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اخبار کوتاه از فوتبال

برگزاری قطعی مجمع کمیته ملی المپیک
دبیر کل کمیته ملی المپیک با ابراز امیدواری از اعالم نتیجه نهایی 
کمیته بین المللی المپیک )IOC( در رابطه با اساسنامه این کمیته، گفت: 
به محض دریافت جواب IOC و با تعامل با وزارت ورزش و جوانان، مجمع 

برگزار می شود.
"بهرام افش��ارزاده" در حاشیه مجمع سالیانه فدراسیون تنیس روی میز در 
یزد در رابطه با زمان انتخابات کمیته ملی المپیک اظهار کرد: اساسنامه دارای 48 
بند است که باید در خصوص هر ماده و بند صحبت و بررسی شود ولی فکر کنم 
اواخر کار است و چند بند است که روی آن بحث خواهیم کرد و احساس ما این 
است که به یاری خداوند تا هفته  آینده نتیجه نهایی از طرف کمیته بین المللی 
المپیک به ایران اعالم خواهد شد. وی در مورد برگزاری مجمع قبل از انتخابات 
ریاست جمهوری نیز گفت: به محض دریافت پاسخ IOC و با تعامالت ویژه ای که 
با عباسی در وزارت ورزش و جوانان وجود دارد، مجمع حتماً برگزار خواهد شد.
برکناری رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان 

محمدرضا مظلومی ، سرپرس�ت فدراسیون ورزش�های نابینایان و 
کم بینایان شد.

در حکمی از سوی محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان، محمدرضا مظلومی 
جایگزین محمد اسد مسجدی در فدراسیون نابینایان و کم بینایان شد.مظلومی 
پیش از این به عنوان نایب رییس فدراسیون و رییس هیات تهران فعالیت می کرد 
و سال هاست که در ورزش نابینایان و کم بینان حضور فعال دارد. اسد مسجدی 
در حالی از ریاست فدراسیون نابینایان و کم بینایان کنار گذاشته شد که اهالی 
این رش��ته به عملکرد وی انتقادات زیادی داش��تند و چند بار با حضور دروزارت 

ورزش و جوانان ناراحتی های خود را ابراز کرده بودند.
همسایگی فدراسیون های زورخانه ای 

ملی و بین المللی 
ساختمان چهار طبقه فدراسیون های ورزش های زورخانه ای 

ملی و بین المللی صبح دیروز افتتاح شد.
سرانجام فدراسیون های زورخانه ای ملی و بین المللی صاحب مکان 
جدیدی شدند و در یک ساختمان چهار طبقه مستقر شدند که دو طبقه آن 
به فدراسیون ملی و دو طبقه به فدراسیون بین المللی زورخانه ای اختصاص 
دارد. همچنین محمدرضا طالقانی، سرپرست فدراسیون ملی ورزش های 
زورخانه ای گفت: ما دو فدراسیون اختالف ها را از بین برده و زیر یک سقف 
هستیم که تلفیق دو فدراسیون ملی و بین المللی و همکاری آنها با یکدیگر 
می تواند باعث پیشرفت شود. خوشبختانه همه چیز در جهت مرام پهلوانی 
است. همچنین قصد داریم در آینده نزدیک موزه ای را نیز افتتاح کنیم.

نماینده مردم بناب در مجلس:
رئیس جمهور آینده باید 

سازمان برنامه و بودجه را احیا کند
بناب-خبرنگارکیهان: 

نماینده مردم بناب در مجلس ش�ورای اس�المی گفت: 
تأخی�ر در ارائ�ه بودج�ه یک�ی از بدعته�ای دول�ت آقای 

احمدی نژاد بود.
حجت االسالم والمسلمین شیخ محمد باقری بنابی درباره آخرین 
وضعیت بودجه س��ال جاری گفت: به دلیل تأخیر در ارائه بودجه، 
مجلس مجبور به تصویب الیحه سه دوازدهم شد و در مورد وضعیت 
فعلی بودجه هم، بودجه در کمیسیون تلفیق مطرح شده و از 15 

اردیبهشت در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شود.
وی مش��خص نش��دن هزینه ها و درآمدهای کشور را موجب 
نگرانی دانست و افزود: باید متذکر شویم که ارقام پیشنهادی دولت 
بویژه در بحث هدفمندی غیرواقعی بود که یکی از دالیل اصلی آن 

انحالل سازمان برنامه و بودجه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رئیس جمهور 
آینده باید هر چه زودتر سازمان برنامه و بودجه را احیا کند، تأکید 

کرد: مغز متفکر اقتصادی کشور باید مجددا تشکیل و احیا شود.
وی در عین حال اظهار کرد: احتمال بررس��ی این موضوع در 

مجلس و تصویب آن به شکل قانونی وجود دارد.
توسط هال ل احمر ایران صورت گرفت

تامین 100 قلم داروی مورد نیاز کشور
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر 
ایران از تامین 100 قلم داروی مورد نیاز کشور توسط جمعیت 

هالل احمر خبر داد.
دکتر ظاهر رستمی با اشاره به جایگاه شناخته شده جمعیت 
هالل احم��ر ای��ران در منطقه و دنیا، اظهار داش��ت: اس��تراتژی و 
راهبردی این سازمان، مشارکت موثر در جهت تامین داروی مورد 

نیاز کشور است.
وی با اش��اره به فعالیت 3 شرکت تجهیزات پزشکی و دارویی 
در زیرمجموع��ه س��ازمان تدارکات پزش��کی جمعیت هالل احمر 
ایران، افزود: تامین سهم باالیی از تجهیزات پزشکی یکبار مصرف 
و تهیه داروهای اساس��ی و مورد نیاز جامعه، توس��ط این شرکتها 

