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اخبار کوتاه از فوتبال

با امضاء طوماری خطاب به مسئوالن استان
جمعی از طالب و مردم قم خواستار 

برخورد با بدحجابی در این شهر شدند
جمعی از طالب و مردم قم با امضاء طوماری خطاب به اســتاندار قم 
خواهان مبارزه جدی با بدحجابی و بی بند و باری و مظاهر فســاد در این 

شهر شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم در این طومار که از ســوی جمعی از 
طالب و نمازگزاران قم تنظیم شــده خطاب به اســتاندار، فرماندهان نیروی 
انتظامی و سپاه پاسداران و دادستان استان قم آمده است: با توجه به هشدارها 
و تذکرات رهبر معظم انقالب و مراجع عظام تقلید مبارزه با مظاهر فســاد و 
بی حجابی و بی بند و باری باید از دستگاه های مسئول و ادارات دولتی به طور 
اکید و جد و فوری شروع و اجرا شود و بدیهی است باالترین مقام هر سازمان 
رســمی و دولتی مسئول عواقب عدم اجرای قانون و متهم اصلی بی مباالتی 
و اباحی  گری و بی توجهی به خواســت رهبــر معظم انقالب و امت حزب اهلل 
خواهد بود. احیا و اجرای طرح مفید امنیت اخالقی که توسط دالوران نیروی 
انتظامی به شکل موثری در حال انجام بوده و آثار مثبت آن به خوبی مشهود 
بود و با توطئه های دست های نفاق پوشیده در لفاف دلسوزی برخی مسئوالن 
اجرایی خود باخته، متوقف یا کمرنگ شد، قاطعانه مورد تقاضای امت حزب اهلل 
و والیتمدار قم است. همچنین همکاری و یاری رسانی نیروی مقاومت بسیج و 
ستاد اجرایی امر به معروف سپاه قم را در این امر مهم خواستاریم. این طومار 
می افزاید: برخورد با زنان بدپوشــش و یا کشف حجاب آن ها در خودروها که 
مروج پوشش غیرشرعی و قبح زدا از عفت عمومی هستند و نیز کارناوال های 
عروســی که قداســت حرم اهل بیت)ع( را مراعات نمی کنند را به طور جد 
از پلیس راهور نیروی انتظامی خواســتار شــده و از صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران مصرانه می خواهیم که دغدغه های رهبر معظم انقالب، مراجع 
عظام تقلید و امت حزب اهلل در مورد جلوگیری از ترویج مظاهر فساد و روابط 
لجام گسیخته و متقابل آن ترویج و گسترش فرهنگ عمومی حجاب و اخالق 

را به طور جدی در دستور کار خود قرار دهد.
در پایان طومار آمده است قوه قضائیه بدون تردید نقش بسیار جدی در 
سستی یا جدیت امر مبارزه با فساد داشته و دارد، حمایت از نیروهای انتظامی 
در برخورد با مظاهر بدحجابی و فســاد اخالقی، برخورد با مراکز قدرتی که 
پنهان یا آشــکار از مفسدان و متظاهران به بدحجابی و بی بندو باری حمایت 
می کننــد، و در نهایت حمایت از ضابطان این حوزه و عوامل امر به معروف و 
نهی از منکر، که در مجلس شورای اسالمی قانونی شده است، مورد تقاضای 

ما از دادستان محترم است.
معاون فرماندار اعالم کرد

توقف فعالیت کوله بری  در قصر شیرین
معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصر شیرین گفت: فعالیت 
کوله بری در مرز رســمی پرویزخان این شهرستان از دیروز تا اطالع 

بعدی متوقف شد.
نعمت اهلل نازپرورده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: فعالیت کوله بری به 
منظور واردات کاالهای خارجی از اقلیم کردستان عراق به کشور طبق بخشنامه 
وزارت کشور در راستای ساماندهی نوع کاال و عوارض کاالهای وارداتی تعطیل 
شده است. وی اظهار کرد: تالش مجموعه فرمانداری و نماینده مردم شهرستان 
در مجلس شورای اسالمی مبنی بر راه اندازی دوباره فعالیت کوله بری در این 
شهرستان در آینده نزدیک است. وی گفت: اکنون رونق شهرستان قصر شیرین 
به فعالیت کوله بری و واردات کاالهای خارجی بستگی دارد چرا که با توقف آن 
بخشی از مردم شهرستان بیکار شده و در نتیجه بازار شهرستان نیز از رونق 
می افتد. معاون فرماندار قصرشــیرین اضافه کرد: از مجموع یک هزار و 500 
تا دو هزار کوله بر در این شهرســتان، یک هزار نفر فعال هستند که با توقف 
فعالیت کوله بری، این افراد نیز بیکار می شوند. نازپرورده همچنین از بیکاری 
200 دستگاه راننده وانت نیسان که حمل کاالهای وارداتی را انجام می دهند 
و همچنین 100 مغازه که به فروش اجناس وارداتی اشتغال دارند نیز با توجه 
به توقف فعالیت کوله بری در قصر شیرین خبر داد. وی با بیان اینکه کوله بران 
در مجموع روزانه 500 تا یک میلیارد ریال کاال از طریق مرز رسمی پرویزخان 
وارد کشــور می کنند، بیان کرد: هر کوله بر فعال در سال گذشته در مجموع 
30 بار به منظور واردکردن اجناس خارجی از اقلیم کردستان عراق از طریق 
مرز رســمی پرویزخان تردد کرد. وی گفت: کوله بران پارسال در مجموع دو 
هزار و 580 میلیارد ریال کاال از طریق فعالیت کوله بری وارد شهرستان مرزی 
قصر شــیرین کردند. معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار قصر شیرین گفت: 
هر کوله بر مجاز به واردات 40 تا 50 میلیون ریال کاال در هر بار تردد اســت 
که برای جابجایی و حمل کاالهای کوله بران نیز در سال گذشته 25 میلیارد 

ریال دستمزد پرداخت شد.

