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تغییراتعجیبدربرگزاریجامجهانی
جام جهانی از سال ۲۰۲۶ با تغییرات گسترده ای برگزار می شود و 
ع��اوه ب��ر افزای��ش تعداد تیم های حاضر در این جام، درآمد فیفا به 
صورت چش��مگیری از برگزاری این مس��ابقه ها بیشتر می شود. به 
گزارش ایسنا، شورای فیفا در شرایطی امروز به ۴۸ تیمی شدن جام 
جهانی رای داد که این مسابقه ها از سال ۲۰۲۶ با شکل و شمایل 
جدیدی برگزار می ش��ود. جیانی اینفانتینو که رییس فیفا اس��ت، از 
زمانی که مدیریت این نهاد مهم را در دست گرفت، این پیشنهاد را 
مطرح کرده بود و در نهایت امروز اعضای شورای فیفا با این پیشنهاد 
موافقت کردند. قرار است مسابقه ها در ۱۶ گروه سه تیمی برگزار 
شود. در هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می کنند تا در دور یک 

شانزدهم نهایی برای رقابت با حریفان خود آماده شوند.

اظهاراترییساللیگاپسازجنجالپیکه
رییس اللیگا درباره حرکت جنجالی مدافع بارسلونا پس از پایان 
دیدار بارسا و ویارئال صحبت کرد. به گزارش ایسنا و به نقل از آس، 
پس از پایان دیدار بارسلونا و ویارئال در هفته هفدهم اللیگا خرارد 
پیکه حرکت جنجالی انجام داد. مدافع بارسا که از تصمیمات داور 
عصبانی بود، به سمت جایگاه تماشاگران رفت و به خاویر تباس 
)رییس اللیگا( اشاره کرد و گفت: دیدی؟ بله، تو، دیدی؟ تباس یک 
روز پس از این اتفاق در مراسمی درباره این موضوع صحبت کرد 
و گفت: به این قضیه فکر کردم. به نظرم پیکه به من اشاره نکرد. 
او بازیکن بزرگ و حرفه ای اس��ت. فکر می کنم او نمی دانس��ت در 
ورزشگاه حضور دارم. او به فرد دیگری اشاره کرد. برای او اهمیتی 
ندارد چه کسی در ورزشگاه باشد. عاوه بر این پیکه مطالعه می کند 
و می داند که داوری ها به اللیگا مربوط نمی ش��وند. رییس اللیگا 
درباره انتقادهای اخیر از داوری اظهار کرد: باید در رابطه با داوری 

تامل کرد و خواسته پیکه را انجام داد.

بیقانونیدراتاقتصمیمگیریفدراسیونوالیبال
با وجود اینکه فدراسیون والیبال قبل از آغاز لیگ برتر اعام کرد 
ک��ه ب��ا تیم ه��ای بدهکار و هرگونه بی نظمی در لیگ برتر والیبال 
برخورد می کند اما آن چه که در عمل دیده شده متفاوت تر از حرف 
های مسئوالن بوده است. به گزارش ایسنا، دیدار دو تیم هاوش 
گنبد و شهرداری تبریز در هفته پانزدهم لیگ برتر والیبال به دلیل 
ترک زمین از سوی تیم میهمان یعنی شهرداری تبریز نیمه کاره 
ماند و کمیته انضباطی فدراسیون دوشنبه ۲۰ دی جلسه تشکیل 
داد و رای به باخت فنی تیم هاوش داد. در ست سوم این بازی و 
در حالی که هاوش��ی ها دو س��ت را با برد پش��ت سرگذاشته بودند 
یکی از تماشاگران تیم میزبان سکه ای به داخل زمین پرتاب کرد 
که براساس ادعای امیر حسینی پاسور شهرداری تبریز به سر او 
برخورد کرده است. بعد از این اتفاق و روی زمین افتادن حسینی 
این بازیکن به همراه هم تیمی های خود اعام کردند که به بازی 
ادامه نمی دهند و به رختکن رفتند. اصرار ناظر بازی و مسئوالن 
برگزاری این دیدار به نتیجه نرس��ید و تیم ش��هرداری تبریز بازی 
را ادامه نداد. در جلسه پیش از آغاز لیگ برتر محمدرضا داورزنی 
ریی��س فدراس��یون والیبال اعام ک��رد که فصل جدید با فصول 
گذش��ته فرق می کند و س��ازمان لیگ اجازه نمی دهد تیم های 

بدهکار در لیگ حاضر باشند.

