و در آینده هم ادامه خواهد داشــت. 
همان طور که گفتم هدفگذاری ما رســیدن به سهمیه بیشتر 
برای المپیک اســت. برای رســیدن به این هدف می خواهیم 

اردوهــای خوبی را برگزار کنیم. چندین کشــور از همه نظر 
مورد ارزیابی قرار گرفتند. روســیه، اوکراین، بالروس، قطر و 
لهســتان از کشورهایی هســتند که برای برگزاری اردو مورد 
نظر فدراسیون هستند. مربیان ماده های مختلف و کادر فنی، 
کشــورها را بررسی می کنند و براساس آن کشور مورد نظر را 

انتخاب می کنیم. 
طباطبایی با تاکید بر اینکــه هیچ نگرانی از نظر اجرایی 
شــدن برنامه ها قبل از برگزاری انتخابات وجود ندارد، تصریح 
کرد: بر نامه ریزی برای مسابقات و المپیک ریو انجام شده است. 
یعنی ما هیچ زمانی را از دســت ندادیم و برای کسب سهمیه 
المپیک شانس داریم. بر نامه ریزی الزم صورت گرفته و رئیس 
آینده فدراسیون هم قطعا برنامه ها را پیگیری می کند و شاید 
اندکــی تغییر در آن انجام بدهد. اولویت اصلی هر شــخصی 
که به عنوان رئیس انتخاب شود کسب سهمیه المپیک است 
و بچه ها نباید از این بابت نگرانی داشــته باشــند، چرا که ما 
منتظر نمی مانیم تا رئیس انتخاب شــود و خودش برنامه ها را 

انجام بدهد. 

اخبار کوتاه از فوتبال
تونی با پسرش به تبریز برگشت

تونی اولیویرا پس از کش و قوس های فراوان، بامداد دیروز برای ادامه همکاری 
با سرخ پوشان تبریز وارد تبریز شد. »آنتونیو اولیویرا«، »جورج تاوارز«، »رودولفو 
لوئیز« دستیاران تونی که فصل گذشته نیز به عنوان مربی در تیم تراکتورسازی 
حضور داشــتند، به همراه وی وارد ایران شــدند.بدین ترتیب با بازگشت تونی 
اولیویرا به تبریز، شایعات مربوط به نیمکت تراکتورسازان پایان یافت.بازگشت 
آنتونیو اولیویرا، پســر سرمربی تراکتورســازی که برخی او را یکی از مسببان 

اتفاقات روز آخر لیگ چهاردهم می دانستند از نکات جالب توجه است.
۳ بازیکن به سپاهان ملحق می شوند

مربی تیم فوتبال ســپاهان گفت: در فصل نقل و انتقاالت با نظر حسین فرکی 
2 یا 3 بازیکن خوب به تیم ســپاهان اضافه خواهند شد.مجید بصیرت با بیان 
اینکه تمرینات تیم زیر نظر حسین فرکی هر روز به طور منظم و منسجم برگزار 
می شود،گفت: تمرینات از شــادابی خاصی برخوردار است و بازیکنان حاضر با 
جدیت به تمرین می پردازند. وی خاطرنشــان کرد: به احتمال قوی روز 19 تیر 
یک اردوی آماده ســازی 10 روزه را در ترکیه برپا می کنیم. این اردو در شــهر 

آنکارا و در کمپ نزدیک به تیم فنر باغچه دایر می شود.
آخرین اخبار از نقل و انتقاالت لیگ برتر 

*رامین رضاییان مدافع فصل گذشــته راه آهن که پیش از این دو بار با حضور 
در باشگاه پر سپولیس مذاکراتی را با مسئوالن این باشگاه انجام داده بود، ظهر 
دیروز با حضور در دفتر طاهری قراردادش را به مدت دو ســال با سرخپوشان 