انجام می شود.
رس��تمی ب��ا اعالم اینکه نزدیک به 10 قل��م داروی مورد نیاز 
کشور اعم از جامدات و مایعات توسط شرکت داروسازی هالل احمر 
تامین می ش��ود، گفت: یکی از اهداف اصلی این س��ازمان، ارتقای 
کیفیت تولیدات دارویی اس��ت که خوشبختانه در مسیر مطلوبی 

حرکت می کند.
مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هالل احمر ایران 
در ارتب��اط تاثیر تحریمها بر روند تامی��ن داروهای خاص بیماران 
در کش��ور، افزود: با توجه به اینک��ه جمعیت هالل احمر یک نهاد 
بین المللی اس��ت که با س��ایر نهادها همکاری راحت تری دارد، به 
عنوان پل ارتباطی با این کشورها توانسته در مواقع ضروری، نسبت 

به رفع کمبودهای دارویی در داخل کشور، اقدام کند.
رس��تمی ادامه داد: در واقع، هر وقت که وزارت بهداشت از ما 
بخواهد نس��بت به تهیه و تامی��ن داروهای مورد نیاز و کمیاب در 
جامعه اقدام کنیم، ما راحت تر می توانیم این داروها را تامین کنیم.
وی از تامین داروهای تک نس��خه ای و داروهای خاص توسط 
هالل احمر خبر داد و گفت: یکی از اولویتهای این سازمان در سال 
جاری، تکیه بر منابع انس��انی و مدیریت انقالبی در جهت افزایش 

کیفیت و تولید بیشتر داروهای مورد نیاز کشور است.

علی نیکزاد:
در دولت های نهم و دهم

 11 هزار کیلومتر خط ریلی ساخته شد
شرق گلستان- خبرنگار کیهان:

پنج هزار و 500 کیلومتر خط آهن در کشور در دست ساخت 
است.

وزیر راه و شهرس��ازی در حاشیه بازدید از پروژه های حمل و نقل 
استان گلستان ضمن اعالم مطلب فوق میزان خطوط ریلی ساخته شده 
در دولت ه��ای نهم و ده��م را 11 هزار کیلومتر ذکر کرده و گفت: این 
در حالی اس��ت که در دولت های قبل��ی بیش از 300 کیلومتر راه آهن 

ساخته شد.
اتصال خط آهن گرگان- اینچه برون به ترکمنستان، میانه-پارس آباد 
به جمهوری آذربایجان، قزوین-رشت- آستارا به روسیه، خرمشهر به بندر 
بصره در عراق، خواف به هرات در افغانستان و چابهار-زاهدان-مشهد به 

جنوب و دریای مدیترانه از جمله پروژه های در دست اجراست.
مهندس علی نیکزاد افزود: هم اینک 20 اس��تان کش��ور از ارتباط 
ریلی برخوردار هس��تند و در 11 اس��تان دیگر نیز س��اخت راه آهن در 

دست اجراست.
وی ادامه داد: در برنامه است که با تاکید رئیس جمهور، خط ریلی 
گرگان-گنبد کاووس-بجنورد- مشهد که هم اینک آستان قدس رضوی 

آماده اجرای این پروژه است، به انجام برسد.
ب��ه گفته نیک��زاد، 15 درصد اعتبار موردنیاز اج��رای این پروژه از 
طریق دولت تامین ش��ده که از طریق آن، اس��تان گلستان از بن بست 

ریلی خارج می شود.
رئیس جهاد دانشگاهی خبر داد

راه اندازی مرکز درمان سرطان 
خاورمیانه در ایران

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: این مرکز در زمینه پیشگیری، 
تشخیص و درمان بیماری سرطان ساخت و راه اندازی مرکز درمان 

سرطان خاورمیانه را در دستور کار دارد.
»محمدحسین یادگاری« در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: فاز صفر 
این مرکز با عنوان بخش کوثر اکنون از سوی واحد جهاد دانشگاهی علوم 

پزشکی شهیدبهشتی طراحی شده و درحال پیگیری است.
وی افزود: این مرکز که قرار اس��ت برروی انواع سرطان ها به ویژه 
سرطان سینه فعالیت داشته باشد، در محل جهاد دانشگاهی علوم پزشکی 

شهیدبهشتی تأسیس خواهدشد.
یادگاری گفت: جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی عالوه 
ب��ر طراحی فاز صفر این مرکز، اقدام��ات اولیه برروی فازهای بعدی را 
نیز به منظور منطقه ای ش��دن این مرکز در دست اجرا دارد که نیاز به 

برنامه ریزی ها و جذب اعتبارات مناسب است.
وی ی��ادآور ش��د ک��ه مراکز دیگ��ر جه��اد دانش��گاهی همانند 
پژوهشگاه های ابن سینا و رویان نیز در زمینه پیشگیری و درمان بیماری 
سرطان فعالیت هایی را از سال ها پیش آغاز کرده و در دست انجام دارند.
یادگاری همچنین تولی��د آنتی بادی های مونوکلونال برای درمان 
سرطان در پژوهشگاه ابن سینا را یکی دیگر از اقدامات جهاد دانشگاهی 
در حوزه پزشکی عنوان کرد و گفت: تحقیقات علمی الزم در زمینه تولید 
این داروها انجام شده و هم اکنون آماده سرمایه گذاری برای تولید است.

وی افزود: در حوزه علوم پزشکی عالوه بر اقدامات در دست اجرا، 
تولید فرآورده های بیولوژیک مورد اس��تفاده درفعالیت های پژوهش��ی 
در بخش س��لول های بنیادی نیز از سوی پژوهشگاه رویان با همکاری 
سازمان گسترش صنایع  نوین و سرمایه گذاری بخش خصوصی درحال 

پیگیری است.

