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ورزش

 رئیس جمهور در جریان سفر به نیویورک به منظور شرکت در 
مجمع عمومی سازمان ملل در گفت وگو با شبکه تلویزیونی ان بی 
سی آمریکا، با بیان اینکه لحن و رفتار رئیس جمهور فعلی آمریکا، 
همه زمینه های مثبت را از بین می برد، تاکید کرد: »آینده سیاست های 
آمریکا برای دولت ها، نخبگان و جهانیان قابل پیش بینی نیست و این 
بیش از همه به ضرر ملت آمریکاست. در بحث برجام هر اتفاقی 
روی دهد، ایران پیروز است. اسالم دین رحمت، دمکراسی، عقل، 
علم، مشورت و انتخابات است. راه اصلی مبارزه با تروریسم، اقدامات 
فرهنگی و معرفی اسالم واقعی به نسل جوان است و اسالم یک قدرت 

هدایت کننده برای همه بشریت است.«
 محمود صادقی، عضو شورای عالی سیاست گذاری اصالح طلبان بابیان 
اینکه سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل را می توان شکست 
گفتمانی تلقی کرد، گفت: »سخنرانی ترامپ بیشتر یک رجزخوانی 
بود تا سخنرانی رئیس جمهور یک کشوری که از قدرت های جهانی 
است. به هرحال مواضع ترامپ از دوره تبلیغات انتخابات ریاست 
جمهوری به شکل تهاجمی، احساساتی و غیرمنطقی بوده و با چنین 

مواضعی آشنا هستیم.«
 حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور در توییتر نوشت: 
»کسی که با عوام فریبی و رفتاری غیر دموکراتیک رئیس جمهور شود، 
از درک تفاوت میان سخنرانی در سازمان ملل و بازی خشن فوتبال 
آمریکایی عاجز است. دنیا اگر به گسترش صلح در برابر جنگ طلبی 
متعهد است، نباید اجازه دهد سازمان ملل محل نفرت پراکنی و 

جنگ افروزی شود.«
 هیئت وزیران در جلسه ۲۲/ 6/ 1396 به پیشنهاد بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران و به استناد بند )۴( ماده )1۵( قانون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران – مصوب 139۵ - تصویب کرد: وزیران راه و شهرسازی و جهاد 
کشاورزی به عنوان وزیران عضو شورای پول و اعتبار تعیین می شوند. 
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت 
امور اقتصادی و دارایی – وزارت راه و شهرسازی – وزارت جهاد 

کشاورزی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرده است.
 نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی گفت که این 
فراکسیون از انتخاب یک زن به عنوان وزیر پیشنهادی از سوی دولت 

استقبال خواهد کرد.
 الهام امین زاده، دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی 

در دولت یازدهم از ارائه برنامه های 
خود برای وزارت علوم خبر داد و در 
توییتر خود نوشت: »رئیس جمهور 
نیویورک در  از  بازگشت  از  پس 
مورد وزارت علوم تصمیم خواهند 
گرفت، من نیز برنامه های خود را 

برای این وزارتخانه ارائه دادم.«
 هیئت وزیران در جلسه صبح چهارشنبه خود به ریاست جهانگیری 
معاون اول رئیس جمهوری آیین نامه اجرایی مربوط به بازپرداخت 
بخشی از بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی از طریق فروش 
اموال غیرمنقول و امالک و نیز فروش اوراق مالی اسالمی بلندمدت 
را تصویب کرد. به موجب این آیین نامه، منابع حاصل از فروش اموال 
غیرمنقول و امالک مازاد جهت بازپرداخت بدهی های حسابرسی شده 
دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص و اعمال حساب می شود. 
همچنین در صورت عدم تامین اعتبار تا سقف مشخص شده در قانون 
از محل فروش اموال غیرمنقول و امالک، وزارت امور اقتصادی و 
دارایی موظف است نسبت به انتشار اوراق مالی اسالمی بلندمدت اقدام 
و منابع حاصله را به بازپرداخت بدهی های یادشده اختصاص دهد.

 معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این که تاج گفته اولویت زنان حضور در 
استادیوم نیست و زنان اولویت های دیگری دارند، گفت: »ما در 

تالش هستیم و رایزنی ها ادامه دارد.«
 حمیدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی در 
اکانت توییتر خود نوشت: »سخنرانی ترامپ آن قدر نفرت انگیز بود که 
حمایت مردم کشورش را هم به دنبال نخواهد داشت. افراط گرایان و 

خشونت طلبان روزبه روز در جهان منزوی تر خواهند شد.«
 سیده فاطمه ذوالقدر، نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای 
اسالمی گفت: »در روزهای گذشته گمانه زنی هایی درباره احتمال انتخاب 
خانم امین زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت 
علوم وجود داشت که به نظر می رسد قدری جدی تر شده است. ایشان 
فردی توانمند است و سابقه اجرایی خوبی دارد و ما از حضور ایشان 
در کابینه استقبال می کنیم. حضور وزیر زن در کابینه خواست جامعه 
زنان است، به ویژه وزارت علوم که زنان توانمندی در بدنه آن حضور 
دارند، به نظر می رسد حضور یک خانم به عنوان وزیر می تواند اقدام 
خوب و موثری باشد، لذا امیدواریم این موضوع محقق شود. امیدواریم 
آقای روحانی از خانم امین زاده برای تصدی وزارت علوم استفاده کنند 

تا از این طریق شاهد حضور زنان در کابینه دوازدهم باشیم.«
 در پست اینستاگرام صفحه دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر 
کشور آمده است: »مردم؛ محور اصلی همه امورند و هر چه در توان 
داریم باید برای افزایش رفاه و خدمت به آنان به کار بگیریم لذا مردم را 
نباید فقط در قالب برگه های رأی و شعار ببینیم، به اعتقاد بنده آگاهی، 
شعور و درایت و فهم و بالندگی مردم به گونه ای افزایش یافته که آن ها 
همواره بهترین مسیرها و بهترین انتخاب ها را برگزیده اند و مغلوب 
شعارها نشده اند. ان شاءاهلل و به حول و قوه الهی کماکان پشتیبانی 
و حمایت و همکاری هایی که نمایندگان معزز ولی فقیه در استان 

در پشتیبانی و حمایت از استانداران 
داشتند کماکان وجود داشته باشد تا 
بتوانیم در این فرصتی که برای ما 
وجود آمده برای تحقق آرمان های 

انقالب تالش کنیم.«

 پورسید آقایی، معاون شهردار تهران گفت: »مجموعه ناجا بازوی 
موثر در مسائل شهر تهران است و خوشبختانه همکاری بین پلیس و 
شهرداری در اوج هماهنگی است. امیدواریم با این همکاری، شهر را 
به محل قابل سکونت تبدیل کنیم، تهران مشکالت ترافیکی دارد و بر 
اساس تحقیقات انجام شده، تهران ازنظر استرس، پنجمین شهر منطقه 
است که بخشی از آن ناشی از ترافیک این شهر است. فرهنگ سازی 
برای حل مسائل ترافیکی بسیار موثر است. با فرهنگ سازی کشته های 
ترافیکی از ۲6 هزار نفر طی 10 سال به 16 هزار نفر رسید و تقاضا داریم 
همین اقدام در حوزه ترافیک شهری نیز انجام شود و در رسانه ملی 
پررنگ شود. توقف های دوبله، پارک های نابجا و تخلفات حادثه ساز 
باعث ایجاد قفل شدن معابر می شود و متاسفانه هر شب یک حادثه 

