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 شنبه ۲۴ مرداد ۱۳9۴ 
۲9 شوال۱۴۳6 - شماره ۲۱۱۳۱

وزنه بردار دسته  فوق سنگین ایران و دارنده  رکورد یک ضرب جهان می گوید 
که توانســته در رکوردگیری انجام شــده در اردوی تیم ملی در چالوس، رکورد 

تمریناتش را تکرار کند.
بهداد ســلیمی درباره آخرین وضعیت خود و رکوردگیری انجام شــده در 
اردوی تیم ملی وزنه برداری به اظهارنظــر پرداخت که گزیده ای از صحبت های 

وی در ادامه می آید:
*ســطح رکوردگیری خوب بود. اردوی چالوس و رکوردگیری که بیشــتر برای 
انتخاب نفرات اعزامی به قهرمانی آســیایی بود باعث شد ما نیز به خوبی محک 
بخوریم. شخصا نیز در تمرینات هم همان وزنه ای را زدم که در زمان رکوردگیری 
ثبت کردم.معموال بعد از پایان هر مرحله اردو رکورد گیری برای ارزیابی چگونگی 

تمرینات انجام می شود و به نظر من زمان رکوردگیری هم خوب بود.
* اطالع کاملــی از وضعیت رقبایم در جهان دارم و نفر اول آنها نیز همانند من 

مجموعا رکورد 445 کیلوگرم را زده است.
* با توجه به اینکه یک شــرکت اسپانسر من شــده بنابراین این موضوع تا حد 
زیادی مشــکالت مالی ام را برطرف کرده است ولی در میان ملی پوشان فقط من 
اسپانسر دارم و سایر ملی پوشان از این نظر محروم هستند و مشکالت مالی آنها 

هنوز پابرجاست.
*هنوز با تیمی برای حضور در لیگ قرارداد نبســته ام. مبلغ قرارداد جدید قطعا 
باید افزایش پیدا کند، مبلغی را اعالم کردم که در صورت موافقت قرارداد خواهم 

بست. چون با قراردادهای پایین نمی توان کار کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش:
دانش آموزان پنجم و ششم ابتدایی 

سه معلم خواهند داشت
معاون آموزش ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش با بیان 
اینکه پایه پنجم و ششم ابتدایی سه معلم را خواهند داشت، 
گفت: در این مقاطع تعداد سه معلم برای تربیت بدنی، گروه 

علوم انسانی و گروه علوم پایه خواهیم داشت.
محمد دیمه ور درباره تامین کمبود معلم برای ســال تحصیلی 
جدید اظهار کرد: بخشــی از نیازهای مــا از طریق همکارانی که در 
گذشته از متوسطه اول به دوره ابتدایی وارد شده اند و کماکان خواهند 

ماند، تامین می شود.
وی افزود: در متوســطه دوم نیز امســال مازاد نیرو داریم که به 
متوسطه اول منتقل می شوند و نیروهای متوسطه اول در قالب تدریس 

دروس تخصصی پنجم و ششم وارد این دوره خواهند شد.
معاون آمــوزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: اگر 
معلمی از متوســطه اول و دوم به دوره ابتدایی وارد شــود از حقوق و 

مزایای آن دوره نیز بهره مند خواهد شد.
دیمه ور تصریح کرد: برای پایه پنجم و ششم دوره متوسطه اول 
۳ معلم خواهیم داشت که تربیت بدنی، گروه علوم انسانی و گروه علوم 

پایه را تدریس خواهند داد.
به گزارش خبرگزاری مهر دیمه ور ادامه داد: روز شکوفایی برای 
دانش آموزان اول ابتدایی یک روز قبل از مهرماه آغاز می شود و تاکنون 
تعــداد ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دانش آموز ابتدایی در پایگاه ها ثبت نام 
کرده اند و آغاز سال تحصیلی برای این دانش آموزان اول مهرماه است.

وی تصریح کرد: پیش بینی می کنیم حدود یک میلیون و ۳۲۰ 
هزار دانش آموزش برای دوره اول ابتدایی سال تحصیلی ۹5-۹4 ثبت 
نام کرده باشند و بطور کلی ۲۰۰ هزار نفر نیز افزایش دانش آموزش 

ابتدایی را در سال جدید داشته باشیم.
با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
چند طرح مخابراتی و ارتباطی 

در خراسان شمالی به بهره برداری رسید
با حضور وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات، چند طرح 

مخابراتی در خراسان شمالی به بهره برداری رسید.
محمود واعظی در ســفر به خراسان شمالی چند طرح مخابراتی 
و ارتباطی، شامل افتتاح پهنای باند اینترنتی 14 گیگابیت مخابراتی، 
دکل هــای بی تی اس تلفن همراه و بهره برداری از نســل های ۳ و 4 و 
همچنین ســاختمان اداره کل ارتباطات و  زیرســاخت این استان را 

افتتاح کرد.
وی در این مراسم گفت: تعرفه اینترنت در کشور به دلیل رقابتی 
شــدن کارکرد اپراتورها افزایش نخواهد یافت و سقف تعرفه ها برای 
اپراتورها مشخص شده و آنها در شرایط فعلی 1۰ برابر زیر تعرفه کار 
می کننــد. واعظی افزود: اپراتورها باید در حوزه تلفن ثابت و همراه به 

دنبال کاهش تعرفه های خود باشند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: دولت از حوزه تصدی گری 
خارج شــده و راه را برای فعالیت بخــش خصوصی در حوزه فضای 