حدیث دشت عشق

 A هفتمی�ن دوره تورنمن�ت بین الملل�ی کالس
اسپانیا با کسب مقام قهرمانی توسط تیم ملی تکواندوی 

ایران به اتمام رسید.
هفتمین دوره تورنمنت بین المللی کالس A تکواندو 
اس��پانیا با حضور 35 کش��ور در دو بخش بانوان و آقایان 

در نخس�تین روز از رقابتهای دوومیدانی 
جایزه بزرگ آسیا دوندگان سرعت ایران به یک 

مدال طال و یک مدال برنز دست پیدا کردند.
 نخستین مرحله از رقابتهای دوومیدانی جایزه 
بزرگ آس��یا در س��ال 2013، روز گذشته با حضور 
نمایندگان 27 کش��ور آسیایی در ورزشگاه تاماسات 
شهر بانکوک تایلند آغاز شد و دو دونده سرعت ایران 
برای نخس��تین بار در تاریخ این رقابتها به دو مدال 
ارزشمند دست پیدا کردند. سجاد هاشمی دونده برتر 
400 متر ایران با زمان 46 ثانیه و 70 صدم ثانیه به 
مدال طالی این ماده دست یافت. این درحالی است 
که از سال 2002 تا کنون که این رقابتها برگزار شده 
است، هیچ دونده ای از ایران نتوانسته در ماده 400 
متر به مدال دس��ت پیدا کند. در کنار هاشمی، رضا 
قاسمی دونده 100 متر ایران با قرار گرفتن در گروه 
چهارم رقابتها، با زمان 10 ثانیه و 36 صدم ثانیه در 
گروه خود اول شد، اما در جمع بندی کلی زمانها در 

سرپرس�ت جدید فدراسیون قایقرانی که همزمان مسئولیت کمیته فوتبال ساحلی فدراسیون 
فوتبال را هم برعهده دارد، گفت: اگر کفاشیان موافقت کند تمایل دارم در رشته مورد عالقه و 30 ساله 

خود یعنی قایقرانی فعالیت داشته باشم. 
"با حضور در فدراس��یون قایقرانی دوشغله شدید. حال تکلیف ریاست کمیته فوتبال ساحلی چه می شود؟" 
خس��رو ابراهیمی در پاس��خ به این پرسش نشان کرد: هنوز علی کفاش��یان را ندیده ام اما باید در این مورد با او 
صحبت کنم. نمی دانم چه اتفاقی در آینده رخ خواهد داد اما اگر کفاش��یان موافقت کند تمایل دارم در رش��ته 
مورد عالقه و 30 ساله خود یعنی قایقرانی فعالیت کنم. این صحبت های ابراهیمی پرده ای دیگر از اتفاقات پشت 
پرده فدراسیون فوتبال را نشان می دهد. حاال باید از آقای کفاشیان این پرسش را مطرح کرد که آیا در فوتبال 

ساحلی قحط الرجال است که شما یک ورزشکار قایقرانی را به فدراسیون فوتبال می آورید؟!

ب��ا س��الم به محضر مب��ارک حضرت ام��ام و امت 
ش��هید  پرور و قهرم��ان ایران و خانواده ش��هدا و یاران با 

وفای امام.
خدایا! ب��ه من توفیق جهاد ده تا بتوانم در راه تو 
قدم مثبت بردارم و اگر الیق باشم برای پایداری اسالم 
جان ناقابل خود را هدیه کنم و وظیفه بندگی را نسبت 
به تو انجام دهم، بندگی ای که مختص به خودت است 

از نوشته سرباز شهید »شهنواز کرمی«

امام را تنها نمی گذاریم

و در راه تو شهید بشوم، شهید شدنی که حسین بن علی به ما آموخت.
پس ما هم وارثان حس��ینیم و این جنگیدن را از حس��ین)ع( آموخته ایم. 
می جنگیم و خون خود را برای پایداری اس��الم خواهیم ریخت. دیگر بار صفحه 
تاریخ را رنگین خواهیم کرد. خواهیم نوشت هیهات من الذله و تن به ذلت نخواهیم 
داد همانطور که حس��ین س��رور آزادگان تن به ذلت نداد و سینه خود را آشیانه 

شمشیرها قرار داد.
خواهیم گفت امام را تنها نمی گذاریم همانطور که شهدای انقالب گفتند و 
رفتند و ما هم می گوییم و می رویم. نام خمینی در رگ های ما در جریان است و 

با ریختن خونمان از فداکاریها و رهبری ایشان قدردانی می کنیم.
سرباز شهید »شهنواز کرمی«، سال 1344 در استان فارس متولد شد و در 

19 دی ماه 1365 در عملیات کربالی پنج به شهادت رسید.
ستاد یادواره شهدای سرباز استان فارس

قهرمانی تیم ملی تکواندو در تورنمنت اسپانیا
در حالی در سالن دپورتیو ال کانته شهر اسپانیا برگزارشد 
که در پایان هوگوپوش��ان ایران با کسب سه مدال طال ،4 
نق��ره و 4 برنز بر س��کوی قهرمانی ای��ن دوره از رقابت ها 
ایستادند. نتایج ملی پوشان ایران در این دوره از رقابت ها 
به این ترتیب اس��ت:میثم باقری در وزن یک، پیام قبادی 
در وزن هفتم و س��جاد مردانی در وزن هش��تم، برسکوی 
نخست ایستادند.احس��ان نقیب زاده در وزن دوم، مهدی 
خدابخش��ی در وزن هفتم و مس��عود حجی زواره در وزن 
پنجم توانس��تند گردن آویز نقره را تصاحب کنند.محمد 
خمسه در وزن س��وم ،علیرضا نصر آزادانی در وزن پنجم 
،امید عمیدی در وزن ششم و هادی مستعان دروزن دوم 
4 نش��ان برنز تی��م ملی تکواندوی ایران را کس��ب کردند.
همچنی��ن برای تیم ملی تکواندوی بانوان ایران ش��کرانه 
ایزدی نقره گرفت.در ادامه برنامه آماده سازی تیم ملی، به 
منظور حضور در رقابتهای مکزیک هوگوپوش��ان ایرانی از 
تاریخ 21 الی 22 اردیبهشت ماه در تورنمنت بین المللی 

تونس به رقابت خواهند پرداخت.