پایتخت به امضا رساند.
*سایت باشگاه استقالل دیروز رسما اسامی کادر فنی این تیم را اعالم کرد. به 
این ترتیب همکاران پرویز مظلومی در استقالل در بخش مربیان مجید صالح، 
ســیروس دین محمدی و آتیال حجازی ،علی اصغر قربانعلی پور)بدنساز(،حسین 
ترابپور)مربی دروازه بان ها( و منصــور پورحیدری )مدیر فنی(، فرزاد مجیدی، 
محمد نوازی و مهدی ارژنگ نیا )آنالیزور(خواهند بود. تنها پســت سرپرســت 

استقالل باقی مانده که به زودی اعالم می شود.
*ســعید آذری مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن گفت: قاسم حدادی فر که بحث 
جدایی اش از تیم فوتبال ذوب آهن مطرح شده بود، امروز )دیروز(و با حضور در 
باشــگاه قراردادش را به مدت دو فصل دیگر تمدید کرد.همچنین کاوه رضایی 
به مدت یک فصل، هادی محمدی، احســان پهلــوان، مهرداد قنبری به مدت 
دو فصل و دانیال اســماعیلی فر، مهدی مهدی پور، رشید مظاهری، محمدرضا 
عباســی هم به مدت سه فصل دیگر قراردادشان را با این تیم اصفهانی تمدید 

کردند.
رئیس ســازمان لیگ اعالم کرد: در صورت تصویب هیئت رئیسه سازمان لیگ 

ممکن است زمان نقل و انتقاالت تا آغاز لیگ افزایش یابد.

پرسپولیس و استقالل كافی نیست
ورزش را به اهلش بسپارید!

نکته  ورزشی

)اداره کل امور کاال(

آگهی فراخوان 
مناقصه عمومی  94/08
نام سازمان مناقصه گزار: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

برای  راننده  تامین  از  است  عبارت  مرحله ای:  یک  مناقصه  موضوع 
خودروهای سازمانی به میزان 1/۸30/2۴0 ساعت فعالیت برای مدت یکسال 

به شرح اسناد مناقصه.
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ چاپ نوبت اول حداکثر تا ساعت 16:00 روز 

سه شنبه مورخ 9۴/۴/9 می باشد.
محل دریافت اسناد: تهران- خیابان ولی عصر- جنب مسجد بالل- ساختمان 
کمیسیون  دبیرخانه  قراردادها-  و  خرید  امور  چهارم-  طبقه  جام جم  اداری 

مناقصات اداره کل امور کاال.
جاری  به حساب  ریال  مبلغ 200/000  واریز وجه:  نحوه  و  اسناد  قیمت 
6510۷3۸۴ نزد بانک تجارت شعبه ولی عصر)عج(- پارک وی قابل پرداخت 

در کلیه شعب بانک تجارت.
 میزان تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ  ۴/000/000/000 ریال به صورت 

ضمانتنامه بانکی.
ارزیابی کیفی به صورت جداگانه  مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: پاکت 
و پاکات )الف، ب و ج( بایستی به صورت درب بسته درون 1 پاکت الک و 
مهر شده تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 9۴/۴/20 به دبیرخانه کمیسیون 

مناقصات اداره کل امور کاال تسلیم گردد.
محل و تاریخ گشایش پاکت های ارزیابی کیفی: پاکت های ارزیابی کیفی 
و  خرید  امور  مدیر  دفتر  در   9۴/۴/20 مورخ  شنبه  روز   10:00 ساعت  راس 

قراردادها بازگشایی می گردد.
محل و تاریخ گشایش پاکت های الف، ب و ج

بازرگانی  فنی  کمیته  نظر  از  پس  کیفی  ارزیابی  مرحله  در  که  شرکت هایی 
حائز شرایط شده باشند پاکت الف آنها راس ساعت 1۴/00 روز یکشنبه مورخ 
9۴/۴/21 در دفتر معاون محترم برنامه ریزی و منابع مالی سازمان بازگشایی 

خواهد شد. 
- در صورتی که مناقصه  گران تضمین کافی در پاکت الف ارائه نموده باشند پاکات 

ب و ج آنها نیز در همان محل و همان روز بازگشایی خواهد شد.
شرکت کننده می بایستی دارای مجوز صالحیت انجام امور از مراجع ذیصالح باشد.