بومی سازی ساخت هیترهای فشار قوی
نیروگاهی در اراک

دانش فنی ســاخت پیش گرمکن یا هیترهای فشار قوی 
نیروگاهی با همت متخصصان کشور در اراک بومی سازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما پیش گرمکن ها از اجزای مهم 
ســیکل تولید انرژی در نیروگاه های حرارتی هســتند که وظیفه آنها 
افزایش دمای آب برای تبدیل انرژي بخار به برق است و هر یک از این 
پیش گرمکن های فشــار قوی دارای 12 متر طول و 50 تن وزن است 
و جنس آنها از آلیاژ کربن اســتیل و فوالدهــای خاص مقاوم در برابر 
زنگ زدگی و خوردگی انتخاب شده است. پیش از این، پیش گرمکن ها 
از کشورهای اروپایی و یا چین تهیه می شد و به دلیل وابستگی فناوری 
به کشــورهای مذکور با کوچکترین خرابی مشکالت جدی در سیکل 
تولید برق به وجود می آمد. به گفته مدیرعامل نیروگاه حرارتی شــازند 
ســاخت 6 دستگاه از این هیترها از ابتدای امسال در اراک کلید خورد 
و زمینــه خودکفایی برای تامین نیاز 40 نیروگاه داخل کشــور به این 

تجهیز تخصصی فراهم شد. 
نادر باستانی گفت: با وارد شدن پیش گرمکن های فشار قوی بومی 
شده در سیستم تولید برق این نیروگاه، در تابستان سال آینده با تضمین 
تولید 120 مگاوات برق در نیروگاه شازند، دغدغه کمبود انرژی الکتریکی 

در شبکه کاهش می یابد.
یک مسئول:

صادرات محصوالت پروتئینی به عراق 
آزاد شد

دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق از رفع ممنوعیت 
صادرات محصوالت پروتئینی به عراق خبر داد.

جهانبخش سنجابی شــیرازی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین 
وضعیــت صادرات محصوالت لبنی و پروتئینی ایران به عراق اظهار کرد: 
وقفه جدی برای صادرات لبنیات به عراق وجود نداشته است و تنها بخشی 
که اخیرا برای صادرات به عراق با مشکالت روبرو شد و حل آن حدود یک 

ماه و نیم زمان برد، مربوط به محصوالت پروتئینی می شود.
وی ادامــه داد: چون مواد پروتئینی و محصوالت لبنی در یک گروه 
تعرفه ای در نظر گرفته می شوند اینگونه به نظر رسید که صادرات لبنیات 
به عراق دچار مشــکل شده اســت اما در حوزه مواد پروتئینی به دنبال 
گزارش آنفلوآنزای مرغی در یکی از استان های شمالی کشور، عراق واردات 
مرغ، تخم مرغ و فرآورده های گوشــتی از ایران را ممنوع اعالم کرد و این 
ممنوعیت تا پنجم آگوست ادامه داشت که خوشبختانه با پیگیری هایی 

که صورت گرفت این مشکل برطرف شد.
ســنجابی افزود: سازمان جهانی بهداشت دام نیز پاک بودن مناطق 

شمالی کشور را از بیماری آنفلوآنزای طیور اعالم کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صادرات محصوالت پروتئینی 
به عراق به حالت عادی بازگشــته اســت، عنوان کرد: از 9 آگوست یعنی 
از حــدود 10 روز پیش فرآیند صادرات محصوالت پروتئینی به عراق به 
وضعیت عادی برگشــته است و خوشبختانه چشم انداز مثبتی با توجه به 

نیازهای درون عراق در این زمینه وجود دارد.
دبیر کل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق عنوان کرد: البته تغییراتی 
با توجه به سخت گیری ها در نقاط صفر مرزی، تغییر اولویت و قدرت خرید 
مردم در زمینه صادرات لبنیات به عراق به وجود آمده است. همچنین با 
توجه به اینکه بخشی از بازار عراق به خرید محصوالت داخلی این کشور 
گرایش پیدا می کند افت مقطعی صادرات به عراق طبیعی است اما با این 
حال و با وجود فضاسازی هایی که رقبای ما به صورت ضد تبلیغات در عراق 
انجام می دهند، خوشــبختانه به جز یک مقطع کوتاه، دچار افت صادرات 

نشدیم و آهنگ صادرات لبنیات به عراق را حفظ کردیم.
سنجابی شیرازی همچنین به آخرین آمارهای صادراتی محصوالت 
لبنی ایران به عراق اشــاره کرد و گفت: سال گذشته حدود 180 میلیون 
دالر صادرات محصوالت لبنی به عراق داشتیم؛ یعنی به طور متوسط ماهانه 
حدود 15 میلیون دالر صادرات لبنیات به عراق صورت گرفته اســت اما 
آخرین آمارها از وضعیت صادرات لبنیات در پنج ماه اول امســال عددی 

حدود 70 میلیون دالر را نشان می دهد.