2 مدال باارزش دوومیدانی در دوی سرعت جایزه بزرگ آسیا
گروه های مختلف، در مکان س��وم قرار گرفت و به 
مدال برنز رسید. بی شک اگر قاسمی در گروه خود 
رقیبان بهتری داشت، می توانست به نتیجه بهتری 

دست پیدا کند.

سرپرست جدید فدراسیون قایقرانی در انتظار موافقت كفاشیان!

س�خنگوی کمیسیون تلفیق بررسی الیحه 
بودج�ه 92 از اختصاص ردیف بودجه مس�تقل 

برای همه دانشگاه های کشور خبر داد.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه سال 92 در نشست خبری دیروز خود در جمع 
خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه روز شنبه بحثی در 
مورد هیئت  امنای دانشگاه ها داشتیم و مسایل زیادی 
در خص��وص آن مطرح ش��د و در نهایت این موضوع 

مراعا ماند.
وی افزود: مش��کل بح��ث این بود که هیئت  امنا 
استقالل عمل دارند و قانون برنامه این اجازه را به آنها 

داده تا در مورد حقوق و سایر مزایا، پرسنل و اعضای 
هیئت علمی تصمیم گیری کنند.

به گفته قادری این موضوع در چند س��ال اخیر 
مشکالتی را برای دولت به وجود آورده و نوعی دوگانگی 

بین دانشگاه ها به وجود آورده است.
بر همین اساس دولت در الیحه بودجه پیشنهاد 
داده ب��ود تا اختیارات هیئت امن��ا کاهش یابد و ما بر 
س��ر این بحث کردیم که اختیار حقوق و مزایا از آنها 
گرفته شود اما سایر اختیارات باقی بماند. و در نهایت 
این موضوع مراعا ماند و مقرر شد تا بعد از جمع بندی 

نهایی در مورد این موضوع مصوبه داشته باشیم.

قادری گفت: همچنین براس��اس مصوبه ای دیگر 
مقرر شد تمامی شرکت های دولتی نیم تا سه درصد از 
اعتبارات خود را به استثنای هزینه های مستقیم تولید 

برای انجام امور پژوهشی هزینه کنند.
وی گفت: براساس مصوبه ای دیگر که در مورد ارائه 
تسهیالت به جانبازان بود مقرر شد که اصالحاتی را در 
پیشنهاد دولت برای ارائه تسهیالت به 100 هزار جانباز 
انجام دهیم؛ براساس مصوبه کمیسیون کف جانبازی 
از 25 درصد به 20 درصد رسید و سایر ایثارگران هم 
می توانند از این تس��هیالت اس��تفاده کنند؛ البته این 
تسهیالت برای شهرهای مختلف متفاوت است و برای 

کالن شهرها 60 میلیون و مراکز استان ها 50 میلیون و 
سایر شهرها 40 میلیون و روستاها 20 میلیون باشد.

سخنگوی کمیس��یون تلفیق گفت: کارمزد این 
تس��هیالت 4 درصد است و افرادی که بیش از این از 
این تسهیالت استفاده کرده اند اما رقم آن کمتر بوده 
و افرادی که مس��کن نامناسب دارند می توانند از این 
تسهیالت استفاده کنند. البته مشکلی که وجود داشت 
این بود که ب��ا کاهش کف جانبازی تعداد متقاضیان 
افزایش می یابد که ممکن است این باعث تضییع حقوق 
جانبازی با درصد باال باشد لذا مقرر شد که با در نظر 
گرفتن اولویت درصد جانبازی این تسهیالت ارائه شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد

اختصاص ردیف بودجه جداگانه برای همه دانشگاه های كشور

شهرکرد-خبرنگار کیهان:
با حضور جمعی از مسئوالن وزارت صنعت، 
مع�دن و تج�ارت و کارشناس�ان، متخصصان، 
تولیدکنن�دگان و صادرکنندگان صنایع غذایی 
بویژه گز، شیرینی و شکالت، نخستین همایش 

ملی گز در شهرکرد گشایش یافت.
در این همایش معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه 
تجارت ایران اظهار کرد: سند راهبردی توسعه صادرات 

گز در کشور تهیه، تدوین و اجرا می شود.
حمیدرض��ا صاف��دل افزایش تولید، ص��ادرات و 
اشتغال را از مهمترین اهداف سند یاد شده برشمرد.

در این همایش که مس��ئوالن استان چهارمحال 
و بختیاری نیز حضور داشتند، رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان گفت: 77 مقاله به دبیرخانه 
ملی گز رسیده که از این تعداد 64 اثر برتر آن انتخاب 

شده است.
احسان کرمی اضافه کرد: از آثار برتر 12 مقاله آن 
در همایش ارائه  و 48 مقاله دیگر به صورت پوس��تر 

ارائه خواهد شد.
وی از بلداجی به عنوان پایتخت گز ایران نام برد و 
گفت: هم اکنون 40 هزار کیلوگرم انواع گز در بلداجی 
تولید و به بازار مصرف عرضه می ش��ود که این مقدار 
گ��ز تولیدی بیش از 7هزار و 300 میلیارد ریال برای 

تولیدکنندگان درآمد دارد.
در ادام��ه همای��ش مدیرعامل س��ازمان صنایع 
کوچک و ش��رکت ش��هرکهای صنعتی ای��ران اظهار 
داشت: هم اکنون 911 شهرک صنعتی در کل کشور 

وجود دارد.
فخراهلل موالیی افزود: در این شهرکهای صنعتی 

700هزار نفر مشغول به کار هستند.
وی همچنی��ن تع��داد واحده��ای صنعت��ی در 
کش��ورمان را 85 هزار واحد ذکر کرد و گفت: از این 

تعداد 4 هزار واحد آن صنایع کوچک هستند.
موالیی ادامه داد: 192 خوشه صنعتی در کشور 
شناسایی ش��ده که از این تعداد مطالعات 70 خوشه 

آن پایان یافته است.