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 22167479 تماس حاصل 
فرمائید.

نوبت دوم

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

آگهی مناقصه
 )شماره 9۴-۲۰(

1- نام  مناقصه گزار: شــرکت توزیع برق فارس به آدرس شــیراز خیابان 
معدل حدفاصل فلســطین و مالصدرا تلفن ۸0-323193۷۴ تلفن امور تدارکات 

3231۷۸69
2- موضــوع مناقصه: خرید انواع مقره ســوزنی و بشــقابی 20 کیلو ولت از 

تولیدکنندگانی که دارای گواهی تایید صالحیت از شرکت توانیر می باشد.
3- زمان دریافت اســناد مناقصه: در ســاعت اداری )از ســاعت ۷/30 الی 

1۴/30( از تاریخ 94/4/8 لغایت 94/4/13 به مدت 5 روزکاری.
4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد: فیش واریزی به مبلغ 200/000 
ریال واریز به حساب جاری شماره ۷۴۸2۷-0۷۸60 بانک تجارت شعبه فلسطین 

شیراز
5- آدرس محل دریافت اسناد: دسترســی بــه اسناد مناقصه از طریق شبکه 
اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی  www.tavanir.org.ir و شرکت توزیع 

نیروی برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیشنهادها: شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و 
مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق استان فارس - امور تدارکات تلفن 2317869 

7- زمان تحویل اسناد: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 94/4/29
8- محل برگزاری مناقصه: شــرکت توزیع نیروی برق اســتان فارس - طبقه 

اول - دفتر معاونت پشتیبانی
9- زمان بازگشــایی پاکات: پیشــنهادهای واصله ســاعت 10 روز دوشنبه 
مــورخ 94/4/29 با حضور اعضا کمیســیون مناقصه بــاز و قرائت می گردد، به 
پیشــنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر 

در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذکر شــماره مناقصه روی پاکات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در 

جلسه آزاد است.
11- تضمین شــرکت در مناقصه: مبلــغ 160/000/000 ریال که به صورت 
ضمانتنامــه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین شــده در وجه مناقصه گزار 
یا مطالبات بلوکه شــده توســط امور مالی این شرکت می باشــد که بایستی در 
پاکت الف قرار گرفته و همزمان با ســایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد. ضمنا 
تضمین کمتر از مبلغ یاد شــده یا سایر موارد )چک شخصی، وجه نقد و...( قابل 

قبول نمی باشد.
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13- مناقصه در  2 جلسه برگزار می گردد.
1۴- پرداخت هزینه چاپ آگهی در روزنامه، حمل و کسورات قانونی بعهده برنده 

مناقصه می باشد.
15- اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

م الف 8500

شرکت توزیع نیروی  برق 
استان فارس سهامی خاص

رئیس سازمان چای کشور از آغاز پرداخت 
مبلغ 300میلیارد ریال بهای خرید تضمینی برگ 
سبز چای به کشاورزان چایکار استان های گیالن 

و مازندران خبر داد.
محمدولــی روزبهان اظهار کرد: در این مرحله با 
احتساب مبالغ پرداختی قبلی، جمعا حدود ۷0 درصد 
از بهای خرید تضمینی برگ سبز چای  چین بهاره به 

حساب چایکاران پرداخت می شود.
وی ادامــه داد: در مجمــوع ۴3 هزار و 555 تن 
برگ سبز چای بصورت تضمینی از کشاورزان چایکار 

استان های گیالن و مازندران خریداری شده است.
به گفته رئیس سازمان چای؛ از این میزان برگ 
سبز چای خریداری شده، 2۷ هزار و ۸13 تن معادل 
حدود 6۴درصد برگ ســبز درجــه یک و 15 هزار و 
۷۴2 تــن معادل حدود 36 درصد برگ ســبز چای 

درجه دو بوده است.

