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سپاهان باخت، تراکتورسازی به تساوی رضایت داد

پرسپولیس با عبور از سد فوالد، سوم شد
سرویس ورزشی-

برتری پرســپولیس برابر فوالد، شکســت سپاهان 
مقابل سایپا و تســاوی تیم های تراکتورسازی و استقالل 
خوزســتان؛ مهمترین اتفاقات روز نخست هفته بیستم 

مسابقات لیگ برتر بود.
هفته بیســتم رقابت های لیگ برتر از روز گذشته با برگزاری 
چهار دیدار آغاز شــد که در حســاس ترین بازی تیم پرسپولیس 
موفق شــد در ورزشــگاه آزادی حریف خود فوالد خوزســتان را 
با نتیجه یک بر صفر شکســت دهد. تک گل پرســپولیس را در 
این بازی مهدی طارمی در دقیقه 13 به ثمر رســاند. این بازی را 
پرســپولیس با حمایت نزدیک به 60 هزار تماشاگر، هجومی آغاز 
کرد. شــاگردان برانکو در همان دقایق ابتدایی می توانستند روی 
حرکت علی علیپور که در حالت تک به تک با دروازه بان فوالد بود، 
گل اول را به ثمر برسانند که توپ مهاجم پرسپولیس به اوت رفت. 
با این حال مهدی طارمی اجازه نداد که انتظار پرسپولیسی ها برای 
به ثمر رســیدن گل طول بکشــد. این بازیکن روی پاس محمد 
انصاری و با یک ضربه ســر در دقیقه 13 توانست دروازه فوالد را 
باز کند. ســه دقیقه بعد پرسپولیس در آستانه به ثمر رسیدن گل 
دوم بود که ضربه فرشــاد احمدزاده به تیرک دروازه فوالد خورد. 
حمالت پرسپولیس در ادامه مســابقه بیشتر از تیم حریف بود و 
شاگردان برانکو می توانســتند فاصله گلهای خود را بیشتر کنند 
ولی موفق نشــدند به این هدف برســند تا نیمه اول با همان یک 

گل تمام شود.
در نیمه دوم پرســپولیس باز هــم کار را هجومی آغاز کرد و 
همانند نیمه نخســت، علی علیپور اولین صحنه خطرناک را رقم 
زد. ضربــه فنی علیپور در دقیقه ۴6 بــا فاصله کم از کنار دروازه 

فوالد بیرون رفت. این بازیکن در دقیقه ۵0 هم روی کار ترکیبی 
بازیکنان پرسپولیس صاحب فرصت شد که شوت وی راه به جایی 
نبرد. در دقایق 60 تــا ۷0 فوالدی ها تا حدودی نبض بازی را در 
دســت گرفتند و روی حمالت بازیکنانی چون اسماعیل شریفات 
دروازه سرخپوشــان را تهدید کردند. با این حال شاگردان برانکو 
هم چند موقعیت خوب گلزنی را در همین دقایق از دست دادند. 
پرسپولیس در دقایق پایانی بازی خوبی ارائه کرد و در دقیقه ۹0 
از روی ضربه کاشــته رضاییان در آستانه رسیدن به گل بود که با 
واکنش خوب دروازه بان فوالد این اتفاق رخ نداد. تا بازی با همان 
یک گل طارمی به نفع پرســپولیس به پایان برسد. سرخپوشان با 

این پیروزی 3۴ امتیازی شدند و با یک بازی بیشتر نسبت به ذوب 
آهن در رده ســوم جدول قرار گرفتند. فوالد هم با ۲0 امتیاز در 

رده سیزدهم جدول باقی ماند.
سپاهان بازهم باخت

در دیگر دیدارهای دیروز، دو تیم سپاهان و سایپا در اصفهان 
بــه مصاف یکدیگر رفتند که در نهایــت این دیدار با برتری دو بر 
یک ســایپایی ها به پایان رســید. در این بازی برای سایپا میالد 
میداوودی در دقیقه ۵۹ و علی زینالی در دقیقه ۷۷ گلزنی کردند، 
همچنین تک گل سپاهان را پریرا در دقیقه ۲+۹0 به ثمر رساند. 
در این دیدار محمدرضا خلعتبری یک ضربه پنالتی را برای تیمش 
از دست داد. ناکامی های سپاهان با استیماچ تمامی ندارد، این تیم 
پس از کسب چند نتیجه ضعیف در هفته های گذشته، این بار در 
خانه مقابل ســایپا شکســت خورد تا هواداران نه تنها به مدیران 
باشــگاه، بلکه به مربیان و بازیکنان نیز معترض شوند. در مشهد 

صفحه 9
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۴ جمادی االول 1۴3۷ - شماره ۲1۲۷9

جانشین فرمانده کل سپاه :
 ایران قدرت تعیین کننده 
مذاکرات منطقه ای است

جانشین فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی با 
بیان اینکه انقالب در اقصی نقاط جهان اسالم قدرت سازی و 
ظرفیت سازی کرده است؛ گفت: هیچ میز مذاکره ای برای حل 
مسائل منطقه ای وجود ندارد که ایران در یک سوی آن قدرت 

تعیین کننده و موثر نباشد.
به گزارش ایرنا سرتیپ پاسدار حسین سالمی در آیین گرامیداشت 
یوم اهلل ۲۲ بهمن در تبریز افزود: امروز ما از هر زمان دیگری نسبت 

به دشمنان در موقعیت برتر قرار داریم.
وی  تصریح کرد: ما می دانیم که باید از آرمان ها، آرزوها، اهداف، 
حیثیت، منزلت، کرامت و شرف این ملت در مقابل هجوم سراسری 
اســتکبار دفاع کنیم؛ این منطق ما را بــرای تولید قدرت در مقابل 