معاون توسعه تجارت ایران:

مسئله راهبردی صادرات گز در كشور 
تدوین می شود

خرم آباد- خبرنگارکیهان:
معلمان مدارس استثنایی کشور از مزایای 
سختی کار بهره مند شدند و بخشنامه اجرایی 

آن به ادارات آموزش و پرورش ابالغ شد.
معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس استثنایی 
کش��ور در مراس��م تجلیل از معلمان نمونه لرستان 
که در خرم آباد برگزار شد، افزود: براساس اصالحیه 
صورت گرفته در خصوص تعلق مزایای سختی کار به 
معلمان مدارس استثنایی هر 5 سال سنوات خدمت 
معادل 6 سال محاسبه می شود و عالوه بر این مزایای 
سختی کار از جمله ارتقای شغلی و بازنشستگی نیز 

به معلمان این مدارس تعلق می گیرد.
دکت��ر نامدار عبداللهیان ب��ا عنوان این مطلب 
که در 1500 مدرس��ه اس��تثنایی تعداد 120هزار 
دانش آموز مشغول تحصیل هستند، افزود: 75 هزار 
نفر از این دانش آموزان در مدارس ویژه و مابقی در 

مدارس ضمیمه درس می خوانند.
مدیرکل مدارس اس��تثنایی کش��ور نیز گفت: 
براساس  قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان برنامه 
بای��د تمام این مدارس هوشمندس��ازی ش��وند که 
تاکنون حدود 750 مدرس��ه هوشمندس��ازی شده 

است.

بهره مند شدن معلمان مدارس استثنایی كشور 
از مزایای سختی كار

دبیرکل مجمع خیرین سالمت کشور اعالم 
ک�رد: ب�ا هماهنگی های انجام ش�ده، بیمه ای را 
پیش بینی کرده ایم ک�ه همه مردم از دارا و ندار 
ب�ا پرداخت تدریجی 6 میلی�ون تومان در طول 
5 س�ال مادام العمر بیمه سرطان شوند و به این 
ترتیب در صورت ابتال به س�رطان، دیگر نگران 

هزینه های کمرشکن این بیماری نباشند.
رضا نیری در همایش خیرین س��المت افزود: در 
حوزه ناباروری زوج های جوان نیز ترتیبی اتخاذ شده 
که زوج های جوان با پرداخت 150 هزار تومان به مدت 
10 س��ال بیمه ناباروری شده و از خدمات درمانی آن 

بهره مند شوند.
وی ب��ا اش��اره به عضویت 25 ه��زار خیر در این 
تش��کیالت، گف��ت: از این تعداد، 5 ه��زار نفر از افراد 
خوش��نام هیات امنای مجمع هستند و طی سه سال 
ش��روع به کار، بیش از 1500 میلیارد تومان به مردم 

کمک کرده اند.
نیری افزود: تاکنون باالی یک هزار مرکز درمانی 
اعم از بیمارستان، درمانگاه، خانه بهداشت و اورژانس 
115 در کشور توسط مجمع خیرین سالمت ساخته 

شده است.

ساری - خبرنگار کیهان:
مدی�رکل کمیته ام�داد امام خمینی)ره( 
مازن�دران گف�ت: مددجویان فاقد مس�کن 

امسال خانه دار می شوند.
ابراهیم باغبانی در گردهمایی مدیران کمیته 
ام��داد امام خمینی مازن��دران گفت: کمیته امداد 
مازندران اجرای طرح شناسایی میزان فقر اقتصادی 
اف��راد مددجو را در دس��تور کار ق��رار دارد که در 
راستای این طرح میزان فقر اقتصادی مددجویان 

به صورت کمی به دست می آید.
وی با اعالم اینکه 4 هزار و 398 زن سرپرست 
خانوار از مزایای بیم��ه تامین اجتماعی بهره مند 
شدند، تصریح کرد: نزدیک به 3 هزار نفر از افرادی 
که سال گذشته از تسهیالت اشتغالزایی استفاده 

کردند نیز بیمه شدند.
باغبان��ی گس��ترش خدم��ات مش��اوره را از 
جمل��ه برنامه های ای��ن نهاد اعالم ک��رد و افزود: 
در بررس��ی های انج��ام ش��ده بیش��تر اختالفات 
خانوادگی افراد عدم داش��تن ارتباط عاطفی بین 
اعضای خانواده و مش��کالت تحصیلی اس��ت که 
باید از ظرفیت مشاوره ها برای حل  این مشکالت 

استفاده کرد.
مدیرکل کمیته ام��داد امام خمینی مازندران 
آموزش مهارت های زندگی به دختران در آستانه 
ازدواج، ارائه مش��اوره برای کمک به ازدواج مجدد 
زن��ان سرپرس��ت خانوار، نظام جام��ع آموزش به 
خانواده، توس��عه طرح های اش��تغالزایی، تشکیل 
کلینیک های جامع مش��اوره، بهس��ازی و مقاوم 
س��ازی واحدهای مس��کونی غیرمقاوم در استان، 
خانه دار ش��دن مددجویان فاقد مسکن را از دیگر 

برنامه های کمیته امداد در سال 92 عنوان کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان:

مددجویان 
فاقد مسکن مازندران 

امسال خانه دار می شوند

همایش خیرین سالمت 
برگزار شد

ی�ک هواپیم�ای آموزش�ی در اط�راف باند 
فرودگاه بین المللی کرمان سقوط کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت 10 صبح روز 
یکش��نبه یک فروند هواپیمای آموزشی از نوع دایموند 
متعلق به یکی از شرکت های آموزش خلبانی در استان 
کرم��ان در هنگام فرود بر روی باند فرودگاه بین المللی 

کرمان از کنترل خلبان خارج شد و سقوط کرد.
خلبان این هواپیمای آموزش��ی سالم است اما به 

هواپیما صدمات زیادی وارد شده است.
خلبان از دانش��جویان آموزش خلبانی ذکر ش��ده 

است.