روزبهان ارزش اقتصادی این میزان برگ سبز چای 
خریداری شده را ۷96 میلیارد و ۷90 میلیون و 21۴ 

هزار و 300 ریال عنوان کرد.
وی افزود: از این مقدار برگ سبز خریداری شده، 
بیش از 9 هزار و ۸00 تن چای خشک تولید می شود.

استان های گیالن و مازندران 32 هزار هکتار باغ 
چای دارند که 90 درصد این باغ ها در گیالن قرار دارند.

تعداد 165 واحد چایسازی در استان های شمالی 
وجود دارد که هم اکنون بیش از 150 واحد چایسازی 
با ســازمان چای قرارداد منعقد کرده و مشغول خرید 
تضمینی برگ سبز چای از کشاورزان چایکار هستند.

دولت در ســال زراعــی جــاری در حمایت از 
کشاورزان چایکار، با افزایش 21 درصدی قیمت خرید 
تضمینی برگ سبز چای نسبت به سال قبل، برگ سبز 
چای درجه یک را 21 هزار و ۸00 ریال و درجه دو را 

12 هزار و یکصد ریال خریداری کرده است.

شــماری از کارگران کارخانه بافت بلوچ 
ایرانشهر از پرداخت نشدن سه ماه حقوق خود 

در سال جاری گالیه کردند.
کارگــران کارخانه بافت بلــوچ در گفت وگو با 
خبرنگار ایرنا افزودند: امسال نه عیدی، نه پاداش و 
نه حقوقی دریافت کرده  اند و برای گذران زندگی با 

مشکالت زیادی رو به رو هستند.
آن ها افزودند: سه ماه است که حقوق نگرفته ایم 
و لیست بیمه  کارگران از دی ماه سال 93 تاکنون به 
تامین اجتماعی ارائه نشده به طوری که دفترچه های 
کارگران تمدیــد یا تعویض نمی شــود. همچنین 
کارگرانی که از دی ماه سال 93 بازنشسته شده اند 

تاکنون هیچ گونه مستمری دریافت نکرده  اند.
یکی از اعضای هیئت مدیره کارخانه که نخواست 
نامش فاش شود گفت: این کارخانه هم اینک حدود 
20 میلیــارد ریال به کارگــران و تامین اجتماعی 

حقوق 3 ماه كارگران كارخانه بافت بلوچ ایرانشهر 
پرداخت نشده است

ائمه جمعه اهل سنت کردستان  از  جمعی 
و سیســتان و بلوچستان حمله تروریستی به 

مسجد امام صادق)ع( کویت را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، ماموســتا 
حسینی امام جمعه موقت سقز با محکوم کردن این 
حادثه تروریستی گفت: کشتار مسلمانان در این ماه 

مبارک به طور قطع مردود و محکوم است.
ماموســتا کریمی رئیس مرکز بــزرگ مریوان 

با وحشــیانه خواندن  این حادثه تروریســتی گفت: 
انجــام چنین حرکتی از هر گروهی غیر قابل قبول و 
مردود است. ماموستا حیدری، امام جمعه بانه نیز با 
بیان اینکه گروه های تکفیری و تروریســتی در میان 
مسلمانان هیچ جایگاهی ندارند، گفت:  کسانی که در 
ماه مبارک رمضان دست به چنین اقدام مذبوحانه ای 

می زنند، دشمن اسالم و مسلمانان هستند.
همچنین امام جمعه مســجد مکی اهل سنت 

زاهدان حمله انتحاری به مسجد امام صادق)ع( کویت 
را با صدور بیانیه ای محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: متاسفانه یک بار دیگر 
افراط گرایی و جهالت افراد تندرو، قربانی گرفت و طی 
یک اقدام تروریستی، تعدادی از برادران شیعی ما در 
کویت به شــهادت رسیدند. تاسف برانگیزتر آنکه این 
اقدام کور در مســجدی که محلی امن برای عبادت 
پروردگار بوده و در شــریعت اسالم از حرمت ویژه ای 

برخوردار است،  انجام گرفت. حمله به اماکن مذهبی، 
باالخص مســاجد از نگاه شریعت اسالم کاری مردود 
بوده و از نظر عرفی و عقلی جنایت بزرگی محســوب 

می شود.
اینجانب این حمله تروریســتی را با شدت تمام 
محکوم می  کنم و برای شــهدای ایــن حادثه، رفیع 
درجات و برای خانواده های آنان صبر و اجر فراوان از 

بارگاه الهی مسئلت دارم.

