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افشارزاده: با 45 میلیارد بدهی، اسپانسر 20 میلیاردی جذب کردیم

معرفی مدیرعامل و سرمربی استقالل تهران
سرویس ورزشی-

مدیرعامل جدید باش�گاه استقالل تهران در شرایطی 
انتخاب ش�د که وی اعالم کرد: امیر قلعه نویی صد در صد 

فصل آینده نیز سرمربی این تیم است.
نخس��تین جلسه رسمی هیات مدیره باشگاه استقالل تهران 
روز گذشته برگزار و در پایان آن تصمیمات مهمی اتخاذ شد. پس 
از پایان این جلسه بود که اعالم گردید بهرام افشارزاده به عنوان 
مدیرعام��ل، کامران صاحب پناه به عن��وان رئیس هیات مدیره، 
صادق پور به عنوان نایب رئیس هیات مدیره ، افجه ای سخنگوی 
باشگاه ، پندار توفیقی به عنوان دبیر هیات مدیره و علی سلیمانی 

نیز به عنوان ذی حسابی باشگاه استقالل انتخاب شده اند.
این در حالی اس��ت که پیش از این ، وزارت ورزش و جوانان  
بهرام افش��ارزاده، منصور پورحیدری، مسعود معینی، رضا نثاری، 
مقداد نجف نژاد،  رضا صادق پور، س��ید سعید رضا سیف افجه ای، 
صاحب پناهی و س��ید پندار توفیقی را ب��ه عنوان اعضای جدید 

هیات مدیره باشگاه استقالل معرفی کرده بود.
افش��ارزاده که پیش از ای��ن نیز انتظار می رف��ت به عنوان 
مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل انتخاب ش��ود، پس از این انتخاب 
در گفت و گویی با خبرنگاران اظهار داش��ت: اگرچه اسپانس��ری 
20میلیاردی برای استقالل انتخاب شده اما این باشگاه مشکل و 
بحران دارد.من زمانی که به فدراسیون وزنه برداری رفتم مشکالت 

اینچنینی در آن فدراسیون وجود داشت اما با تداوم کار و کمک 
مجموعه اهالی وزنه برداری، موانع را از پیش رو برداش��تیم. سعی 
می کنیم بدهی ها را اولویت بندی کنیم تا هرچه  س��ریع تر تکلیف 

باشگاه روشن شود.

او در پاس��خ به سوالی درباره سرنوش��ت بدهی های باشگاه 
اس��تقالل گفت: استقالل 45 میلیارد تومان بدهی دارد و تالش 
می کنیم تا آنها را قس��ط بندی کنی��م و با طلبکاران هم صحبت 
کنی��م تا رقمش کاهش پیدا کن��د. به هر حال باید این بدهی ها 
پرداخت شود. وسط جلسه به من گفتند که گروهی خواسته اند 
س��اختمان باش��گاه را پلمب کنند که از ای��ن قضیه جلوگیری 

کردیم.

افش��ارزاده در پاس��خ به این س��وال که آیا قول قهرمانی به 
هواداران استقالل می دهد یا نه، عنوان کرد: من آنچه را در توانم 
هس��ت، انجام می دهم و سعی می کنم کار را به نحو احسن پیش 
ببرم. باید آرامش تیم را حفظ کنیم و با حل مش��کالت مالی، از 
انباش��تگی آن جلوگیری کنیم. ما می خواهیم از دوستداران مان 
در خارج از کش��ور هم اس��تفاده کنیم و کمک شان را بگیریم. به 
تیم های پایه باید توجه کنیم و درصدد صادرات بازیکن باش��یم و 
البته نهایت اس��تفاده از توان پیشکس��وتان استقالل را هم نباید 

فراموش کنیم.
افش��ارزاده در پایان در پاسخ به این سوال که آیا به تعهدات 
عل��ی فتح اهلل زاده عمل می کند یا خیر گفت: آقای فتح اهلل زاده هر 
تعهدی کرده باش��د، ما انجام می دهیم. ایشان مدیرعامل بودند و 
مصوبات هیات مدیره را انجام داده اند. تعهد ایشان باید انجام شود.