آنان شکل داد.
 جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با اشاره به 
تحریم های غرب علیه ملت ایران گفت: ما توانستیم در همان شرایط به 
دنیای اتم نفوذ کنیم و انرژی صلح آمیز هسته ای را به عنوان دستاورد 

علمی کشورمان به جهان نشان دهیم .
سرتیپ سالمی اضافه کرد: ما توانستیم به فضا و به درون آسمان 
نفوذ کنیم، ماهواره های ما فضا را شــکافت و بر مدار ســرزمین مان 
حرکت کرد تا پیام دســتاورد های بزرگ علمی ایران را به جهان از 

آسمان مخابره کند و ما دیگر از آسمان می توانیم جهان را ببینیم.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اظهار کرد: 
امروز موشک های ما می توانند سینه فضا را بشکافند و در هر نقطه 
دلخواه با هر حجم دلخواه با هر قدرت تخریب دلخواهی پایگاه های 

دشمنان مان را به آتش بکشند.
وی گفت: پهپادهای ما امروز هزاران کیلومتر پرواز و عملیات کرده 
و برمی  گردند؛ رادارهای ما ماهواره ها را در آسمان جست وجو می کنند 

و نیروهای زمینی ما در مرزها احاطه کامل دارند.
سرتیپ سالمی در پایان تاکید کرد: رهبر این ملت بزرگ همچنان 
ایستا، مقاوم، صبور، بردبار و حکیم تحوالت جهان را رصد و امت اسالم 

را هدایت می کند که این ثمرات یک انقالب بزرگ است.
صفارهرندی:

اقتدار جمهوری اسالمی ایران 
معادالت سیاسی منطقه را تغییر داد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اقتدار و هیبت 
نظام جمهوری اسالمی که با خون شهیدان و تالش معمارکبیر 
انقالب اسالمی به وجود آمده معادالت سیاسی منطقه را تغییر 

داده است.
به گزارش ایرنا، »محمدحســین صفارهرندی« عصر چهارشنبه 
در آیین جشن پیروزی انقالب اسالمی و یادبود شهید مدافع حرم، 
علی اکبر عربی در مســجد امام علی بن ابی طالب)ع( خمین افزود: 
امروز دشــمن از گســترش فرهنگ والیتمداری، ایثار، شــهادت و 

استکبارستیزی ایران اسالمی به وحشت افتاده است.
وی تاکید کرد: دنیا به خوبی به موثر و اصل بودن ایران در منطقه 
پی برده و اعتراف کرده است که نمونه آن در مذاکرات هسته ای بود.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام ادامــه داد:  باید مواظب 
باشــیم دشمن بسیار خبیث اســت و راه های نفوذ پیچیده را برای 
نظام اسالمی در سر می پروراند که باید با بصیرت کامل در انتخابات 
پیش رو مشارکت حداکثری داشته باشیم و مواظب شیطنت و ترفند 

شیطانی دشمن باشیم. 
صفارهرندی در جواب سؤال یکی از مخاطبان حاضر در جلسه که 
چرا نمایندگان مجلس شــورای اسالمی طرح اجرای برجام را امضاء 
و تایید کردند، گفت: این رویداد مهم با مشــورت و صالحدید رهبر 
فرزانه انقالب اسالمی صورت گرفت و معظم له نیز با قید شرط هایی 
قبول کردند و بعد از آن فرایند تایید به رای قوه مقننه گذاشته شد 

و در این طرح هیئت مذاکره کننده زحمات زیادی کشیدند. 

بهره برداری از 118 واحد مسکن مددجویی
در دهه فجر

مدیر کل کمیته امداد اســتان تهــران از افتتاح و 
بهره برداری از 118 واحد مسکن مددجویی به مناسبت 

ایام دهه فجر خبر داد.
به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی کمیته امداد 
امام خمینی)ره( اســتان تهران، محسن ولیئی با بیان اینکه 
118 واحد مسکونی در ایام دهه مبارک فجر افتتاح و تحویل 
می شــود، گفت: سه واحد مسکن مددجویی در قالب احداث 
مســکن شــهری و مابقی واحدها در قالب طرح تأمین خرید 

مسکن مددجویان شهری است.
وی افــزود: اعتبارات این تعداد واحد مســکونی از محل 
کمک هــای مردمی، آورده مددجویــان، خیران و نیکوکاران، 

وام های بانکی و منابع کمیته امداد تأمین شده است.
مدیرکل کمیته امداد اســتان تهران ادامه داد: واحدهای 
مسکونی مددجویی شهری در شهرستان شهریار به تعداد سه 
واحد در ایام دهه فجر افتتاح و تحویل متقاضیان واجد شرایط 

جامعه هدف کمیته امداد استان تهران می شود.
ولیئی همچنین از خریداری 11۵ واحد مســکن شهری 
خبــر داد و گفت: این اقدام با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۵۹ 
میلیون ریال از محل کمک های مردمی، خیرین، نیکوکاران، 
آورده مددجویــان، وام های بانکی و منابع کمیته امداد تأمین 

شده است.
وی با بیان اینکه از جمعیت ۷0 هزار خانوار تحت پوشش 
قریب به ۲0 هزار خانوار در شهر تهران و شهرستان های استان 
تهران مســتأجر و فاقد مسکن هســتند، گفت: از این تعداد 
حدود 1۲ هزار خانوار در شــهر تهران و هشت هزار خانوار در 

شهرستان های این استان مستأجرند.
مدیرکل کمیته امداد استان تهران با اشاره به قیمت مسکن 
در شهر تهران نسبت به سایر شهرستان ها خاطرنشان کرد: شاید 
در ســایر شهرستان های کشور بتوانیم با مبلغی کمتر مشکل 
مسکن مددجویان را حل کنیم اما در تهران برای تأمین مسکن 
به مبلغی حدود 1۵0 تا ۲00 میلیون تومان نیاز داریم که به 

همین دلیل نیازمند مساعدت ویژه هستیم.