مجازی باز می کند.
واعظی خاطرنشان کرد: ما برای پرداخت تسهیالت به شرکت های 
دانش بنیان و فعاالن حوزه آی ســی تی در ســطح کشور، یک هزار و 
۲۰۰ میلیارد ریال بودجه از محل وجوه اداره شــده پیش بینی کردیم 
که تاکنون ۸۲ شــرکت دانش بنیان و فعال حوزه  آی ســی تی از این 
تســهیالت به میزان ۳۰۰ میلیارد ریال برخوردار شدند که در مرحله 
جدید نیز ۳۰۰ شرکت برای دریافت این تسهیالت ثبت نام کرده اند. 
و در این حوزه به هر میزانی که دولت ســرمایه گذاری داشــته باشد 
بخش خصوصی باید ۳ تا 4 برابر بیشتر از آن سرمایه گذاری کند. وی 
گفت: تا پایان سال جاری ۲5 هزار روستا به شبکه اینترنت پرسرعت 
ای دی ســی ال متصل می شود و هم اکنون ۸ هزار روستای کشور به 
شبکه اینترنت پرسرعت متصل است و تا ۲ سال آینده تمام روستاها 

از اینترنت پرسرعت برخوردار می شوند.

دبیر کمیته ملی شیر مدارس کشور:
شیر رایگان امسال بین دانش آموزان 

دبیرستانی توزیع می شود
دبیر کمیته ملی شیر مدارس کشور گفت: در سال تحصیلی 
جدید دانش آموزان دبیرستانی نیز شیر رایگان دریافت خواهند 

کرد.
به گزارش ایرنا، محمد جعفرآبادی در همایش کارشناسان تغذیه 
شیر مدارس استان همدان در نهاوند افزود: به منظور توزیع شیر رایگان 
در مدارس سراســر کشور در سال تحصیلی آینده، چهار هزار میلیارد 
ریــال از محل هدفمندی یارانه ها و یک هزار و 5۰۰ میلیارد ریال به 

عنوان بودجه دولتی اختصاص یافته است.
وی افزود: دولت برای تامین شیر رایگان مدارس، عزم جدی دارد 
و برای این منظور امســال برای نخســتین بار با تامین اعتبارات الزم 
و پرداخت یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال بدهی کارخانجات شــیر را 

پرداخت کرده است.
وی گفت: در سال تحصیلی گذشته، 55۰ میلیون پاکت شیر به 
صورت رایگان با میانگین 7۰ نوبت طی مدت شــش ماه بین دانش 
آموزان سراســر کشور توزیع شد. که امسال در نظر داریم این میزان 
افزایش یابد، وی ادامه داد: توزیع شــیر ســال گذشته از آبان ماه در 
مدارس راهنمایی و ابتدایی به مدت شــش ماه توزیع شد که امسال 
در نظر است دانش آموزان دبیرستان ها نیز مشمول توزیع رایگان شیر 

قرار گیرند.
جعفرآبــادی با بیان اینکه بحث نظارت برکیفیت و توزیع شــیر 
مدارس از جمله مباحث مهمی اســت که مــا روی آن تاکید داریم، 
افزود: امســال به دنبال تشــدید نظارت و اصالح برخی مشــکالت 
هستیم. وی  گفت: با توجه به اینکه سرانه مصرف شیر در سبدمصرف 
خانوارهای ایرانی، بســیار پائین است لذا برای اصالح این مشکل نیاز 
به فرهنگ ســازی است که توزیع شیر بین دانش آموزان می تواند این 
فرهنگ ســازی را در بین آنان بــه وجود آورد ضمن آنکه دولت قصد 
دارد با توزیع شیر در مدارس، به کارخانجات کمک کند اما آن  ها نیز 

باید کیفیت شیر مدارس را باال ببرند.
دبیر کمیته ملی شــیر مدارس گفت: در ســطح شــهرها شیر 
پاســتوریزه و در سطح مناطق دور دست که نیاز به ماندگاری زیادی 
دارد شیر اســتریلیزه توزیع می شود البته باید در شیر پاستوریزه در 

صد آب استاندارد باشد.

سرویس ورزشی-
در حالی که انتظار می رفت اگر دوتیم معروف و قدیمی و پرطرفدار 
تهرانی از لحاظ مالکیتی و ساختاری هنوز به سامان نرسیده اند، حداقل 
از حیــث »نتیجه گیری« در فصل تازه آغاز شــده فوتبال موفق عمل 
کنند، اما با گذشــت سه هفته از مسابقات حداقل پرسپولیس نتوانسته 
از این نظر جواب هواداران پرشــمار خود را بدهد و در حد و اندازه هایی 
ظاهر شود که نه فقط طرفداران این تیم، بلکه عالقه مندان و آشنایان به 
مسائل فوتبال ایران، از آن انتظار دارند. به همین دلیل ما علی رغم وجود 
موضوعات و سوژه های دیگر، نکته ورزشی این شماره را به این موضوع 
اختصاص دادیم، چون تصور می کنیم، وجود مشکالت ظاهراً الینحل در 
تیم پرســپولیس خود نشانه و نمادی است از تداوم مسائل بالتکلیف و 
مشکالت آزار دهنده ای که نه فقط این تیم و رشته فوتبال، بلکه ورزش 