واژگونی، به خصوص در ساعات پایانی شب داریم.«
 سردار سعید منتظر المهدی، معاون اجتماعی نیروی انتظامی با اشاره 
به اینکه عامل موثر بر وقوع رفتارهای پرخاشگرانه »ناتوانی در رویارویی 
با ناکامی ها« است، گفت: »همه بر این واقعیت اذعان داریم که زندگی، 
سرشار از انواع ناکامی هاست و الجرم برای زیست مطلوب باید 
آستانه تحمل خود را در برابر بسیاری از این ناکامی ها افزایش دهیم.«
 محمدتقی نظرپور، معاون عمرانی وزیر آموزش وپرورش و رئیس 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: »تا پایان برنامه 
توسعه به بیش از ۲000 مدرسه در کشور نیاز است. برای توسعه 
کشور باید فضای آموزشی فراهم شود و این نخستین و موثرترین 
گام است. فضای آموزشی و معلمان پا به پای هم موضوع خاصی 
را به دانش آموزان انتقال می دهند و تاثیر فضای آموزشی بر تحصیل 
دانش آموزان محرز است. ۲0 درصد فضاها توسط خیرین احداث 

می شود و ۵000 کالس درس برای 
مهر آماده می شود که ۵0 درصد آن 
با مشارکت خیرین یا توسط خود 
افراد تهیه شده است و اگر بتوان تعامل 
سازنده و خوب را با خیرین داشته 
باشیم مشکل ساخت مدارس حل 
می شود. در سال تحصیلی جدید 1۲ 

میلیون و ۷00 هزار دانش آموز در مدارس مشغول به تحصیل می شوند 
که این آمار در پایان برنامه توسعه به 1۴ میلیون می رسد. برای تامین 
فضای آموزشی برای این تعداد دانش آموز در سال های آینده ۲600 

کالس درس نیاز است.«
 عیسی فرهادی، فرماندار تهران درباره ساماندهی کودکان اتباع 
بیگانه که در طرح جمع آوری متکدیان، جمع آوری می شوند، گفت: 
»برای اولین بار اتباع بیگانه تحویل اداره اتباع استان داده می شوند و 
در کمپ های مخصوصشان نگهداری می شوند. اگر خانواده های آن ها 
مجاز باشند می توانند با مراجعه و ارائه مدارک هویتی و دادن تعهد 
مبنی بر عدم انجام تکدی گری کودک خود را تحویل بگیرند؛ اما اگر 
خانواده غیرمجاز باشد به همراه کودک از کشور طرد خواهند شد. 
قطعا هیچ کودک تبعه ای بدون خانواده طرد نخواهد شد ولی اگر 
کودکی خانواده نداشته باشد در محل کمپ ها نگهداری خواهد شد.«
 محمد رستگاری، معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان تهران با تاکید بر اینکه در شش ماه دوم سال با پدیده اینورژن 
یا وارونگی دما روبه رو خواهیم بود، گفت: »با توجه به تمهیدات در 
نظر گرفته شده امیدواریم از تعداد روزهای آلوده و شدت آلودگی در 

نیمه دوم امسال نسبت به سال های گذشته کاسته شود.«
 سید مصطفی تاج زاده، فعال اصالح طلب در رابطه با اخبار مربوط به خرید 

خودرو و تبلت برای اعضای شورای 
شهر تهران گفت: »در اوضاع واحوال 
عادی خرید خودرو به خصوص از 
کارخانجات تولیدکننده داخلی در آغاز 
هر دوره شورای شهر امری قانونی 
و طبیعی است، اما در شرایطی که 
دولت، مجلس، شهرداری و شورای 

شهر از کمبود منابع گله می کنند و حتی نگران پرداخت حقوق پرسنل 
و یارانه ها هستند، هر نوع اقدام غیرضروری فاقد توجیه است؛ چه به 

لحاظ کمبود منابع و چه ازنظر افکار عمومی.«
 قاتل آتنا اصالنی به دار آویخته شد.اسماعیل جعفرزاده معروف به 
اسماعیل رنگرز صبحگاه روز چهارشنبه به دار آویخته شد. او  ۲۸ 
خرداد 1396 با نقشه از پیش تعیین شده آتنا اصالنی را به داخل مغازه 
خود کشیده و بعد از عملی کردن نقشه شوم خود، او را به قتل رساند.
 عباسعلی باقری؛ مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران گفت: »دوره 
ابتدایی مهم ترین دوران تربیتی زندگی دانش آموزان است بنابراین باید 
به آن توجه ویژه نشان داد. خوشبختانه امکانات حضور فرزندانمان در 
مدرسه فراهم است. بر اساس تحقیقات دانشمندان علوم تربیتی ۷0 
درصد شخصیت دانش آموزان قبل از 6 سالگی شکل می گیرد و تا 
پایان 1۲ سالگی تکمیل می شود. آینده کشور در دست دانش آموزان 
است. خانواده ها هم باید در تربیت دانش آموزان همگام با نهاد مدرسه 