هم مصاف تیم های پدیده و صبای قم با تساوی بدون گل به پایان 
رسید. در خوزستان نیز روز گذشته تیم های استقالل این شهر و 
تراکتورســازی تبریز به مصاف هم رفتند که در نهایت این دیدار 
با تســاوی یک - یک به پایان رسید. هر دو گل این دیدار از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رســید. در این بازی ابتدا علی اصغر عاشوری 
در دقیقه 16 استقالل خوزستان را پیش انداخت ولی محمد ایران 
پوریان در دقیقه 8۵ بازی را به تســاوی کشاند. برنامه دیدارهای 

باقی مانده هفته بیستم لیگ برتر به این شرح است:
شنبه 13۹۴/11/۲۴

* راه آهن ......................................... سیاه جامگان مشهد)ساعت  1۵( 
* گسترش فوالد تبریز ....................... ملوان بندرانزلی )ساعت 1۵(
 * ذوب آهن............................. استقالل اهواز)ساعت 1۵( 

یکشنبه 13۹۴/11/۲۵
* نفت تهران ..................................... استقالل تهران)ساعت 1۷:10(

فدراسیون دوچرخه سواری قراردادش را با مربی ایتالیایی تیم ملی سرعت فسخ کرد.
فدراسیون دوچرخه سواری برای تیم ملی سرعت در ۲0 مهر با وینچنزو چچی از ایتالیا قرارداد بست اما پس از پایان مسابقات 
قهرمانی آســیا و اینکه در بخش ســرعت تنها یک مدال طال در ماده یک کیلومتر تایم تریل به دست آمد، قراردادش را با این مربی 
فسخ کرد. اصغر خالقی دبیر فدراسیون در این مورد بیان کرد: از عملکرد مربی ایتالیایی در مسابقات قهرمانی آسیا راضی نبودیم و با 
او قطع همکاری کردیم. او در پاسخ به این پرسش که فدراسیون برای فسخ قرارداد باید هزینه ای پرداخت می کرد؟ گفت: خیر. قرارداد 

او را طوری تنظیم کرده بودیم که در صورت نداشتن رضایت از عملکردش امکان فسخ قرارداد وجود داشت.

فسخ قرارداد فدراسیون دوچرخه سواری با مربی ایتالیایی 

حضور پررنگ جامعه ورزش در راهپیمایی 22 بهمن 
جامعه ورزش ایران در مراســم راهپیمایی 22 بهمن 

حضور یافت.
شــمار زیادی از ورزشــکاران، مسئوالن ورزشــی و روسای 
فدراســیون ها در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پیدا کردند. 
در این مراســم عالوه بر محمود گــودرزی وزیر ورزش و جوانان، 
نصراهلل سجادی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی، بهرام افشارزاده 
سرپرست باشگاه استقالل، حمیدرضا گرشاسبی مدیرکل ورزش 
و جوانان تهران و تعداد زیادی از روســای فدراســیون  ها و دیگر 
مسئوالن ورزش ایران حضور داشتند. محمود گودرزی که همراه 
با جمعی از معاونین و مدیران ستادی خود در مراسم راهپیمایی 
۲۲ بهمن حضور پیدا کرده بود، در این مورد گفت: برای حمایت و 
همراهی با آرمان های همیشگی امام راحل در این مراسم پرشکوه 
حضور پیدا کردیم. او ادامه داد: در طول این 3۷ که انقالب اسالمی 
به پیروزی رســیده است، شاهد امنیت و سربلندی ایران اسالمی 
هستیم و این سرافرازی را مدیون شهدا و خانواده های آنها و البته 

جانبازان و ایثارگران هســتیم. همچنین نصراهلل سجادی معاون 
ورزش حرفــه ای و قهرمانــی وزارت ورزش و جوانــان نیز گفت: 
خوشــبختانه انقالب اســالمی تا به امروز به اهداف اصلی خود از 
جمله اســتقالل و آزادی دست پیدا کرده است و حضور مستقل 
ایــران در دنیا بزرگترین و مهمترین آنهاســت. او در مورد حضور 
مردم در انتخابات نیز گفت: حضور پررنگ مردم در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن نوید حضور گسترده در انتخابات پیش رو را می دهد. مردم 
ما همواره در صحنه هســتند و روز هفتم اسفندماه نیز با همین 
شور و نشــاط پای صندوق های رای حاضر می شوند. معاون وزیر 
ورزش و جوانان به پیشرفت های حاصل شده در عرصه ورزش پس 
از انقالب اسالمی اشــاره کرد و گفت: خوشبختانه دستاوردهای 
ورزشــی ایران قبل و بعد انقالب اســالمی قابل مقایسه نیستند. 
موفقیت هــای چشــمگیر در رویدادهای ورزشــی در عرصه های 
جهانی و المپیک و همچنین ســاخت شمار زیادی اماکن ورزشی 

خود گویای موفقیت های ایران اسالمی پس از انقالب است.

آمادگی یزدانی برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا 
مصدومیت آزادکار وزن ۹۷ کیلوگرم تا زمان اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا درمان می شود و رضا یزدانی بدون 

هیچ مشکلی به این مسابقات اعزام خواهد شد.
یعد از اینکه رضا یزدانی در حین تمرین با امیر محمدی از ناحیه پیشانی دچار شکستگی و جراحت شد و پزشکان معالج با 
1۵ بخیه مجبور به درمان فوری وی شدند، این شائبه به وجود آمد که شاید یزدانی به مسابقات قهرمانی آسیا نرسد. در این راستا 
کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد اعالم کرد وی تا زمان اعزام تیم ملی از بند مصدومیت رها خواهد شد و با کشیده شدن بخیه های 
پیشــانی می تواند با ادامه روند تمرینات همیشــگی در رقابت های قهرمانی آسیا حضور یابد. البته رضا یزدانی باید در این مدت با 

درمان ویژه مورد معالجه قرار گیرد تا بتواند اواخر هفته آتی در رقابت های قهرمانی آسیا به میدان برود.