قلعه نویی سرمربی می ماند
حاال مهمترین پرسش برای عالقه مندان به باشگاه استقالل 
این است که آیا قلعه نویی برای سال آینده نیز سرمربی این تیم 

است یا خیر؟!
مدیرعامل اس��تقالل در پاسخ به این س��وال می گوید: امروز  
با منصور پورحیدری جلس��ه ای دارم و همچنین خواس��ته ام که 
گزارش��ی از بدهی ها به من داده شود تا جمع بندی نهایی نسبت 
به وضعیت تیم داش��ته باشم. به شخصه به آقای قلعه نویی اعتقاد 
دارم و می دانم که ایشان مربی بزرگی هستند. امیر قلعه نویی یکی 
از مربیان بزرگ ایران است و هیچ گزینه دیگری بجز او نداریم و 

او صددرصد مربی فصل بعد استقالل است.

تهیه طرح الگوی ایرانی- اسالمی در فرهنگ
تربت حیدری��ه- ایرنا: معاون حقوقی، امور مجلس و اس��تان های وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: این وزارتخانه درصدد تهیه پیش نویس طرح 
الگوی ایرانی- اس��المی در فرهنگ کش��ور است.  حسین نوش آبادی افزود: 
پیش نویس این طرح که در حال تهیه است درونزا و الگویی قابل درک برای 
مردم خواهد بود که می تواند مبنای الگوی برنامه شش��م توس��عه در کشور 
باشد. وی گفت: طرح الگوی ایرانی- اسالمی در فرهنگ پس از تدوین برای 

تصویب به مجلس شورای اسالمی ارسال می شود.
تشییع پیکر شهید

اردبیل- باشگاه خبرنگاران: با حضور شهروندان اردبیلی پیکر جانباز شهید 
اس��ماعیل کریم زاده از میدان مصالی اردبیل تش��ییع و به سمت آرامستان 
غریبان منتقل و به خاک سپرده شد. شهید اسماعیل کریم زاده در سال 1363 
در منطقه عملیاتی جزیره مجنون قطع نخاع شد و پس از 30 سال تحمل 

درد و رنج ناشی از مجروحیت، به خیل شهیدان پیوست.
حمایت از صنعت مرغداری

تبریز- ایرنا: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی برحمایت 
این وزارتخانه از سرمایه گذاری در صنعت مرغداری تاکید کرد.

حس��ن رکنی گفت: این وزارتخانه آمادگی دارد عمده کار تولید و بازار 
محصوالت کشاورزی را به اتحادیه ها و تشکل های بخش خصوصی واگذار کند.
وی ب��ه اهمیت وجود منابع پروتئینی و نقش مهم این منابع در س��بد 
خانوار اشاره کرد و افزود: این وزارتخانه در تالش است شیر، تخم مرغ، گوشت 

قرمز و سفید )طیور و آبزیان( را وارد سبد خانوار کند.
افزایش خشکی دریاچه ارومیه

ارومیه- ایسنا: رئیس مرکز مطالعات دریاچه ارومیه گفت: در حال حاضر 
س��طح مرطوب دریاچه ارومیه به یک س��وم وضعیت عادی کاهش یافته و 
تراز دریاچه به کمترین عدد ثبت ش��ده طی چند س��ال اخیر رسیده است 
که مهم ترین عامل این بحران، افزایش چاه های غیرمجاز و سطح زیرکشت 
کشاورزی به همراه تغییر الگوی کشت است. کامران زینال زاده افزود: متاسفانه 
2 هزار و 200 کیلومتر مربع س��طح مرطوب دریاچه ارومیه را تشکیل داده 
است. وی تشریح کرد: در روزهای آینده ابعاد خشکی دریاچه ارومیه فراگیرتر 
ش��ده و می تواند در زندگی 5 میلیون نفر ک��ه در حوضه آبریز این دریاچه 

هستند، تاثیر مستقیم داشته باشد.
جابه جایی 16 میلیون مسافر

تبریز- خبرنگار کیهان: مدیر کل ترانزیت و پایانه های مرزی گفت: ساالنه 
16 میلیون مسافر از 24 پایانه مرزی موجود در کشور جابه جا می شوند.

