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اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

به یاد بسیجی شهید »علی اكبری«

استاد بسیجی شهید دانشگاه ایثار
سال 1342 در خطه ای که عقیق روشنایی روز 
از پشت کوه هایش سر برمی آورد و به همین دلیل 
»خوراسگان« خوانده می شود، به زمینیان پیوست، 
در جاده طریقتی که نسیم عنایت معبود وزان بود 
و ماهت��اب رحمتش تابان، دل وی راه به حقیقت 
شریعتش برده بود. قصد آن داشت که با سرمستی 
از چش��مه حکمت و زمزمه شعر بلند نبوت، مژده 

نور را دریابد و انتظار وصال را پایان دهد.
به گاه صالی نیایش، در نماز چون کوه می ایستاد و در سجده هایش پیشانی ستایش 
را بر مهر می گذاشت و آواز درون را در گوش مالئک زمزمه می کرد تا این گونه غم درون 
را تسلی دهد؛ غمی که آن را عزیز می دانست. به گاه آموختن تا آنجا مشق دانایی کرد 
که در کنکور دانش��گاه »تربیت معلم گرگان« پذیرفته شد و یک سال مشغول درس 
خواندن بود. پس از ش��کوفایی انقالب، ش��روع به خودسازی کرد و به عضویت بسیج 
درآمد. در س��خنرانی ها شرکت می کرد و کتابهای بزرگانی چون »شهید مطهری« را 
مطالعه می کرد تا اینکه قابیلیان زمان قصد تاختن کردند. »علی« که روح متعالی اش 
همیشه بیدار بود، برای پاسخگویی به فریاد مظلومیت خاک وطن که در زیر چکمه های 
دش��من غاصب اس��یر شده بود، به دیار عاشقان قدم گذارد و در عملیات های مختلف 
ش��رکت کرد. س��رانجام در تاریخ 62/8/2 در مرحله دوم عملیات »والفجر 4« در قوچ 

سلطان غرب، ردای سرخ شهادت را بر تن کرد و به افالکیان پیوست.
فرازی چند از وصیت نامه شهید: »... اولین سفارشم به اشخاصی که تاکنون به 
جبهه نیامده اند این است که یک دفعه هم شده به جبهه بیایند و در این دانشگاه 
الهی که استادش امام حسین)ع( و شاگردانش انصار حسین)ع( هستند، درس ایثار 

و فداکاری و شهامت و شجاعت و دینداری و آزادگی بخوانند...«

مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان 
آسیا درحالی امروز با برگزاری 4 مسابقه به پایان می رسد 
که تیم استقالل در زمین بوریرام تایلند می تواند با کسب 
پیروزی یا رسیدن به یک تساوی، به عنوان سومین باشگاه 
ایران�ی )در تاریخ لیگ قهرمانان( به جمع 4 تیم برتر قاره 

کهن صعود کند.
دور برگش��ت از مرحل��ه یک چه��ارم نهای��ی رقابتهای لیگ 
قهرمانان آس��یا امروز با برگزاری چهار مس��ابقه به پایان می رسد 
که تیم استقالل در یکی از این بازی ها از ساعت 15/30 به وقت 
تهران میهمان بوریرام یونایتد تایلند اس��ت که به تازگی "آندرس 
گارس��یا" دستیار پیش��ین ژوزه مورینیو در تیم رئال مادرید را به 
عنوان س��رمربی باالی سر خود می بیند. استقاللی ها که به لطف 
پیروزی یک بر صفر در ورزش��گاه آزادی از شرایط بهتری روحی 
- روانی و فنی نسبت به تیم بوریرام برخوردار هستند و به مرحله 
نیمه نهایی نزدیک تر هستند، در این بازی رقابت سختی را با تیم 
چن��د ملیتی بوریرام در پیش دارند. قطعا تیم "تندر جنگجو" در 
ورزشگاه اختصاصی "نیو ای موبیل" که 24 هزار نفر ظرفیت دارد، 
با هدف جبران شکست بازی رفت و باالبردن شانس صعود خود به 

میدان می آید اما اس��تقاللی ها هم برای رسیدن به مرحله بعدی، 
به درخشش سیدمهدی رحمتی، عملکرد بهتر خط دفاع، تجربه 
م��ردان میانی و فرصت طلبی مهاجمانی از جمله فرهاد مجیدی، 
آرش برهانی و محمد قاضی دل بسته اند.  برنده دو دیدار بوریرام 
- اس��تقالل و سئول - االهلی روز چهارشنبه سوم مهر ماه اولین 
بازی دور رفت مرحله نیمه نهایی را برگزار خواهند کرد و این در 
حالی است که برنده دیدار بوریرام - استقالل در دور رفت میهمان 
و در دور برگشت دیدار نیمه نهایی میزبان خواهد بود.در صورت 
صعود استقالل ایران، این تیم در بازی برگشت به عربستان یا کره 
جنوبی خواهد رفت. بازی برگشت یک هفته بعد و در چهارشنبه 
10 مهرماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.برنامه کامل مرحله 

یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
چهارشنبه - 92/06/27

* اف سی س��ئول کره جنوبی - االهلی عربستان )نتیجه بازی 
رفت: یک بر یک(* بوریرام یونایتد تایلند - اس��تقالل ایران )نتیجه 
بازی رفت: یک بر صفر به س��ود اس��تقالل(* لخویا قطر - گوانگژو 
اورگرانده چین )نتیجه بازی رفت: 2 بر صفر به سود گوانگژو(* الشباب 