نکته  ورزشی

وقتی تقدیر و شانس جای برنامه ریزی را می گیرد

تالش همه جانبه 
برای ایجاد تحول در ورزش

سرویس ورزشی-
اگر میانگین کســب مدال و دوره هایی را که در آن [المپیک] حضور 
داشــتیم بگیریم، حدود ۴، ۵ مدال را در بر می گیرد که البته این ســطح 

ورزش ایران است نه ورزشکاران ما و...«.
این جمله بخشــی از اظهارات وزیر محترم ورزش در نشســت خبری 
اســت که ایشان در سفر خود به شــهر اصفهان و بازدید از ورزشگاه نقش 

جهان با خبرنگاران مطرح کرده است.
دو هفته پیش در تحلیلی به بهانه ناکامی تیم فوتبال امید نوشــتیم و 
تیتر زدیم که »فوتبال ایران از ژاپن 3 گل عقب نیست، این مدیریت فوتبال 

ماست که ده سال از ژاپنی ها عقب تر است!«
این نوشته و تیتر ما تقریباً هم معنی با جمله ای است که باالتر از زبان 
وزیر ورزش آوردیم و خوشــحالیم که ایشان هم به عنوان عالی ترین مقام 
اجرایی ورزش و به عنوان فردی ورزش شــناس و دارای تجربه و شناخت 
کافی مثل خیلی از کســانی که سال ها با ورزش ایران زندگی کرده و فراز 
و نشــیب های آن را دیده، معتقد اســت، ورزش ایران از لحاظ اســتعداد، 
امکانات، سرمایه های مادی و انسانی و... بسیار غنی و توانمند است و جایی 
که امروز ورزش کشــور ما در آن قرار دارد، با جایگاهی که این ورزش در 
پرتو یک روند سالم و برنامه ریزی قوی، می تواند در آن قرار بگیرد، فاصله ای 
عمیق و بسیار بعید دارد. این نحوه تحلیل و این سطح شناخت از مسائل و 
باالخره این گونه صریح و بدون تعارف سخن گفتن از واقعیت های ورزش، 
این امیدواری را ایجاد می کند که بر پایه این شــناخت درســت و اعتراف 
به واقعیات و... می توان حداقل به این امیدوار بود که مســئوالن ورزش به 
»وضــع موجود« اکتفا نکنند و از فرصتی که برای خدمت در اختیار دارند 

برای اصالح خرابی ها و سر و سامان دادن به وضع ورزش استفاده کنند.
ناگفته پیداســت که امروز و در حــال حاضر آنچه تکلیف ورزش ما را 
تعیین می کند، نتایج آن را شکل می دهد و تعداد مدال و میزان افتخارات 
آن را معلوم می دارد، نه تدبیر و برنامه ریزی و کاری حساب شده و هدفدار، 
بلکه بیشتر »تقدیر« و شانس و حادثه و قرعه و... این طور حرف ها و عوامل 
اســت. تأکید می کنیم- نمی گوئیم اصاًل برنامه و تدبیر نیست- می گوئیم 
کافی نیســت و سرنوشــت ورزش ما و داشته های ورزشــی ما در میادین 
بین المللی و جهانی و رقابت با دیگران، بیشتر از طریق »تقدیر« و شانس، 
رقم می خورد. در حالی که این معادله باید برعکس باشــد. اتفاق و قرعه و 
حادثه و... هم از عوامل تعیین کننده رقابت های ورزشــی اســت، اما نباید 
ورزش یک کشور و نحوه اداره آن، به گونه ای باشد که سرنوشت آن یکسره 
به عوامل این چنینی وابســته باشد و متأسفانه و بدون تعارف ورزش ما نه 
حاال، بلکه همیشه، در چنین وضع و حالتی به سر می برده است. این است 
که در آن »پیش بینی« و »برآورد« و »ارزیابی« و... بنای علمی و مســتند 
ندارد، بلکه این هم بر اســاس »شانس« و حدس و... بیان می شود! و وجود 
چنین حال و وضعی اســت که یک روز ناکامــی در المپیک پکن را برای 
ورزش ایران به همراه می آورد، و روز دیگر کامیابی در المپیک لندن را در 
حالی که بدون تعارف نتایج و خروجی این دو میدان مثل اغلب میادین و 
رویدادهای دیگر، از قبل قابل پیش بینی نبود و تقریباً غافلگیر کننده بود. 
این اســت که امروز هم در آستانه شروع المپیک ریو، وقتی اینجا و آنجا از 
نگارنده درباره »پیش بینی« کارنامه و نتایج کار مردان ایران، سؤال می شود، 
وی هم مثل هر فرد  حقیقی و حقوقی دیگری، نمی تواند در این باره حتی 

ارزیابی حداقلی داشته باشد.
براســاس وظیفه و در حد فهم و بضاعت خویش، قباًل نوشته و باز هم 
می نویســیم که این ورزش، علی رغم نکات مثبتــی که دارد، به چرخه ای 
تکراری و دوری دورانی دچار شــده اســت، و دیگر وقت آن اســت که در 
ورزش روحی تازه دمیده شود، به آن جان دوباره بخشیده شود و آن را به 