سقوط هواپیمای آموزشی 
در اطراف باند فرودگاه كرمان

تیم فوتبال اس�تقالل با برتری 
یک بر صفر در زمین فوالد خوزستان 
قهرمانی خود را در لیگ برتر مسجل 

کرد.
در چارچ��وب دیداره��ای هفت��ه 
سی وسوم لیگ برتر روز گذشته 7 دیدار 
همزمان برگزار ش��د. در مهمترین بازی 
دی��روز و در اهواز تیم های اس��تقالل و 
ف��والد به قضاوت محس��ن ترک��ی برابر 
یکدیگ��ر ص��ف آرای��ی کردند ک��ه تیم 
اس��تقالل موفق ش��د با یک گل از سد 
میزب��ان خود عبور کند و در فاصله یک 
هفته به پایان مسابقات قهرمانی خود را 
مسجل کرد. تنها گل این دیدار را جواد 
نکونام در دقیقه 19 از روی نقطه پنالتی 
به ثمر رساند. در اوایل بازی محسن ترکی 
خطای امیرآبادی روی مجیدی را در این 
دقیقه پنالتی تشخیص داد تا آبی ها روی 
ضربه نکونام به گل برسند. در دقیقه 30 
این نیمه ترکی یک ضربه پنالتی را برای 
فوالدی ه��ا گرفت که مهدی نوری آن را 
به ب��االی دروازه زد تا ش��اگردان فرکی 
بهترین فرصت را برای جبران گل خورده 
از دس��ت بدهند. در نیمه دوم این دیدار 
فوالد بهتر ظاهر شد و سعی در باز کردن 
دروازه استقالل را داشت. موقعیت تک به 
تکی که بختیار رحمانی در دقیقه 58 از 
دست داد نشان از برتری های تیم فوالد 
داشت. استقالل که سعی در اداره کردن 
بازی و حفظ تنها گل خود داشت با ارایه 
یک بازی بسته فضا را از مهاجمان فوالد 
گرفته بود و با همین تدبیر هم توانست 
به 3 امتیاز ارزشمند دست یابد و قهرمان 
لیگ برتر شود. شاگردان قلعه نویی با این 
برد 67 امتیازی شدند و فاصله خود را با 
س��پاهان به عدد 4 رساندند. فوالد هم با 
55 امتیاز در رده چهارم جدول رده بندی 
باقی ماند.بدین ترتی��ب در پایان دیدار 
هفت��ه پایانی اس��تقالل برابر داماش که 
روز جمعه در تهران برگزار می شود جام 
قهرمان��ی به آبی پوش��ان پایتخت اهداء 

ناکامی سرخپوشان درحضور یکصد هزار تماشاگر

خواهد شد.
تراکتور آسیایی شد

 آلومینیوم به سقوط نزدیک
ام��ا در س��ایر دیداره��ای هفت��ه 
سی وس��وم ، نتایج جال��ب توجهی رقم 
خ��ورد. در کرمان دو تیم مس و گهر در 
کرمان به مص��اف یکدیگر رفتند که در 
پایان 90 دقیقه مس با نتیجه 5 بر یک 
مهمانش گهر را شکس��ت داد. گل های 
م��س را مصطفی ش��جاعی )27، 40 و 
44( و رض��ا عنایت��ی )61 و 84( به ثمر 
رس��اندند تا گهر س��قوط کرده شکست 
س��نگینی را تجربه کند. در دیگر بازی 
این هفته سایپا و نفت تهران در کرج به 
مص��اف یکدیگر رفتند که تالش دو تیم 
در پایان 90 دقیقه با برتری یک بر صفر 
نفت همراه بود. همچنین در تهران بازی 
راه آهن با صبا به تساوی یک - یک ختم 
شد. تک گل راه آهن را علیرضا عباسفرد 
در دقیقه سی ام به ثمر رساند، اما در ادامه 
سلیمان فالح گل مساوی را به ثمر رساند 

تا همه چیز مساوی شود. 
در اصفه��ان دو تی��م ذوب آهن و 
صنعت نفت آب��ادان  به مصاف یکدیگر 
رفتند که در پایان 90 دقیقه ذوب آهن 
با برتری 6 بر صفر برابر نفت آبادان یک 

پله صعود کرد و در منطقه پلی آف قرار 
گرفت. گل های ذوب آهن را اس��ماعیل 
فرهادی )35 و 64(، قاس��م حدادی فر 
)38( و رج��ب زاده )43 و 74( ب��ه ثمر 
رس��اند. همچنین دیگر دیدار این هفته 
را پیکان و فجر سپاس��ی برگزار کردند 
که فج��ر با گلی دیرهنگام بازی را 2 بر 
یک به سود خود به پایان رساند. گل های 
این بازی را احمد مهدی زاده)12( برای 
پی��کان و جابر انصاری)30( و حس��ین 
کاظمی )92( برای فجر به ثمر رساندند. 
در یکی دیگر از دیدارهای حساس دیروز 
دو تی��م آلومینیوم و تراکتورس��ازی در 
بندرعباس به مصاف یکدیگر رفتند که 
در پایان 90 دقیقه تراکتورسازان موفق 
به شکس��ت 2 بر یک آلومینیوم شدند. 
گل های تراکتورس��ازی را سید صالحی 
)15( و کاظمیان )35( به ثمر رساندند. 
تک گل آلومینیوم را نیز میالد میداودی 
در دقیقه 50 به ثمر رساند. تراکتورسازی 
با این پیروزی 62 امتیازی شد و سهمیه 
آس��یایی س��ال بعدش را قطع��ی کرد. 
آلومینیوم هم با یک پله س��قوط در رده 
پانزدهم ایس��تاد تا چشم انتظار لغزش 
ذوب آه��ن در هفته آخر برای رهایی از 

سقوط باشد.