عربستان - کاشیورا ریسول ژاپن )نتیجه بازی رفت: یک بر یک(

توصیه های دایی به فوتبالیست های نوجوان
علی دایی در آس��تانه حضور تیم ملی زیر 16 س��ال در رقابت های مقدماتی 
قهرمانی آسیا بعدازظهر امروز در مهمانسرای شماره یک آکادمی ملی فوتبال حاضر 
شد و با هدف روحیه دادن به نوجوانان دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد. سرمربی 
پرسپولیس در صحبت هایش با اشاره به داشتن روحیه جنگندگی و پیروزی خواهی 
در هر بازی آن را یکی از نکات مهم برای موفقیت عنوان کرد و از نوجوانان خواست 

تا در کنار فوتبال به تحصیل هم اهمیت بدهند.
غیبت کریمی در بازی آینده تراکتورسازی

پزشک تراکتورسازی درباره مصدومیت علی کریمی، گفت: کریمی در تمرین 
دچار مصدومیت از ناحیه همس��ترینگ ش��ده و به علت کش��یدگی همسترینگ 
نمی تواند تیم را در بازی مقابل داماش همراهی کند و نتیجه  نهایی میزان دوری اش 

از تیم به زودی مشخص خواهد شد.
دعوت از فرگوسن و هولیه به تهران

علیزاده رییس آکادمی ملی فوتبال از حضور قطعی رییس AFC در همایش 
علم و فوتبال و دعوت از ژرار هولیه و الکس فرگوسن خبر داد. 

معرفی سرپرست جدید باشگاه سپاهان
پس از استعفای علیرضا رحیمی از مدیرعاملی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان، 
سمیعی نژاد مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان، محمد ترابیان را در تمرین 

تیم فوتبال سپاهان رسما به عنوان سرپرست باشگاه معرفی کرد.
حضور مظلومی در تمرین مس

پرویز مظلومی در خصوص امضای قرارداد با باشگاه مس کرمان گفت: درست 
است که توافقات نهایی با مس صورت گرفته ولی تا زمانیکه موارد روی کاغذ نیاید 
نمی شود آن را قطعی تلقی کرد.بنابراین در جلسه خود با مسئوالن مس بحث های 

نهایی را انجام می دهیم و اگر توافق شد از صبح امروز به تمرین می روم. 
رئیس هیات مدیره استقالل در تایلند

نجف نژاد رئیس هیات مدیره استقالل پس از ورود به  شهر بوریررام به اردوي 
استقالل رفته و با بازیکنان دیدار و گفت و گو کرد. فتح اله زاده که قرار بود در این 

سفر  نجف نژاد را همراهي کند همچنان در تهران به سر مي برد.
اقدام پسندیده باشگاه پرسپولیس

نشس��ت پیشکسوتان شرکت باشگاه پرسپولیس دیروز برگزار شد که در این 
نشس��ت در حرکتی زیبا و خداپسندانه یک دس��تگاه آپارتمان به خانواده مرحوم 

سبزی پیشکسوت سابق پرسپولیس اهدا شد.
دالیل تغییرات در باشگاه ذوب آهن 

مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن پس از معرفی آذری به عنوان مدیرعامل جدید 
باشگاه ذوب آهن گفت: تغییرات صورت گرفته در مدیریت باشگاه ذوب آهن اصفهان 

اتفاق خاصی نبود زیرا تنها یک جابه جایی درون کارخانه  ای اتفاق افتاده است.
اخراج سرمربی هامبورگ

"تورستن فینک" پس از شکست 6 بر 2 تیم فوتبال هامبورگ مقابل دورتموند 
از مربیگری این تیم اخراج شد. رسانه های آلمانی گزارش دادند که "الیور کروزر"، 
مدیر ورزش��ی باش��گاه هامبورگ، مربی 45 ساله این تیم را به دلیل کسب نتایج 
ضعیف برکنار کرده است. سایت هامبورگ پیش تر از مذاکره این تیم با "مارکوس 

بابل"، مربی پیشین تیم های هرتابرلین و هوفنهایم، خبر داده بود.

تقدیر دفتر رهبر معظم انقالب
 از تیم ملی فوتسال بانوان و بانوی جودوکار

در نامه های�ی جداگانه از دفتر مقام معظ�م رهبری، از دو ملی پوش 
بانوی کشور قدردانی شد .

به گزارش کیهان و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان؛ متن نامه 
ارسالی از دفتر معظم له به دفتر وزیر ورزش و جوانان به این شرح است: نمایش 
جلوه های زیبای تربیت اسالمی و فرهنگ ملی توسط بانوان عزیز ورزشکار ایران 
در مسابقات آسیایی و صعود به سکوهای قهرمانی، موجب خشنودی رهبر معظم 
انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای )مدظله العالی( گردید. بدین وس��یله تش��کر 
معظم له از این عزیزان ابالغ می شود و موفقیت روز افزون آنان را از خداوند متعال 
خواستاریم. همچنین در نامه ارسالی، از خانم ها سمیه حیدری عضو تیم ملی جودو 
و کوراش و سرمربی و اعضای تیم ملی فوتسال تقدیر و تشکر به عمل آمده است.

رحیمی: با این طال بدشانسی المپیک را جبران كردم
سایت فیال در گزارش خود از روز اول مسابقات جهانی به قدرتنمایی کشتی گیران ایرانی در بوداپست اشاره کرد.

فدراسیون جهانی کشتی در گزارش روز اول خود از رقابت های قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان نوشت: " تماشاگران 
همیش��ه خوش��حال ایرانی در روز اول مسابقات جهانی 2013 سر و صدای زیادی در سالن مسابقات به راه انداختند. با پیشتازی 
حسن رحیمی در 55 و رضا یزدانی در 96 کیلوگرم ایران قدرت روز نخست مسابقات کشتی آزاد شد. رحیمی که نریمان اسرافیلوف 
روسی را در نیمه نهایی شکست داده بود، مبارزه سخت تری مقابل آمیت کومار هندی داشت، اما در نهایت برای رسیدن به عنوان 
جهانی، دو بر یک این مسابقه را برد." رحیمی پس از قهرمانی جهان، گفت: "من در المپیک واقعا بدشانس بودم و این قهرمانی، 
نتیجه  بزرگی برای من است و به نوعی بدشانسی المپیک را جبران کردم. " فیال در ادامه به هدایت تیم ایران توسط رسول خادم 
اشاره کرد و نوشت: " رسول خادم قهرمان المپیک 1996 که سرمربیگری تیم ایران را بر عهده دارد، در طول این مسابقات حمایت 
خود را از تقوی نشان داد و وقتی که این کشتی گیر متاثر را دلداری می داد، با حمایت تماشاگران ایرانی حاضر در سالن مواجه شد."

