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اخبار کوتاه از فوتبال

قهرمان المپیک لندن می گوید نســبت به سال گذشته از لحاظ فکری آماده تر 
است و برای مســابقات جهانی آمریکا استرس کمتری دارد زیرا تمرینات خوبی را 

پشت سر گذاشته است.
بهداد ســلیمی درباره ناکامی ســتاره های ورزش ایران در مســابقات جهانی و 
انتظاری که از او در مســابقات جهانی آمریکا وجود دارد، شــرایط اردویی تمرینات 
وزنه برداران و... به اظهار نظر پرداخت که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید:

* شکســت هم جزیی از ورزش است. من هم سال گذشته شکست خوردم. همین 
طور که روزهای خوب وجود دارد، قطعا روزهای بد هم ممکن است برای ورزشکار 
باشد. سال گذشته توقعات مردم خیلی بیشتر از این بود اما بعد از اینکه مدال طالی 
جهانی ام تبدیل به مدال نقره شــد، یک مقدار کار من را سبک تر کرد زیرا استرس 
من برای مسابقات جهانی آمریکا قطعا کمتر خواهد بود و راحت تر می توانم کار کنم.

* از لحاظ روحی و روانی هم متفاوت با سال قبل هستم. تمرینات بهتری را پشت 
سر گذاشــتم بنابراین از لحاظ فکری آماده تر هستم. خوشبختانه رقابت های لیگ 
برای ما در محل اردو برگزار می شــود و با کمترین حاشــیه داریم کار می کنیم. در 
کل شرایط نسبت به ســال گذشته خیلی بهتر است. امیدوارم امسال مدال طالی 

جهان را پس بگیرم.
* برنامه تمرینی خوبی را تاکنون توانســته ایم پشت سر بگذاریم و با برنامه توکلی 
و همکارانش پانزوان و بیرانوند و ز نه بر د ار ان توانســتند به آمادگی خوبی برسند. این 
طوری که داریم پیش می رویم اگر ادامه بدهیم ان شا ء اهلل خبرهای خوبی از آمریکا 

می رسد.
ســلیمی در پاسخ به این پرسش که چرا خبری از شکستن رکورد توسط او شنیده 
نمی شــود؟ تصریح کرد: ان شا ء اهلل در مسابقات جهانی خبرهای  خوبی در خصوص 
شکستن رکورد خودم و سایر ملی پوشان می شنوید.  نفراتی مثل کیانوش رستمی 

و سهراب مرادی خیلی آماده اند.

چهارمین شهید گمنام همدان
 شناسایی شد

از  نماینده کمیته جست وجوی مفقودین غرب کشور 
احراز هویت چهارمین یوسف از تبار شهدای گمنام استان 
همدان خبر داد و گفت: پیکر مطهر شهید ترابعلی باقری 

احراز هویت شد.
محمد جواد زمردیان در گفت وگو با خبرنگار فارس در همدان 
با اشاره با احراز هویت چهارمین یوسف از تبار شهدای گمنام استان 
همدان اظهار کرد: پیکر مطهر شهید ترابعلی باقری احراز هویت شد.
وی افزود: این شــهید بزرگوار جزو 461 شــهید مفقود االثر 
استان بوده که پس از تطبیق نمونه خونی خانواده معزز این شهید 
با نمونه دی.ان.ای پیکرهای مطهر شهدای گمنام، شناسایی شد.

زمردیان گفت: پیکر مطهر شــهید باقری در اسفند ماه سال 
91 توسط جست وجوگران کمیته جست وجوی مفقودین به کشور 
منتقل و به دلیل عدم وجود مدارک شناســایی به عنوان شــهید 
گمنام در فروردین ماه سال 92 همزمان با ایام فاطمیه طی مراسم 
باشکوهی در تپه نورالشهدای شهر کامیاران به خاک سپرده شد.

وی ادامه داد: شــهید باقری متولد روســتای گندوز از توابع 
شهرستان رزن دارای 6 فرزند بود که در 35 سالگی و در عملیات 
والفجر 8 ســال64 به درجه رفیع شهادت نائل شد و اینک پس از 

30 سال پیکر مطهر وی شناسایی شده است.
زمردیان اظهار کرد: دیروز طی مراســمی با حضور مسئوالن 
شهرستان رزن و کامیاران ضمن رونمایی از تمبر شهید باقری، این 

خبر مهم به خانواده معزز شهید باقری اطالع داده شد.
معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

 برنامه پیشگیری از سرطان 
بزودی اجرا می شود

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: بزودی برنامه پیشگیری از سرطان 
در کشور اجرایی می شود که با استفاده از این برنامه 30 

تا 50 درصد سرطان ها قابل پیشگیری است.
به گزارش ایرنا از ایالم، »رضا ملک زاده« دیروزبا بیان اینکه 
میزان شیوع ســرطان در ایران از متوسط جهانی کمتر است، 
تصریح کرد: وزارت بهداشت برنامه های مختلفی برای مقابله با 
سرطان دارد که طرح ریزی برنامه ملی کنترل سرطان و تشکیل 
کمیته ملی سرطان در تمام استان ها از جمله این برنامه هاست.
وی از برنامه ثبت ســرطان و نیز اجــرای غربالگری برای 

سرطان های روده ای در بعضی استان های کشور خبر داد.
معاون وزیر بهداشــت در ادامه به بیماری هپاتیت C اشاره کرد 
و گفت: هم اکنون یک نوع قرص تولید داخل با قیمت مناســب در 
بازار مصرف و داروخانه های کشــور در حال توزیع است که نسبت به 