دادن  ب�ا شکس�ت  س�پاهان 
پرسپولیس برابر دیدگان یکصد هزار 
تماش�اگر، عنوان قهرمانی بیست و 
شش�مین دوره جام حذفی را از آن 

خود کرد. 
در دیدار فین��ال جام حذفی که 
از س��اعت 18 دی��روز و در ورزش��گاه 
ممل��و از تماش��اگر آزادی تهران آغاز 
ش��د، تیم فوتبال س��پاهان موفق شد 
در پایان در ضربات پنالتی به پیروزی 
برس��د و ج��ام قهرمانی را باالی س��ر 
ببرد. برای پرس��پولیس در این دیدار 
نیلسون، سیدجالل حسینی، محسن 
بنگر، امیرحس��ین فشنگچی، حسین 
ماهین��ی، محمد نوری ، علی کریمی، 
رضا حقیقی، عادل کاله کج، غالمرضا 
رضایی)مه��دی مه��دوی کیا 116( و 
کریم انصاریفرد)58 هادی نوروزی( به 
میدان رفتند و س��پاهان هم با شهاب 
گردان، بولکو، علی احمدی، سوشاک، 
امین جهان عالیان، محسن ایران نژاد، 
محرم نویدکیا)احسان حاجی صفی(، 
امید ابراهیمی، حسین پاپی، جواهیر 
س��وکای)محمد غالمی( و محمدرضا 
خلعتبری در این بازی به میدان رفت. 
در نیمه اول دو تیم بازی متعادلی را به 
نمایش گذاشتند اما این پرسپولیس بود 
که در دقیقه 24 توسط کریم انصاریفرد 
به گل برتری دس��ت پیدا کرد تا نیمه 
اول با برتری شاگردان گل محمدی به 
پایان برسد. در نیمه دوم سپاهانی ها 
نمایش بهتری داش��تند و با حمالتی 
منطق��ی تر دروازه پرس��پولیس را به 
خطر انداختند ولی این اشتباه حسین 
ماهین��ی مدافع پرس��پولیس بود که 
در دقیق��ه 59 جواهیر س��وکای را در 

موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن 
با ضربه ای محکم در زاویه بسته بازی 

را به تساوی کشاند.
پس از این گل بازهم س��پاهانی ها 
بودن��د که ب��ا تغییراتی ک��ه در ترکیب 
خ��ود دادند برتر از میزبان س��رخپوش 
خ��ود ب��ازی کردن��د و موقعی��ت های 
مناسب تری را برای گلزنی روی دروازه 
پرسپولیس ایجاد کردند اما در پایان 90 
دقیقه با تساوی به پایان رسید تا کار به 
وقت های اضافه کش��یده شود. در وقت 
اضافه اول پرسپولیس حمالت بیشتری 
را روی دروازه س��پاهان پی ریزی کرد و 
در دقیقه 99 موفق ش��د توسط محمد 
نوری ب��ه گل برتری دس��ت پیدا کند. 
در ای��ن صحنه غالمرضا رضایی با ضربه 
سر از بین مدافعان سپاهان نوری را در 
موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با 
ضربه ای آرام گل دوم پرسپولیس را به 
ثمر رساند. در شروع وقت های اضافه دوم 
سپاهان خیلی زود توانست به گل تساوی 
دس��ت پیدا کند. در دقیقه 106 و یک 
دقیقه پس از شروع نیمه دوم وقت های 
اضافه محمد غالمی از اشتباه مدافعان و 

دروازه بان پرسپولیس نهایت استفاده را 
برد و برای دومین بار دروازه نیلسون را 
ب��از کرد تا کار دو تیم به ضربات پنالتی 

کشیده شود.
در ضربات پنالتی هادی نوروزی 
ضرب��ه اول پرس��پولیس را به بیرون از 
دروازه زد ام��ا بولکو ضربه س��پاهان را 
گل ک��رد. ضرب��ه دوم پرس��پولیس را 
حس��ین ماهینی به گل تبدیل کرد و 
محمدرض��ا خلعتبری ه��م ضربه دوم 
س��پاهانی ه��ا را ب��ه گل تبدیل کرد. 
ضربه سوم سرخپوشان را رضا حقیقی 
با فاصله زیادی از باالی دروازه به بیرون 
زد اما امید ابراهیمی پنالتی زردپوشان 
را ب��ه گل تبدیل ک��رد. ضربه چهارم 
پرسپولیس��ی ها را میث��م نقی زاده به 
گل تبدیل کرد و احسان حاجی صفی 
در ضربه چهارم س��پاهان توپ را وارد 
دروازه پرسپولیس کرد تا طالیی پوشان 
اصفهانی جشن قهرمانی را در ورزشگاه 
آزادی به پا کنن��د. در پایان این بازی 
مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم فوتبال 
پرس��پولیس برای همیش��ه از دنیای 

بازیگری خداحافظی کرد. 

خداحافظی ناگهانی کریمی از فوتبال
پس از باخت تیم فوتبال پرسپولیس در فینال جام حذفی مقابل سپاهان، 
عل��ی کریم��ی از فوتبال خداحافظی ک��رد. خداحافظی محب��وب ترین بازیکن 
پرسپولیس در شرایطی بود که وی پیش از این اعالم کرده بود قصد دارد همچنان 
به بازیگری ادامه دهد. کریمی عالوه بر پرسپولیس ، سال ها نیز پیراهن تیم ملی 
را بر تن داشت. شماره 8 سرخپوشان با خداحافظی خود ، بسیاری از عالقه مندان 