ایران را به طور جانکاهی رنج می دهد.
انتظار حداقلی این بود که تیم پرسپولیس بعد از چند فصل ناکامی 
و بعد از آنکه تکلیف مالکیت جدید آن در جریان چهار مزایده معلوم نشد 
و بعد از این که قرار شد وزارت ورزش کماکان متولی آن باشد، در فصل 
۹5-۹4 فوتبال ایران که ســه هفته است آغاز شده، چهره ای متفاوت و 
بهتر از این چند سال اخیر از خود به نمایش بگذارد و طرفداران صبور 
و البته ناراضی خود را از تماشــای بازی های خوب و تماشاگرپســند و 
نزدیک به اندازه های پرسپولیس روزهای اوج، راضی و خرسند سازد، اما 
با انجام سه بازی اولیه این تیم که چه در خانه و چه در بیرون از خانه 
با عدم توفیق و ناکامی همراه بود، خیلی از هواداران این تیم و بسیاری 
از کارشناسان آنچه را که باید می فهمیدند، فهمیدند و پیش بینی فصلی 
سخت و شایسته سخت تر از چند فصل گذشته را، برای این تیم پیش بینی 
کردند. ســؤال این است که چرا؟ واقعاً دلیل این که این تیم پرطرفدار، 
ریشه دار و پرافتخار که روزی روزگاری با حداقل امکانات، در فوتبال ایران 
جزو بهترین ها بود و سال ها و فصل ها، بر صدر جدول مسابقات باشگاهی 
)چه در تهران و چه در لیگ( می نشســت، به سامان دلخواه نمی رسد و 
از ثبات بایسته و به ویژه در بعد مدیریتی برخوردار نمی شود، چیست؟ 
چــرا نحوه اداره این تیم را به این صورت درآورده ایم که هر چند روز و 
چند هفته ای یک نفر را به عنوان سرپرســت بر کار و بار آن می گماریم 
که غالباً چهره ناآشنا و غریبه برای اهالی فوتبال و طرفداران پرسپولیس 
محسوب می شوند؟ آیا وجود این همه پیشکسوت و دکتر و مهندس و 
افراد تحصیلکرده که روزگاری پیراهن این تیم را پوشیده و برای این تیم 
عرق ریخته و آسیب ها و صدمات جسمی تحمل کرده با طرفداران خندیده 
و با آنها اشک ریخته اند، برای اداره این تیم کافی نیست، که باید برویم 
آدم های محترم اما غریبه و مجهول الهویه برای اداره این تیم بتراشیم و 
پیدا کنیم؟ آدم هایی که چون غریبه هســتند، چون ساختار و هویت و 
چهره ها و ستاره ها و طرفدار و آرمان و در یک کالم جامعه شناسی این 
تیم را نمی شناسند، خیلی زود به دام جریانات مخرب و منفعت پرست 
می افتند. آدم هایی که یکی از آنها که حاال مدتی می شود که دنبال کار 
خودش رفته! به وقت ورود مسیو برانکو به ایران گفت: »این ما نیستیم 
که به پروفســور برانکو بگوئیم برای پرسپولیس چه کند، این اوست که 
باید به ما بگوید برای ساختن پرسپولیس چه کنیم؟!« حرفی که فقط و 
فقط از دهان آدمی ناآگاه با مسائل فوتبال، ناآشنا با پرسپولیس و فوتبال 
ایران و... مرعوب و مبهوت از نام و آوازه خارجی ها- آن هم نام و آوازه ای 
که دالل ها و کارچاق کن های داخلی برای آنها می سازند- قابل شنیدن 
است. پروفسور برانکو، از نظر ما، یک بار امتحان خود را به فوتبال ایران 
پس داده و به دالیل مختلف- که حاال جای پرداختن به آن نیست، قباًل 
به آن بارها اشاره کرده ایم- مردود بوده و نقشی در حد »مترسک« برای 
فوتبال ایران بازی کرده است- هر چند امیدواریم با تغییر روش و نگرش، 
در پرسپولیس موفق عمل کند و ما از آغاز کار او در تیم پرسپولیس سعی 
کرده ایم با این دید و نگاه، کار و فعالیت او را ارزیابی کنیم- با این حال 
ایشان هر که باشد، هر سابقه ای که داشته باشد، از کجا می داند، ریشه 
و جایگاه و هویت و آرمان ها و اهداف تأسیس این تیم و انتظار هواداران 
و روانشناسی سکوها و... آن، چه هستند، که آن آقای سرپرست آن طور 
واداده سرنوشــت یک تیم ریشــه دار و با سابقه را به او محول می کند و 

نقش کارفرما و کارگزار را عوض می کند؟!
بارها نوشته ایم، ما با دو تیم ریشه دار و پرطرفدار که از سرمایه های 
کم نظیر ورزش ما هستند، خیلی بد تا کرده ایم و از ظرفیت های فراوان 
آنها استفاده نکرده ایم و... حاضر هم نیستیم، دست برداریم و روش مان را 
نسبت به آنها تغییر دهیم، حال استقالل شانس بیشتری آورده و افشارزاده 
و پورحیدری و مظلومی و... حتی قلعه نویی در اطراف آن هستند و تیم 
را با نگاه ورزشــی و شناخت بیشتری اداره می کنند، اما پرسپولیس را 
سال هاســت به غریبه ها و اشتباه آمده ها، سپرده ایم، از دست این غریبه 
می گیریم، به دســت آن غریبه می سپاریم و... آنها هم به خاطر نابلدی، 
بعضی نااهالن و شارالتان مسلک ها و سودجویان را دور خود جمع کرده 
و... همین طوری با عمر این تیم و اعصاب هواداران آن بازی می کنیم... 
حــرف و عرض عاجزانه ما، به ویژه حاال که این تیم کماکان در اختیار 
وزارتخانه اســت و فردی آشــنا با چم و خم فوتبال مثل دکتر سجادی 
مسئولیت نظارت آن را برعهده دارد، این است که هر چه زودتر به این 
بازی خاتمه دهند و برای نجات پرســپولیس همت کنند، غریبه ها را از 
پیرامون این تیم دور کنند و .... آن را به دست صاحبان و اهلش بسپارند...