داروهای مشابه عوارض کمتری دارد.
ملک زاده با بیان اینکه این دارو توان درمان کامل فرد بیمار 
را دارد، اظهارداشــت: مدت مصرف این قرص برای افراد بیمار 
سه ماه است و با توجه به ساختار خاص آن قابلیت صادرات به 

دیگر کشورهای همسایه را داراست.
وی تاکید کرد: این دارو با قیمت مناســب 500 هزار ریال 
عرضه می شود در حالی که نمونه مشابه آن در خارج از کشور 
نزدیک به یک هزار دالر به فروش می رســد که همین امر در 
گذشته باعث فشار مالی به بیماران تا بیش از 20 میلیون ریال 

می شد.
وی ادامــه داد: نوعــی دیگر از داروهــای این بیماری نیز 
بزودی وارد بازار مصرف می شــود که هم اکنون مراحل نهایی 
آزمایش های کلینیکی را می گذراند و امیدواریم شرکت های بیمه 
گر با توجه به قیمت پایین، با بیمه کردن این قرص، هزینه خرید 

آن از سوی بیماران را تقبل کنند.

گسترش مراکز پدافند هوایی کشور 
به ۳700 نقطه

فرمانده قرارگاه پدافنــد هوایی خاتم االنبیا )ص( گفت: 
مراکز پدافند هوایی به سه هزار و 700 نقطه در کشور گسترش 

یافته است.
به گزارش ایرنا، امیر »فرزاد اسماعیلی« شامگاه جمعه در یادواره 
شــهدای پدافند هوایی ارتش و 110 شهید محدوده پایگاه مقاومت 
بســیج شهید آیت اهلل سعیدی کاشان اظهار داشت: این مراکز قبل از 
شروع جنگ تحمیلی حدود یکصد و در طول جنگ تحمیلی به 400 

نقطه رسید.
وی با تاکید بر اشــرافیت اطالعاتی به برکت ساخت دستگاه ها و 
تجهیزات داخلی خاطرنشان کرد: ایران بیشترین اخطارهای هوایی را 
به هواپیماهایی که قصد تجاوز به حریم کشور را داشته اند، در منطقه 

اعالم کرده است.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیا )ص( گفت: ســازمان 
بین المللی هوانوردی جهان که مرکز آن در کشور کاناداست، آسمان 
جمهوری اسالمی ایران را امن ترین آسمان در خاورمیانه اعالم کرده 

است.
بگفته وی، در هر شبانه روز حدود یکهزار و 200 هواپیما با مجوز 

از آسمان ایران عبور می کنند که ایران امنیت آنها را تامین می کند.
اسماعیلی همچنین با اشاره به روند مذاکرات هسته ای در خصوص 
بازدید از مراکز نظامی ایران تصریح کرد: آنها اشرافیت اطالعاتی به ما 
ندارند و در پی کســب اطالعات از مراکز نظامی و حساس ما هستند 

که ملت ایران هرگز چنین اجازه ای را به آنان نخواهد داد.
وی با اشــاره به اینکه قرارگاه پدافند هوایی به دســتور فرمانده 
کل قوا حضرت آیت اهلل خامنه ای در سال 87 تاسیس شد، افزود: این 
یگان بطور کامل تخصصی و برای مواجهه با حمالت هوایی دشــمن 

پایه ریزی شده است.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خبر داد

پرداخت ۱000 میلیارد تومان برای 
بهسازی بافت های فرسوده کشور

رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی از پرداخت یک هزار 
میلیارد تومان جهت بافت های فرسوده خسارت دیده کشور 

خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران، »علیرضا تابش«  دیروز 
در جلسه بافت فرسوده دوگنبدان اظهار کرد: بهسازی بافت فرسوده 
برای آسایش مردم این مناطق و جلوگیری از حوادث ناگوار از جمله 

برنامه های مهم دولت است.
وی ادامه داد: برخی از بافت های فرسوده کشور به عنوان طرح های 
در معرض خطر و در حد زلزله به تصویب رسیده اند که بافت فرسوده 

دوگنبدان از جمله طرح های مذکور است.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اسالمی با بیان اینکه وضعیت بافت 
فرسوده زیبنده کشور نیســت، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در 
سطح کشور بافت های فرسوده بسیاری وجود دارد نیز اقدامات خوبی 

در این راستا صورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، علیرضا تابش ادامه داد: امکان نوسازی 
تمام واحدهای مســکونی بافت فرسوده در کشور وجود ندارد. لذا به 
دلیل محدودیت اعتبارات نیازمند انجام روند کار با راهبرد نوســازی 
واحدهای مسکونی با ضریب خطر بیشتر هستیم که این تسهیالت به 
واحدهای مسکونی در استان های ایالم، خراسان های جنوبی و شمالی، 

هرمزگان و بوشهر پرداخت شده است.
رئیس بنیادمسکن انقالب اسالمی همچنین از پرداخت 200 تا 
300 میلیارد تومان تســهیالت بالعوض به واحدهای مسکونی بافت 

فرسوده در سراسر کشور خبر داد.
تابش اظهار کرد: بازســازی واحدهای مسکونی بافت فرسوده 
بــا توجه به خطراتی که ســاکنان آن را تهدیــد می کند نیازمند 
مشارکت مردم، حمایت دستگاه های اجرایی مانند، آب، برق و گاز 

و بانک هاست.