به فوتبال را غافلگیر کرد.
شعار برخی هواداران پرسپولیس علیه گل محمدی 

در حالی که اکثریت تماشاگران حاضر در ورزشگاه پس از باخت پرسپولیس 
در ضرب��ات پنالتی ورزش��گاه را ترک کرده بودند، برخ��ی از هواداران این تیم با 
شعار معروف "رها کن ... " نسبت به عملکرد یحیی گل محمدی اعتراض نشان 
دادند. این تماشاگران از سرمربی تیم شان به دلیل تعویض ها و انتخاب بازیکنان 
پنالتی زن اعتراض و انتقاد می کردند. حدود 500 تماشاگر نیز در ورزشگاه ماندند 
تا مراسم اهدای جام به تیم سپاهان در ورزشگاه کامال خالی برگزار نشود، البته 
به نظر می رس��ید این عده منتظر بودند بار ترافیکی س��نگین اطراف ورزش��گاه 

کاهش پیدا کند.
دور افتخار مهدوی کیا در ورزشگاه آزادی 

مهدی مهدوی کیا پس از پایان دیدار تیم های پرس��پولیس و س��پاهان در 
فینال جام حذفی که با قهرمانی زردپوشان اصفهانی همراه بود به تنهایی در زمین 
ورزشگاه آزادی دور افتخار زد و در حالی که بسیار ناراحت بود، با مستطیل سبز 

ورزشگاه آزادی که روی آن خاطرات زیادی داشت خداحافظی کرد.
نماز شکر استقاللی ها در اهواز

سرمربی، بازیکنان و کادر فنی استقالل پس از پیروزی مقابل فوالد خوزستان 
و قطعی شدن قهرمانی شان در لیگ دوازدهم، در زمین ورزشگاه تختی نماز شکر بجا 
آوردند.  همچنین امیر قلعه نویی پس از قهرمانی تیمش در اهواز گفت: خدا را شکر 
می کنم که در این سال پر فراز و نشیب توانستیم در اهواز قهرمان شویم. نمی خواهم 
از کسی اسم ببرم فقط خودم را می گویم که کمترین نقش را داشتم. مردم، هیات 
مدیره، مدیرعامل، مربیان و خصوصا بازیکنان که در این فصل سختی های زیادی 

کشیدند از تک تک شان ممنونم. خدا هم ما را کمک کرد تا قهرمان شویم. 
قهرمانی ساحلی بازان ایران در غرب آسیا

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست تیم ملی عمان در ضربات پنالتی 
قهرمان رقابتهای فوتبال ساحلی غرب آسیا در قشم شد. تیم ملی فوتبال ساحلی 
ایران در دیدار فینال رقابت های غرب آسیا که در قشم برگزار شد، با نتیجه 4 بر 
3 مقابل عمان به برتری رس��ید و به مقام قهرمانی این رقابتها دست یافتند. در 
این مسابقه، دو تیم در پایان وقت های قانونی بازی به تساوی سه � سه رسیدند 
و در وق��ت اضافه بازی نیز گل��ی از خط دروازه های دو تیم عبور نکرد تا تکلیف 
تیم قهرمان در ضربات پنالتی مش��خص شود.در ضربات پنالتی که طبق قانون 
یک در مقابل یک زده می ش��ود، تیم ایران نخستین ضربه خود را توسط مهران 
مرش��دی زاده به گل تبدیل و دروازه بان ایران هم پنالتی تیم عمان را مهار کرد 
تا تیم ایران توانست با برتری در ضربات پنالتی به عنوان قهرمانی این مسابقات 
دس��ت یابد.پیش از این دیدار تیم های ملی فوتبال س��احلی فلسطین و بحرین 
بازی رده بندی را برگزار کردند که تیم ملی فوتبال ساحلی فلسطین موفق شد 4 
بر صفر تیم بحرین را شکست داده و عنوان سوم این رقابت ها را از آن خود کند.

جدایی هاشمیان از تیم باشگاهی اش در آلمان
وحید هاشمیان، سرمربی تیم فوتبال هالستنبک - رلینگن اعالم کرد بنابه 
دالیل خاصی همکاری اش را با این تیم قطع کرده اس��ت. هاشمیان که پیش از 
این به باشگاه هالستنبک - رلینگن اعالم کرده بود که در پایان فصل از این تیم 
جدا خواهد شد، تصمیم گرفت از یکشنبه به همکاری اش با این تیم پایان دهد.
هاشمیان 17 بازی بدون باخت را روی نیمکت این تیم اوبرلیگایي تجربه کرد و 
12 بازی مانده به پایان فصل، تیمش را از خطر سقوط به دسته پایین تر رهانید. 

خلعتبری: کسب یک جام، حداقل لیاقت سپاهان بود 
محمدرضا خلعتبری بازیکن سپاهان در پایان دیدار مقابل پرسپولیس گفت: 
بازی بسیار خوبی بود. تیم ما واقعا لیاقت این قهرمانی را داشت و یک جام حداقل 

حق ما در این فصل بود.
قهرمانی یوونتوس در ایتالیا

 A بانوی پیر ایتالیا در فاصله س��ه هفته مانده به پایان رقابت های س��ری
قهرمانی اش را مسجل کرد. تیم فوتبال یوونتوس در هفته  سی و پنجم رقابت های 
س��ری A در خانه پذیرای پالرمو بود و در پایان با یک گل به برتری رسید. تک 
گل راه راه پوشان را در این دیدار آرتور ویدال از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند 

تا قهرمانی یوونتوس قطعی شود. 
امیدواری کاظمی به بقای ذوب آهن درلیگ 

س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در هفت��ه پایانی آلومینیوم مغلوب 
س��پاهان می ش��ود و ما با امتیاز از انزلی برمی گردیم. کاظمی اظهار داشت: به 
نظرم آلومینیوم روحیه الزم را ندارد. در بازی بعدی با سپاهان خیلی کار سختی 
خواهد داشت، آنها به راحتی پذیرای 3 یا 4 گل خواهند بود. ما هم قطعاً در انزلی 
برای کسب امتیاز وارد میدان می شویم و با کسب امتیاز به اصفهان بر می گردیم.
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