تالش کنند تا شاهد آبادانی و توسعه همه جانبه کشور باشیم.«
 رضوان حکیم زاده؛ معاون آموزش ابتدایی با اشاره به نقش دانش آموزان 
در آینده کشور گفت: »امروز شاهد حضور 3۷6 هزار و ۷۵۴ دانش آموز 
در دوره پیش دبستانی، یک میلیون و ۴1۴ هزار و ۴9۵ دانش آموز در 
پایه اول هستیم. در سال تحصیلی جدید، بیش از ۷ میلیون و ۷00 
هزار دانش آموز در دوران ابتدایی ثبت نام شده اند که این رقم نسبت 

به سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.«
 شرکت بهره برداری مترو تهران اعالم کرد روز جمعه 31 شهریور 
دفاع  هفته  گرامیداشت  مراسم  در  امنیت  و  نظم  به منظور حفظ 
مقدس و رژه نیروهای مسلح که در جوار حرم مطهر حضرت 
امام خمینی )ره( برگزار می شود، قطارهای خط یک مترو تهران از 
ابتدای صبح تا پایان مراسم در ایستگاه مترو شاهد توقف ندارند. 
مسافران مترو می توانند از ایستگاه های نزدیک به ایستگاه شاهد 
برای جابجایی استفاده کنند. خط هشت مترو تهران هم به دلیل 
برگزاری مراسم در روزهای پنجشنبه 30 و جمعه 31 شهریورماه 

پذیرش مسافر نخواهد داشت.

 پس از دست به دست شدن فیلمی از فرودگاه امام خمینی )ره( 
که توسط یک خانم گردشگر روسی گرفته شده سرپرست شهر 
فرودگاهی امام خمینی )ره( به این موضوع واکنش نشان داد. کوروش 
فتاحی گفت: »چندی است که کلیپ یک خانم روسی که تناسبی 
بین صحبت های ایشان با تصویر دیده نمی شود دست به دست در 
حال توزیع است؛ ایشان می گوید افسران ما شینگن را نمی شناسند. 
سیستم گذرنامه ایران از کشورهای پیش رو در امور مرزی بوده 
 PKD به حدی که در حال حاضر عضو پایگاه اطالعات سیستم
ایکائو است. ایران از پیش روهای پاسپورت الکترونیکی از سال های 
گذشته است. فرودگاه حضرت امام )ره( از معدود فرودگاه های 
جهان است که در آن ویزای فرودگاهی صادر می شود و در طول 
یک سال حداقل ۴ میلیون مسافر خروجی دارد و در همین راستا 
افسران گذرنامه ما در منطقه به عنوان بهترین تشخیص دهنده ویزای 

درست از جعلی معروف هستند. 
مدت زمان انجام چک گذرنامه در 
گیت های فرودگاه امام )ره( به طور 
متوسط 6 ثانیه است و حداکثر زمان 
شلوغ ترین صف ها  در  ماندگاری 
خواهد  دقیقه   30 تا   ۲0 حدود 
این  که  است  حالی  در  این  بود؛ 

مدت زمان در کشورهای دیگر بیش از این است. همکاران بنده 
در حال تالش شبانه روزی هستند تا در ظرفیتی ۴.۵ میلیونی به 
قریب 9 میلیون نفر خدمات بدهند و فرصتی برای خودنمایی و 
عرض اندام ندارند، افزود: همکاران بنده در فرودگاه امام )ره( با 
تالش ها و موفقیت های پی درپی در پروازهای تابستانی، پروازهای 
تحلیف، پروازهای حج و ... باعث سربلندی میهن و البته ترس 