ادعای تازه علیه کی روش و پاسخ فدراسیون فوتبال
تبعات استعفای دســته جمعی اعضای کمیته اخالق که با موافقت فدراسیون 
فوتبال نیز همراه شد، همچنان ادامه دارد. روز گذشته حسین آبانگاه عضو مستعفی 
کمیته اخالق در گفت وگو با خبرگزاری نسیم ادعاهای تازه ای را در خصوص کارلوس 
کی روش مطرح کرد. وی گفت: ما دوســت نداشــتیم این حرف ها را بزنیم اما حاال 
می گوییم که ماجرای فساد کی روش چیست. ایشان بدون اینکه در قراردادشان ذکر 
بشــود، برای پوشــیدن پیراهن تیم ملی مبلغ 100 هزار دالر از شرکت آل اشپورت 
پول گرفته اســت. جالب است که بدانید مربی ها می توانند اسپانسر شخصی داشته 
باشند اما به شرط آنکه در قراردادشان ذکر شده باشد. آبانگاه ادامه داد: وقتی بحث 
فساد سرمربی تیم ملی فوتبال مطرح شد، منظور ما فساد اخالقی نبود، بلکه همین 
قرارداد کی روش با شــرکت آل اشپورت بود. متاســفانه در فوتبال ایران تا صحبت 
از بی اخالقی می شــود، برخی فکرهای دیگر می کنند اما فساد مالی هم بی اخالقی 
محسوب می شود و ما موظف هستیم به پرونده این اتفاق ها رسیدگی کنیم. وظیفه 
کمیته اخالق دقیقا همین اســت که با اینطور مسائل مبارزه کند.  آبانگاه در بخش 
پایانی صحبت های خود عنوان داشــت: متاســفانه در فوتبال ایران خط قرمزهایی 
وجود دارد که ظاهرا نمی شــود به آن نزدیک شد. به همین دلیل هم ما تصمیم به 
استعفا گرفتیم. ما داشتیم به پرونده قرارداد عجیب کی روش با آل اشپورت رسیدگی 
می کردیم. داشتیم به نتایجی می رسیدیم که به نظر می رسید پای افرادی در آن باز 
می شود که نباید بشود. من فکر می کنم دلیل قبول کردن استعفای ما 2 چیز است، 
یا آنها ترس داشتند که به این پرونده رسیدگی کنیم و یا به کی روش باج می دادند 
که در هرصورت قابل قبول نبود. البته صحبت های آبانگاه واکنش اســالمیان نایب 
رئیس اول فدراسیون فوتبال را به دنبال داشت تا جایی که وی در مصاحبه ای عنوان 
داشــت: داشتن اسپانسر شخصی مســئله عجیب و غریبی نیست. ضمن اینکه این 
قرارداد مســئله مخفی نبوده است. خواهش من از افراد به ویژه  کسانی که در مسند 
قضا هستند این است که با اطالعات کامل صحبت کنند. در مراجع قضایی تا زمانی 
که اتهام شخص محرز نشده اسمی برده نمی شود و زمانی این کار صورت می گیرد که 
مراجع قضایی تشخیص دهند. خواهشم در پایان از برادران عزیز این است که به این 
شکل قضاوت نکنند. اول اطالعاتشان را کامل کنند و بعد چنین اتهام هایی را مطرح 

کنند. من واقعا نمی توانم دالیل چنین برخوردهایی را درک کنم.
واکنش دبیرکل فدراسیون فوتبال به صحبت های تاج

دبیرکل فدراســیون فوتبال در واکنش به صحبت هــای تاج مبنی بر اینکه 
ســه عضو آذری زبان در هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال وجود دارد، می گوید 
ما همزبان هســتیم، اما باندی نداریم. رئیس فدراسیون فو تبا ل اخیرا مصاحبه ای 
جنجالی را انجام داده که در آن عنوان کرده »مهدی تاج، کارگزار باند اصفهانی ها 
است«. پس از انجام این مصاحبه این موضوع با واکنش رئیس سازمان لیگ همراه 
بود و عنوان کرد که در هیئت رئیسه فدراسیون فو تبا ل آقایان اسدی، اصفهانیان 
و دبیری آذری زبان هســتند. علیرضا اســدی دبیرکل فدراسیون فوتبال در این 
خصوص گفت: این صحبت درست است، اما تنها مشکل این صحبت ها این است 
که ما شــش ماه است که در فو تبا ل هستیم، اما آنها 20 سال است که در فو تبا ل 
هســتند. تنها فرق این مسئله همین اســت. خیلی دیگر از مسئوالن هستند که 
شــش ماه اســت که روی کار آمد ه اند و آذری زبان اند، اما برخی دیگر 20 سال 
است که در فو تبا ل هستند. نکته دیگر این است که ما همزبان هستیم، اما باندی 
نداریم. این مســئله دو فرق اساسی دارد وقتی از باند صحبت می کنند هم زمان 
مهم است و هم نوع ارتباط. من، اصفهانیان و دبیری را اصال نمی شناختم و تنها با 
آنها همزبان هستم و باندی وجود ندارد. باند یک ارتباط سازمانی است، ما طراحی 
یک ارتباط سازمانی را نداریم و با تمام مردم و افراد به صورت یکسان کار می کنیم 

و زبان، شهر، روستا و حتی نوع تحصیالت برای ما فرقی ندارد. 
خاکپور ۲۳ بازیکن را به تیم امید دعوت کرد