پيشخوان

ورزشی
خبر درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی به عنوان 
یکی از بزرگان کش��ور و انقاب اس��امی برای همه 
اقشار جامعه غافل گیر کننده و البته ناراحت کننده بود. 
بعد از اعام رس��می خبر درگذش��ت او اهالی پرشمار 
ورزش کشور نیز در کنار دیگران درگذشت او را تسلیت 
گفتند که نشان از تاثیرات زیاد او در رشد ورزش کشور 
داشته  است. به گزارش ایسنا، از لحظه بستری  شدن 
تا درگذشت رییس تشخیص مصلحت نظام تنها چند 
ساعت گذشت و به یکباره عصر یکشنبه ۱9 دی ماه 
۱395 تیره و تار ش��د. آیت اهلل هاش��می رفسنجانی 
رییس تشخیص مصلحت نظام در ۸۲ سالگی و به 
دلیل عارضه قلبی درگذشت و جامعه ایران عزادار شد. 
در کنار تمام مسووالن و نهادهای دولتی، جامعه ورزش 
ایران نیز در رسانه های رسمی و فضاهای مجازی خود 
درگذشت رییس جمهور اسبق کشور را تسلیت گفتند. 
نکته جالب توجه در میان سیل پیام های تسلیت نقش 
پررنگ جامعه ورزش و ورزشکاران بود که از نگاه ویژه 
او و خانواده اش به ورزش نشات می گرفت که باعث شد 
مسووالن ورزشی، مدیران،  ورزشکاران، باشگاه های 
دولت��ی و خصوص��ی و تمام فعاالن ورزش کش��ور 
درگذشت او را اتفاقی تلخ برای ایران و انقاب بدانند. 
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی از جمله مسووالن 
بزرگ کشور بود که همیشه در توسعه ورزش نه تنها 
ح��رف م��ی زد بلکه عمل می ک��رد و نگاه ویژه ای به 
ورزش کشور از جمله ورزش بانوان داشت و در زمان 
 ریاست او بود که فدراسیون ورزش های زنان شروع 

به کار کرد.
*تاکیدات آیت اهلل بر توسعه ورزش ���

او به عنوان یکی از مس��ووالن بزرگ کش��ور ارتباط 
خوبی  با ورزش و ورزش��کاران داش��ت. با اینکه بعد 
از پای��ان دوران ریاس��ت جمهوری اکبر هاش��می 
رفسنجانی انتقادی به او درباره عدم توجه به ورزش 

و فرهنگ کشور شد که گفته شده در پاسخ اعام 
کرده بعد از جنگ مشکات کشور به اندازه ای بوده 
که جایی برای توجه به فرهنگ و ورزش نبوده اما با 
این حال همیشه در بطن ورزش کشور حضور داشته 
و فضای بازی در اختیار جامعه ورزشی قرار می داده 
است. نمونه بارز فعالیت های او در ورزش، جلسه اش 
ب��ا رییس کمیته بین الملل��ی المپیک در بهمن ماه 
سال ۶9 بود. آنتونیو سامارانش رییس پیشین کمیته 
بین المللی المپیک در ایران جلسه ای با رییس جمهور 

وقت برگزار می کند و در آن جلس��ه ابراز خش��نودی 
می کند که آیت اهلل هاشمی رفسنجانی توجه و عاقه 
زیادی به ورزش دارد. هاشمی رفسنجانی نیز در آن 
جلسه جمله ای مهم عنوان می کند که حاکی از نگاه 
خاصش به ورزش است و می تواند پاسخی به انتقادها 
نیز باشد. او گفته است:"تاش ما در ایران این است 
که ورزش را از یک سرگرمی و وسیله سرگرمی ساز 
باالتر ببریم چرا که می دانیم ورزش وسیله سازنده 

خوبی برای انسان ها است.

نگاه خاص به ورزش بانوان ���
ریی��س مجمع تش��خیص مصلحت نظام یکی از 
روحانیان حامی ورزش بانوان بود. مطمئنا در این 
قس��مت باید به تاثیر همس��ر و دختران او در نگاه 
خاصش به بانوان ایران نیز تاکید کرد. جایگاه زنان 
در تفکر اکبر هاشمی رفسنجانی به اندازه ای پررنگ 
بود که هم همسر و هم دختران او در جامعه منفعل 
نبودند و فعالیت های زیادی در کشور داشتند. همین 
مسائل مطمئنا تاثیر بسیار زیادی داشته تا رییس 