محمدجواد عطرچیان در حاش��یه بازدید از پایانه مرزی نوردوز در مرز 
ایران و ارمنستان افزود: از این تعداد مبادی فعال کشور ساالنه بیش از یک 
میلیون و 800 هزار دس��تگاه کامیون تردد می کند. وی اظهار کرد: در بین 
پایانه های مرزی کش��ور بیشترین مسافر از پایانه مرزی مهران بین ایران و 
عراق صورت گرفته است. عطرچیان خاطرنشان کرد: در امر جابه جایی کاال 
و ترانزیت پایانه های مرزی بازرگان و لطف آباد نسبت به سایر پایانه های کشور 

فعال بوده و بیشترین جابجایی کاال در آنها صورت گرفته است.
51 هزار کالس درس چند پایه

بیرجن��د- ایرنا: مع��اون آموزش ابتدایی وزیر آم��وزش و پرورش گفت: 
هم اکنون 51 هزار کالس درس چند پایه در کشور وجود دارد که 700 هزار 
دانش آموز در این کالس ها مشغول تحصیل هستند.  محمد دیمه افزود: با 
توجه به سختی کار معلمان در کالس های چند پایه، آموزش تخصصی این 
معلمان یکی از ضرورت های پیش رو اس��ت. وی با اشاره به اینکه هم اکنون 
هفت میلیون دانش آموز در مدارس ابتدایی کشور مشغول تحصیل هستند، 
گف��ت: از این تعداد یک میلیون و 300 دانش آم��وز در کالس اول ابتدایی 
هستند. دیمه در ادامه دانشگاه فرهنگیان را بهترین منبع و مرکز حرفه ای 
برای تامین نیروی متخصص در مدارس کشور ذکر کرد و گفت: با این حال 

این دانشگاه دچار مشکالت زیرساختی است که باید برطرف شود.

تبریز- خبرنگار کیهان:
س�فیر آلمان در ایران گفت: مناسبات تجاری آلمان 

و ایران با حل پرونده هسته ای ایران گسترش می یابد.
»ب��ارون فون اونگرن«، در جریان س��فر خ��ود به تبریز با 
اعالم این مطلب افزود: آلمان عالقه مند به حضور در بازارهای 
ایران اس��ت و سیاست های جدید تهران، این عالقه و اشتیاق 

را بیشتر کرده است.
وی در اتاق بازرگانی تبریز گفت: آلمان از حضور بازرگانان 
ایران��ی در حوزه های تجاری خود اس��تقبال و در صورتی که 
مش��کلی در صدور روادید به بازرگان��ان ایرانی بوجود آید، به 

صورت ویژه، سفارت آلمان به آن رسیدگی می کند.
»ف��ون اش��ترنبرگ« همچنین در دیدار ب��ا صادق نجفی، 
ش��هردار تبریز در »عمارت عقاب«، ب��ا ابراز نارضایتی از عدم 
حض��ور آلمان در پروژه عظیم مت��روی تبریز گفت: آلمان در 
بحث تحریم ایران، ضرر می کند اما با حل مس��ئله هسته ای، 

شرکت های آلمانی تمایل زیادی به حضور در ایران دارند.
وی با اشاره به اهمیت و جایگاه تبریز در نگاه آلمان اظهار 
داشت: تبریز در اولویت طرحهای آلمان برای افزایش مناسبات 
برلین با شهرهای بزرگ ایرانی قرار دارد و این شهر برای ما یک 

شهر بسیار مهم و محوری محسوب می شود.