با توجه به شــرکت تیم ملی امید ایران در مســابقات فوتبال غرب آسیا که از 
تاریخ 8 تا 22 مهرماه در قطر برگزار می شود، محمد خاکپور اسامی 23 بازیکن مورد 
نظر خود را جهت شرکت در این مسابقات اعالم کرد. اسامی بازیکنان دعوت شده به 
تیم ملی امید به شــرح زیر است: احسان پهلوان، صائب محبی )ذوب آهن( حسین 
فاضلی، علی کریمی )ســپاهان( محمدحســین مرادمند )پدیده( علیرضا نقی زاده 
)سیاه جامگان( امیر ارسالن مطهری، علی محسن زاده، رضا علیاری، محمد دانشگر 
)نفت تهران( احمد نورالهی، میالد کمندانی )پرســپولیس( روزبه چشمی، فرشید 
اسماعیلی، سید محسن کریمی )اســتقالل( ماهان رحمانی )سایپا( امیر عابدزاده، 
مهرداد محمدی، میالد محمدی )راه آهن( ایمان سلیمی )فجر سپاسی( محمدرضا 
اخباری، شــاهین ثابقی )تراکتورسازی( علی عبداله زاده )صنعت نفت( یوسف وکیا 
و وحید حیدریه به دلیل آســیب دیدگی حضور در این مسابقات را از دست دادند و 
علیرضا جهانبخش، ســردار آزمون، مهدی ترابی، سعید عزت الهی، رضا شکاری و 
رضا کرم اله چعب به دلیل مســابقات حساس و اولویت داشتن بازیهای رسمی، در 
خدمت تیم جوانان و بزرگســاالن خواهند بود.تیم امید ایران جهت برگزاری چند 

جلسه تمرین دو روز زودتر از شروع مسابقات )پنجم مهر( عازم قطر خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

سرویس ورزشی-
انزلی، امروز  از میان تیم های پرسپولیس و ملوان 
یک تیم از رقابت های جام حذفی خداحافظی می کند.

مســابقات مرحله یک چهارم نهایی جــام حذفی روز 
گذشــته با برگزاری دو دیدار در شهرهای اصفهان و تهران 
آغاز شد. دراصفهان تیم سپاهان موفق شد حریف خود کارا 
شیراز را با نتیجه ســه بر یک شکست دهد. برای سپاهان 
در این بازی مهدی شــریفی در دقایق )11 و 23( و رسول 
نویدکیا در دقیقه 90 گلزنــی کردند. علی چراغی بهترین 
گلزن مسابقات جام حذفی، تک گل تیمش را در دقیقه 51 
به ثمر رســاند. در دیگر بازی دیروز، تیم راه آهن موفق شد 
در تهران با نتیجه یک بر صفر استقالل خوزستان را شکست 
دهد . تک گل راه آهن را در این بازی اســتر سباســتین به 

ثمر رساند. 
بدیــن ترتیب در مرحلــه بعدی جام حذفــی، تیم های 
ســپاهان و راه آهــن با هم دیدار می کننــد تا یک تیم جواز 

حضور در مرحله نیمه نهایی را بدست آورد. 
در ادامــه دیدارهــای جام حذفــی فوتبال ایــران امروز 
یکشنبه ســه دیدار برگزار می شود که بر اساس آن تیم های 
پرسپولیس، صبا و ســایپا به ترتیب با ملوان، تراکتورسازی و 

سیاه جامگان دیدار می کنند.
پرسپولیس – ملوان

بی شک مهمترین دیدار جام حذفی فوتبال ایران جدال 
تیم های پرسپولیس و ملوان است. این دو تیم در سالیان نه 
چندان دور و نه چندان نزدیک رقابت پایاپای و حساسی در 
جام حذفی داشــتند. ملوان تاکنون سه بار جام حذفی را از 

سپاهان و راه آهن راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند

حدیث دشت عشقپرسپولیس - ملوان؛ خداحافظی یک تیم از جام حذفی

به یاد سردار شهید »سیدحمید افضلی«
چریک جنگ های نامنظم

 سردار شهید»سیدحمید افضلی« سال 1335در رفسنجان 
دیده به جهان گشــود.  در رشــته فرهنگ و ادب به  تحصیل  
پرداخت و چندی پیش از پیروزی انقالب اســالمی دیپلم خود 
را در این رشــته دریافت کرد.  سیدحمید از ابتدای جنگ وارد 
ستاد ابوعبدالهادی کرمی از روحانیون انقالبی آن زمان شد و زیر 
نظر وی آموزش های سخت و فشرده ای از سر گذراند و با شرکت 

در چندین عملیات چریکی آماده و آزموده شد. ستاد شیخ هادی و ستاد شهید چمران 
از جمله ســتادهایی بود که با ساماندهی جوانان داوطلب، جنگ های نامنظم چریکی را 
پایه گذاری کردند و ضربات مهلکی بر پیکر دشمن وارد آوردند. در نخستین روزهای سال 
1360 ستاد شیخ هادی منحل شد و سیدحمید به سپاه حمیدیه که یکی از جبهه های 
اصلی مبارزه با ارتش بعث به شمار می رفت پیوست. با حضور در عملیات هایی همچون 
شــهید چمران، رجایی و باهنر، بیت المقدس، ام الحسنین و ... شهامت و رشادت خود را 
علی وار و عشق خود را به شهادت حسین گونه به اثبات رساند. از مهمترین فعالیت ها و 
مأموریت های ســیدحمید به همراه دیگر نیروهای اطالعات و عملیات، شناسایی منطقه 
هورالعظیم بود که حاصل آن در عملیات خیبر به بار نشست. با شروع عملیات و در پی 
حضور لشــکر ثاراهلل در جزایر مجنون، ســید حمید که به چند و چون منطقه به خوبی 
واقف بود همراه رزمندگان این لشکر در منطقه حضور یافت تا در آخرین نبرد در زندگی 
خود، چهره مردانه اش را با خون سرخ پیشانی اش رنگین سازد. او سرانجام روز 22 اسفند 
ســال 1362 به همراه سردار شهید »حاج ابراهیم همت«، فرمانده محبوب لشکر محمد 
رســول اهلل سوار بر موتور مورد اصابت گلوله مســتقیم دشمن قرار گرفت و در جذبه ای 
مســتانه و خونین، به دیدار محبوبش شتافت.  او هنگام شهادت 27 سال داشت و پیکر 
او 10 روز بعد از شهادت در میان بهت و بغض یاران و همسنگران و دوستان همرزم و با 
حضور مردم رفسنجان، با شکوه فراوان تشییع و طبق وصیت او در جوار مزار پاک برادر 

شهیدش به خاک سپرده شد.