انتقاد از صحبت های اخیر رئیس سابق فدراسیون فوتبال
اکبر نوجوان رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه ونگهداری اماکن ورزشی در 
واکنــش به صحبت های اخیر محمد دادکان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری 
پنجشنبه شب و انتقاداتش از ورود اعضای سپاه به فوتبال، اظهار داشت: خدمت 
دادکان ارادت دارم اما باید یادآور شوم وقتی در زمان جنگ خیلی از اعضای سپاه 
که اتفاقا ورزشی هم بودند، عشق خود یعنی ورزش را رها کردند و به میدان های 
جنگ رفتند، آقای دادکان در دانشــگاه به تحصیل مشغول بود! آیا من و امثال 
من اشــتباه کردیم که برای دفاع از آب، خاک و ناموس، تمام عرصه ها از جمله 
ورزش را رها کردیم و به جبهه های جنگ رفتیم؟! رئیس اســبق هیئت فوتبال 
باشــگاه نیروی زمینی ادامه داد: آقای دادکان شــاید االن بگوید منظورش تمام 
ســپاهی های حاضر در ورزش نبوده اما ایشان در برنامه پنجشنبه شب همه را با 
یک چوب راند! سوال من از دادکان این است که آیا ساکت به عنوان یک سپاهی 
در فوتبال و سپاهان موفق نبود؟! آقای دادکان مگر قهرمانی پاس با سردار آجورلو 
بدست نیامد؟! آقای اکبرترکان چگونه، آیا در مدیریت کشتی موفق نبود؟ آقای 
داورزنی مدیر موفق فدراسیون والیبال مگر نظامی نیستند؟! همین آقای نوآموز 
که دادکان از وی تعریف می کند مگر نظامی نیســت؟ آقای عزیز محمدی که با 
خود دادکان کار کرده، از سپاهیان حاضر در ورزش است.   رئیس هیئت مدیره 
شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور خاطرنشان کرد: زمانی که دادکان 
برای پرســپولیس بازی می کرد، امثال اســماعیل کوثری در ابومسلم پا به توپ 
بودند. وقتی که جنگ شــد امثال کوثری فوتبال را رها کردند و به جبهه رفتند. 
حاال اگر قرار باشد کوثری در ورزش خدمت کند، آقای دادکان باید بگوید نباید 

یک سپاهی در فوتبال یا ورزش باشد؟!
سپاهان از پادوانی و پریرا غرامت می گیرد

رییس هیئت مدیره سپاهان می گوید صادر نشدن ITC دو بازیکن خارجی 
ســپاهان به مدیر برنامه های آنها ارتباط دارد و اگر مشکل شــان درســت نشود، 
ســپاهان پولی به آن ها پرداخت نمی کند و غرامت هم می گیرد.منوچهر نیکفر 
با اشــاره به اشــتباه صورت گرفته در ثبت قرارداد دو بازیکن خارجی سپاهان، 
لوسیانو پریرا و لئوناردو پادوانی خاطر  نشان کرد: این دو بازیکنان خوبی هستند، 
اما صادر نشــدن ITC آنها مربوط به باشگاه نیست. مدیر برنامه هایی که آنها را 
به باشــگاهمان معرفی کرده اند مسئول حل مشکالت آنها هستند و اگر نتوانند 
این کار را انجام دهند از آنها غرامت می گیریم. روی این دو بازیکن حساب کرده 
بودیم اما با مشکل فعلی از داشتن یک مهاجم و یک مدافع خوب محروم شده ایم.
پرسپولیس به دنبال بخشیده شدن محرومیت بنگر 

سرپرســت تیم پرســپولیس می گوید این باشــگاه خواهان بخشیده شدن 
محرومیت بنگر اســت.محمود خوردبین درباره قضاوت علیرضا فغانی در دیدار 
پرســپولیس مقابل ذوب آهن اظهار کرد:  داور قضاوت عادالنه ای نداشــت. من 
شنیده ام اصفهانیان اعالم کرده با داور بازی برخورد می کند و شاید او را محروم 
کند اما با محرومیت او امتیاز بازی به پرسپولیس داده نمی شود. اگر امتیاز بازی 
را به پرسپولیس می دهند داور را هم محروم  کنند. خوردبین با بیان اینکه باشگاه 
به کارت قرمز بنگر اعتراض کرده است گفت: باشگاه به دنبال این است که کارت 

قرمز بنگر بخشیده شود تا بتوان از او در بازی با فوالد استفاده کنیم.
جاسم کرار به تیم ملی عراق دعوت شد

سرمربی تیم ملی عراق اسامی بازیکنان دعوت شده به تیم ملی را اعالم کرد 
که جاسم کرار بازیکن استقالل یکی از آن هاست.یحیی علوان گفت: 16 بازیکن 
را برای اردوی تیم ملی عراق دعوت کرده ایم تا برای دو مســابقه حساســی که 
در چارچوب مرحله مقدماتی آسیا منتخب جام جهانی مقابل تایوان و تایلند در 
پیش روی داریم به میدان بروند.جاسم کرار به دلیل مسائل انضباطی به تیم ملی 
عراق برای جام ملت های آســیا دعوت نشده بود اما این بار سرمربی جدید عراق 

او را دعوت کرده است.
دعوت دوباره از محسن قهرمانی به کمیته اخالق

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال رسیدگی به ادعای رئیس پیشین فدراسیون 
فوتبال را آغاز کرد.پس از اظهار نظر محمد دادکان در برنامه زنده تلویزیونی مبنی 
بر اینکه داور محروم به او گفته یکی از دست اندرکاران فدراسیون خواسته نتیجه 
بازی را دربیاورد، کمیته اخالق بررسی این موضوع را در دستور کار خود قرار داد. 
آبانگاه عضو کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در این باره گفت: رسیدگی به ادعای 
دادکان را آغاز کرده ایم و در همین رابطه مســئوالن درگیر با این موضوع به ویژه 
مسئوالن کمیته و دپارتمان داوری وقت را فرا می خوانیم. از محسن قهرمانی نیز 
دعوت خواهیم کرد تا در این باره صحبت کند.وی افزود: اگر این موضوع صحت 
داشــته باشد با فرد یا افرادی که چنین دستوری را داده باشند به شدت برخورد 

می کنیم. از نظر کمیته اخالق چنین پرونده هایی هیچگاه مختومه نیست.