حرکت در مرحله تازه ای وادار کرد.
همان طور که وزیر محترم ورزش هم تلویحاً تأکید کرده است، ورزش 
ما برای رشد و پیشرفت، از توان و ظرفیت بالقوه و مناسبی برخوردار است 
که اگر از آن استفاده نشــود و این توانایی ها با اراده ای منسجم و تدبیری 
کارساز و برنامه ریزی حساب شده و باالخره مدیریتی جهادی، به فعلیت در 
نیاید، عماًل و بدون هیچ تعارف و گفت وگویی، قدر نعمت ها را ندانسته و آن 

را به نقمت تبدیل کرده ایم.
در ایــن باره، فقط وزارت و تشــکیالت و مدیران ورزش، مســئولیت 
و نقش ندارند. البته نقش و مســئولیت آنــان خیلی مهم و تعیین کننده 
اســت، اما درباره اصالح وضع ورزش، خیلی ها، چه کسانی که مستقیم و 
به انحاء مختلف و تحت نام و عناوین گوناگون با ورزش درگیر هســتند، و 
چه افراد و تشــکیالتی که کار و وظایفشان »ورزش« نیست، اما می توانند 
و باید به ورزش کمک کنند، باید به ســهم و توان خویش به مســئولیت 
خود عمل نمایند. برای نمونه، مثل کاری که نمایندگان مجلس شــورای 
اسالمی، علی رغم مشغله ها و امور مختلفی که در سطح حوزه انتخاباتی یا 
کل مملکت درگیر آن هســتند- درباره فوتبال و جریانات فاسد و اقدامات 
مفســده انگیزی که در این رشــته و درباره آن اتفاق می افتد، انجام دادند 
و... البته توقع این اســت که آن را و نظیر آن را ادامه دهند. در این باره و 
برای اصالح ورزش، دیگران از صدا و ســیما گرفته- که متأسفانه و حتماً 
ناخواســته، بعضی از برنامه های ورزشــی اش هموار کننــده کجروی ها و 
بســیاری از شکست های ورزش اســت و... البته بعد از شکست و ناکامی، 
در کمال تعجب همین برنامه ها و دست اندرکاران آن نقش مصلح و منتقد 
و دلســوز و...! را بازی می کنند و...! تا وزارت ارشــاد و رسانه ها و... باالخره 
دولت و دولتمردان، باید وارد میدان شوند، کمک حال و مددکار مسئوالن 
درســتکار و دارای برنامه و هدف ملی در ورزش باشند و... در نهایت کمک 
کنند آرمان های ملی و انقالبی و به حق مردم بزرگوار ایران در ورزش هم، 
متحقق شــود و حرکت ورزش در مسیری که در شأن این مردم شریف و 

این سرزمین سربلند و مقاوم باشد، جریان پیدا کند.

تیم۲ نفره جودوی ایران راهی اتریش شد
جودوکاران کشــورمان برای حضور در رقابت های 
آزاد اتریش عصر پنجشــنبه پاریس را به مقصد وین 

ترک کردند.
رقابت های بین المللی آزاد اتریش طی روزهای شــنبه و 
یکشنبه هفته پیش رو در شهر »ابروارت« برگزار خواهد شد. 
شهری در جنوب شرق اتریش که به مدت دو روز شاهد رقابت 
برخی از بهترین های جودو جهان خواهد بود. تیم دو نفره جودو 

کشــورمان که در پی کسب امتیاز برای حضور در رقابت های 
المپیک ۲016 ریو اســت، هفته گذشــته در پاریس و روی 
تاتامی گراند اسلم به مصاف رقبای خود رفت. جواد محجوب 
و ســعید مالیی ســه پیروزی و دو باخت به دست آوردند که 
همین حضور باعث شد تا مالیی در شرایط فعلی سهمیه حود 
را کســب کرده و جواد محجوب هم در آستانه کسب سهمیه 

قرار بگیرد.
مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال به هفته پایانی خود رسید.

هفته پایانی از مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال با توجه به رقابت های باشگاه های غرب آسیا با تغییراتی همراه بوده و دو تیم 
دانشگاه آزاد و پتروشیمی که نماینده های ایران در مسابقات بین المللی هستند زودتر از سایر تیم ها به میدان می روند تا راهی اردن 
شوند. در جریان هفته بیست و هفتم لیگ برتر بسکتبال فردا دو تیم دانشگاه آزاد و شهرداری اراک به مصاف هم می روند. این دو 

تیم که رقابت نزدیکی در جدول رده بندی دارند برای کسب رده چهارم به مصاف هم می روند.
در دیگر دیدارها که یکشــنبه برگزار می شــود ثامن مشهد و شیمیدر برابر یکدیگر صف آرایی می کنند و چون در پلی آف نیز 
حریف یکدیگر هستند رقابتشان حساس خواهد بود. البته این مسابقه نمی تواند یک پیش بینی درست از مرحله پلی آف در خود 
داشته باشد چرا که حضور بازیکنان خارجی در ترکیب دو تیم شرایطشان را تغییر خواهد داد. نفت آبادان دیگر مدعی این فصل هم 
در هفته پایانی میزبان شهرداری تبریز است و کار دشواری نخواهد داشت. هفته بیست و هفتم لیگ برتر بسکتبال امروز با دیدار 
پتروشیمی و نیروی زمینی در ماهشهر آغاز می شود. بعد از رقابت های این هفته دو تیم پتروشیمی و دانشگاه آزاد برای حضور در 

رقابت های باشگاه های غرب آسیا راهی اردن می شوند. مرحله پلی آف لیگ نیز از دهم اسفند شروع می شود.