جمهور سازندگی ایران توجه ویژه ای به امور زنان 
به خصوص در ورزش داش��ته باش��د. همین توجه 
نیز باعث ش��د تا فدراس��یون ورزش زنان در س��ال 
۱3۶9 توس��ط دختر او فعالیتش را ش��روع کند که 
اصلی ترین اقدامش برگزاری بازی های کشورهای 
اس��امی بود که این فرصت را در اختیار دختران 
ایران قرار می داد تا در میدانی بین المللی خودشان 
را نش��ان دهن��د. در کنار ای��ن موضوع می توان به 
دفاع های تمام قد او از دختران ورزشکار نیز اشاره 
ک��رد. ه��م او و هم رهبر انق��اب نقش زیادی در 
ادام��ه فعالی��ت زنان در ورزش داش��تند. زمانی که 
انتقادها از دختران ورزش��کار ایران زیاد شده بود او 
در یکی از صحبت هایش تاکید کرد:" اینکه بعضی 
از متحجری��ن، ورزش را مغایر با ش��خصیت های 
زنان��ه می دانن��د، از وصله های ناج��ور در تفکرات 
اس��امی اس��ت و بزرگان دینی ما، بدون تبعیض 
البته متناس��ب با ش��رایط جس��می آنان بر اهمیت 
ورزش تأکید می کردند." همین تفکر نقش زیادی 
در توسعه ورزش بانوان کشور داشته که امروز شاهد 
آن هس��تیم دختران ای��ران در میادین بین المللی 
پابه پای مردان و با حجاب اسامی می درخشند و 

سفیران فرهنگ و آیین ایران اسامی هستند.
��� پاسخ جامعه ورزش به توجه ها

در س��ال های اخیر یا در یک دهه گذش��ته ورزش 
کش��ور ب��ا مس��ائل خاصی مواجه ب��وده و با آمدن 
و رفتن هر مدیری ش��کل و ش��مایل جدیدی به 
خ��ود گرفته اس��ت اما در ای��ن چند روز اکثر همین 
اعضای جامعه پرحاش��یه ورزش یکصدا از فقدان 
مردی بزرگ گفته و نوش��ته اند. همه مس��ووالن، 
ورزشکاران، مدیران، باشگاه ها و نهادهای ورزشی 
سیاه پوش مردی شدند که در سخت ترین روزهای 

انقاب هیچ وقت نگاهش را از ورزش نچرخاند.

غمبزرگجامعهورزشدرپیدرگذشتآیتاهللهاشمیرفسنجانی

»آیت«شکوفاییورشدورزشایران

روابطعمومیادارهکلراهوشهرسازیاستانخوزستان

))آگهیفراخوانعمومییکمرحلهاینوبتدوم((

مدیریت امالک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان به نمایندگی از طرف سازمان ملی زمین و مسکن 
در نظ�ر دارد در اج�رای مصوب�ه ش�ماره 3190/ه م�ورخ 86/6/14 تع�داد یک قطعه زمی�ن دولتی با کاربری محصوالت 
کش�اورزی )پایانه( گل و گیاه واقع در شهرس�تان دزفول را طبق مش�خصات و ش�رایط ذیل به دارندگان موافقت نامه اصولی از مراجع ذیربط 

به صورت اجاره با حفظ مالکیت این اداره کل به شرح ذیل واگذار نماید.
1- انواع تضمین شرکت در فراخوان: ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز نقدی به حساب تمرکز سپرده سازمان ملی زمین و مسکن به شماره 

حساب سیبا 2173712330000 نزد بانک ملی شعبه اهواز
از طری�ق  لغای�ت 95/10/27  تاری�خ 95/10/21  از  اداری  فراخ�وان: س�اعت های  اس�ناد  دریاف�ت  و مح�ل  مهل�ت  زم�ان،   -2 

سایت http://iets.mporg.ir و یا از طریق اداره راه و شهرسازی دزفول دریافت نمایند.
3- محل و مهلت تحویل پیش�نهادها: اهواز – امانیه خ مدرس – اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان خوزس�تان – دبیرخانه اداره کل تا س�اعت 

14/30 روز شنبه مورخ 95/11/9
4- محل و تاریخ گشایش پاکت ها: آدرس فوق – ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/11/10

مساحت پالک ثبتیشماره فراخوان
)مترمربع(

قیمت پایه ماالجاره 
ساالنه به )ریال(

مرجع موافقت نامه 
نشانیمبلغ تضمین )ریال(اصولی

قسمتی از پاک 95/۲۸۲- م
سازمان صنعت و معدن و ۲۴79۸۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰اصلی 9/۱3۲55