سفیر آلمان در ایران:
روابط تجاری آلمان و ایران 

گسترش می یابد

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
گفت: رویکرد قوه قضائیه و رئیس این قوه، فعال سازی 
و سازماندهی نخبگان جامعه در هسته های پیشگیری 

از وقوع جرم در کشور است.
به گزارش ایرنا، حجت االس��الم والمس��لمین سیدعلیرضا 
صدرحسینی در نشست شورای پیشگیری از جرم چهارمحال 
و بختیاری افزود: با تش��کیل هس��ته های نخب��گان مردمی و 
کارگروه های آن، معضالت و جرایم استان ها و مناطق شناسایی 

و با کمک نخبگان برای کاهش آن برنامه ریزی می شود.
وی گفت: ایران تنها کشوری است که در قانون اساسی آن 
موضوع پیشگیری از وقوع جرایم مورد توجه قرار گرفته است.
صدرحس��ینی اظهار کرد: الیحه پیش��گیری از وقوع جرم 
به تصویب مجلس شورای اسالمی رسیده و اکنون در مجمع 

تشخیص مصلحت نظام مطرح و در دست بررسی است.
وی با تاکید بر تدوین برنامه برای پیش��گیری از جرایم در 
تمام ابعاد در کش��ور، تصریح کرد: پیش��گیری تنها محدود به 
پیش��گیری قبل از وقوع جرم نیس��ت و زمینه های مختلف را 

شامل می شود.
صدرحس��ینی افزود: هم اکنون ش��ورای پیشگیری در حد 

معاونت قضایی در استان ها فعال شده است.
وی گفت: اغلب استانداران و فرمانداران با این شورا همکاری 
می کنند و دولت همکاری خوبی با شورای پیشگیری از جرم 

دارد.
مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از وقوع ج��رم قوه قضائیه 
گفت: مردم در عرصه های مختلف پیشگیری فرهنگی، حقوقی 
و اجتماع��ی باید آموزش ببینند و ای��ن آموزش ها از خانواده 

شروع شود.
صدرحسینی اظهار کرد: باید از ظرفیت خانواده، آموزش و 
پرورش و رسانه های جمعی در فرهنگ سازی برای پیشگیری 

از وقوع جرایم در جامعه بیش از پیش استفاده شود.

معاون قوه قضائیه اعالم کرد
سازماندهی نخبگان 

در هسته های پیشگیری از جرم
کوتاه از ایران

*در ادامه اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگس��االن که خود را برای بازی های آسیایی 
آم��اده می کن��د، محمدرضا براری و جواد ن��ادری، وزنه برداران دس��ته 105 کیلوگرم 
رکوردگی��ری کردند و در پای��ان جواد نادری با 18 کیلوگ��رم اختالف در مجموع دو 
حرکت نس��بت به براری از اردوی تیم ملی خ��ط خورد. در حال حاضر در اردوی تیم 
ملی و در دسته 105 کیلوگرم نواب نصیر شالل به همراه محمدرضا براری حضور دارد.
*در رقابت های فینال C کاپ 2 جهانی قایقرانی آب های آرام که در جمهوری 
چک آغاز ش�ده اس�ت احمدرضا طالبیان در جایگاه چهارم گروه خود قرار 
گرفت. در فینال C کایاک 1000 متر مردان نمایندگانی از کشورهای فرانسه، 
بریتانیا،چک، روسیه، اسلواکی، فنالند و استونی حضور داشتند که طالبیان 
با زمان 3:50.584 چهارم ش�د و در مجموع در جایگاه 22 کاپ جهانی قرار 

گرفت.