جمعی از ائمه جمعه اهل سنت حمله تروریستی
 به مسجد امام صادق)ع( کویت را محکوم کردند

کارشناس مسئول اداره بهداشت و بیماری های 
آبزیان اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی از ممنوع 
شــدن مصرف داروی »ماالشیت گرین اگزاالت« در 
مزارع پرورش ماهی به دلیل خطر ســرطان زایی آن 

خبر داد.
علیرضــا آریان در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این 
دارو عمر باالی شــش ماه در بدن ماهی دارد و خطر انتقال 
آن به انسان از طریق ماهیان قزل آال بیشتر است. وی گفت: 
مصرف این داروی قارچ کش برای ماهیانی که به مصرف انسان 
می رسد می تواند باعث جهش سلولی و ایجاد سرطان شود.

این کارشــناس اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی 
افزود: با مصرف کنندگان داروی ماالشــیت گرین اگزاالت 
در مــزارع پرورش ماهی برخورد خواهد شــد و در صورت 
مشــاهده آثاری از مصرف این دارو نسبت به معدوم سازی 

مزرعه نیز اقدام می شود.

وی ادامه داد: ممنوعیت اســتفاده از داروی ماالشیت 
گرین اگزاالت یک تصمیم کشوری است. وی افزود: داروهای 
قارچ کــش ترکیبی همچون ســولفات مس همراه با نمک، 
پراکسید هیدروژن و فرمالین ماده های جایگزین برای ضد 

عفونی مزارع پرورش ماهی توصیه می شود.
کارشناس مسئول اداره بهداشت و بیماری های آبزیان 
اداره کل دامپزشــکی خراســان رضوی گفت: در دو مزرعه 
شــواهد حاکی از مصرف این قارچ کش شناسایی شده که 
خاطیان به مراجع قضایی معرفی شدند و از مصرف و توزیع 

تولیدات آنها جلوگیری شده است.
نابودی 34 هزار قطعه ماهی آلوده به ماده شیمیایی

مدیرکل دامپزشــکی استان قزوین از کشف 3۴ هزار 
قطعه ماهی پرورشی آلوده به ماده شیمیایی ماالشیت گرین 

در شهرستان البرز خبر داد.
بهمــن نقیبــی افزود: مصــرف ماالشــیت گرین در 

آبزی پروری از سال 1991 توسط سازمان های بین المللی غذا 
و دارو ممنوع اعالم شده و در کشور ما نیز استفاده از این ماده 
شیمیایی ممنوع است اما با وجود آن در برخی موارد شاهد 
مصرف این ماده سرطان زا در مزارع پرورش ماهی هستیم.

وی در خصــوص اثرات زیانبار اســتفاده از این ماده 
غیرمجاز اظهار کرد: از این ماده شیمیایی به عنوان موتاژن 
)جهش زا( و کارسینوژن )سرطان زا( یاد می شود که می تواند 
موجــب اختالالتی نظیر شکســتگی و به هم چســبیدن 

کروموزم ها شود.
نقیبی بیان کرد: این ماده شیمیایی پس از نمونه برداری 
و انجام آزمایشــات مربوطه ثابت شــده که پس از تشکیل 
پرونده، فرد متخلف به دلیل انتقال غیرمجاز ماهی و استفاده 
از ماالشــیت گرین جهت بررسی به مراجع قضایی ارجاع و 
تمامی تولید آلوده آن واحد تولیدی با حضور پلیس اطالعات 

و امنیت شهرستان معدوم شد.