دزفول، غرب رودخانه، ۸/۰۰۰/۰۰۰تجارت استان
مسیر پل پنجم

1- برنده فراخوان باید حداکثر 10 روز پس از تاریخ اعالم اداره کل، نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی به حساب سازمان ملی زمین و مسکن 
اقدام نموده و اصل فیش آن را به اداره کل تحویل نمایند. در غیر این صورت سپرده تضمین شرکت در فراخوان به نفع دولت ضبط می گردد 

و در صورت احراز شرایط الزم نفر دوم برنده فراخوان اعالم می شود و همان شرایط برای او حاکم است.
2- برنده فراخوان باید جهت انعقاد قرارداد اجاره به اداره راه و شهرسازی دزفول مراجعه نمایند.

3- برن�ده فراخ�وان مکل�ف اس�ت حداکث�ر 3 م�اه پس از انعقاد قرارداد نس�بت به ش�روع عملیات و اجرای طرح وفق مفاد ق�رارداد واگذاری اقدام 
نمایند.

4- متقاضیان می بایس�ت تضمین ش�رکت در فراخوان را در پاکت الف و موافقت نامه اصولی و س�ایر اس�ناد را در پاکت ب و برگ پیش�نهاد 
قیمت را در پاکت ج قرار دهند.

5- متقاضیان می توانند در جلسه بازگشایی پاکات با ارائه کارت شناسایی معتبر حضور داشته باشند.
6- الیح�ه قانون�ی من�ع مداخل�ه وزراء، نماین�دگان مجل�س و کارمن�دان دولت در معامالت دولتی مصوب س�ال 1337 حاکم بر این فراخوان 

می باشد.
7- به پیشنهادات فاقد تضمین الزم و کافی، مبهم، مخدوش، ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- درج شماره پالک ثبتی انتخابی، موضوع فراخوان، مشخصات کامل فردی روی پاکات الزامی می باشد.
9- برنده فراخوان مکلف است حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابالغ اداره کل نسبت به ارائه موافقت نامه اصولی اقدام نمایند، در غیر این 
صورت به منزله انصراف از فراخوان تلقی و تضمین ارائه شده به نفع دولت ضبط می گردد و در صورت احراز شرایط الزم نفر دوم فراخوان 

به عنوان برنده اعالم می شود و همان شرایط برای او حاکم است.
10- حد نصاب تعداد متقاضیان جهت بازگشایی پاکت ها 1 متقاضی خواهد بود.

11- شرایط اختصاصی متقاضیان:
1-11 – صد درصد سهام شرکت متعلق به بخش خصوصی یا تعاونی باشد )مدارک مثبته شرکت ارائه گردد(

2-11 – به منظور بررس�ی توانمندی متقاضی از نظر تامین س�رمایه مورد نیاز برای اجرای طرح، ضروری اس�ت متقاضیان پرینت حس�اب 
بانکی یا مانده حداقل 60 میلیارد ریال و نامه گواهی بانکی مبنی بر تمکن مالی متقاضی به مبلغ 120 میلیارد ریال از یکی از بانک های معتبر 

تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران را ارائه نمایند.
3-11- درخواس�ت اولیه متقاضی می بایس�ت در کارگروه توس�عه صادرات غیرنفتی اس�تان وفق تاییدیه فرمانداری شهرستان دزفول طرح 

و تصویب گردد.

م/الف5/4384

جمهوري اسالمي ایران
وزارت راه و شهرسازی

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

به تغییر تابعیت نه گفتم
محسن باباصفری: 

ملی پوش هندبال ایران اظهار کرد پیشنهاد 
تغیی��ر تابعی��ت و بازی برای تیم ملی هندبال 
ترکیه را رد کرده اس��ت. محس��ن باباصفری 
در گفت وگ��و با ایس��نا، محس��ن باباصفری 
سومین لژیونر هندبال ایران در اروپاست که 
در اولی��ن حضورش در اروپ��ا به تیم تاتابانیا 
مجارس��تان پیوس��ته بود. او در این فصل به لیگ ترکیه و تیم گزتپه پیوس��ته 
است.  او عاوه بر پیشنهادهایی که از تیمهای بشکتاش ترکیه، شاف هاوِزن 
س��وییس و دینامو بخارس��ت رومانی دارد، از س��وی مربی تیم ملی هندبال 
ترکیه نیز به تیم ملی این کش��ور دعوت ش��ده اس��ت اما او با صراحت آن 