خواندنی از ورزش 

اخبار کوتاه از فوتبال

اولین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال در اتریش
تیم ملی فوتبال ایران در مس��یر آماده س��ازی برای حضور در جام جهانی 
برزیل امروز از س��اعت 16:30 به وقت ته��ران در دیداری تدارکاتی به مصاف 
بالروس خواهد رفت. فوتبال ایران پیش از این، تجربه دو دیدار تدارکاتی مقابل 
بالروس را داش��ته که یکبار با نتیجه 2 بر یک شکس��ت خورده و یک بار هم 
تساوی 2 - 2 حاصل کار دو تیم بوده است. دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل 

بالروس چهل وششمین دیدار کشورمان مقابل تیمی از اروپای شرقی است.
ارائه گزارش »فساد در فوتبال« پس از جام  جهانی

محمدعل��ی پورمخت��ار نماینده م��ردم کبودرآهنگ در مجلس ش��ورای 
اسالمی و رئیس کمیس��یون اصل 90 درباره زمان ارائه گزارش پرونده »فساد 
در فوتب��ال«، گفت: ارائه گ��زارش به بعد از جام جهانی و بازگش��ت تیم ملی 
موکول شد. براساس این گزارش، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسالمی 
از سال گذشته و پس از اتفاقات بازی سپاهان و پرسپولیس با تشکیل پرونده 
»فساد در فوتبال«، پیگیر این موضوع شد. در این مدت اعضای این کمیسیون 
طی گفت وگوهایی جزئیات جلس��ات، پرونده و مباحث مرتبط با این پرونده را 
تشریح کردند. در همین راستا، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 
90 مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که نام برخی از چهره های سرشناس به 
عنوان مطلع و برخی نیز به عنوان متهم در پرونده »فس��اد در فوتبال« وجود 

دارد.
تعیین تکلیف سرمربی نفت در رور دوشنبه

حضور پرویز مظلومی در تیم نفت مس��جد س��لیمان به عنوان س��رمربی 
منتفی ش��د و ظاهرا دس��تمزد زیادی که این مربی از باشگاه نفت درخواست 
کرده یکی از دالیل اصلی منتفی ش��دن او در تیم نفت مسجدس��لیمان بوده 
است. به گزارش فارس، هیئت مدیره باشگاه نفت مسجد سلیمان روز دوشنبه 
)فردا( تش��کیل جلسه می دهد تا سرمربی فصل آینده این تیم را انتخاب کند.

گفته می شود مجتبی تقوی به احتمال فراوان سرمربی فصل آینده نفت مسجد 
سلیمان خواهد شد.

ادعای سرپرست فوالد در خصوص آینده فرکی
سرپرس��ت تیم فوتبال فوالد خوزس��تان گفت: کار تمدید قرارداد حسین 
فرکی تمام ش��ده است و او س��ال بعد در فوالد خوزستان می ماند. حسین ابن 
قاس��م در مورد وضعیت حسین فرکی و اینکه آیا این مربی سال بعد در فوالد 
خوزس��تان می ماند، عنوان کرد: کار حس��ین فرکی تمام شده است و او سال 
بع��د در فوالد خوزس��تان می مان��د. فرکی 30 یا 31 اردیبهش��ت پای خود را 
عم��ل می کند.وی در م��ورد اینکه فرکی اعالم کرده نی��از دارد چند روز برای 
تصمیم گیری نسبت به سال آینده فکر کند، خاطرنشان کرد: مدیر برنامه های 

حسین فرکی هستم و برای سال بعد قرارداد او را امضاء خواهم کرد.

حدیث دشت عشق

کاغ��ذ مخصوصی داخل س��اکش دیدم از او 
پرسیدم: این کاغذ چیس��ت؟ فرم وصیتنامه بود. 
هنوز آن را ننوشته بود. پرسیدم؛ چرا سفید است؟ 
گفت: هنوز نوبت من نش��ده. آخرین مرتبه که به 
مرخصی آمده بود رفتم س��راغ ساکش؛ دیدم زیر 
یکی از لباس هایش همان کاغذ چس��ب زده شده 
بود. او وصیتش را نوشته بود. لرزیدم و گفتم انگار 

وقتش فرا رسیده است!
»شهید ابراهیم اسحاقیان« متولد 1347 در 

خاطره ای از شهید ابراهیم اسحاقیان
حاال وقتش رسیده بود!