یزدانی: یک سال صبر كردم تا خاطرات تلخم را پاک كنم
ملی پوش وزن 96 کیلوگرم کش�تی آزاد ایران قصد دارد تا المپیک بعدی کش�تی بگیرد و مدال نگرفتن در 

لندن را جبران کند.
رضا یزدانی پس از کس��ب مدال طالی مس��ابقات کشتی قهرمانی جهان گفت: با این هدف به مسابقات جهانی آمدم که هم 
قهرمان جهان شوم و هم خاطرات تلخ المپیک را پاک کنم. یکسال صبر کردم، 10 ماه دوران درمانم طول کشید و خیلی سختی 
کشیدم تا به هدفم برسم. همه مدعیان هم با آمادگی باال به میدان آمده بودند که به خاطر این مدال طال خدا را شکر می کنم. 
دارنده چهار مدال جهانی در مورد کشتی گرفتن با پای مصدومش گفت: در کشتی ها مدارا می کردم تا به پایم فشار نیاید و اگر 
کشتی هایم را دیده باشید متوجه می شوید که برخی اوقات در خاک می نشستم تا مصدومیتم دوباره مشکل ساز نشود. به هر حال 
یکسال بود که کشتی نگرفته بودم و میدان سختی را پشت سر گذاشتم. قهرمان جهان در پایان در مورد اهداف بعدی اش گفت: 
این مدال طال استارتی بود برای مسابقات جهانی بعدی و اگر قسمتم شود می خواهم تا المپیک بعدی ادامه دهم تا به حقم برسم. 

فاصله90 دقیقه ای استقالل با نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 

معرفی 9 تکواندوکار به فدراسیون جهانی 
فدراسیون تکواندو ایران، اسامی 9 تکواندوکار را برای حضور در مرحله 

نخست رقابتهای انتخابی المپیک 2016 به فدراسیون جهانی اعالم کرد.
فدراسیون جهانی تکواندو سهمیه های حضور در المپیک را افزایش داده است. 
این افزایش سهمیه از طریق رنکینگ جهانی انجام خواهد شد و تکواندوکارانی که 
بتوانند با حضور در 9 دوره مسابقات جایزه بزرگ تا قبل از آغاز المپیک 2016 جزو 
شش تکواندوکار برتر هر وزن قرار گیرند، می توانند بصورت مستقیم جواز حضور 
در این رویداد بزرگ ورزش��ی را کسب کنند. با توجه به پایان زمان ثبت نام برای 
حضور در اولین دوره مسابقات جایزه بزرگ که آذرماه در منچستر برگزار می  شود، 
فدراسیون تکواندو نام 9 تکواندوکار را ثبت نام کرد . تا کنون حضور میثم باقری، 
هادی مستعان، محمد باقری معتمد، بهنام اسبقی، حسین تاجیک و سجاد مردانی 
در رقابتهای منچس��تر قطعی ش��ده و از بین مسعود حجی زواره، فرزاد عبدالهی و 

علیرضا نصرآزادانی یک نفر از فهرست خارج خواهد شد.
انتخاب 12 بازیکن برای تیم والیبال»ب«

با مشخص شدن اسامی 12 بازیکن تیم "ب" ایران، این تیم امروز برای 
حضور در مسابقات والیبال سومین دوره بازی های همبستگی کشورهای 

اسالمی راهی اندونزی می شود.
تی��م  والیبال "ب" ایران ب��ا 12 بازیکن و 6 همراه امروز عازم جاکارتا میزبان 
این رقابت ها خواهد شد.حسین معدنی، سرمربی تیم "ب" ایران اسامی 12 بازیکن 
را برای حضور در مس��ابقات والیبال سومین دوره بازی های همبستگی کشورهای 
اس��المی اعالم کرد که به ش��رح زیر اس��ت:محمدطاهر وادی، فرهاد پیروت پور، 
رضا صفایی، مجتبی یوس��فی، علی جاللی، مصطفی ش��ریفات، مجتبی قلی زاده، 
س��ید محمدرضا حسینی پویا، محمد حس��ن صنوبر، سید علی سجادی، حسین 
حسن پور و بهزاد حیدرشاهی. مسابقات والیبال سومین دوره بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی دوم تا نهم مهرماه با حضور 10 تیم در اندونزی برگزار خواهد 
شد.تیم  والیبال "ب" ایران با تیم های کامرون، کویت، ترکیه و قطر در گروه دوم 

هم گروه است. 

حسن نوربخش به طور رسمی از سازمان لیگ 
بسکتبال کناره گیری کرد.

حسن نوربخش به طور رسمی از ریاست سازمان لیگ 
بس��کتبال کناره گیری کرد. او رییس کمیته مسابقات و 
داوران فدراسیون بود که با نظر محمود مشحون مکری 
و آبکاریان به جای او کارشان در فدراسیون را آغاز کردند. 

نوربخش از طرف محمود مشحون به عنوان رییس سازمان 
لیگ انتخاب ش��د اما از این سمت نیز کناره گیری کرد. 
محمود مش��حون در جلسه سازمان لیگ برتر بسکتبال 
اع��الم کرد که آقای نوربخش حاضر به همکاری در این 
مقطع نش��ده و ما تا هفته آینده جانش��ین او را انتخاب 

خواهیم کرد.