قطار لیگ برتر بسکتبال در ایستگاه پایانی

کی روش: امروز استعفایم را به کفاشیان می دهم
ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان بازهم صحبت های عجیبی را مطرح کرد. 
روش روز گذشته پس از بازی تیم های پرسپولیس و فوالد گفت: روز شنبه)امروز(  کی 
برگه استعفای خود را به تاریخ یازدهم اردیبهشت و در روز انتخابات فدراسیون فوتبال 
تقدیم آقای کفاشیان خواهم کرد. این تصمیم برای کمک به ایشان است چرا که اگر 
من را اخراج کند مــردم و بازیکنان علیه اش خواهند بود و اگر کی روش را نگه دارد 
اسدی، رئیسش و گروهی که با اسدی هستند به مخالفت با ایشان خواهند پرداخت 
که این موضوع مشــکل بزرگی برای رییس فدراســیون خواهد بود. به همین دلیل 
فردا استعفای خودم را به تاریخ یازدهم اردیبهشت به ایشان تقدیم خواهم کرد. وی 
افزود: کاری که در حال انجام اســت و کمک نکــردن به تیم ملی برای من ناراحت 
کننده اســت و مرا عصبانی کرده. چنین موضوعی )کمک نکردن به تیم ملی( برای 
من نامفهوم اســت. اگر به همین یک دلیل به تیم ملی کمک نشود، این قابل قبول 
نیست. به همین خاطر برای نشان دادن حسن نیتم فردا استعفای خودم را که مورخ 
یازدهم اردیبهشت است تقدیم خواهم کرد تا بعد از انتخابات ایشان یا رییس جدید 

بتوانند تصمیم جدیدی بگیرند.
دبیر یوفا: فوتبال ایران مثل ایتالیا بزرگ است

دبیرکل یوفا و یکی از نامزدهای حضور در انتخابات ریاســت فدراسیون جهانی 
فوتبال با اشــاره به وضعیت این رشــته در ایران گفت: ایران در فوتبال و فوتســال 
آســیا سرآمد همه است و مثل ایتالیا بزرگ است. »جیانی اینفانتینو« که بامداد روز 
چهارشــنبه وارد تهران شده بود، در نشست خبری خود در پاسخ به این پرسش که 
برخی کشــورها عنوان کرده اند داخل ایران امنیت برای برگزاری مســابقات فوتبال 
وجود ندارد گفت: من در ایران هیچ مشکلی ندیدم. ایران یک کشور زیبا و خوب است 
و من هیچ مشــکل امنیتی در ایران ندیدم. وی افزود: من به صورت شــفاف و کامل 
می گویم. من اینجا به عنوان یک نامزد انتخابات فیفا اینجا هســتم. پیام من فوتبالی 
اســت. ما باید برای فوتبال برنامه ریزی کنیم و حمایتش کنیم از دخالت دولت ها و 
سیاست. این فلسفه کاری من است و نگاه نمی کنم که در آسیا هستم یا اروپا. البته 
حضور دبیر یوفا در ایران با حواشی ریز و درشتی همراه بود که از جمله آن می توان 
به غیبت کی روش سرمربی تیم ملی در جلسه دبیر یوفا و مسئوالن فدراسیون اشاره 
کرد! البته پس از جلسه کی روش و اینفانتینو در هتل محل اقامت جیانی اینفانتینو 
با یکدیگر مالقات کردند این دو که از دوستان قدیمی هستند برخورد بسیار گرمی با 

یکدیگر داشتند و پیرامون مسائل مختلف با یکدیگر گفتگو کردند. 
گام بلند برای صعود به مرحله حذفی جام ملت های آسیا

در آغاز بازی های دوم مرحله گروهی جام ملت های فوتســال – ۲016 تاشکند، 
از گروه B فوتسالیســت های ایران از ســاعت 1۵ دیروز به وقت تهران، در ورزشگاه 
یونیورسال مقابل تیم ملی چین ایستادند و توانستند دومین پیروزی خود را با حساب 
۷ بر صفر به دست بیاورند. برای ایران در این بازی محمد طاهری، اصغر حسن زاده، 
حمید احمدی، محمد کشاورز )۲بار(، حسین طیبی و قدرت بهادری گلزنی کردند. 
با این پیروزی ملی پوشــان ایران شش امتیازی شدند و تقریبا صعود خود به مرحله 
بعدی را مســجل کردند اما چینی ها با دومین شکست خود، شانس صعود به مرحله 

بعد را از دست دادند.

اخبار کوتاه از فوتبال

امام جمعه موقــت تهران با بیان اینکه 
والیت مداری مهم ترین شاخص انتخاب فرد 
اصلح در انتخابات اســت گفت: عده ای به 
دنبال جداســازی انقالب از ریل اصلی آن 

هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از لنگرود، آیت اهلل 
»سیداحمد خاتمی«  در مسجد امینی این شهر با 
بیان اینکه عده ای به بهانه هماهنگی با نظم نوین 

جهانی می خواهند ریل انقالب را به سمت و سوی 
دیگــری ببرند، افزود: این ریل از ابتدای پیروزی 

انقالب بود و هنوز نیز وجود دارد.
امام جمعه موقت تهران انقالب اسالمی ایران 
را با اهدافی مقدس خواند و ادامه  داد: ما حکومت 
دینی و ارزشی هستیم و نمی شود با تمام دولت ها 

ارتباط داشته باشیم.
وی تاکیــد کرد: با آمریــکا هرگز نمی توانیم 

مراوده داشته باشیم و تا زمانی که شیطنت آمریکا 
وجود دارد، در مقابلش ایستاده ایم و شعار »مرگ 

بر آمریکا« را باشکوه تر فریاد می زنیم.
خاتمی اظهار داشت: آنهایی که به دنبال بزک 
کردن چهره آمریکا هستند و با آمریکا همراهی 
می کنند، بدانند آمریکا همان شیطان بزرگ بوده 

و مستحق مرگ است.
امــام جمعه موقت تهــران نگرانی رهبری را 

جداسازی انقالب از ریل اصلی اش خواند و گفت: 
نگرانی حضرت آقا این است که ریل انقالب عوض 

نشود و باید با جان خود از آن حفاظت کنیم.
وی با بیان اینکه کسی که با والیت کمترین 
زاویه ای پیدا کند از چشم مردم می افتد، تصریح 
کرد: در انتخابات نیز مردم با این شــاخص عمل 
می کنند که مهم تریــن آن والیت مداری بوده و 
اصلح کسی است که والیت مداری را نشان دهد.