آن خود کرده و بارها در فینال این بازی ها با پرســپولیس 
رودررو شده است. پرســپولیس پس از چهار هفته ناکامی 
در لیگ برتر، فوالد را در هفته پنجم لیگ شکســت داد و 
با روحیه ای خوب به مصــاف پیکان در جام حذفی رفت و 
این تیم را هم برد و به یک هشــتم نهایی رسید. این بار اما 
سرخ پوشــان در حالی به دیدار ملوان می روند که ششمین 

بازی شــان در لیگ برتر را به سایپا واگذار کرده اند و روحیه 
چندان خوبی ندارند. با این حال دیدار ملوان و پرسپولیس 
در جام حذفی می تواند بسیار متفاوت با نمایش سرخ ها در 
لیگ برتر باشــد چرا که این تیم به دلیل وضعیت خرابش 
در لیگ حســاب ویژه ای روی جام حذفی باز کرده اســت. 
همچنین حضور هواداران پرسپولیس در ورزشگاه می تواند 

بر جذابیت های بازی بیفزاید. ایــن دیدار یادآور پیروزی 6 
بر صفر پرســپولیس بر ملوان در جام حذفی دو سال قبل 

نیز هست.
صبا – تراکتورسازی

تیم فوتبال صبا در مرحله نخست جام حذفی تیم نیروی 
زمینی را به سختی شکست داد و در مرحله یک هشتم نهایی 
به تراکتورســازی رســید. در این مرحله دیدار شاگردان علی 
دایی با تیم تبریزی تراکتورسازی می تواند نکات جالب توجه 
زیادی داشته باشد. تراکتورسازی در چند سال گذشته بارها تا 
مراحل باالی جام حذفی صعود کرده و همیشه برنامه ویژه ای 

برای این رقابت ها داشته است.
سایپا – سیاه جامگان

سایپای مجید جاللی که در هفته ششم لیگ برتر دست 
به کار بزرگی زد و پرســپولیس را در ورزشگاه آزادی شکست 
داد، در یک هشــتم نهایی جام حذفی باید در مشهد به مصاف 
ســیاه جامگان برود. هرجند مسئوالن ســایپا از سازمان لیگ 
خواســته بودند زمان این بازی تغییر کند اما این اتفاق نیفتاد 
تا تیم کرجی لیگ برتر ناچار باشــد بــه فاصله کمی از بازی 
سنگین برابر پرسپولیس به مشهد برود. این تیم چند روز بعد 
از بازی با ســیاه جامگان باید در لیگ برتر با فوالد بازی کند. 
در سایر دیدارهای یک هشتم نهایی جام حذفی، دوشنبه 30 
شهریور ماه، ذوب آهن با گسترش فوالد تبریز دیدار می کند و 
دیدار تیم های استقالل تهران و فوالد خوزستان چهارشنبه 13 
آبان برگزار می شود. آخرین دیدار مرحله یک هشتم نهایی نیز 
بین تیم های پدیده مشــهد و برنده دیدار نفت تهران و دیانای 

باقرشهر برگزار خواهد شد.

عضو شورای فنی تیم های ملی کشتی فرنگی گفت: با توجه به شرایطی که برای این رشته پیش آمده است و 
زمان کوتاهی که تا المپیک باقی مانده است کشتی فرنگی به وجود »محمد بنا« نیاز دارد. 

رحیم علی آبادی اظهار داشت: زمان زیادی تا بازی های المپیک نداریم و نباید فرصت را از دست بدهیم. کشتی فرنگی در 
حال حاضر به وجود محمد بنا نیاز دارد، اما هیچ کس به او نگفت برود و به دلیل مشکالتی که داشت خودش خسته شد و نیاز 
به استراحت داشت چرا که 8 سال بدون وقفه زحمت کشید و نتیجه ایده آلی هم در المپیک گرفت. آن زمان هم به او گفتم 
که نیاز به استراحت دارد و بعد از استراحت اگر می خواهد برگردد. واقعا سخت است این همه سال بدون استراحت کار کرد. 
کســی که می خواهد نتیجه بگیرد باید زحمت بکشد که بنا این از خودگذشتگی را داشت. علی آبادی درباره ادامه همکاری با 
احد پازاج و حسن بابک گفت: ما ابتدا باید کمک کنیم تا نواقص برطرف شود و اگر نشد تغییرات خواهیم داد. اگر قرار باشد 

همین شرایط ادامه پیدا کند تصمیم دیگری خواهیم گرفت.

گزارش فدراسیون جهانی از تیم ملی بسکتبال
سایت رسمی رقابت های بسکتبال قهرمانی آسیا 
در گزارشی به وضعیت گروه ایران در جام ملت های 
2015 پرداخته و مهدی کامرانی را یکی از ستاره های 

تیم ملی معرفی کرده است.
فدراسیون جهانی بسکتبال و سایت رسمی رقابت های 
 A بسکتبال قهرمانی آســیا در گزارشی به وضعیت گروه
بیســت و هشتمین دوره این مســابقات پرداخته و ایران 
را شــانس نخســت قهرمانی در قاره کهــن معرفی کرده 
اســت. در قســمتی از این گزارش آمده اســت: تیم ملی 
بســکتبال ایران با قهرمانی در جــام ویلیام جونز خود را 
برای مسابقات آسیایی آماده کرد. پیش از جام ویلیام جونز 
بسکتبالیســت های ایران در تورنمنت اطلس چین حضور 