رئیس فدراسیون بسکتبال با اشاره به مشکالت 
مالی این فدراس�یون طی ماه های گذشته گفت: با 
تمام نداری ها س�اختیم و صورت خود را با س�یلی 
س�رخ نگه داشتیم، اینگونه پیش رفتیم و در عین 

حال موفق هم بودیم. 
محمود مشحون با اش��اره دوباره به اوضاع نابسامان 
مال��ی در این فدراس��یون اظهار داش��ت: ب��رای اعضای 
فدراسیون بسکتبال خجالت آور است که یک سوم کارگر 
افغان��ی حقوق می گیرند. خیلی ها می گفتند مس��ئوالن 
فدراس��یون پیر هستند اما افتخار ما پیرها این است که 
دنبال واقعیت ها بودیم، طوری که امروز چیزی کم نداریم 

و موفق هستیم. رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه 
سرپرس��ت وزارت ورزش و جوان��ان تاکید کرده یکی از 
اولویت ه��ای این وزارتخانه تامی��ن هزینه های مورد نیاز 
بسکتبال است، یادآور شد: با این حساب و البته ورودیه ای 
که از تیم ها برای لیگ برتر می گیریم، می توانیم برنامه های 
خود را برای آینده پیش ببریم. وی ادامه داد: خدا می داند 
فدراس��یون بسکتبال این ش��ش ماه را چطور گذراند در 
حال��ی که به تمام برنامه های خود به موقع عمل کردیم. 
من نامه مکتوب روسای سه فدراسیون را دارم که از من 
خواسته بودند به آنها بگویم که چطور در این اوضاع و با 
این شرایط فدراسیون بسکتبال کارهایش را دنبال می کند. 

ماجرای نامه نگاری 3 فدراسیون و درخواست كمک از بسکتبال

کناره گیری رئیس سازمان لیگ بسکتبال

مدیر امور زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی از ارسال بیش از 
3هزار بسته فرهنگی از سوی حریم توس به 107 نقطه در 77کشور 

جهان خبر داد.
حجت االسالم علی باقری روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا گفت: این بسته 
های فرهنگی با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی به نقاط مختلف 

در پنج قاره دنیا ارسال شده است.
وی اف��زود: کارت تبری��ک دهه کرامت رضوی، ویژ ه نام��ه ژرفای آفتاب، 
کتابهای کریمه اهل بیت)ع(، اخالق رضوی، زیارت امام رضا)ع( از دیدگاه اهل 
سنت، سبک زندگی، حریم نور، در بارگاه نور، مشق خوب، توحید مفضل، 200 
حدیث و برگه های مسابقه فرهنگی، کتاب با موضوع سیره رضوی، برگه های 
مسابقه، نمک متبرک، کتاب های الکترونیک و تصاویر ضریح مطهر رضوی از 

جمله اقالم فرهنگی ارسال شده به کشورهای مختلف دنیاست.
باقری اظهار داش��ت: این بس��ته های فرهنگی و محتوای��ی به زبان های 
فارس��ی، عربی، اردو، ترکی آذری، فرانس��ه، آلمانی، انگلیس��ی و روسی تهیه 
و ارس��ال شده اس��ت.وی ادامه داد: آیین بزرگداشت دهه کرامت رضوی در 
بسیاری از کشورها بویژه کشورهای مسلمان مورد استقبال قرار گرفته است، 
از این رو به منظور گسترش تفکر شیعه و سیره فرهنگی و عملی امام رضا)ع( 
در میان نخبگان و عامه مردم کشورهای دیگر، بسته های فرهنگی محتوایی 

به کشورهای مختلف ارسال شد.

ارسال 3هزار بسته فرهنگی
 از حریم توس به 77کشور

براساس برنامه ریزی های انجام شده تا سال 96 بیش از 50 هزار 
فارغ التحصیل دانش�گاه فرهنگیان ج�ذب بدنه آموزش وپرورش 

می شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، معاون آموزش متوسطه وزیر 
آموزش وپرورش عصر دیروز با اعالم این خبر در دیدار با مدیران و معاونان 
آموزشی اردبیل اظهار داشت: این دانشگاه در راستای سند تحولی آموزش  
و پرورش و نظام مندسازی ورود نیروی انسانی به این حوزه فعالیت خود را 
از سال گذشته آغاز کرده و از این پس کلیه نیروهای متخصص آموزش 

و پرورش از طریق این دانشگاه تربیت و جذب می شوند.
ابراهیم سحرخیز تصریح کرد: آموزش و پرورش غیر از مسیر دانشگاه 
فرهنگیان هیچ جذبی نخواهد داش��ت اما اگر نیاز به جذب فوری باش��د 
ای��ن کار به صورت اضطراری و از طریق آزمون انجام می ش��ود که بعید 
می دانم به چنین شرایطی نیاز داشته باشیم.وی خاطرنشان کرد: این امر 
به کیفی سازی و تخصصی کردن نیروی انسانی کمک می کند و زمینه ای 
را فراهم می آورد تا نظام تعلیم و تربیت در اهداف خود بیش از گذش��ته 

موفق عمل کند.
این مسئول اضافه کرد: تالش بر این است تا در سال تحصیلی جدید 
س��اعات درسی متوس��طه کاهش یابد.وی بیان کرد: در مقطع متوسطه 
دانش آموزان 30 ساعت آموزشی را در مدت 50 دقیقه سپری می کنند تا 

از آموزش های الزم عمومی و تخصصی بهره مند شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش خبر داد
جذب ۵۰ هزار آموزگار

 از طریق دانشگاه فرهنگیان

وزیر کش�ور اعالم کرد: بر اساس مصوبه جدید، هرگونه تفکیک، 
تبدیل و الحاق در تقسیمات کشوری متوقف شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از ساری، عبدالرضا رحمانی فضلی بعد 
از ظهر دوشنبه در حاشیه شرکت در مراسم معارفه استاندار جدید مازندران 
در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سوالی درباره درخواست شهمیرزادی هایی 
که خواستار الحاق به مازندران شده بودند، بیان داشت: هر الحاقی در کشور 

باید بر اساس قانون باشد.
وی تصریح کرد: هر فرد و جمعی که تقاضای الحاق به ش��هر و اس��تانی 

داشته باشد جز در قالب قانون و طی طریق امکان پذیر نخواهد بود.
رحمانی فضلی تاکید کرد: بر اساس قانون و مصوبه جدید، هرگونه تفکیک، 

تبدیل و الحاق در تقسیمات کشوری متوقف شده است.