آیت اهلل سید احمد خاتمی:

عده ای به دنبال جداسازی انقالب از ریل اصلی آن هستند

نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت 
گفت: مستندات حادثه منا تا دو یا سه هفته 

آینده منتشر می شود.
به گزارش ایرنا از شــهرکرد، حجت االسالم 
والمســلمین ســید علی قاضی عســگر افزود: 
شناسایی پیکرهای مطهر حاجیان جانباخته پایان 
یافت و بازگشت این پیکرها به ایران نیز به پایان 
رسید و جمع آوری مستندات درباره این حادثه 

انجام شده است.
وی با بیان اینکه قول هایی که ســازمان حج 
و زیــارت درباره پیگیری این حادثه داده بود در 
حال انجام است، اظهارداشت: تا ۲ سه هفته آینده 

نخستین مجموعه از مستندات جمع آوری شده، 
منتشر می شود و رسیدگی به امور خانواده های 
جان باختگان با تشــکیل ســتادی در تهران در 

حال اجراست.
نماینده ولی فقیه درسازمان حج و زیارت ادامه 
داد: بین سازمان حج و زیارت و بنیاد شهید نیز 
توافق شــد که جان باختگان حادثه منا به عنوان 
»شهید منا« قلمداد شوند و مانند شهدای مدافع 

حرم، این حاجیان عنوان شهید داشته باشند.
قاضی عســگر گفت: امور برگزاری حج برای 
ســال آینده نیز در حال انجام است و مقدمات 

الزم در این زمینه فراهم شده است.

وی همچنین درباره این ســؤال که پرداخت 
غرامــت بــه جان باختگان حادثه منا از ســوی 
عربســتان به کجــا انجامید گفــت: در حادثه 
ســقوط جرثقیل در ایام برگزاری حج، عربستان 
خودش اعالم کرد که غرامت را پرداخت خواهد 

کرد.
به گفته نماینده ولی فقیه در ســازمان حج و 
زیارت، در مورد حادثه منا نیز عربستان پرداخت 
دیه را پذیرفته اســت ولی چــون اکنون روابط 
عربســتان با ایران قطع شــده این پرداخت دیه 
تاکنون انجام نشــده است ولی پرداخت غرامت 

پیگیری می شود.

وی درباره برنامه اعزام زائران به عتبات عالیات 
هــم گفت: در اعــزام زائران به عتبــات عالیات  
زمینه های رفاهی مطلوبی فراهم شده  و رسیدگی 
به امور زائــران در اولویت برنامه های ســازمان 

است.
قاضی عســگر گفت: براساس برنامه ریزی ها، 
سازمان حج و زیارت به دنبال افزایش اعزام زائران 
عتبات عالیات تا سقف یک میلیون نفر به غیر از 

پیاده روی اربعین است.
نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت به 
عنوان سخنران مراسم ۲۲ بهمن ماه به شهرکرد 

سفر کرده بود.

نماینده ولی فقیه درسازمان حج و زیارت:

مستندات حادثه منا به زودی منتشر می شود

 رئیس مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر هوشیاری امت اسالمی برای خنثی کردن 
اسالم  دشمنان  افکنانه  تفرقه  حرکت های 
گفت: جریــان تکفیری و وهابیت به دنبال 

ایجاد شکاف در بین امت اسالمی است.
به گزارش ایرنا، علی الریجانی دیروز در جریان 
بازدید از دفتر شبکه جهانی والیت در قم اظهار 
کرد: این موضــوع در حال حاضر به لحاظ خط 
کلی فرهنگی مهم است و باید نسبت به آن توجه 

زیادی صورت گیرد.
وی با بیــان اینکه جریان هــای تکفیری را 
بســیاری از گروه های اهل ســنت قبول ندارند، 

تصریح کرد: در مقابل آن دانشگاه االزهر به عنوان 
مرجع دینی اهل سنت ایستاده است. همچنین 
خط افتراق و تفرقه افکنی مورد تایید بسیاری از 

علمای اهل سنت نیست.
الریجانــی با بیان اینکه در مقابل این جریان 
تفرقه افکن جریان دیگری وجود دارد که از کل 
امت اســالمی با حفظ اصالت هــای آن صیانت 
می کند، افزود: بدون شــک امت اسالمی دارای 
هویت و منافع مشــخص است و حقیقتی نیز در 

آن متجلی است.
وی با اشاره به راه اندازی شبکه های ماهواره ای 
تفرقه افکــن به منظور گســترش و ترویج این 

اختالف ها در بین مردم کشــورهای اســالمی، 
تصریــح کرد: فارغ از بحث رســانه ای مصداق و 
نمونه بارز این اختالف افکنی را می توان در اوضاع 
کنونی کشورهای منطقه به ویژه عراق و سوریه 

مشاهده کرد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه 
کشــورهای غربی تــالش می کنند تــا روابط 
کشورهای اســالمی با یکدیگرکاهش پیدا کند، 
گفت: غرب تالش دارد تا کشــورهای اســالمی 
همواره هیچ گونه مراوداتی در حوزه های مختلف 
اقتصادی، علمی و فرهنگی با یکدیگر نداشــته 
باشــند و هر کدام از آنها به صورت جزیره هایی 

جدا از هم عمل کنند.
وی افزود: بدون شک ارتباط قوی و مستحکم 
تجار و بازرگانان کشــورهای اسالمی در ارتقای 
ظرفیت هــای اقتصادی دنیای اســالمی نقش 

بسزایی دارد.
الریجانی با اشــاره به ظرفیت عظیم ایران به 
لحاظ فناوری و علمی تصریح کرد:  نبود ارتباط 
میان مردم کشورهای اســالمی موجب شده تا 
دانشــکده های پزشکی کشــور که از رتبه های 
باالیی نیز برخوردار هســتند چندان از ســوی 
سایر کشورهای اســالمی منطقه مورد استقبال 

قرار نگیرند.