ش��هر درچه بود و هنگام شهادت فقط 18 س��ال داشت. او در جزیره ام الرصاص عراق 
در تاریخ 1365/10/4 به ش��هادت رسید. شهید ابراهیم اسحاقیان در گروهان کمیل، 
گردان موس��ی بن جعفر لشکر مقدس امام حسین)ع( خدمت می کرد. پیکر این شهید 
واالمقام دو س��ال بعد از ش��هادتش درست روز 1367/10/4 در گلزار شهدای امامزاده 

جزین درچه به خاک سپرده شد.

توافق اللوویچ و خادم برای حضور ایران در هیئت رئیسه فیال
نناد اللوویچ رئیس فدراسیون جهانی کشتی صبح دیروز به همراه رسول خادم با حضور در کمیته ملی المپیک 

با رئیس و دبیر کل کمیته دیدار و گفت وگو کردند.
در این جلس��ه نناد اللوویچ رئیس فدراسیون جهانی کشتی ضمن تشکر از نقطه نظرات رئیس کمیته ملی المپیک اظهار 
داش��ت: ما در فیال ش��اهد افزایش 10 برابری هزینه مبارزه با دوپینگ تا قبل از مس��ابقات هستیم تا در جریان رقابت ها شاهد 
دوپینگ نباش��یم. در بحث داوری نیاز به زمان داریم ولی در زمینه بهره مندی از پیش��نهادات فدراس��یونهای مختلف جهان با 

نظر شما موافقم. 
رئیس فدراسیون جهانی کشتی ضمن تایید صحبت های رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص زمان کم فاصله رقابت های 
جهانی و بازیهای آس��یایی خاطرنشان کرد: البته امسال نمی توانیم تغییراتی در زمان برگزاری رقابت های جهانی داشته باشیم 
اما با نظر ش��ما موافقم. تقویم برگزاری مس��ابقات کشتی بسیار پرترافیک است به همین دلیل ممکن است در آینده تغییراتی 
در برگزاری رقابت های جام جهانی و قهرمانی جهان داش��ته باش��یم. به هر حال برگزاری رقابت های تیمی و انفرادی ش��رایط 
خاص خود را داشته و ممکن است مسابقات جهانی و جام جهانی را در سال های مختلف و با فاصله برگزار کنیم که این طرح 

در دست بررسی است. 
وی در خصوص عدم حضور ایرانیان در کرسی های مهم جهانی ادامه داد: البته هستند ایرانیانی که عضو بخش های مختلف 
فیال هستند ولی در عدم کسب کرسی جهانی بخشی از آن به خود شما باز می گردد. مثال شما در دور گذشته دو نفر کاندیدا 
برای عضویت هیئت رئیسه معرفی کردید. اگر یک نفر باشد بیشتر می توان تمرکز داشت و در این باره صحبتهایی با آقای خادم 
رئیس فدراسیون شما داشته ایم. اللوویچ درخاتمه اظهار داشت: با آقای خادم به توافق رسیدیم تا فردی را برای حضور در هیئت 

رئیسه جهانی معرفی کنند و ما هم تمام تالشمان را در حمایت از نماینده شما به کار خواهیم بست.

نخستین شکست تیم ملی والیبال با کواچ
تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه تدارکاتی 

خود مقابل بلغارستان با نتیجه سه بر دو مغلوب شد.
تیم های ملی والیبال ایران و بلغارستان در نخستین دیدار 
تدارکاتی خود در سالن »پاالس آو کالچر اند اسپورتس« شهر 
وارنا به مصاف هم رفتند که در پایان تیم میزبان با حساب 3 بر 
2 به پیروزی رسید. این نخستین شکست تیم ملی با اسلوبودان 
کواچ بود. س��ت های اول و دوم این مس��ابقه ب��ا نتایج 25 بر 
23 و 25 بر 19 به س��ود بلغارستان رقم خورد اما ملی پوشان 
کشورمان در ست های سوم و چهارم با امتیازات مشابه 25 بر 
21 به پیروزی رسیدند تا کار به ست پنجم کشیده شود. ست 
پنجم نیز با نتیجه 15 بر 11 به سود بلغارستان به پایان رسید 
تا این تیم مسابقه را به سود خود رقم بزند.بازیکنان ایران این 