وزیر کشور:
تقسیمات کشوری متوقف شد

در س�الروز میالد امام رضا)ع( پرچم س�بز رضوی در 
می�دان آس�تانه در جوار ح�رم کریم�ه اهل بیت فاطمه 

معصومه)س( به اهتزاز درآمد.
ب��ه گزارش خبرگزاری فارس از قم، در نخس��تین س��اعات 
طلوع آفتاب یازدهمین روز از ماه ذی القعده، حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( ش��اهد برگزاری مراس��م خطبه خوانی با 
حضور خادمین مسجد مقدس جمکران و جمعی از عاشقان و 

دلباختگان به خاندان عصمت و طهارت)ع( بود. 
در این مراس��م معنوی که در س��الروز والدت ثامن الحجج 
علی بن موسی الرضا)ع( در حرم مطهر برگزار شد خیل عاشقان 
و محب��ان اهل بیت)ع( با در دس��ت داش��تن ش��اخه های گل 
والدت هش��تمین نور والیت، امام رض��ا)ع( را به خواهر بزرگوار 
ایش��ان تبریک گفته و با عطر صلوات فضای حرم را عطرآگین 

کردند.
مراسم خطبه خوانی روز میالد امام رضا)ع( صبح امروز مقابل 
ایوان آیینه برگزار ش��د و طی آن برنامه های مختلفی از جمله 
مدیحه س��رایی، قرائت صلوات خاصه علی بن موس��ی الرضا)ع( 
و خطبه خوان��ی خادمان حرم حض��رت معصومه)س( با حضور 
خادم��ان مس��جد مقدس جمک��ران، نیروهای س��پاه علی بن 
ابیطالب)ع( و جمعی از مسئوالن، زائرین و مجاورین حرم مطهر 

کریمه اهل بیت)س( برگزار شد.
گفتنی است طبق برنامه اعالم شده، پرچم متبرک شده به 
نام امام رضا)ع( صبح دیروز همزمان با خجسته سالروز میالد آن 
حضرت، در 58 میدان مزین به نام مبارک علی بن موسی الرضا)ع( 

در سراسر کشور به اهتزاز درآمد.

اهتزاز 
پرچم سبز رضوی

 در حرم کریمه اهل بیت)ع(

بزرگترین قرآن دست نویس مطالی جهان در بیرجند 
توسط هنرمند خوشنویس بیرجندی کتابت شد.

علیرضا بهدانی کاتب بزرگترین قرآن دس��ت نویس مطالی 
جه��ان گف��ت: اندازه هر ی��ک از برگ های ق��رآن 70 در 100 

سانتیمتر و ضخامت قطر آن 14سانتیمتر است.
وی افزود: این قرآن 604 صفحه 15سطری دارد و وزن آن 

80 کیلوگرم است.
بهدان��ی ادام��ه داد: این قرآن را در مدت یک س��ال با خط 
نس��خ بر اس��اس مصح��ف جمهوری اس��المی ای��ران کتابت 

کرده است.
کاتب بزرگترین قرآن دست نویس مطالی جهان تصریح کرد: 
تذهیب قرآن با طال از ویژگی های برجسته این اثر است که در 

هر صفحه آن 14گرم طال به کار رفته است.
بهدان��ی با بیان اینکه ب��رای کتابت بزرگترین قرآن مطالی 
جهان بیش از 30 میلیون تومان هزینه کرده است، خاطرنشان 
کرد: این هزینه را در خلق اثر قبلی خود از رهبر معظم انقالب 
هدیه گرفته ام که در کتابت قرآن مطالی خود استفاده کرده ام.
وی اظهار کرد: برای کتابت قرآن روزانه 6 تا 10 س��اعت با 

قرآن انس می گیرم.
علیرضا بهدانی هنرمند خوش��نویس بیرجندی متولد سال 
1350 و اهل روستای بهدان بیرجند است که کتابت بزرگترین 
قرآن ملی ایران، کتابت کوچک ترین قرآن طال دنیا و بزرگترین 
تابلوی نقاش��ی خط ایران در سال 91 از جمله هنرآفرینی های 

اوست.
بزرگترین قرآن دست نویس مطالی جهان همزمان با میالد 

امام رضا)ع( رونمایی و به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

بزرگترین قرآن دست نویس مطالی جهان 
در بیرجند کتابت شد

معاون وزیر بهداش�ت با بیان اینکه اقالم کمبود دارو دو رقمی ش�ده و قبل از تحریم هم به همین 
صورت بوده است، گفت: در بحث قیمت دارو سازوکارهایی توسط دولت قبلی مشخص شده است.