پیشنهاد را رد و تنها گفته است نه!  
باباصفری کس��ب عنوان پدیده س��ال ۲۰۱۶ لیگ اروپا را توس��ط س��جاد 
اس��تکی اتفاق بس��یار خوبی دانس��ت و در این مورد اظهار کرد: این عنوان 
ب��رای س��جاد اتف��اق بس��یار خوبی اس��ت و م��ن این موض��وع را به جامعه 
ورزش ای��ران، خان��واده هندبال و به س��جاد عزیز تبریک می گویم. س��جاد 
 کار بزرگ��ی را انج��ام داده اس��ت. او برترین گل��زن در مرحله مقدماتی لیگ 
اروپاس��ت و این خیلی افتخار بزرگی اس��ت. او نش��ان داد جایگاه ما ایرانی ها 

خیلی باالتر از این هاست.

لغو بازی ها به نفع تیم ملی نیست
محمد کشاورز: 

بازیک��ن تی��م فوتس��ال گیتی پس��ند گفت: 
امی��دوارم به خواس��ته های ناظم الش��ریعه 
احت��رام بگذارند زیرا وی س��رمربی تیم ملی 
اس��ت و دیدگاه ه��ای خ��اص خ��ود را دارد. 
محمد کش��اورز در گفت وگو با ایس��نا اظهار 
کرد: در حال حاضر ش��رایطم مثل بازیکنان 
دیگر ایده ال نیس��ت و نیاز به زمان دارم تا بتوانم به ش��رایط خوبم برگردم. 
وی درباره بازی تیمش برابر دبیری تبریز گفت: حساسیتی روی هیچ بازی 
نداریم و به تمام تیم ها احترام می گذاریم. کشاورز در خصوص پاداش های 
تیم ملی گفت: تنها پاداش��ی که بعد از جام جهانی دریافت کردیم از وزارت 
ورزش بود. کشاورز در خصوص لغو بازی های تدارکاتی تیم ملی نیز گفت: 
قطع��ا لغ��و بازی ه��ا ب��ه نفع تیم ملی نیس��ت. امی��دوارم به خواس��ته های 
ناظم الشریعه احترام بگذارند زیرا وی سرمربی تیم ملی است و دیدگاه های 
خاص خود را دارد. باید تعامل خوبی داشته باشند و با فراهم کردن بهترین 
امکان��ات کاری کنن��د که مقامی بهتر از س��ومی جهان کس��ب کنیم. مردم 
نگاه شان به فوتسال ویژه تر شده است. هر سالنی می رویم سالن ها پر است 
و اس��تقبال بس��یار خوبی از بازی های لیگ برتر دارند، اما متاس��فانه نگاه 

مسئوالن هیچ تغییری نکرده است.

استعفای کی روش به صالح نیست
نعیم سعداوی:

سرمربی تیم فوتبال فوالدخوزستان گفت: 
در ش��رایط بسیار حساسی به سر می بریم و 
ای��ن ک��ه اس��تعفایی از س��وی کارل��وس 
کی روش داده ش��ود و یا پذیرفته ش��ود، به 
صاح نیست. نعیم سعداوی در گفت وگو با 
ایسنا، اظهار کرد: هر تنش و چالشی آسیب 
می رس��اند. قاع��ده فوتبال این اس��ت که اگر می خواهی��م یک لیگ پویا و 
خ��وب داش��ته باش��یم و در ادام��ه نیز تیم ملی از ای��ن موضوع بهره ببرد، از 
یکی از اصلی ترین ارکان که نظم اس��ت، برخوردار باش��یم. کش��ورهایی که 
رش��د و پیش��رفت دارند، برنامه ریزی ش��ان به صورتی است که به طور مثال 
برنامه پنج ساله آینده تیم ملی و لیگ آن ها مشخص است و بر این اساس 
نی��ز ه��م مرب��ی تیم مل��ی و هم مربی باش��گاهی می داند ک��ه باید چگونه 
برنامه ریزی کند. س��رمربی تیم فوتبال فوالدخوزس��تان گفت: ما زمانی که 
مربی تیم ملی را انتخاب می کنیم، همان سال نیز می خواهیم برنامه لیگ 
را تعیین کنیم که این کمی آس��یب می رس��اند. در صورتی که باید از همین 
االن بدانی��م برنامه م��ان برای س��ه س��ال آینده و دوره بع��دی جام جهانی 
چیست. اگر به این صورت باشد مطمئنا این چالش ها و تنش ها به حداقل 

خواهد رسید.