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
، قعرنشینی پرسپولیس  شکست خانگی استقالل 
و بردهای باارزش تیم های اصفهانی مهمترین اتفاقات 

هفته سوم لیگ برتر بود.
پرونده هفته ســوم رقابت های لیگ برتر روز گذشــته با 
برگزاری چهار دیدار بســته شد. در یکی از بازی های دیروز و 
در تبریز تیم تراکتورسازی با تساوی یک - یک برابر راه آهن 
متوقف شــد. در این دیدار ابتدا سروش رفیعی در دقیقه ۲۲ 
تراکتورســازی را پیش انداخت اما ایــن نتیجه تا پایان تداوم 
نداشــت و راه آهنی ها موفق شــدند گل تساوی را توسط امیر 
نصرآزادانی در دقیقه ۸۸ به ثمر رســانند. این دیدار برخالف 
انتظار با استقبال بســیار کم تماشاگران تبریزی در ورزشگاه 

خانگی همراه بود. 
در اهواز تیم اســتقالل خوزستان دســت به کار بزرگی 
زد و موفق شــد همشــهری اش فوالد را با نتیجه دو بر صفر 
شکســت دهد. در این دیدار حسن بیت سعید در دقیقه 54 
برای استقالل خوزستان گلزنی کرد، بازیکنی که دوگل تیمش 
درهفته گذشته مقابل پرسپولیس تهران را نیز به ثمر رسانده 
بود. فرشــاد جان فزا نیز موفق شد گل دوم استقاللی ها را به 

ثمر برساند. 
ســایپا هم این هفته برابر پدیده بــا نتیجه دو بر یک به 
برتری رســید. دو گل غالمرضا رضایی) دقایق 1۳ و ۶7( برابر 
تــک گل پدیده )دقیقه ۸۲ و گل به خودی بازیکنان ســایپا( 
کافی بود تا شــاگردان مجید جاللی یــک پیروزی باارزش را 

بدست آورند.
اما در مهمترین بازی دیروز اســتقالل پس از کســب دو 
پیروزی در لیگ، برابر ذوب آهن متحمل شکست خانگی شد. 
در نیمه نخست این دیدار آبی های پایتخت کامال بر بازی سوار 
بودند و ذوب آهنی ها بیشتر چشم به ضد حمالت دوخته بودند. 
نخستین فرصت جدی این دیدار را استقاللی ها توسط خسرو 
حیدری در دقیقه هشــتم به دســت آورد. حرکت انفرادی او 
پشت محوطه جریمه ذوب آهن با جا گذاشتن دو بازیکن همراه 
بود و شوت او را مظاهری به خوبی دفع کرد. در ادامه استقالل 
صاحــب چند فرصت خوب گلزنی دیگر هم شــد ولی از آنها 
اســتفاده نکرد تا بازی در نیمه اول با تســاوی صفر - صفر به 

پایان برسد.
در نیمــه دوم جریان بازی بــه کلی تغییر کرد و این تیم 
ذوب آهن بود که مســلط بر توپ و میدان شد. اشتباه قدیمی 
استقالل در بازی با دو هافبک دفاعی ، سرانجام در این دیدار 

از درخشش تیم های اصفهانی تا عملکرد ضعیف سرخابی های پایتخت در هفته سوم لیگ برتر

حدیث دشت عشقاستقالل باخت، پرسپولیس قعرنشین شد!

به یاد امیر سرلشکرخلبان شهید »حسین لشکری«
اولین اسیر و آخرین آزاده جنگ

امیرسرلشکرخلبان شهید »حسین لشکری« در سال 
1۳۳1 در روستای ضیاء آباد شهرستان قزوین به دنیا آمد. 
در ســال 1۳54 برای تکمیل دوره خلبانی به آمریکا اعزام 
شــد و با درجه ســتواندومی به ایران بازگشت و به عنوان 
خلبان هواپیمای شــکاری اف - 5 مشغول به خدمت شد.  
با آغاز جنگ تحمیلی پس از انجام 1۲ ماموریت هواپیمای 

وی در خاک دشــمن مورد اصابت موشک قرار گرفت و مجبور به ترک هواپیما شد 
که نهایتاً به اســارت نیروی بعث عراق درآمد. این شهید بزرگوار ۳ماه اول اسارت در 
سلول انفرادی بود و پس از آن  ۸ سال در یک سالن عمومی و دور از چشم صلیب 
ســرخ جهانی نگهداری شــد. پس از پذیرش قطعنامه  وی را از سایر دوستان جدا 
نمودند و قسمت دوم دوران اسارت 1۶ سال به طول انجامید. پس از 1۶ سال اسارت 
به نیروهای صلیب ســرخ معرفی شد و ۲سال بعد در هفدهم فروردین سال 1۳77 
به ایران اسالمی بازگشت. بهترین خاطره اش از اسارت لیوان آب خنکی است که از 
ســرباز عراقی در نوروز 74 می گیرد 1۲ سال در حسرت دیدن یک برگ سبز، یک 
منظره و حسرت 5 دقیقه آفتاب بود. اولین اسیر و آخرین آزاده جنگ، وقتی رفت ۲۸ 
ساله بود، وقتی برگشت 47 سال از عمرش می گذشت. پیر و شکسته شده بود و موی 
سیاه در سر نداشت؛ دندان هایش همه ریخته بود و اینها همه آثار شکنجه هایی بود 
که به جرم کار نکرده سرش آورده بودند.  شهید »لشکری« بعدها در یادآوری دوران 
اسارت و تحمل شــکنجه ها و آزارهای آن دوران گفته است: شکنجه ها دو نوع بود، 
روانی و فیزیکی، بازجویی های شــدید، بی خوابی، توهین، شوک برقی، اعدام صوری.  
امام)ره( گفتند که جنگ برای ما نعمت اســت، من در اسارت معنی این را فهمیدم، 
من در اســارت، زندگی را دوباره شــناختم، خدا را دوباره شناختم، خودم را دوباره 
شناختم.  جانباز 7۰ درصد نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران با تحمل 1۸ 
سال اسارت در بدو ورود در دیدار صمیمانه با فرماندهی معظم کل قوا ضمن تجدید 
بیعت با معظم له مفتخر به لقب »ســید االسرای ایران« از سوی رهبر معظم گردید  
و با موافقت ایشــان در تاریخ ۲7 بهمن 1۳7۸درجه نظامی وی به سرلشگری ارتقاء 
یافت. این خلبان سرافراز سرانجام در روز 1۹مرداد 1۳۸۸ براثر عارضه های ناشی از 