مس��ابقه را بسیار پر اش��تباه آغاز کردند. اشتباهات متعدد در 
دریافت توپ باعث ش��د بلغارس��تان امتیازات سرویس زیادی 
کسب کند و توپ به خوبی در اختیار پاسور تیم ملی کشورمان 
قرار نگیرد. سرمربی تیم ملی والیبال ایران بعد از باخت مقابل 
بلغارستان گفت:  در بازی مقابل بلغارستان اشتباهات زیادی در 
زدن سرویس داشتیم و بدون سرویس بازی کردیم.اسلوبودان 
کواچ اظهار داش��ت: بازی س��ختی بود چون بلغارس��تان تیم 
قدرتمندی اس��ت اما تیم ما هم خوب بازی نکرد و اشتباهات 
زیادی داش��تیم. در این مسابقه تمرکز نداشتیم و به این دلیل 
توپ های زیادی به خارج از زمین رفت.من قصد دارم بازیکنان 
را در دیداره��ای تدارکاتی جا به جا  کن��م تا به ترکیب اصلی 

مورد نظر خودم در لیگ جهانی برسم.

در حالی که گفته می شد زمان همکاری کادر فنی جدید تیم ملی کشتی فرنگی پس از رقابتهای جام جهانی به 
پایان خواهد رسید، مدیر فنی تیم های ملی از ادامه همکاری این مربیان در رویدادهای پیش رو خبر داد.

پس از کناره گیری محمد بنا و همکارانش از کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی، فدراسیون کشتی با توجه به شرایط حساس 
تیم ملی و میزبانی رقابتهای جام جهانی در تهران، ناصر نوربخش را به عنوان س��رمربی جدید معرفی کرد. نوربخش نیز با توجه 
به س��ابقه حضورش در عرصه ملی، این دعوت را پذیرفت و بالفاصله همکاری خود با س��عید شیرزاد و اسفندیاری فر را به عنوان 

مربیان تیم ملی آغاز کرد.
در هم��ان ابتدا گفته می ش��د که نوربخش و همکاران جدی��دش تنها تا بعد از رقابت های جام جهانی کش��تی فرنگی در این 
مسئولیت حضور دارند و بعد از جام جهانی ممکن است نفرات دیگری سکان دار هدایت تیم ملی شوند. اما مدیر فنی تیم های ملی 

کشتی فرنگی ایران نظر دیگری دارد و معتقد است کادر فنی فعلی همچنان در این سمت باقی خواهند ماند.
مدیر تیم های ملی کش��تی فرنگی پس از قهرمانی تیم ملی کش��تی فرنگی در رقابت های جام جهانی گفت: هیچ تمایلی برای 
پذیرش سرمربیگری تیم ملی ندارم و کادر فنی بدون هیچ تغییری تا رقابت های جهانی ازبکستان و بازیهای آسیایی اینچئون به 
کارش ادامه خواهد داد. حسن بابک افزود: البته ما تا زمان برگزاری رقابت های انتخابی که اواسط خرداد ماه برگزار می شود، هیچ 
اردویی نخواهیم داشت، اما نوربخش و همکارانش همچنان به عنوان اعضای کادر فنی باقی خواهند ماند. وی در خصوص تقویت 
کادر فنی فعلی نیز گفت: محدودیت زمان و همچنین حساسیت های پیش از جام جهانی اجازه بررسی وضعیت دیگر مربیان را به 
ما نمی داد، اما مربیان دیگری نیز هستند که به جمع کادر فنی فعلی اضافه می شوند. مطمئنا با اضافه شدن مربیان جدید، کادر 

فنی نیز تقویت شده و ما می توانیم با امید و اطمینان خاطر بیشتری به رویدادهای مهم آینده فکر کنیم.
بابک در پایان گفت: هر کجا که باشم و در هر پستی که ورود پیدا کنم، با تعاملی که با مربیان و رئیس فدراسیون دارم، قصدم 

کمک به تیم ملی و رسیدن این تیم به قهرمانی است لذا هر کمکی که فدراسیون از من بخواهد کوتاهی نخواهم کرد.