ممنوعیت مصرف داروی سرطانزا در مزارع پرورش ماهی

شناور یک هزار تنی لندینگ کرافت ساخت 
کشور در رودخانه کارون به آب انداخته شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از آبادان، مدیرعامل 
شرکت کشتی سازی اروندان در آئین به آب اندازی این 
شــناور گفت: این شناور ۴9/5 متر طول، 13/25 متر 

عرض، 3/۴0 متر ارتفاع و ۴00 تن وزن دارد.
ارسالن غمگین با اشــاره به اینکه برای ساخت 
و تکمیل این شــناور مبلغ 5 میلیارد تومان از محل 
وجوه اداره شده سازمان بنادر و بانک ملت هزینه شده 
است، اظهار کرد: با ساخت و تکمیل این شناور توسط 
متخصصان داخلی کشورمان، مبلغ 1/5 میلیون دالر 

صرفه جویی ارزی انجام شده است.
به گفته وی، این شناور ظرفیت حمل و جابه جایی 

یک هزار تن بار را دارد.
مدیرعامل شــرکت کشتی سازی اروندان تصریح 
کرد: این شناور یک هزار تنی، چهارمین شناوری است 
که طی مدت دو سال گذشته به آب انداخته شده است.

با جرقه ای دچار  آبادان  نفت  پاالیشــگاه 
آتش سوزی شــد، اما ماموران آتش نشانی این 

آتش  را مهار کردند.
به گزارش خبرگزاری ها، مدیرعامل پاالیشگاه نفت 
آبادان گفت: کارگران پنج شــنبه شب مشغول برش 
لوله های انتقال بودند که جرقه ناشی از این برشکاری 

باعث آتش ســوزی ضایعات، بوته ها و خار و خاشاک 
اطراف محل شــد. حبیب اهلل ابوالحسینی اضافه کرد: 
مواد پالســتیکی که در این حادثه آتش گرفت، دود 
زیادی ایجاد کرد اما آتش ســوزی چندان وسیع نبود 
و ماموران آتش نشانی پاالیشگاه نیز با حضور به موقع 
آتش را مهار کردند، ولی خاموش کردن مواد پالستیکی 

کمی زمان بر و سخت بود. وی افزود: این حادثه خسارت 
جانی و مالی در پی نداشت و به طور کامل آتش مهار 
شد. پاالیشگاه آبادان با تولید روزانه 15 میلیون لیتر 
بنزین به طور روزانه 23 درصد کل بنزین و 26 درصد 
بنزین پاالیشــگاهی ایران را تامین کرده و بزرگترین 

پاالیشگاه ایران محسوب می شود.

جرقه ای پاالیشگاه  آبادان را به آتش كشید

شناور یک هزار تنی 
لندینگ كرافت در كارون 

به آب انداخته شد

بدهکار است.
وی افزود: ما تنها از طریق مکاتبه مشکالت را به 
مدیران منتقل می کنیم، کارخانه 190 نفر نیرو دارد 

که با مشکالت معیشتی رو به رو هستند.
معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار 
شهرستان ویژه ایرانشهر نیز با تایید پرداخت نشدن 
حقوق سه ماهه و عیدی کارگران بافت بلوچ گفت: 
با جدیت پیگیر پرداخت حق و حقوق این کارگران 

هستیم.
نبی بخــش داوودی افــزود: مکاتبات زیادی 
به تهران شــده به طوری که اســتاندار سیستان و 
بلوچستان و نماینده مردم ایرانشهر در مجلس نیز 

پیگیر حل این معضل هستند.
 وی بیان کرد: اواخر سال 93 کارخانه بافت بلوچ 
ایرانشهر از لیست واگذاری به سامانه خصوصی سازی 
خارج شده و تحت حمایت دولت قرار گرفته است. 
داوودی اظهار کرد: با پیگیری ها و مکاتبات صورت 
گرفته موضوع پرداخت حقوق کارگران و دفترچه های 

تامین اجتماعی آنان به زودی حل می شود.