سیدحسن امامی در حاشیه مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی مازندران در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در س��اری گفت: در زمینه تأمین دارو و کاهش هزینه های آن گام های جدی برداش��ته ش��ده و آثار آن هم 

مشهود است.
وی افزود: در بحث قیمت دارو که پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز است به تصویب مجلس رسید که این اعتبارات 
تخصیص یافته و قرار اس��ت این مابه التفاوت براس��اس عملکرد سازمان های بیمه گر در تأمین دارو از سوی وزارت 

بهداشت پرداخت شود.
معاون درمان وزیر بهداش��ت تخصیص اعتبارات برای عمل به تعهدات دانش��گاه های علوم پزش��کی از جمله 
پرداخت حق جذب، حقوق و مزایای کارکنان، حق مسکن و سایر کارانه ها را از دیگر اولویت های وزارت بهداشت 

دانست و گفت: دانشگاه ها باید به تعهدات خود عمل کنند و در این زمینه ساز و کارهایی پیش بینی شده است.
امامی رضوی با تأکید بر اینکه برنامه پزشک خانواده با قوت ادامه می یابد، خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه، 
تکلیف قانونی اس��ت و ش��عار وزیر بهداش��ت هم در این زمینه انجام کارهای مربوط به پزش��ک خانواده با تدبیر و 

تعقل است.

كمبود دارو 2رقمی شد
سنندج- خبرنگار کیهان:

بیرق حرم مطهر ثامن الحجج علی ابن موس�ی الرضا)ع( همراه با کاروان خادمان حرم رضوی وارد 
سنندج شد.

این بیرق در شهر سنندج مورد استقبال گرم جمع زیادی از روحانیان، مسئوالن و مردم متدین و والیتمدار 
این شهرستان قرار گرفت.

قرار است این بیرق به همراه خادمان حرم امام رئوف 3 روز مهمان مردم کردستان باشد و در جشن های زیر 
سایه خورشید که در شهرهای بیجار، سنندج، سریش آباد و قروه برگزار می شود حضور یابد.

کاروان حامل بیرق حضرت امام رضا)ع( در روز اول و در ش��هر س��نندج ابتدا در محل مزار ش��هدای گمنام 
واقع در محل بنیاد حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس کردس��تان حضور یافته سپس به بیمارستان های 
بعثت و توحید می روند تا بیماران با زیارت بیرق امام مهربان شفای خود را از آقا علی ابن موسی الرضا)ع( بگیرند.
بیرق حرم مطهر رضوی در روز دوم به شهرستان بیجار می رود تا مردم متدین و مشتاق آن شهر نیز به زیارت 
بیرق نایل شوند.در سومین روز نیز سفر کاروان حامل بیرق حرم مطهر امام همام به شهرهای قروه و سریش آباد 
می رود تا مردم عاش��ق والیت و عصمت و طهارت آن دیار نیز با زیارت بیرق متبرک عش��ق و ارادت و دلدادگی 

خود را به ضامن آهو، سلطان خراسان حضرت علی ابن موسی الرضا)ع( نشان دهند.

ورود بیرق حرم مطهر رضوی به كردستان

معاون ق�وه قضاییه و رئیس س�ازمان ثبت 
اس�ناد و امالک گفت: از این پ�س با راه اندازی 
س�امانه ثبت آنی، معامالت تمامی اسناد ثبت 

شده دارای رمز تصدیق می شود.
به گزارش ایرنا، احمد تویس��رکانی روز سه شنبه 
در حاشیه آیین افتتاح سامانه ثبت آنی معامالت در 
کرم��ان به صورت همزمان در کش��ور به خبرنگاران 
اظهار کرد: مردم هر لحظه می توانند از طریق پایگاه 

الکترونیکی س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور به 
آدرسwww.ssaa.ir و وارد کردن رمز ورود از اصالت 

سند خود اطالع یابند.
وی گف��ت: رابطه بین مجموعه های ثبت اس��ناد 
و ام��الک در کش��ور، اصالح فرآیندهای ف��راوان، از 
بین رفتن امکان جعل و س��ایر اقدامات، تنظیم متن 
قرارداده��ا و احراز هویت اش��خاص از جمله مزایا و 

اهداف راه اندازی این سامانه است.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی سامانه ثبت آنی 
معامالت امیدواریم مراجعه میلیون ها نفر از مردم به 
دفاتر ثبت کاهش یابد ضمن آن که امکان جعل اسناد 
نیز به حداقل خواهد رس��ید و مردم از اصالت س��ند 

صادره اطمینان خواهند یافت.
تویس��رکانی، گف��ت: ب��ا راه اندازی این س��امانه 
هزینه های بسیاری حذف شده و دفاتر اسناد رسمی 
سراسر کشور از این پس از طریق این سامانه فعالیت 

خود را انجام می دهند.
معاون قوه قضاییه بیان کرد: همچنین در گذشته 
دسترسی به اسامی اشخاص ممنوع المعامله شش ماه 
طول می کش��ید اما اکنون با اس��تفاده از این سامانه 
اس��امی آنها بالفاصله پس از اعالم در س��امانه جامع 

وجود دارد.
وی همچنی��ن راه ان��دازی این س��امانه را برای 
جلوگیری از اقداماتی مانند زمین خواری موثر دانست.

معاون قوه قضائیه:
اسناد ثبت شده دارای رمز تصدیق می شود

سفیر کشور روسیه همراه با دبیر دوم سفارت 
آن کش�ور و معاون بازرگانی اس�تان مرکزی از 
بیت تاریخ�ی امام خمینی)ره( در شهرس�تان 

خمین دیدن کرد.
سفیر روسیه از قسمت های مختلف بیت قدیمی 
ام��ام)ره( از جمله محل تولد رهبر انقالب اس��المی، 
دفتر کار آیت اهلل پس��ندیده، محوط��ه، اندرونی ها و 
همچنی��ن مجتمع فرهنگی و هن��ری بیت تاریخی 

امام)ره( دیدن کرد.
به گزارش ایرنا، س��فیر کشور روسیه درباره این 
بازدید گفت: مدت طوالنی بود که تمایل داشتم سفری 
به استان مرکزی داشته باشم تا بتوانم از نزدیک زادگاه 

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران را ببینم.