رئیس مجلس شورای اسالمی:

جریان تکفیری وهابی درصدد ایجاد شکاف بین امت اسالمی است

رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی با 
تاکید بر اینکه الیحه برنامه ششم توسعه با 
سیاست های اقتصاد مقاومتی کامال هماهنگی 
دارد، از بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی 

از اهداف مهم این برنامه یاد کرد.
به گــزارش ایرنــا؛ محمدباقــر نوبخت عصر 
چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه 
اســتان فارس در شــیراز افزود: براســاس برنامه 
تدوینی ششم توســعه و تا پایان این برنامه همه 
بدهی های دولت به بانک ها پرداخت و تراز عملیاتی 
دولت مثبت می شــود که این موضوع از ابالغ های 

سیاست های اقتصاد مقاومتی است.
وی جمعه در دیدار با نماینده ولی فقیه در فارس 
گفت: دولت به دنبــال دادن وعده های غیرممکن 
نیســت بلکه سیاستش در ســفرهای استانی این 
اســت که قول ها و وعده هایی را بدهد که اجرایی 

و عملیاتی شود.
وی ادامه داد:  تاکنون از مجموع یک هزار پروژه 
مربوط به ســفرهای هیئت دولت به اســتان های 
مختلف کشــور، ۵۴۵ طرح و پروژه عملیاتی شده 

است.
نوبخت، با اشاره به مشکالت پیش روی دولت از 

جمله کاهش شدید قیمت نفت تاکید کرد: هیچ یک 
از مؤسسه های رسمی جهانی نیز پیش بینی کاهش 
قیمت نفت به زیر 30 دالر را نمی کردند  که امروز 
می بینیم قیمت نفت به زیر 30 دالر رسیده است.

البته این کاهش قیمت یک اقدام کامال سیاسی 
است که از سوی سعودی ها دنبال می شود و از این 

طریق می خواهند ما را با مشکالتی مواجه کنند.
براســاس گزارش خبرگزاری فــارس نوبخت 
بعدازظهر روز پنجشــنبه در آیین افتتاح ایستگاه 
شهید مطهری قطار شهری شــیراز اظهار داشت: 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای فاینانس خط 

دوم قطار شهری شیراز آمادگی دارد و رئیس سازمان 
مدیریت در فارس این مسئله را پیگیری می کند.

وی افزود: دولت مصمم اســت طرح های نیمه 
تمام را تکمیل کند و تا پایان امســال بخش قابل 
توجهی از اعتبارات دولتی شهرداری ها را تخصیص 

دهد.
رئیس ســازمان مدیریــت و برنامه ریزی ادامه 
داد: سهم ساالنه شــهرداری ها از اعتبارات دولتی 
بیش از 10 هزار میلیارد تومان است که برای سال 
آینده نیز 13 هزار و ۵00 میلیارد تومان در اختیار 

شهرداری ها قرار می گیرد.

محمدباقر نوبخت:

برنامه ششم توسعه با اقتصاد مقاومتی هماهنگی كامل دارد

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

12010732191237. استقالل خوزستان

21999129161336.  استقالل

3209743022834. پرسپولیس

42010372016433. سایپا

51988324121232. ذوب آهن

6207851816229. صبای قم

72061042015528. تراکتورسازی

8196852017326. نفت تهران

9196761614225. گسترش فوالد

102051051919025 سپاهان

625-11206772026. پدیده

420-12194871216. ملوان

1020-132055101525. فوالد

718-141953111330. سیاه جامگان

816-15193791523. راه آهن

268-161915131036. استقالل اهواز

حدیث دشت عشق

دل نوشته ای از 
شهید »علی اسداهلل زاده هروی«

 اگر میخواهید آزاد زنـدگی کنیـد، زیـر بـار سـتم 
ایـن  بـا  نروید. راجع به خودم نمیدانم که به چه نحوی 
دارم  دوست  زیاد  خیلی  ولی  میکنم،  متارکـه  دنیـا 
راه سرور    در  و  گردم  تشیععلوی  و  اسالم  راه  که شهید 
آباد کردن دین جد   برای  که  )ع(،  امام حسین  شـهیدان 
بزرگـوارش حـضرت محمـد )ص( شـربت شـهادت نوشید، 

باشم و از کلیه برادرانم میخواهم که مرا عفو کنند. اگر میخواهید خود را بیازماییـد،  
عماًل و مستقیم رو در روی کافر و منافق بایستید. اگر میخواهید آزاد زنـدگی کنیـد، 
زیـر بـار سـتم نروید. چون کسانی را که به ظلم و ستم کشیدن خـو گرفتـهانـد خداونـد 
نفس  هوای  از  کنید،  پیروی  متعال  خداوند  از  میخواهید  اگـر  مـیکنـد.  محاکمـه 

بپرهیزید. من رفتهام تا کـه »هـل مـن ناصـر ینصرنی« امام حسین)ع( را لبیک گویم.