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
انتقادات اخیر از داوری های مســابقات لیگ برتر 
سبب شــد که مدیران فدراســیون فوتبال در وزارت 
ورزش و جوانان حاضر شوند و پاسخگوی عملکردشان 

باشند. 
این روزها جامعه داوری فوتبال زیر تیغ تیز انتقادات است، 
از وزیــر ورزش و جوانان گرفته تا تماشــاگران فوتبال. همین 
چند روز قبل و پس از بازی تیم های ســپاهان و پرسپولیس 
بود که گودرزی وزیــر ورزش و جوانان در مصاحبه ای عنوان 
داشت: » در خصوص نحوه داوری دیدارهای تیم های استقالل، 
پرســپولیس و چند تیم شهرســتانی اعتراضاتی داشتیم که 
توسط کارشناسان در دست بررسی است. موضوع تبانی داوری 
برای ما بســیار مهم است و کارشناسان به صورت جدی آن را 
بررسی می کنند و اگر مشخص شود جفایی در حق این تیم ها 

شده، قطعاً با خاطیان برخورد خواهد شد.«
این روند ادامه داشــت تا اینکه پــس از بازی های هفته 
چهــارم و اتفاقات دیدار پرســپولیس و ذوب آهن بر شــدت 
انتقادات افزوده شــد.  اعتراض های فراوان مدیران، مربیان و 
بازیکنان پرسپولیس کافی بود تا روز گذشته مدیران بلندپایه 
فدراســیون فوتبال در وزارت ورزش و جوانان حاضر شــوند و 

توضیحاتی را در خصوص اتفاقات اخیر داوری ارایه کنند.
علی کفاشــیان، علیرضا اســدی رئیس و دبیر به همراه 
مســعود عنایت مســئول دپارتمان داوری سه مدیر بلند پایه 
فدراســیون فوتبال بودنــد که روز گذشــته در دفتر نصراهلل 
سجادی حضور یافتند تا پاسخگوی اتفاقات اخیر داوری باشند.
در پایان این جلسه علی کفاشیان در جمع خبرنگاران حاضر 
شد و گفت: در نشستی که با سید نصر اهلل سجادی معاون توسعه 
ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان داشتیم، داوریها 

کفاشیان:نتایج بررسی ها به زودی اعالم می شود

حدیث دشت عشقورود وزارت ورزش به پرونده داوری های فوتبال

به یاد سرتیپ خلبان شهید »علی اکبر شیرودی«
تنها نظامی ای كه رهبری در نماز به او اقتدا كرد

شهید »علی اکبر شــیرودی« دی  ماه 1334 در 
شهرســتان تنکابن دیده به جهان گشــود.  پس از 3 
ســال خدمت در ارتش به کرمانشاه رفت و با خلبان 
احمد کشوری آشنا شــد. عاشق انقالب و والیت بود 
و همواره ســعی می کرد پیوند مستحکم بین ارتش و 
روحانیت برقرار کند و در این راســتا از هیچ تالشی 

فروگذار نمی کرد. شیرودی عاشق پرواز بود، او برای پیروزی و نبرد علیه دشمن 
زمان را نمی شناخت و شبانه روز برای پیشبرد اهداف جنگی تالش می کرد.

ســرتیپ امیر طاعتی از همرزمان شــهید نقل می کند که شــهادت شهید 
»شــیرودی« یک روندی داشــت و این روند از شهادت شهید »کشوری« شروع 
شد. وقتی که شهید کشــوری پیکرش سوخت و شهید شد، ما به همراه شهید 
شــیرودی به آنجا رفتیم. او در کنار پیکر سوخته شهید کشوری می گفت: »من 
بدون تو چگونه زندگی کنم، چرا مرا تنها گذاشتی، تو مرشد و الگوی من بودی.«
از همان زمان بود که وی  شــروع به شهید شــدن کرد. در واقع او همیشه 
آماده شهادت بود و به گونه ای عملیات می کرد که همه از او می ترسیدند. خلبان 
تیز پرواز آســمان ایران ساعتی از جنگ فاصله نگرفت و چنان جنگید که دکتر 
مصطفی چمران او را »ستاره درخشان جنگ کردستان« نامید و تیمسار ولی اهلل 

فالحی او را »ناجی غرب و فاتح گردنه ها« خواند.
مقام معظم رهبری در مورد او می گوید: »او تنها نظامی ای بود که در نماز به 
او اقتدا کردم.« در واقع شهید شیرودی یک عارف وارسته بود و همواره می گفت: 

»من و همرزمانم برای اسالم می جنگیم نه چیز دیگر«.
او با بیش از 2500 ساعت باالترین ساعت پرواز در جنگ را در جهان داشت 
و با بیش از 40 بار ســانحه و بیش از 300 مورد اصابت گلوله بر هلیکوپترش باز 

هم سرسختانه جنگید.
او ســرانجام در آخرین پــرواز خود در  8 اردبیهشــت 1360در بازي دراز، 
هنگامي که عراق لشــکر 250 تانک و پشــتیباني توپخانه و خمپاره انداز و چند 
فروند جنگنده روسي و فرانســوي را براي بازپس گیري ذهاب گسیل داشت به 
مقابله با آنان پرداخت و پس از انهدام چندین تانک، از پشــت ســر مورد اصابت 

گلوله هاي تانک قرار گرفت و به شهادت رسید.