داشتند که عملکردشان مناسب بود و ایران بعد از میزبان 
به مقام دوم این تورنمنت رســید. مهدی کامرانی یکی از 
با ســابقه های تیم ملی است. او 33 سال سن دارد و چون 
به ســال های آخر کار خود در تیم ملی نزدیک می شود به 
احتمــال زیاد می خواهد با قدرت بیشــتری عمل کند. او 
به عنوان یکی از بهترین پســت  یک های قاره با جیسون 
کاسترو فیلیپینی که دو سال پیش به عنوان بهترین گارد 
آســیا معرفی شــد رقابت خواهد کرد. ایران در بازی های 
آماده سازی تقریبا هیچ ضعفی از خودش نشان نداده است. 
آنها در همه پســت ها قوی هســتند و بــه خوبی هدایت 
می شــوند. ایران بر روی کاغذ بهترین تیم آســیا است و 

شانس نخست صعود به المپیک ریو محسوب می شود.

نتیجه آزمایش دوپینگ دو قایقران مثبت اعالم شد.
دوپینگ دو قایقران ایرانی که در ر قا بت های انتخابی تیم 
 ملی حضور داشتند، مثبت اعالم شده است و این دو ملی پوش 
از لیست نفرات خارج شدند. این آزمایش توسط فدراسیون و 
برای مبارزه با دوپینگ گرفته شده است. فدراسیون قایقرانی 
در ماه های گذشــته تمرکز زیادی بر مبارزه دوپینگ داشته و 
با همکاری فدراسیون پزشــکی ورزشی از تمامی ورزشکاران 
خود در زمان های مختلف تســت می گیرد که نتیجه  آزمایش 
دوپینــگ دو ملی پوش آب های آرام ایران مثبت اعالم شــده 
اســت. رئیس فدراســیون قایقرانی با تایید این خبر به ایسنا، 
خاطرنشان کرد: از زمانی که شروع به کار کردیم پنج یا شش 
مرحله تست دوپینگ از ملی پوشــان گرفته ایم، چرا که یکی 
از برنامه هــای اصلی ما مبارزه با دوپینگ اســت. ما از این دو 
ملی پوش که نفرات آینده دار ما بودند تست گرفتیم که نتیجه  

آن مثبت بود. جا دارد از فدراسیون پزشکی ورزشی نیز تشکر 
کنم که در این مدت همکاری بسیار خوبی با ما داشتند. ما در 
زمان تست انتخابی تیم  ملی از آنها آزمایش گرفتیم و وقتی که 

نتیجه  مثبت شد دیگر آنها را وارد تیم  ملی نکردیم.
مهاجرت ملی پوش قایقرانی به آلمان 

اما خبر دیگر از قایقرانی اینکه در حالی که شنیده می شد 
قایقران های قهر کرده به اردوی تیم ملی بازخواهند گشت اما 
سعید فضل اولی دارنده مدال نقره بازی های آسیایی اینچئون 
در کایــاک دو نفره به آلمان ســفر کرد و دیگــر در اردوهای 
ملی ایران نخواهد بود. گفته شده فضل اولی با هزینه شخصی 
به این کشــور ســفر کرده و در آلمــان تمرین هایش را ادامه 
می دهــد اما اینکه دوباره به تیم ملــی ایران بازمی گردد یا نه 
مشخص نیست. اما علی آقامیرزایی هم تیمی او در اینچئون به 

تمرین های تیم ملی بازگشته است.

گفت و گو عضو شورای فنی تیم های ملی تاکید کرد 
كشتی فرنگی به »بنا« نیاز دارد  

برگزاری مســابقات  برای  ایران  والیبال  تیم ملی 
مرحله سوم جام جهانی 2015 راهی توکیو شد.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله دوم مسابقات جام جهانی 
2015 در شــهر اوساکا سه مسابقه برگزار کرد. ملی پوشان در 
دیدار برابر آمریکا و ایتالیا مغلوب شدند، اما توانستند در دیدار 
برابر ژاپن میزبان بازی ها به پیروزی برســند. کاروان تیم ملی 

والیبال ایران برای برگزاری مرحله ســوم جام جهانی 2015 
صبح دیروز اوســاکا را به مقصد توکیو ترک کرد. ملی پوشان 
در مرحله سوم با تیم های استرالیا، کانادا و مصر دیدار خواهند 
کرد. تمام مسابقات مرحله سوم در شهر توکیو و در دو سالن 
انجام خواهد شــد تا جایگاه نهایی تیم ها در جدول رده بندی 

مشخص شود.

* علیرضا رضایی مدیر تیم های ملی کشتی آزاد اعالم کرد 7 کشتی گیر مجاز به شرکت در رقابت های لیگ داخلی 
و خارجی نیســتند.رضایی، با توجه به مفاد بند 14 از »طرح برگزاری رقابت های لیگ باشگاه های کشتی کشور« 
اعالم کرده است، که حسن رحیمی، سیداحمد محمدی، حسن یزدانی، علیرضا کریمی، محمدحسین محمدیان، 

کمیل قاسمی و پرویز هادی مجاز به شرکت در مسابقات لیگ داخلی و خارجی نیستند.
* برترین بازیکنان هر پست در مجموع 8 دیدار برگزار شده در جام جهانی مشخص شدند و بر این 

اساس محمد موسوی در صدر بهترین مدافعان جام جهانی والیبال ایستاد.