رقبای هوایی کشور عزیزمان شده اند.«
درباره  ترامپ  اظهارات  به  واکنش  در  ایران  ارتباطات  وزیر   
آمریکا  »دولت  اینترنت، گفت:  به  ایرانیان  دسترسی  محدودیت 
بهانه  به  اینترنت است، چرا  به  ایران  اگر نگران دسترسی مردم 
تحریم، دسترسی ایرانیان به سایت های متعدد را مسدود کرده؟!«
 گر چه قرار بود طرح ضربتی اعطای وام ازدواج در فرصتی 
دو ماهه و تا پایان شهریورماه اجرایی شود، اما تعلل برخی از 
زوجین موجب شد تا بانک مرکزی این طرح را 1۵ روز دیگر 
تمدید کند. طبق آخرین آماری که بانک مرکزی اعالم کرده با 
همکاری بانک های مشارکت کننده در طرح ضربتی وام ازدواج 
و همچنین سایر بانک هایی که در سامانه این وام قرار دارند، 
فقره تسهیالت 10  از ۴00 هزار  بیش  تاکنون  ابتدای طرح  از 

میلیون تومانی به زوجین پرداخت شده است.
 مطابق آخرین آمارهای منتشرشده توسط وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات، تعداد مشترکین پهن باند سیار در کشور 
تا پایان خردادماه سال جاری )1396( به ۴1 میلیون و ۵۷ هزار 
درصدی ضریب   10۴ رشد  نتیجه  رقم  این  است.  رسیده  نفر 
نفوذ مشترکین تلفن همراه در کشور در چهار سال گذشته بوده 
است و آمار مشترکان پهن باند ثابت به 10 میلیون و ۲۸۲ هزار 

مشترک رسیده است.
 گمرک ایران با صدور بخشنامه ای بر عدم تحویل خودروهای 
با حجم موتور بیش از ۲۵00 سی سی به سازمان جمع آوری و 

فروش اموال تملیکی و عرضه آن در بازار کشور تاکید کرد.
 پس از تهیه و ارسال طرح جدید کارت اعتباری خرید کاالی 
ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، 
تهیه طرحی جدید کرده که در  به  اقدام  بانک خود  این  اکنون 

کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در انتظار تصویب است.
 ثبت نام متقاضیان اشتغال در سامانه کارورزی در حالی ادامه 
دارد که وزیر کار از واریز اعتبار 100 میلیارد تومانی برای اجرای 
این طرح و اولین قسط پرداختی به حساب وزارت تعاون، کار 
اعتبار  مبلغ یک پنجم کل  این  اجتماعی خبر داده است.  و رفاه 
۵00 میلیارد تومانی است که برای عملیاتی کردن طرح کارورزی 
اختصاص داده شده و آن طور که وزیر کار می گوید با تزریق این 

اعتبار، 1۲0 هزار کارورز آماده ورود به بازار کار خواهند شد.
 ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی گفت: »اطالعاتی که به مردم 
عزیزمان درباره فاینانس هایی که با چین قرارداد بسته شده بود، دادیم 
باعث سوءتفاهمانی شده است که الزم است درباره آن ها توضیح 
بدهم. به موجب قانون بودجه سال 96 دولت موظف است حداقل 

۵0 میلیارد دالر خطوط فاینانس را 
از طریق منابع خارجی پیش بینی و 
عملیاتی کند. این مبلغ به اضافه مانده 
است  قبل  سال های  استفاده نشده، 
و این رقمی که اآلن تسویه شده 
بخشی از آن است و مورد عمل قرار 
می گیرد. ضمن اینکه برای تحقق 

اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم یکی از اساسی ترین 
منابع  پیش بینی شده،  رشد  و  اشتغال  برای  آن  روی  که  منابعی 
خارجی است که در طول برنامه ششم پیش بینی شده ساالنه 6۵ 