دوران اسارت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

برای آبی پوشان دردسرساز شد تا آنها برابر ذوب آهن با دو گل 
مغلوب شوند. گل های شاگردان گل محمدی را در این بازی 
احســان پهلوان) ۶۳( و مرتضی تبریزی)۸5( به ثمر رساندند. 
جدا از اشــتباهات مظلومی در چینش این تیم، تعویض های 
اســتقالل نیز در این بازی به شدت ضعیف بود؛ از بازی کردن 
کرار گرفته تا خالی کردن ســمت راست خط دفاعی با بیرون 
کشیدن احسان خرســندی، همه و همه اشتباهات کادرفنی 
استقالل در این بازی بود. الزم به یادآوری است ذوب آهن در 
نیمه دوم این بازی می توانســت بیشتر از دو گل به استقالل 
بزند اما خوش شانسی و عملکرد خوب رحمتی روی برخی از 

صحنه ها مانع از سنگین تر شدن شکست استقالل شد.
شکست سنگین پرسپولیس در اصفهان

در روز نخســت رقابت های این هفتــه، تیم ملوان موفق 
شــد با دو گل استقالل اهواز را شکســت دهد. در دقیقه 1۶ 
مازیار زارع گل اول ملوانی ها را به ثمر رســاند و در دقیقه 4۶ 
فــرزاد حاتمی برای بار دوم دروازه اســتقالل اهواز را باز کرد. 
این اولین بازی ملوان بود که حمید استیلی را به عنوان مربی 

روی نیمکت خود داشــت. در مشهد تیم بازی سیاه جامگان 
و نفــت تهران با برتری تیم میزبان به پایان رســید. تک گل 
سیاه جامگان روی اشتباه بیرانوند و توسط حسین زامهران در 
دقیقه ۳۳ به ثمر رسید. در قم جدال تیم های صبا و گسترش 
فوالد تبریز با تســاوی یک - یک به پایان رسید. دراین بازی 
مرتضی اسدی در دقیقه 7 به اشتباه دروازه تیم خود را باز کرد 
و در ادامه شــهرام گودرزی روی ضربه پنالتی گل مساوی را 

برای گسترش فوالد به ثمر رساند. 
اما در حساس ترین بازی روز پنجشنبه تیم سپاهان موفق 

شــد در اصفهان با نتیجه چهار بر دو پرســپولیس را شکست 
دهد. برای ســپاهان در این دیدار احســان حاج صفی )1۰(، 
مایکل اومانا )۳۹، گل به خودی( ، هادی عقیلی )پنالتی، دقیقه 
5۶( و محمدرضا خلعتبری)۸1( و گل های پرسپولیس را نیز 
مهدی طارمی )1۳( و امید عالیشاه ) ۳4( به ثمر رساندند. در 
این دیدار مهم، پرسپولیس بازی را در نیمه اول کامال متفاوت 
پیش برد و در نیمه دوم اما یک حریف دســت و پا بسته بود 
که البته اشتباهات بازیکنان خودی در نقش بستن این نتیجه 
تاثیر زیادی داشت. حسین فرکی سرمربی سپاهان که تیمش 
در نیمه اول به تساوی دو - دو رضایت داده بود، در نیمه دوم 
دل به اشــتباهات بازیکنان پرسپولیس بست و استفاده اش را 
نیز برد. مهرداد کفشگری در ابتدا یک پنالتی تقدیم سپاهانی 
کرد تا این توپ تبدیل به گل سوم سپاهان شود. اما این پایان 
کار نبــود، در 1۰ دقیقه پایانی بازی، خلعتبــری بار دیگر از 
اشتباه بازیکن پرســپولیس اسفاده کرد و گل چهارم سپاهان 
را به ثمر برســاند تا برانکو و پرســپولیس در پایان هفته سوم 

همچنان از رسیدن به پیروزی محروم باشند. 

تیم ملی قایقرانی ایران با 6 قایقران در رقابت های قهرمانی جهان شرکت می کند.
ملی پوشان قایقرانی اعزامی به رقابت های قهرمانی جهان مشخص شدند و امروز عازم ایتالیا خواهند شد. کادرفنی تیم ملی 
قایقرانی  آب های آرام ایران پاروزنان خود برای مسابقات قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک را معرفی کردند و تیم ایران 
امروز با 5 پاروزن عازم ایتالیا می شود.احمدرضا طالبیان، سعید فضل اولی، علی آقامیرزایی، امین بوداغی و شاهو ناصری نفرات 
اعزامی به این مسابقات هستند و عادل مجللی نیز که اکنون در اردوی اروپایی به سر می برد بطور مستقیم راهی میالن خواهد 
شد.احمدرضا طالبیان در کایاک تک نفره 5 هزار متر، شاهو ناصری در کانو تک نفره هزارمتر،  عادل مجللی در کانوی تک نفره 
۲۰۰ متر و فضل اولی و آقامیرزایی در کایاک دو نفره هزار متر پارو خواهند زد. همچنین قایق کایاک 4 نفره ایران با ترکیب 
طالبیان،  فضل اولی، بوداغی و آقامیرزایی در مسافت هزار متر به آب خواهد زد.این مسابقات سهمیه المپیک دارد و نفراتی که 

به فینال A راه پیدا کنند یا بهترین پاروزن آسیا شوند به سهمیه ریو خواهند رسید.