خبرهای خوبی از مسابقات وزنه برداری جهانی آمریکا می شنوید
سلیمی: می خواهم مدال طالی جهان را پس بگیرم

سفر تیم ملی والیبال به توکیو

با  نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی 
تاکید بر ناتوانی دشمن در حمله نظامی به ایران 
گفت: امروز گنبد آهنین در آسمان ایران تحقق 

یافته است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از مشــهد، 
حجت االسالم ابوترابی فرد ظهر دیروز در حاشیه بازدید 
از نمایشگاه قدس آستان رضوی در جمع خبرنگاران 
اظهار کرد: ما امروز یک قدرت علمی در منطقه هستیم 
و رئیس جمهور آمریکا هم بارها در اظهارات خود تاکید 
کرده است که نمی تواند فناوری و دانش هسته ای را از 

ملت ایران بگیرد.
وی اضافه کرد: اگرچه غربی ها با صراحت اظهار 

نکرده اند که توان گرفتن دانش هسته ای از ملت ایران 
را ندارند، اما رفتار آنها در طول 12 سال گذشته بیانگر 
این مهم است. وی با بیان اینکه دشمن هرگز قدرت 
تعرض به آسمان، زمین و دریای ایران را ندارد، تاکید 
کرد: هرچند گاهی تهدید روی میز و زیرمیز می کنند، 
اما به دلیل قدرت سیاسی و دفاعی که نیروهای مسلح 
جمهوری اســالمی ایران خلق کرده اند، دشمن هرگز 
توان تجاوز به ایران را نخواهد داشت. وی افزود: امروز 
آسمان ایران امن ترین آسمان در منطقه است و گنبد 
آهنینی که رژیم صهیونیســتی از آن دم می زد امروز 

در آسمان کشورمان تحقق یافته است.
نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 

ما امروز توانسته ایم قدرت های بزرگ را وادار کنیم تا از 
همه آنچه که در طول 12 سال گذشته و در 6 قطعنامه 

علیه ملت ایران بر آن تاکید کرده اند، بگذرند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با هماهنگی و تدبیر 
صحیح، وحدت و همدلی و در سایه منویات رهبر معظم 
انقالب در جهت رسیدن به قدرت برتر حرکت کنیم.

ابوترابی در افتتاحیه دومین نشست هفتمین دوره 
مجلس دانش آموزی کشــور در مشهد نیز خطاب به 
نمایندگان دانش آموزی گفت: فرصت های علمی برتر 
را در خارج کشور جست وجو نکنید زیرا که دانشمندان 
هسته ای ما در همین دانشگاه های ایران تربیت شده اند.
وی در همین رابطه تاکید کرد: کسب رتبه های 

برتر دانش آموزان در المپیادها گواه این واقعیت است 
که کشــورمان در عرصه های علمی در جایگاه برتری 
قرار دارد. نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی تاکید 
کرد: اگر می خواهیم دغدغه نفوذ فرهنگی و سیاسی 
نظام سلطه را به حداقل کاهش دهیم باید در حوزه های 
پرورشی و فرهنگی در مقطع آموزش و پرورش تالش 

و برنامه ریزی کنیم.
ابوترابی فرد با تاکید بــر اینکه باید تالش کنیم 
تهدیدهای دشمن را به حداقل ممکن برسانیم، افزود: 
یکی از راهکارهای تحقق این مهم تربیت نوجوانان و 
جوانانی آراسته به اخالق و آموزه های دینی است که 
البته این وظیفه بر دوش مسئوالن و معلمان قرار دارد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی:

توان دشمن در تهدید نظامی ایران فقط در حد روی میز است

وزیــر آموزش و پــرورش از اختصاص 
یک هزار و 350 میلیارد تومان از سوی دولت 
رتبه  بندی  نخست طرح  مرحله  اجرای  برای 

معلمان سراسر کشور خبرداد.
بــه گزارش خبرگزاری هــا از یزد، »علی اصغر 
فانی« در همایش مدیران مدارس سراسر استان یزد 
با بیان اینکه گام نخست در کاهش فاصله پرداخت 
حقوق و دستمزد در آموزش و پرورش، رتبه بندی 
معلمان است، اظهار داشــت: امسال برای اجرای 
ایــن طرح عالوه بر 25 هزار میلیارد تومان بودجه 
آموزش و پرورش، یک هزار و 350 میلیارد تومان 

نیز از ســوی دولت به اجرای این طرح اختصاص 
یافته است.

وی افــزود: در تالش هســتیم تا اول مهر ماه 
احکام مرحله نخست رتبه بندی ابالغ شود و تالش 
ما در همه ایام سال بر این است که زیرساخت ها را 
برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان فراهم شود.

فانی ادامه داد: مطالباتی که همکاران فرهنگی 
بازنشســته از مهرماه 93 دریافــت نکرده اند نیز با 
جدیت در دست پیگیری است و امیدواریم بتوانیم 
این مطالبات را در سریع ترین زمان ممکن پرداخت 

کنیم.

 وزیــر آموزش و پــرورش دردیدار با نماینده 
ولی فقیه دراستان یزد گفت: افزون بر 600 مرکز 
دارالقرآن در کشورفعالند و حضور دانش آموزان در 
مقاطع مختلف تحصیلی در فعالیت های قرآنی در 

مراکز دارالقرآن حرکت ارزشمندی است.
فانی با اشــاره به دغدغه علمــا برای حضور 
حوزویان در مدارس به عنوان معلم اظهارداشــت: 
بند 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان اجازه داده تا 
از نیروهای حوزوی دردانشــگاه های فرهنگیان در 
سراسر کشور استفاده شود. بر این اساس، نیروهای 
حوزوی دارای مدرک سطح 3 با شرایطی که اعالم 

می شود می توانند در آزمون شرکت کرده و پس از 
طی یکسال آموزش فشرده در دانشگاه فرهنگیان 

در مدارس مشغول به کار شوند.
وی از واگــذاری مســئولیت مهدکودک ها به 
آموزش و پرورش خبرداد که با برنامه ریزی محتوایی 
و نظارت عالیه به دنبال ارتقای کیفی مهدکودک ها 

هستیم.
فانی درپایان توســعه مدارس صدرا و مدارس 
معارف را از دیگر برنامه های مهم آموزش و پرورش 
برشــمرد وگفت: در این راســتا در ســطح کشور 

گام های خوبی برداشته شده است.