میلیارد دالر منابع خارجی باید استفاده شود.«
 ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو گفت: »درباره وضعیت 
آبی سال آینده، گفت: امیدواریم سال آینده سالی بهتر باشد، لذا 
گذشته  سال  به  نسبت  درصد   ۵ حدود  بارش  میانگین  امسال 
کاهش داشت و زیر نرمال بود. ۲30 میلی متر بارندگی داشتیم که 
نسبت به سال گذشته ۵ درصد کاهش داشت و وضعیت ذخیره 
سدها در حال حاضر ۲6 میلیارد مترمکعب است که نسبت به 
سال گذشته دو میلیارد مترمکعب کاهش را نشان می دهد. امسال 
به ۵۵ هزار ۴00 مگاوات پیک مصرف رسیدم که خود رکوردی 
 9۸ به  برق  نیروگاه های  آمادگی  همچنین  بود.  جاری  سال  در 
به ۵/9۸  آمادگی شان  برق هم  انتقال  درصد رسید و شبکه های 
درصد رسید که در این صنعت رسیدن به باالی 9۵ درصد کار 

بسیار سنگینی است.«

 کمال تبریزی، عضو هیئت انتخاب 
سینمای ایران برای معرفی فیلم به اسکار 
با اشاره به دالیل مختلف انتخاب فیلم 
»نفس« تاکید کرد: »فکر می کنم اگر 
تهیه کننده فیلم شرایط مناسبی را برای 
پخش خارجی فیلم در آمریکا و برای 
اعضای آکادمی فراهم کند، واقعا دور 

از انتظار نیست که این فیلم با توجه به افکار عمومی درباره سینمای 
ایران یکی از نامزدهای فیلم خارجی در اسکار باشد، هرچند که احتمال 
آن زیاد نباشد. فیلم »نفس« با اکثریت آرا برای معرفی به آکادمی اسکار 
انتخاب شد و رقابت نزدیکی بین ۴ فیلم نبود و »نفس« بیشترین رأی 

را آورد، البته فیلم های دیگر هم  رأی آوردند اما رأی کمتری.«
 عصر روز سه شنبه ۲۸ شهریور در حضور محمدمهدی حیدریان، 
رئیس سازمان امور سینمایی و مدیران سایر موسسات تابعه سازمان، 
مدرسه ملی سینمای ایران و خانه سینما در راستای برنامه های جامع 
سازمان سینمایی مبنی بر توسعه کالن سینما در همه بخش ها، تفاهم نامه 
همکاری آموزشی امضا کردند. در متن این تفاهم نامه که به امضای 
منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما و روح اهلل حسینی، مدیرعامل 
مدرسه ملی سینما رسید، آمده است: »این تفاهم نامه در راستای تحقق 
اهداف بلند سینمای ایران و در جهت به روزرسانی، ارتقا و توسعه 
دانش فعاالن عرصه سینما و حرکت نظام مند به سوی استانداردسازی 
روش ها و فرایندهای تولید در سینمای ایران و همچنین ایجاد ارتباط 
موثر و معنادار میان حوزه دانش و بازار کار سینما در قالب تعامل با 
مراکز دانشگاهی و توانمندسازی و اشتغال  پذیری دانشجویان سینما 

میان مدرسه ملی سینمای ایران و خانه سینما منعقد می  شود.«
 محمدصادق رحمانیان، مدیر رادیو فرهنگ رویکرد اصلی برنامه های 
این شبکه را گسترش فرهنگ دانش آموزی، دانش اندوزی و ارتقای سطح 
علمی در میان دانش آموزان و دانشجویان دانست. او توضیح داد: »این 
رویکرد باعث خواهد شد سایر قشرهای اجتماعی نیز در توسعه نقش 

خویش در زمینه علم آموزی، فعال شوند.«
 میترا داور، داستان نویس گفت: »رغبت به نوشتن در فضای مجازی مثل 
همان حرف زدن است؛ ریشه دار نیست. حتی شاید باعث شود ادبیات 
جدی به کنار کشیده شود. این رغبت به نوشتن در فضای مجازی مثل 
همان حرف زدن است؛ ریشه دار نیست. حتی شاید باعث شود ادبیات 
جدی به کنار کشیده شود؛ اما چاپ کتاب کم است، به علت باال بودن 
هزینه های چاپ و به قول شما فروش نرفتن کتاب ها. این که چرا مردم 
کتاب نمی خوانند، موضوع مهمی است. دالیل زیادی هم دارد. یکی 
از آن ها به خاطر این است که فرصت ندارند، همه درگیر کار کردن 
هستند و وقتی می رسند به خانه دیگر رمقی ندارند؛ و دلیل مهم دیگر 
فقر فرهنگی است. موضوع های مهمی که باید نهادهای فرهنگی آن ها 