اعزام قایقران های ایران به رقابت های قهرمانی جهان 

ژاپن نخستین حریف تیم ملی بسکتبال ایران در مسیر ریو
برنامه کامــل رقابت های تیم ملی بســکتبال در 
مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد و ژاپن نخستین 

حریف ایران در مسیر المپیک ریو است.
برنامه تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت های قهرمانی آسیا 
و کسب سهمیه المپیک ریو مشخص شد و شاگردان باوئرمان 
در نخســتین دیدارشان به مصاف ژاپن می روند. هند و مالزی 
به ترتیب حریفان بعدی بسکتبالیست های ایران خواهند بود.

بیست و هشتمین دوره رقابت های قهرمانی آسیا از یکم 
مهر به میزبانی چانگشــای چین برگزار می شود که تیم ملی 
بســکتبال ایران در گروه نخست این مســابقات با ژاپن، هند 
و مالــزی به رقابت می پردازد که برنامــه دور مقدماتی اش به 

شرح زیر است: 
چهارشنبه اول مهر:

*ایران .......................................................... ژاپن

پنجشنبه دوم مهر:
*ایران .......................................................... هند

جمعه سوم مهر:
*ایران ........................................................ مالزی
در مرحله دوم ایــن رقابت ها، تیم ها در قالب دو گروه به 
مصاف هم می روند که ســه تیم نخست گروه A و B در قالب 
گروه E و ســه تیم اول گروه  C و D در گروه F برابر هم قرار 
می گیرند. هشت تیم نهایی مسابقات در مرحله یک چهارم به 
صــورت ضربدری رقابت خواهند کرد؛ تیم اول گروه E با تیم 
آخر گروه F رقابت می کند و تیم های دوم و سوم نیز به مصاف 

هم می روند.
گروه B: فیلیپین - هنگ کنگ - فلسطین - کویت

گروه C: کره جنوبی - اردن - سنگاپور - چین
گروه D: چین تایپه - لبنان - قطر - قزاقستان

گفت و گو

*تیم والیبال پیکان در دومین مسابقه خود در دور مقدماتی مسابقات قهرمانی باشگاه های آسیا موفق به شکست تیم ارتش 
کره جنوبی در ســه ست متوالی با امتیازهای ) ۲5 بر17، ۲5 بر ۲۲ و ۲5 بر ۲۰( شد.تیم والیبال پیکان در نخستین مسابقه 

تیم القادسیه نماینده کویت را شکست داد و امروز برابر تیم سیگنال فیلیپین به میدان خواهد رفت.
* مناف هاشــمی معاون توسعه و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به آخرین وضعیت پرداختی وزارت 
ورزش به فدراســیون های المپیکی تاکید کرد که 60 درصد اعتبارات تخصیصی تا پایان شــهریور به تیم ها و 

فدراسیون های المپیکی پرداخت خواهد شد.
*رئیس فدراسیون جانبازان و معلوالن گفت: بدنه  اصلی بازی های پاراآسیایی اندونزی از دل جشنواره  »مهر رضوی« به دست 
خواهد آمد.محمود خسروی وفا با بیان اینکه در جشنواره »مهر رضوی« بیش از 17۰۰ ورزشکار حضور دارند که ما امیدواریم 
در پایان این جشــنواره بتوانیم نیروهای مســتعدی را در تمام رشته ها  شناسایی و به بدنه تیم  ملی تزریق کنیم گفت: بیشتر 
نفراتی که در این جشنواره حضور دارند پس از شناسایی ترکیب اصلی مسابقات پاراآسیایی ۲۰1۸ اندونزی را تشکیل خواهند 

داد و اینها در آینده عضو تیم  ملی جانبازان و معلوالن در تمام رشته ها  خواهند بود.

رکورد رقیبم 445 کیلو است
سلیمی: با قرارداد پایین در لیگ وزنه نمی زنم

عضو کمیســیون امنیــت ملی مجلس 
خواستار ارائه برجام در قالب الیحه به مجلس 

از سوی دولت شد.
محمد اسماعیلی دیروز در گفت وگو با فارس 
در زنجان با اشــاره به متنوع بودن نظرات در مورد 
بررســی برجام در مجلس اظهار داشــت: رئیس 
مجلس هم خواستار ارائه الیحه به مجلس توسط 

دولت شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نظر الریجانی 
همان نظر اکثریت نمایندگان مجلس است و دولت 
بایــد برجام را در قالب الیحه به مجلس ارائه کند، 
اظهار کرد: برجام بندهای محرمانه ندارد و آنچه که 
در مورد آن صحبت می شــود، مربوط به توافقنامه 
منعقده بین ایران و آژانس بین المللی است که مفاد 

آن نباید در اختیار کشور ثالث قرار گیرد.
وی با اشــاره به سفر رئیس آژانس بین المللی 

انرژی  اتمی به آمریکا و حضور در کنگره گفت: هنوز 
کسی اطالع ندارد که مفاد تفاهمنامه در اختیار آن ها 

قرار گرفته است یا نه.
عضــو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت 
خارجه مجلس با بیان اینکه متن برجام در اختیار 
نمایندگان مجلس قرار دارد، افزود: برای بررســی 
برجام باید کمیسیونی تشکیل و بررسی تفاهمنامه 

را آغاز کند.

عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس:

دولت باید برجام را در قالب الیحه تقدیم مجلس کند

راه و شهرسازی  راه روستایی وزیر  معاون 
از آسفالت راه روستاهای باالی 50 خانوار کشور 

خبر داد.
سیدحسین میرشفیع گفت: مطابق برنامه ریزی 
انجام شــده، چهار هزار کیلومتر از راه های روستایی 

کشور تا پایان سال جاری آسفالت می شود.
وی در جریان سفر به شهرستان آستارا در جمع 
خبرنــگاران افزود: در حال حاضر 1۰5 هزار کیلومتر 
از راه های روســتایی کشور آسفالت است که آسفالت 
15 هزار کیلومتر از راه های جدید نیز جزو برنامه های 

دولت است.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه عمر 
آسفالت 54 درصد از راه های روستایی باالی 1۰ سال 
اســت، اظهار کرد: نگهداری راه های روستایی حجم 
باالیی از کارهای ما را به خود اختصاص داده که در این 
رابطه، روکش آسفالت این میزان از راه های روستایی 

در حداقل زمان ممکن عملیاتی می شود.
وی با بیان اینکه ساالنه یک هزار و 5۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار برای توسعه و نگهداری راه های روستایی 
مورد نیاز است، گفت: طبق برآورد انجام شده پیش بینی 
می شود امسال یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
برای توسعه و نگهداری راه های روستایی اختصاص یابد.
میرشفیع در بخش دیگری از سخنان خود راه های 
روســتایی مورد نیاز کشــور را در افق 14۰4 هجری 
خورشــیدی 17۳ هزار کیلومتر عنوان کرد و گفت: 
حجم باالیی از این راه ها خوشــبختانه با اولویت قرار 

دادن روستاهای باالی 5۰ خانوار احداث شده است.
وی ادامــه داد: ۲1 میلیون نفر جمعیت مولد در 
۳7 هزار روســتای باالی ۲۰ خانوار در کشور زندگی 
می کنند که رسیدگی به راه های ارتباطی این روستاها 

با جدیت انجام می شود.
سیدحسین میرشفیع معاون راه روستایی وزیر راه 
و شهرسازی روز پنجشنبه در سفر به گیالن، از بخشی 
از پروژه های راه روستایی شهرستان های شفت، فومن، 
صومعه سرا، ماسال، رضوانشهر، تالش و آستارا در غرب 

استان دیدن کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

راه روستاهای 
باالی 50 خانوار
آسفالت می شود

نکته  ورزشی

کسب تنها یک امتیاز از سه بازی

انتظار به حق اهالی فوتبال از وزارت ورزش
پرسپولیس را نجات دهید

معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان 
صنایع کوچک کشــور گفــت: برای تکمیل 
زیرساختها در نواحی صنعتی و شهرک سازی 
در کشــور برای سال جاری حدود هفت هزار 

میلیارد ریال تخصیص داده شده است.
هوشنگ فرجی در سفر به شهرکرد در گفت وگو 
بــا خبرنگار ایرنا افزود: ایــن اعتبار تمام پروژه های 
عمرانی شهرک های صنعتی کشور را پوشش می دهد.

وی در زمینه حل مشکل کم آبی در شهرک های 
صنعتی اظهار داشــت: با وجود اینکه تنها ۲ درصد 
از آب کشــور در بخــش صنایع مصرف می شــود، 
واحدهای صنعتی تمام استان ها برای تأمین آب با 

مشکل مواجه شده اند.

فرجی بیان داشت: در این زمینه سازمان صنایع 
کوچک در سال جاری در صدد تأمین آب برای 1۰۶ 

شهرک و ناحیه صنعتی در کشور است.
وی افزود: تأمین برق برای ۸1 شــهرک و گاز 
برای 7۸ شــهرک نیز از دیگر اقدامات سال جاری 
این ســازمان برای تکمیل زیرساخت ها در نواحی 

صنعتی استان است.
معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنایع 
کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی از بهره برداری 
4۸ ناحیه و شــهرک صنعتی در سراسر کشور در 

سال جاری خبر داد.
فرجی کمبود نقدینگی را عمده مشکل صنایع 
کوچک کشــور عنوان کرد و بیان داشت: دولت در 

نظر دارد در صورت امکان حدود 1۰۰ هزار میلیارد 
ریال از محل هدفمندی یارانه ها برای حل مشــکل 

نقدینگی به صنایع کوچک اختصاص دهد.
وی همچنین افزود: حــدود ۲۰ هزار میلیارد 
ریال نیز در اختیار صندوق صنعت و معدن کشــور 
برای ارائه تسهیالت به واحدهای دارای مشکل اعتبار 

قرار می گیرد.
وی از تفاهم ســازمان صنایع کوچک کشور با 
شرکت بیمه ایران خبر داد و اظهار داشت: براساس 
این تفاهمنامه از اوایل هفته گذشته امکان بهره مندی 
واحدهــای تولیدی، افراد و کارگران صنایع کوچک 
از بسته بیمه ای ارزان قیمت و باکیفیت فراهم شده 

است.

معاون سازمان صنایع کوچک کشور خبر داد

اختصاص 100 هزار میلیارد ریال برای حل مشکل نقدینگی صنایع كوچک

آیین نمادین ورود و استقبال از کاروان امام 
رضا)ع( با هدف به نمایش درآوردن ورود تاریخی 
آن امام همام به ایران اسالمی با حضور هزاران نفر 
از عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت در مشهد 

شهدای شلمچه برگزار شد.
بــه  گزارش ایرنــا، کاروان نمادین امام رضا )ع(،  
متشــکل از اسب سوار و شتر ســوار با بهره گیری از 
لباس  های محلی و با سر دادن شعارهای بومی عربی 
همراه با پخش گل و شیرینی و هل هله مورد استقبال 

مردم و مسئوالن قرار گرفت.
در ایــن آییــن، مدیرعامــل بنیــاد بین المللی 

امام رضــا)ع( گفت: هجرت و شــهادت امام رضا)ع( 
باعث استقرار تمدن جدید اسالمی در ایران شد.