لوان جاگاریان ادامه داد: اکنون بسیار خرسندم که 
زادگاه تاثیرگذارتری��ن مرد تاریخ معاصر را از نزدیک 

مشاهده می کنم.
س��فیر روسیه با اشاره به مطالعات گسترده خود 
پیرامون امام خمینی در دانش��گاه افزود: با دیدن این 
خانه قدیمی و ساده شناخت دیگری نسبت به رهبر 

ایران اسالمی پیدا کردم.
ش��ایان ذکر اس��ت سفیر روس��یه برای مشاهده 
چندین صنعت مادر تخصصی، نشس��ت با استاندار، 
دی��دار چهره به چهره با بازرگانان اس��تان مرکزی و 
بازدید از بیت امام)ره( به اس��تان مرکزی سفر کرده 

است.
براساس همین گزارش، سفیر روسیه در تهران در 

دیدار با مقامات استان مرکزی گفت: تقویت مناسبات 
اقتصادی و جبران کاه��ش مبادالت تجاری ایران و 
روس��یه ضرورتی مهم برای دو کشور است جاگاریان 
با اشاره به مالقات رئیس جمهور ایران با همتای روس 
خود در پایتخت قرقیزستان گفت: روحانی و پوتین بر 
همکاری مشترک و گشودن فصل جدیدی در روابط 

تهران - مسکو تاکید کردند.
وی ب��ا اش��اره به ظرفیت های اقتصادی روس��یه 
گف��ت: آمادگی کامل برای توس��عه ارتب��اط تجار و 
سرمایه گذاری های مشترک روسیه با استان مرکزی 
به ویژه در عرصه صنعت و کش��اورزی وجود دارد و 
رس��یدن به راهکارهای الزم در این زمینه، از اهداف 

سفر به استان مرکزی است.

سفیر روسیه در ایران از بیت تاریخی امام در خمین دیدن كرد

رئی�س س�ازمان چای کش�ور گف�ت: از ابتدای 
فصل برداش�ت تاکنون 80 هزار تن برگ سبز چای 
از کش�اورزان چایکار استان های شمالی خریداری 

شده است.
علی محرر روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
ارزش اقتصادی این میزان برگ سبز چای خریداری شده 
را 650 میلیارد ریال اعالم کرد.وی با اش��اره به پرداخت 
340 میلیارد ریال از مطالبات چایکاران افزود: از اوایل بهار 
حدود 73 هزار تن برگ س��بز چای به صورت تضمینی و 
بیش از هفت هزار تن برگ س��بز چای به صورت آزاد از 
چایکاران خریداری شده است.رئیس سازمان چای کشور 
ادامه داد: امسال پرداخت مطالبات کشاورزان چایکار نسبت 
به سال گذشته سریع تر شده به نحوی که پارسال در این 

زمان فقط 150 میلیارد ریال به آنان پرداخت شده بود.

خرید 80 هزار تن برگ سبز چای
 از چایکاران شمال

سرویس ورزشی-
در روز دوم از مسابقات کشتی قهرمانی جهان ، دست 
کشتی گیران کشورمان از رسیدن به مدال طال کوتاه ماند.

در دومین روز از مسابقات کشتی قهرمانی جهان در بوداپست 
مجارستان، کشتی گیران اوزان 60، 84 و 120 کیلوگرم به رقابت با 
یکدیگر پرداختند. در وزن 60 کیلوگرم مسعود اسماعیل پور پس 
از اس��تراحت در مرحله اول، در دور دوم به مصاف حاجی علیف 
آذربایجانی که دو ماه پیش مدال برنز دانشجویان جهان را بر گردن 
آویخته رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه 9 بر 7 شکست 
دهد.اسماعیل پور ملی پوش وزن 60 کیلوگرم در دومین مبارزه خود 
به مصاف بنکوفسکی از لهستان رفت که در یک مبارزه ی برتر با 
نتیجه ی 8 بر صفر به پیروزی رسید. در مرحله یک چهارم نهایی 
مسعود اسماعیل پور در یک کشتی پرافت و خیز با نتیجه  9 بر 8 
هامفری از آمریکا را شکست داد و به مرحله  نیمه نهایی رسید. دیدار 
نیمه نهایی وزن 60 کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان بین مسعود 
اسماعیل پور و بخان گویگوریف از روسیه برگزار شد که کشتی گیر 
روس��ی در همان سه دقیقه اول به برتری هشت بر صفر رسید و 
فینالیست شد تا اسماعیل پور برای کسب مدال برنز مبارزه کند. 

بدن لشگری تحلیل رفت
در وزن 84 کیلوگرم احسان لشگری موفق شد در اولین کشتی 
خود خوان مارتینز از کلمبیا را با نتیجه 9 بر صفر شکست دهد و به 

مرحله بعد راه یابد. احسان لشگری در دومین کشتی خود به مصاف 
کودای ماگومداف از روسیه رفت و توانست این حریف را با نتیجه ی 
7 بر صفر شکست دهد و راهی مرحله  بعد شود. لشگری در دقیقه 
پنجم این مبارزه قدرت خود را بر حریف روس دیکته کرد و با یک 
زیرگیری نتیجه ی کار را 5 بر صفر کرد. ملی پوش ایران در ثانیه های 
پایانی یک بار دیگر حریف روس خود را در خاک نشاند تا با برد 7 بر 
صفر، یک شکست سنگین را به روسها تحمیل کند. در مرحله یک 
هشتم نهایی یک مبارزه  حساس و نفس گیر بین احسان لشگری و 