را بررسی کنند و راهکار نشان بدهند.«

 مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره استقالل در جلسه ای با حضور 
وزیر ورزش و جوانان حاضر شدند. بعد از اتفاقات رخ داده در برنامه 
90 و صحبت های عجیب ملکی و از طرفی رفتار توامان با سکوت 
افتخاری در آن برنامه، این دو نفر روز گذشته به وزارت ورزش و 
جوانان رفتند تا توضیحاتی راجع به آنچه پیش آمده بود را به وزیر 
ورزش و جوانان بدهند. در این جلسه سلطانی فر از اتفاقات رخ داده 
در برنامه 90 ابراز ناراحتی کرده بود و از این دو نفر خواسته بود مانع 
از بروز حواشی جدیدتر برای استقالل شوند. جلسه افتخاری و ملکی 
با وزیر ورزش و جوانان در حالی برگزار شد که مدیرعامل استقالل با 
سلطانی فر هم جلسه  داشته است. این جلسه در حالی برگزار شد که 
اخباری مبنی بر تغییرات در مدیریت باشگاه استقالل و حتی کادر فنی 
این تیم شنیده می شود و باید دید آیا این جلسه درنهایت تغییراتی را 

در باشگاه استقالل همراه خواهد داشت یا نه.
 سیامند رحمان، قهرمان بازی های پارالمپیک ریو بابیان اینکه به 
دنبال رکوردشکنی در مسابقات جهانی مکزیک نیستم، گفت: »نظر 
کادر فنی بر این است که در این رقابت ها وزنه کمتر از 310 کیلوگرم 

را جابه جا کنم و فشار زیادی به خود وارد نکنم.«
 در راستای سیاست توجه به استعدادها و پرورش آن ها در باشگاه 
استقالل و آکادمی، حسین توکلی و محمدرضا داوری که در حال 
حاضر عضو تیم جوانان استقالل هستند و با توجه به شرایط فنی 
ایران  فوتبال  و  استقالل  باشگاه  آینده سازان  جزو  می توانند  خود 
باشند، قراردادهای ۷ ساله جدید خود را با استقالل به امضا رساندند.
 سایت گازتا روسیه از پیشنهاد باشگاه سلتیک اسکاتلند به سردار 
میلیون دالری که می تواند سردار  پیشنهادی 10  داد.  آزمون خبر 

آزمون را به گران قیمت ترین بازیکن تاریخ سلتیک تبدیل کند.
 کاظم محمودی، سرپرست تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز گفت: 
جوانان  استعداد  شود  باعث  کاذب  حاشیه های  نمی دهیم  »اجازه 

تراکتور به هدر برود.«
 علی کریمی بعد از انتخاب دوباره به عنوان سرمربی نفت صحبت هایی 
علیه درخشان کرده بود و سرمربی سابق نفت در جواب به او در 
این  وقتی  که  کریمی  از  دارم  توقع  »من  گفت:  خبرنگاران  جمع 
صحبت ها را مطرح می کند، حرمت کوچک تر و بزرگ تری را هم 
نگه دارد. من اگر مشکالتی در تیم نفت ایجاد کرده ام، او باید به 
بزرگی خودش این مشکالت را حل می کرد. من هم وقتی که تیم را 
تحویل گرفتم بعضی از بازیکنانی که در آن حضور داشتند به سیستم 

نمی خوردند و آن ها را به همین دلیل 
کنار گذاشته ام. درنهایت برای علی 
و  می کنم  موفقیت  آرزوی  کریمی 
دلخوری از او ندارم، چون من از 
او بزرگ تر هستم و این اختالفات 
را به حساب جوانی و کم تجربگی 

کریمی می گذارم.«