و مسائل مختلف لیگ برتر فوتبال بحث و بررسی شد.  قرار است 
در مــورد موضوع داوری درلیــگ برترفوتبال، با رئیس دپارتمان 
داوری نشســتی برگزار کنیم و پس از برگزاری نشســت نتایج 

بررسی ها را در این باره اعالم کنیم.
داوران با کمترین امکانات سوت می زنند

پس از کفاشیان، اصفهانیان رئیس کمیته داوری نیز گفت: 
ما هم قبول داریم که داوران در این هفته ها اشتباه داشته اند، 
اما نبایــد همه تقصیر ها را گردن آنان انداخــت. ما از داوران 
انتظار بهترین عملکرد را داریم اما به خوبی می دانیم اشــتباه 

جزئی از داوری است. 
وی ادامــه داد: دربــازی پرســپولیس و ذوب آهن خود 

پرسپولیســی ها چقدر موقعیت مناســب خراب کردند،آیا از 
خودشان هم به خاطر اشتباهاتی که داشتند سوال می کنند. ما 
برای داوران خود بهترین کالس ها را برگزار کردیم و تست های 
زیادی هم برگزار کردیم اما نمی توانیم جلوی اشتباهات داوران 

را در زمین مسابقه بگیریم. 
وی اظهارکرد: در باشگاه ها بازیکنان امکانات فراوانی دارند 
اما آنها باید درک کنند که داوران با کمترین امکانات در زمین 
مسابقه ســوت می زنند و حتی پول های خود را هم به شکل 

مناسبی دریافت می کنند.
اصفهانیان درخصوص برگزاری کالس درمیان فصل برای 
کاهش اشــتباهات داوران، خاطرنشــان کرد: قطعا ما درطول 

فصل هــم برنامه های خاصی برای داوران خواهیم داشــت و 
تمامی اشتباهات را به آنها گوشزد می کنیم.

جنگ قدرت کمیته و دپارتمان داوری
واقعیت این اســت کــه در 14 دوره ای کــه از لیگ برتر 
گذشــته، هر ســال انتقاداتی به داوری ها وجود داشته و این 
انتقادها هر سال که می گذرد، بیشتر می شود. در همین دوره 
لیگ برتر، نســبت به لیگ های گذشته، انتقادها خیلی زودتر 
شروع شده اســت. اگر در لیگ های گذشته، انتقادهای تند از 
داوری های لیگ در میانه های لیگ شــروع می شد، این فصل 

انتقادهای شدید از همین هفته چهارم شروع شده است.
پرسپولیسی ها هفته ســوم هم پس از بازی با سپاهان از 
داوری بازی خود انتقاد کرده بودند اما آن انتقادها را خیلی ها 
جدی نگرفتنــد. با این حال در هفته چهــارم هم این تیم با 
حاشــیه های داوری مواجه شد و این بار قضاوت فغانی طوری 
بود که حتی فریــدون اصفهانیان رئیس کمیتــه داوران هم 
مدعی شد قضاوت او اشــتباه بوده است. به فاصله یک روز از 
قضاوت اشتباه فغانی در بازی پرســپولیس - ذوب آهن، داور 
بازی استقالل اهواز - اســتقالل تهران هم سوت هایی زد که 

جنجالی بود.
اما چه شده که فوتبال ایران به اینجا رسیده؟ وقتی رئیس 
فدراســیون، فوتبال را کامال رها می کند و داوران 4 سال تمام 
اســیر دعواهای داخلی و جنگ قدرت بیــن افراد مختلف در 
فدراسیون می شوند، نباید عجیب باشد که چنین سرنوشتی در 
انتظار داوری فوتبال ایران باشد. سال هاست که کمیته داوران 
و دپارتمان داوری در حال جنگ با یکدیگر هستند تا هر کدام 
بتوانند قدرت بیشتری به دست بیاورند و در این میان به تنها 
چیزی که توجه نشده، شرایط داورانی است که اگر یک سوت 
اشتباه بزنند، انتقادات بسیاری به سمت آنها سرازیر می شود. 

با برگزاری رقابت انتخابی در سنگین وزن، ترکیب تیمهای ملی کشتی فرنگی و آزاد برای حضور در مسابقات 
جهانی الس وگاس مشخص شد.

رقابت های کشــتی قهرمانی بزرگساالن جهان و گزینشی المپیک 2016 از تاریخ 16 الی 21شهریور در الس وگاس آمریکا 
برگزار می شــود و تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی ایران نیز با برگزاری اردوهای پرفشار و سنگین زیر نظر کادر فنی، خود را 
برای حضور موفق در این رقابت بزرگ آماده می کنند. در حالی که قرار است ترکیب نهایی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور 
در مسابقات جهانی 2015 آمریکا بعد از ظهر دیروز و پس از جلسه شورای فنی کشتی فرنگی به صورت رسمی اعالم شود، اما 
احتمال این که کدام نفرات قرار است در اوزان هشت گانه تیم ملی به این رقابت ها اعزام شوند کار خیلی سختی نیست و با توجه 

به فهرست نفرات دعوت شده به اردو، ترکیب نفرات اعزامی به مسابقات جهانی را می توان مشخص شده دانست.
ترکیب تیم ملی کشــتی فرنگی:  *وزن 59 کیلوگرم: حمید سوریان*وزن 66 کیلوگرم: مهدی زیدوند*وزن 71 کیلوگرم: 
افشین بیابانگرد*وزن 75 کیلوگرم: سعید عبدولی*وزن80 کیلوگرم: یوسف قادریان*وزن 85 کیلوگرم: حبیب اهلل اخالقی*وزن98 

کیلوگرم: قاسم رضایی*وزن 130 کیلوگرم: مهدی علیاری
ترکیــب تیم ملی کشــتی آزاد: *57کیلوگرم : حســن رحیمی*61 کیلوگرم: بهنام احســان پور*65 کیلوگرم: ســید احمد 
محمدی*70 کیلوگرم: حســن یزدانی*74 کیلوگرم: علیرضا قاســمی*86 کیلوگرم: علیرضا کریمی*97 کیلوگرم: عباس طحان 
)محمدحسین محمدیان گزینه دیگر این وزن است که شورای فنی بین او و طحان تردید داشته است.(*125 کیلوگرم: پرویز هادی

ترکیب تیم های ملی کشتی برای مسابقات جهانی آمریکا

تیم ملی یک نفره جودو در مسابقات جهانی!
فدراسیون جودو تنها یک ملی پوش را برای حضور 
در مسابقات قهرمانی جهان به قزاقستان اعزام می کند.