وزیر آموزش و پرورش خبر داد

اختصاص یک هزار و350 میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان

معاون اول رئیس جمهور در سفر به استان 
سیستان و بلوچســتان از طرح های در حال 
اجراء در این اســتان از جمله طرح انتقال آب 
به دشت سیستان بازدید و در سفر به خراسان 
جنوبی ساختمان تامین اجتماعی در بیرجند را 

افتتاح کرد.
به گــزارش خبرگزاری ها، اســحاق جهانگیری 
دیروز از طرح های بخش کشاورزی استان سیستان و 
بلوچستان و گمرک و بازارچه مرزی میلک بازدید کرد. 
در این ســفر که وزیران جهاد کشاورزی، کار، رفاه و 
تامین اجتماعی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
و مسئوالن محلی، معاون اول رئیس جمهور را همراهی 
می کردند، جهانگیری از نزدیک با مشــکالت و موانع 
موجود در اجرای طرح انتقال آب به 46 هزار هکتار از 

سفر جهانگیری به ۲ استان شرقی كشور

اراضی دشت سیستان آشنا شد. در این سفر معاون اول 
رئیس جمهور مشکالت مرزی سیستان و بلوچستان را 

مورد بررسی قرار داد.

سیســتان  گفــت:  وی 
ظرفیت های متعــددی دارد و 
به عنوان یک نقطه حســاس 
و راهبردی در شــرق کشــور 
شــناخته می شــود کــه باید 
مورد توجه جــدی قرار گیرد. 
دولت  کرد  تصریح  جهانگیری 
برنامه های متعددی در سیستان 

دارد که باید اجرایی شود.
رئیس جمهور  اول  معاون 
پس از این بازدید راهی خراسان 
شمالی شد تا از بیمارستان حضرت ابوالفضل العباس)ع( 
بیرجند بازدید و ساختمان اداری تامین اجتماعی این 
شهر را افتتاح کند. جهانگیری همچنین تصفیه خانه 

آب بیرجند را مورد بازدید قرار داد و در نشست شورای 
اداری این شهر شرکت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، »اسحاق 
جهانگیری« عصر دیروز در مراسم افتتاح ساختمان 
تامین اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان 
تامین اجتماعی سازمانی مهم بوده که خدمتگزاری 
بــه مردم را بر عهــده دارد. وی با بیان اینکه بیش از 
40 میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستقیم 
و غیرمســتقیم از خدمات این سازمان بهره می برند، 
یادآور شــد: تامین اجتماعی نماد سازمانی است که 
در یک دورانی از عمر خود دچار فرسودگی سازمانی 
شده است چرا که مدیریت کشور در مقطعی اشکاالتی 
داشت که فضای تشنج ایجاد شد و این تشنج حتی به 

3 قوه هم کشیده شد.

رئیس مرکز نوغانداری از تشکیل زنجیره 
نوغانداری در راســتای تبدیل این صنعت به 
حوزه ارزش افزوده در کشور خبر داد و گفت: 
محصول نهایی پیله ابریشــم فرش، لباس و 

پوشاک است.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس از لنگرود، 
»علی اصغر داداش پــور« دیروز در جریان بازدید از 
پروژه های نوغانداری این شهرستان با تاکید بر توسعه 
همه جانبه نوغانداری اظهار کرد: صنعت نوغانداری 

می تواند منشأ اشتغال در تمام فصل ها باشد.
وی تبدیل پیله ابریشم به نخ در راستای تولید 
محصوالت جانبی را مهم خواند و گفت: امسال پنج 
تن پیله ابریشم توسط واحدهای تبدیل پیله به نخ 

خریداری شده است.
رئیس مرکــز نوغانداری با اشــاره به گرایش 
استفاده از ابریشــم در صنایع دارویی، بهداشتی و 
آرایشــی، تصریح کرد: توانمندســازی نوغانداران، 
دانش افزایی و برنامه های آموزشی از برنامه های مرکز 

مذکور در استان های مختلف است.
وی به امکان تولید دیگر محصوالت در فصل های 
مختلف سال در مراکز پرورش کرم ابریشم اشاره کرد 
و افزود: تولید در تمام فصل سال برای بانک ها توجیه 

اقتصادی دارد.
داداش پور خواستار اصالح، نوسازی و بازسازی 
تلنبارهای پرورش کرم ابریشــم شد و خاطرنشان 
کرد: اختصاص تسهیالت بانکی برای اصالح جایگاه 
پرورش پیله ابریشــم در رونــق صنعت نوغانداری 

تاثیرگذار است.
رئیس مرکز نوغانداری با تاکید بر اســتفاده از 
دانش و تحقیقات برای بهبود شرایط درختان توت، 
بیان کرد: برنامه های اصالح نژاد در حوزه تخم نوغان 

توسط مرکز مذکور در حال انجام است.
وی به عضویت ایران در کمیسیون بین المللی 
نوغانداری اشــاره کــرد و گفت: 16 کشــور عضو 
کمیسیون مذکور هســتند و می توان تجربه دیگر 

کشورها را در ایران بومی سازی کرد.

تشکیل زنجیره نوغانداری در كشور رئیس مرکز نوغانداری خبر داد