سیدجواد جعفری برگزاری مراسم استقبال از ورود 
امام در آستانه دهه کرامت را بیانگر عشق و عالقه مردم 
ایران به خاندان عصمت و طهارت دانســت و افزود: با 
برگزاری این جشنواره ها به دنبال تعظیم شعائر هستیم 
و می خواهیم فرهنگ رضوی بیش از گذشته در جامعه 

گسترش یابد.
امام جمعه خرمشــهر نیــز در ادامه این آیین با 
تشــریح زندگی و تاریخچه هجرت امــام رضا)ع( به 
ایــران گفت: مردم ایران والیتمدار و دوســتدار اهل 

بیت هستند.
حجت االســالم ســیدنبی موســوی بــه وجود 
زیارتگاه های امام زادگان در گوشه و کنار ایران اسالمی 
اشــاره کرد و افزود: پیروی از اهل بیت پیامبر)ص( از 

شاخص های بارز شیعیان است.
در این آیین معاون فرهنگی هنری ســتاد عالی 
کانون های فرهنگی هنری مســاجد کشور، مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد استان خراســان رضوی، مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد خوزســتان، امام جمعه و فرماندار 
ویژه خرمشهر و فرماندهان نظامی و انتظامی و برخی 

مسئوالن خرمشهر حضور داشتند.

برگزاری آیین نمادین ورود كاروان امام رضا)ع( در شلمچه

وزیر آمــوزش و پرورش از تصویب دو هزار 
برای سرانه سال تحصیلی  اعتبار  ریال  میلیارد 
جدید مدارس در مجلس شورای اسالمی خبر داد.
علی اصغر فانی دیروز در جمع مدیران مدارس و 
نمایندگان معلمان شهرستان بناب سرانه اختصاص یافته 
به مدارس را ناکافی دانست و گفت: بخشی از سرانه تا 

مهر ماه امسال به حساب مدارس واریز می شود.
وی همچنیــن بودجه امســال وزارت آموزش و 
پرورش را ۲5۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
در دو ســال اخیر این بودجه بیش از 5۰ درصد رشد 

داشته است.
فانی در خصوص مطالبات بازنشستگان فرهنگی 

گفت: ۲5 درصد پاداش بازنشســتگان اسفندماه سال 
قبل پرداخت شد و بقیه بدهی نیز که 1۰ هزار و 5۰۰ 
میلیارد ریال اســت با تصویب و تأمین اعتبار توســط 

مجلس شورای اسالمی پرداخت می شود.
فانی در خصوص اصرار نماینده مجلس و فرهنگیان 
بناب برای تکمیــل خانه معلم بناب گفت: نمایندگان 
مجلس اجازه ساخت خانه معلم را به وزارت آموزش و 
پرورش نداده اند اما در صورتی که نصف اعتبار مورد نیاز 
برای تکمیل و بهره برداری خانه معلم بناب از محل ماده 
1۸۰ نمایندگان مجلس تأمین شود ما هم نصف بقیه را 

از بودجه وزارتخانه تأمین می کنیم.
وی همچنیــن با بیان اینکه یک ســوم فضاهای 

آموزشی کشــور غیر استاندارد است، گفت: امسال 1۳ 
هزار و 4۰۰ میلیارد ریال برای بهسازی فضاهای آموزشی 
اختصاص یافته و برای نهضت مدرسه سازی در بناب هم 
هر چقدر از محل اعتبارات عمرانی اســتان تأمین شود 
همان مقدار نیز از اعتبارات وزارتخانه تأمین خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش با اشــاره به بازنشســتگی 
۲5 هزار معلم در ســال گذشته و ۳۸ هزار نفر تا پایان 
امســال بدون نیروی جایگزین گفت: با ورود نخستین 
گروه از فارغ التحصیالن دانشــگاه فرهنگیان از ابتدای 
سال تحصیلی ۹5 به جمع معلمان، توازن نسبی نیروی 

انسانی ایجاد خواهد شد.
فانی در خصوص خدمات بیمه ای وزارت آموزش 

و پرورش به جامعــه فرهنگیان گفت: قبول می کنیم 
کــه بیمه طالیی و تکمیلی فرهنگیان تاکنون نواقصی 
داشــته و خدمات آنها ضعیف بوده اســت اما در حال 
صندوقی کردن نظام بیمه ای هستیم و در صورتی که 
اجرای آزمایشــی آن جواب بدهد دایمی شــده و این 
خدمات را برای 7۰۰ هزار نفر فرهنگی بازنشســته هم 

ارایه خواهیم داد.
وزیر آموزش و پــرورش همچنین وجود مدارس 
خاص در کشــور را عامل آسیب دیدن مدارس عادی 
دانست و گفت: به تدریج در حال کاهش مدارس خاص 
هستیم و امیدواریم تاچهار سال آینده به یک تعادل در 

این خصوص دست پیدا کنیم.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

تصویب 2 هزار میلیارد ریال برای سرانه سال تحصیلی جدید مدارس

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

133006249. سپاهان

232104137.سایپا

332014226. استقالل خوزستان

432014316. استقالل

532013216. ملوان

631204225. تراکتورسازي

14-7311112. استقالل اهواز

831022203. ذوب آهن

930302203. صبای قم

13-10310223 سیاه جامگان

12-11302145. پدیده

12-12302112. نفت تهران

22-13302135. راه آهن

22-14302135. فوالد

22-15302124. گسترش فوالد

31-16301258. پرسپولیس