فدراسیون جودو در نظر داشــت تیم ملی را با محوریت 
جوانگرایی راهی رقابتهای قهرمانی جهان کند که با توجه به 
شرایطی که شورای برون مرزی برای اعزام تنها سه جودوکار 
به ایــن دوره از رقابتهــا در نظر گرفت و همچنین شــرایط 
مالی فدراســیون، تنها سعید مالیی که در تالش برای کسب 

ســهمیه المپیک اســت به همراه مجید زارعیان در این دوره 
از مســابقات قهرمانی جهان حضور خواهد داشت. همچنین 
رئیس فدراســیون که با مجوز شــورای برون مــرزی و برای 
حضور در کنگره فدراسیون جهانی باید راهی قزاقستان شود 
به دلیل همین شــرایط مالی از ســفر به قزاقستان خودداری 
کرد. رقابتهای جودوس قهرمانی جهان از دوشنبه دوم شهریور 

ماه در قزاقستان آغاز می شود.

بار در  برای نخســتین  ایران  نماینده دوومیدانی 
تاریخ جواز حضور در مرحلــه نیمه نهایی دو 100 متر 

جهان را بدست آورد.
در روز نخســت پانزدهمیــن دوره رقابــت های جهانی 
دوومیدانی، حســن تفتیان در مــاده 100 متر موفق به ثبت 
رکورد 10:10 ثانیه شــد. تفیتان که در دســته 6 با بزرگانی 
چون جاســتین گاتلین آمریکایی رقابت می کرد در پایان با 
ثبــت رکورد 10:10 به عنوان نفر چهــارم از خط پایان عبور 
کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. تفتیان همین چند هفته 
قبل موفق شــد رکورد 10:10 را در جام کازانف قزاقستان به 
ثبت برســاند و با آن به عنوان رکوردار 100 متر ایران معرفی 
گردید. در پایان رقابت های دســته 6 دو 100 متر، جاستین 
گاتلین از آمریکا با رکورد 09:83 به عنوان نفر نخست از خط 
پایان گذشت. پس از وی نیز دونده کانادایی با رکورد 10:03 
ثانیه در رده دوم ایســتاد و دونــد آفریقایی جنوبی با رکورد 
10:07 ثانیه عنوان سوم را به خود اختصاص داد. رضا قاسمی 
دیگــر دونده ایــران در گروه هفت  این رقابت هــا نیز با زمان 
10.25 ششــم شد. در این دسته »یوســین بولت« نامدار از 
جامائیکا و »حسن سعید« از مالدیو ، »یان کارلوس مارتینز« 
از دومنیکن،  »فخری اســماعیل« از برونئی، »مایک راجرز« 
از آمریــکا ، »چوراندی مارتینا« از هلند و »لوی کادوگان« از 

باربادوس حضور داشتند. 

رقابت با بزرگانی چون گای و پاول
دونــده دو 100 متر ایران که برای نخســتین بار در 
تاریخ دوومیدانی کشــورمان موفق به صعــود به مرحله 
نیمه نهایی مســابقات جهانی شد، در مرحله نیمه نهایی 
هم گروه دوندگان بزرگی چون تایســون گای آمریکایی 
و آســافا پاول جامائیکایی شــد. تفتیان در دســته سوم 
مرحلــه نیمــه نهایی بــه رقابت بــا حریفــان خود می 
پــردازد. مرحله نیمــه نهایی دو 100 متر امــروز برگزار

 می شود.
رجبی به نیمه نهایی نرسید، مرادی به خط پایان

روز گذشــته تیم ملی دوومیدانی ایران دو نماینده دیگر 
هم داشــت؛ لیال رجبی در پرتــاب وزنه زنان و محمد جعفر 
مــرادی در دو ماراتن. در پایان مســابقات پرتاب وزنه زنان، 
لیال رجبــی با ثبت رکورد 17.04 متر نتوانســت از مرحله 
مقدماتی این مسابقات صعود کند. رجبی در شرایطی رکورد 
17.04 را به ثبت رساند که بهترین رکوردش 18.18 است. 
محمــد جعفر مرادی هم در دو ماراتن صبح دیروز به مصاف 
حریفان خود رفت و در پایان نتوانســت مسیر مسابقه را به 

پایان برساند.
 این در حالی است که محمد جعفر مرادی با ثبت رکورد 
02:17:41 توانســته بود جواز حضور در رقابت های جهانی را 

بدست آورد.

انتخاب پوالد مردان ایران 
برای مسابقات قهرمانی آسیا

ترکیب هشت نفره تیم ملی وزنه برداری برای شرکت در مسابقات قهرمانی 
آسیا در تایلند اعالم شد.

در فاصله دو هفته تا آغاز مســابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگســاالن آســیا در 
تایلند، حسین توکلی ســرمربی تیم کشورمان با اعالم اسامی هشت وزنه بردار، ترکیب 
نهایی تیمش را برای حضور در این رقابت ها به شــرح زیر اعالم کرد:*مجید عســگری 
)دســته 62 کیلوگرم(*جابر بهروزی و سجاد بهروزی )دسته 69 کیلوگرم(*علی میری 
)دســته 77 کیلوگرم(*امیر حقوقی )دســته 85 کیلوگرم(*علی هاشمی )دسته 94 
کیلوگرم(*مصطفی رجایی )دسته 105 کیلوگرم(*بهادر موالیی )دسته 105+ کیلوگرم(

بــه این ترتیــب از جمع نفرات حاضر در اردوی تیم ملی، رســول تقیان، کیانوش 
رســتمی، سعید محمدپور، سهراب مرادی، نواب نصیرشالل و بهداد سلیمی از فهرست 
آســیایی تیم ملی کنار ماندند تا بــا قدرت برای حضور در مســابقات قهرمانی جهان 
آماده شــوند، ضمن اینکه نفرات اعزامی به رقابت های قهرمانی آســیا نیز پس از اتمام 
این مســابقات با تشخیص کادر فنی به جمع اردونشــیان اضافه خواهند شد.مسابقات 
وزنه برداری قهرمانی بزرگســاالن آســیا طی روزهای 13 تا 20 شهریور در شهر پوکت 

برگزار می شود و گروه نخست تیم ملی روز دهم شهریور عازم تایلند خواهد شد.

* دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندوی مردان ایران برای شرکت در مرحله دوم 
مسابقات گرندپری در سال 2015 که به میزبانی ترکیه برگزار خواهد شد، از صبح 

دیروز در مرکز جهانی فدراسیون تکواندو آغاز شد.

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: 200 مرکز جامع خدمات بیماران سرطانی 

به زودی در سراسر کشور دایر می شود.
به گزارش ایرنا، سیدحســن هاشمی جمعه شب 
در همایــش گرامیداشــت روز پزشــک در مرکــز 
فقهــی ائمه اطهــار)ع( قم افزود: در طول دو ســال 
گذشــته قدم های خوبی برای سالمت مردم برداشته 
شــده اســت اما در حوزه بیماری هــای صعب العالج 
از جملــه ســرطان نیازمند فعالیت های بیشــتری

 هستیم.
وی ادامه داد: به منظور حمایت بیشتر از بیماران 
سرطانی در سراســر کشور200 مرکز جامع خدمات 
بیماران سرطانی دایر می شود که برخی از آنها بسیار 
پیشــرفته اســت و برخی دیگر نیــز خدماتی چون 

رادیوتراپی ارائه می دهند.
هــزار   12 هــر  ازای  بــه  داد:  ادامــه  وی 
و 500نفــر یک پایــگاه بهداشــتی و بــه ازای هر 
50هزار نفر یــک مرکز جامع خدمات ســالمت در 
مناطق حاشیه نشــین شــهرهای بزرگ کشور دایر

 می شود.
وی از بی احترامی و تمســخر نســبت به جامعه 
پزشکی کشــور انتقاد کرد و گفت: این موارد در شأن 

رسانه ها نیست.
وزیر بهداشت به اهمیت بحث بهداشت و درمان 
در قم اشاره کرد و گفت: مراجعان مراکز درمانی قم نه 
تنها اهالی قم بلکه مشتاقان معرفت اسالمی و شیعی 
از سراســر جهان اسالم و دنیا و سراسر کشور هستند 
لذا خدمات پزشکان قم تابلوی کار حوزه سالمت بوده 

و مسئولیت پزشکان قم و دانشگاه علوم پزشکی این 
استان سنگین تر است.

هاشمی افزود: پیگیری روند اتمام ساختمان های 
دانشکده پزشکی، پرســتاری و پیراپزشکی به عالوه 
مرمــت و تجهیز مراکز درمانی و اضافه شــدن تعداد 
زیادی تخت به مجموعه بهداشتی قم از خدمات دولت 

در بخش بهداشت و درمان این استان است.
وی با اشاره به وعده رئیس جمهوری در اسفندماه 
سال گذشته در سفر به قم مبنی بر ساخت بیمارستان 
هزار تخت خوابی،  افزود: زمین این بیمارستان اکنون 
در 11 هکتار تحویل  داده شــده است و برای آغاز به 
کار عملیات عمران آن قراردادی با یک شرکت معتبر 
بین المللی برای ساخت بسته شده و کمتر از چهار ماه 

آینده کار اجرایی آن آغاز می شود.
وی افزود: بیمارســتان فرقانی قم نیز طی چند 
ماه آینده به بهره برداری می رسد و بیمارستان منطقه 
محروم نیروگاه قم نیز در مرحله تکمیل و بهره برداری 
است هم چنین در مجاورت بیمارستان شهید بهشتی 
با همکاری یک خیر 300 تخت درمان افزایش خواهد 

یافت.
هاشمی بر تامین عدالت در سالمت برای همه 
آحــاد ایرانیان تاکید کرد و افزود: شــهرهایی چون 
قم و مشــهد نقاط حاشیه نشین دارند و طی طرحی 
جدید این نقاط تحت پوشــش خدمات بهداشــتی 
قــرار می گیرند که پیش از این هیچ امکان خدمات 

درمانی نداشته اند.
وی گفــت: دارالشــفاء جمکــران بــه یکی از 

پیشرفته ترین مراکز درمانی کشور تبدیل می شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

200 مرکز جامع خدمات بیماران سرطانی در کشور راه اندازی می شود

رضوی  بین المللی شعر  ششمین جشنواره 
به زبان عربی جمعه شــب با حضور شاعرانی از 
ایران و برخی کشورهای اسالمی در حرم دعبل 
خزاعی،  شــاعر اهل بیت)ع(، در شوش به کار 

خود پایان داد.
به گزارش ایرنا آیین پایانی ششــمین جشــنواره 
بین المللی شعر رضوی یادمان دعبل خزاعی با حضور 
شاعرانی از کشورهای عمان، لبنان، بحرین، عراق، یمن، 
مصر، سوریه و نیز ایران در جوار آرامگاه شاعر نامی اهل 

بیت)ع( دعبل خزاعی در شوش برگزار شد.
سیدکریم موســوی دبیر این جشنواره تعداد آثار 
ارســالی به دبیرخانه این جشــنواره را 342 اثر عنوان 
کرد و گفت: در بخش فصیح شاعران کشورهای عراق، 
لبنان، سوریه، مصر، عمان، یمن و کویت برتر شناخته 
شدند و در بخش داخلی و شعر شعبی نیز شاعرانی از 
ایران، سوریه و عراق به عنوان شاعران برتر انتخاب شدند.
نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری 
در این آیین گفت: شاعران شرکت کننده از کشورهای 

مختلف اســتقبال خوبی از این جشــنواره داشتند که 
بیانگر گسترش ادبیات دینی در کشورهای مختلف است.