داتو مارساگاشویلی از گرجستان برگزار شد. این دو کشتی گیر که 
در المپیک لندن مدال برنز مشترک را گرفتند برگزارکننده نبردی 
سرنوشت ساز بودند. در سه دقیقه اول احسان لشگری در عبور از 
دست های قدرتمند قهرمان امسال اروپا ناموفق بود و با یک بار خاک 
شدن و یک بار گرفتن اخطار کم کاری سه امتیاز از دست داد. اما 
در سه دقیقه دوم ورق کامال برگشت. لشگری در دقیقه چهارم از 
باال حریف را به پل زد و سه امتیاز گرفت. لشگری در ادامه با بیرون 
بردن حریف و یک خاک 6 بر 3 جلو افتاد و در ثانیه های پایانی در 

حالی که حریف گرجی برای فیتو اقدام کرد لشگری او را روی پل 
نگه داشت و با ضربه فنی به پیروزی رسید. احسان لشگری پس از 
دو کشتی سنگین مقابل روسیه و گرجستان، برابر رینری ساالس 
از کوبا 9 بر 6 شکس��ت خورد و از رس��یدن به نیمه نهایی بازماند. 
با توجه به صعود ساالس کوبایی به فینال ، لشگری شانس کسب 
مدال برنز را پیدا کرد. به نظر می رس��ید دو کشتی سنگین قبلی 

قوای لشگری را تحلیل برده بود. 
قاسمی، آمادگی المپیک را نداشت

در وزن 120 کیلوگرم کمیل قاسمی، در اولین دیدار خود 
به مصاف دولت شابانبای قزاق که دو مدال برنز سال های 2011 
و 2009 آسیا را در کارنامه دارد رفت و موفق شد با نتیجه 6 بر 
2 به پیروزی برس��د. کمیل قاسمی در دومین مبارزه برابر الزار 
الزاریف از قرقیزستان به پیروزی 4 بر یک رسید و راهی مرحله  
بعد شد. در مرحله یک چهارم نهایی وزن 120 کیلوگرم کمیل 
قاسمی و ترول دالگنف از آمریکا دیدار رده بندی المپیک را این 
بار در میدان جهانی بوداپست برگزار کردند که بر خالف المپیک 
لندن، کمیل قاسمی این بار 7 بر صفر باخت. قاسمی که از کشتی 
اول خود از لحاظ بدنی ضعیف نشان می داد، مقابل این حریفش 
دیگر از نفس افتاد و با روزهای خوبش در المپیک فاصله داشت. 
با توجه به شکس��ت ترول دالگنف در مرحله  نیمه نهایی مقابل 

آلن زاسیف از اوکراین ، قاسمی از گردونه مسابقات حذف شد.

دومین روز مسابقات کشتی قهرمانی جهان – بوداپست مجارستان

دست کشتی گیران ایرانی از رسیدن به مدال طال کوتاه ماند

مسئوالن دانشگاه صنعتی شریف با آذین بندی 
محوطه دانشگاه و تقدیم گل، به استقبال ورودی های 

جدید رفتند.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف در حاشیه این مراسم 
گفت: امسال در مقطع کارشناسی حدود هزار نفر در این 

دانشگاه قبول شدند.
دکتر روس��تا آزاد افزود: البته در مقطع کارشناسی 
ارش��د 1700 دانش��جو و در مقطع دکتری حدود 230 

نفر پذیرفته شدند.
وی تصریح کرد: در مجموع نزدیک به 3 هزار نفر در 

مقاطع مختلف در دانشگاه صنعتی شریف قبول شدند.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف در ادامه گفت: تاکنون 
93 نفر از میان 100 نفر اول کنکور 92 در دانشگاه شریف 

ثبت نام کرده اند.
دکت��ر رضا روس��تا آزاد افزود: همچنی��ن از 41 نفر 
المپیادی، 40 نفر در دانش��گاه صنعتی ش��ریف ثبت نام 

کرده اند.
رئیس دانش��گاه صنعتی ش��ریف افزود: با گذراندن 
تمام این سختی ها دانشجویان باید در نظر داشته باشند 
که ورود به دانش��گاه صنعتی ش��ریف، ش��روع دوره ای 

افتخارآفرین است.
رئیس  دانش��گاه صنعتی ش��ریف افزود: با گذراندن 
تمام این سختی ها دانشجویان باید در نظر داشته باشند 
که ورود به دانش��گاه صنعتی ش��ریف، ش��روع دوره ای 

افتخارآفرین است.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: دانشجویان جدید 

کارشناسی طبق روال هر سال پس از ثبت نام عازم اردوی 
زیارتی مشهدمقدس می شوند.

همچنین در این مراس��م از نف��رات برتر کنکور 92، 
دانشجویان ممتاز و برگزیدگان المپیادهای علمی با اهدا 

لوح و جوایزی تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
همچنین در مراس��می دیگر جشن دانش آموختگی 
هزار دانش��جوی دانش��گاه ش��هید بهش��تی در مقاطع 

کارشناسی و باالتر برگزار شد.
رئیس دانش��گاه شهید بهشتی گفت: امسال بیش از 
دو هزار دانش��جو در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی 
وارد دانش��گاه شهید بهشتی شدند که حدود 60 درصد 

آنان دانشجویان دختر هستند.
ثبت نام از دانشجویان ورودی جدید مقطع کارشناسی 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  نیز انجام شد 
و رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی گفت: امسال 
ح��دود 2020 نفر در مقطع کارشناس��ی این دانش��گاه 
پذیرفته ش��ده اند، که حدود 90 درصد پذیرفته شدگان 
در این دانش��گاه از رتبه های زیر 1000 آزمون سراسری 

هستند.
وی با بیان اینکه ارتقای کمی و کیفی آموزش از 
برنامه های امس��ال این دانشگاه است گفت: امیدوارم 
امس��ال »پلت فرم« خودرو در این دانشگاه رونمایی 

شود.
دانش��گاه صنعتی خواج��ه نصرالدین طوس��ی 12 
دانشکده دارد و حدود 8500 دانشجو در مقاطع مختلف 

تحصیلی در این دانشگاه تحصیل می کنند.

جشن ورودی های جدید در دانشگاه های كشور