آیت اهلل عباس کعبی اشــعار ارائه شــده در این 
جشــنواره را از نظر کیفی خوب ارزیابی کرد و افزود: 
بعد تاریخی، بیان مســائل جــاری  و جریان معاصر و 
نیز شــعر والیی الهام بخش مقاومت اســالمی از دیگر 
ویژگی های این جشنواره اســت. وی گفت: با الهام از 
جایگاه واالی امام رضا)ع( شــاعران ارزشی می توانند 
اشعار خوبی در زمینه های مختلف بسرایند و این اشعار 

باید در جهان اســالم و در عرصه بین المللی گسترش 
یافته و منتشر شوند.

شاعر عبدالکریم الزرع از کشور عربستان و ارکان 
تمیمی شاعری از کشورعراق نیز با ابراز خوشحالی به 
خاطر حضور در این جشنواره گفتند: این جشنواره از 

نظر کمی و کیفی بسیار خوب برگزار شد.
به گفته غراوی شــاعری از شوش، این جشنواره 
فرصتی برای تبادل اطالعات بین شعرای ایران و شش 

کشور اسالمی بود.

با حضور شاعران 8 کشور اسالمی

ششمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به كار خود پایان داد

مجلس شورای  فرهنگی  کمیســیون  رئیس 
اســالمی گفت: حرکت های اخیر برای بازگشایی 
ســفارت انگلیس در تهران بدون در نظر گرفتن 
عملکرد گذشــته این سفارت، عواقبی مشابه قبل 
را در پی خواهد داشت و زمینه ساز فتنه گری های 

دوباره می شود.
حجت االسالم احمد سالک کاشــانی در گفت وگو با 
خبرنگار فارس در اصفهان در رابطه با بازگشــایی مجدد 
ســفارت انگلســتان در تهران گفت: کشــورهایی مانند 
انگلستان و سایر کشورها حضورشان در سطح جهانی را در 
گرو ارتباط با جمهوری اسالمی می دانند، بنابراین درصدد 

تقویت رابطه با ایران هستند.
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس با اشاره به نقش 
بی بدیل انگلیس در فتنه 88 بیان داشــت: تعداد زیادی 
از اعضای این ســفارت به صورت مســتقیم در فتنه پس 
از انتخابــات 88 دخیل بودند و افراد زیادی را نیز هدایت 

می کردند.
سالک ادامه داد: این حضور مجدد بدون در نظر گرفتن 
عملکرد گذشته این سفارت، عواقبی مشابه قبل را در پی 

خواهد داشت و زمینه ساز فتنه گری های دوباره می شود.

وی افزود: از نگاه نظام جمهوری اســالمی، کشــور 
انگلستان یک دشمن سرسخت و از جمله عناصر استکبار 
جهانی اســت و حرکت اخیر آنها برای بازگشایی سفارت 
انگلیس در تهران با رویکرد نفوذ چه در مسائل سیاسی و چه 

در مسائل فرهنگی و اقتصادی در داخل کشورمان می باشد.
نماینده مردم شهر اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به سطح نفوذ و بازگشت انگلستان در سفارتخانه 
خاطرنشان کرد: این اقدام تنها در سطح کاردار عملیاتی 
می باشد و فعال در سطح حضور سفیر نیست اگر چه این 

هم مقدمه ای برای نفوذ بیشتر این کشور است.
وی تاکید کرد: جنایاتی که ســفارت کشور انگلیس 
در فتنه سال های 78 و 88 در ایران مرتکب شده، جنایات 
جبران ناپذیری است که باید به آن توجه ویژه ای داشت و 

اتخاذ تدابیر شدید قضایی را می طلبد.
رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی 
در پایان گفت: شــاید از نگاه آنها این اتفاق نوعی پیروزی 
باشد که توانسته اند به ایران راه پیدا کنند اما از نظر ملت 
ایران این پیروزی نیســت چرا که قدرت نفوذ یک کشور 
استعمارگر در ایران افزایش می یابد، البته باید دلیل این 

کار از سوی دولت را از خود دولتی ها پرسید.

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

بازگشایی سفارت انگلستان زمینه ساز فتنه گری های دوباره می شود

6 برند زعفران تقلبی و غیراستاندارد در اصفهان 
کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل استاندارد 
استان اصفهان گفت: زعفران تقلبی و غیر استاندارد با نام های 
تجارتی ممتاز مادر، نمونه قائنات، ایران زمین، ممتاز یاقوت، 
کادوی خراسان و بیلند در اصفهان کشف شده است. شفیعی 
بــا تأکید بر مصرف زعفران های اســتاندارد افزود: فرآورده 
زعفران مشمول قوانین و مقررات استاندارد اجباری است و 
عمده این زعفران های تقلبی منشــأ گیاهی ندارند و بیشتر 
در کشــورهای اطراف و با مواد قندی نشاسته ای و افزودن 

رنگ هــای مصنوعی صنعتی و غیر مجاز از جمله تارترازین 
با قدرت رنگدهی باال و تأثیرات سرطانزایی، تولید می شوند.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان افزود: زعفران های 
تقلبی به دلیل بسته بندی در منازل و جعل نشان استاندارد، 
به سختی قابل ردیابی هستند. شفیعی با تأکید بر توجه به کد 
ردیابی این محصوالت و تهیه از مراکز خرید معتبر زعفران 
گفت: مصرف کنندگان برای حصول اطمینان از ســالمت 
محصول و اعتبار پروانه کاربرد عالمت اســتاندارد، کد 10 
رقمی مندرج در زیر عالمت استاندارد را به سامانه پیامکی 

10001517 ارسال و کنترل کنند.