ابقا و تقویت کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی

تکرار اتفاق زشت
در سایه بی توجهی وزارت ورزش!

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی- 
در راس��تای انتشار اخبار از درون تشکیالت وزارت ورزش و جوانان، 
این بار نوبت به آن رس��ید که خبرهای جلسه مهم هیات مدیره باشگاه 
استقالل تهران به شکل خاص در اختیار یکی از خبرگزاری های رسمی 

قرار گیرد.
ماجرا از این قرار است که از زمان تشکیل جلسه هیات مدیره باشگاه 
استقالل برای معرفی مدیرعامل جدید، اخبار لحظه به لحظه این جلسه 
روی خروجی یک خبرگزاری خاص قرار می گرفت؛ همان خبرگزاری ای 
که پیش از نیز نشان داده بود ارتباطات خوبی با برخی از مدیران وزارت 

ورزش و جوانان دارد. 
ای��ن اتفاق اعتراض خبرنگارانی را به دنبال داش��ت که برای تهیه گزارش 
خود را به ساختمان وزارت ورزش رسانده بودند. شدت اعتراض  ها به اندازه ای 
بود که حتی امیررضا خادم هم به آن واکنش نشان داد و گفت: »من در جلسه 
بودم که دیدم مدیرعاملی افش��ارزاده به من پیامک ش��د. به آقایان حاضر در 
جلس��ه، این موضوع را گفتم. خبرنگاران حق دارند از موضوع ناراحت ش��وند، 

حاال می بینم این اتاق من چقدر شنود دارد!«
هر چند که احتماال خادم به زبان طنز اش��اره به وجود دستگاه شنود در 
دفتر خود کرده، اما پیش از این نیز انتشار فایل صوتی درگیری لفظی پروین 
و دایی در وزارت ورزش و جوانان حس��ابی خبرساز شده بود. آن اقدام زشت، 
اعتراض بسیاری از کارشناسان ورزشی و فرهنگی را به دنبال داشت تا جایی 
که آن ها مدعی شدند »اعتبار« و »اعتماد« وزارت ورزش زیر سؤال رفته است.

برخ��الف انتظ��ارات وزارت ورزش با عوامل انتش��ار دهنده آن فایل 
صوتی برخوردی نکرد تا حاال نوبت به ماجرای جلسه هیات مدیره باشگاه 

استقالل تهران برسد.
اگر چه ش��رایط نس��بت به قب��ل تغییری نکرده اما ب��ر خود واجب 
می دانیم مجددا یادآوری کنیم که مهمترین اولویت کاری وزارت ورزش، 
نه شفاف سازی است و نه بحث عدالت در ورزش، و نه واگذاری دو باشگاه 
ب��زرگ به بخش خصوصی و نه بحث اخالقی و رویکرد فرهنگی و... بلکه 

برخورد شدید و قاطعانه با مسببین چنین اتفاقاتی است. 
کس��انی که ب��دون توجه به نیات خیر و اهداف مه��م وزارت و وزیر، 
دنبال کار خودش��ان هستند و می خواهند مسیر حوادث و اتفاقات را به 
سمتی هدایت کنند که در ورزش علی رغم همه شعار ها آب از آب تکان 

نخورد و جایگاه و منافع ایشان تامین شود. 
وزارت ورزش برای پیش��برد اهداف و عملی کردن شعارهای خود به 
حمایت و همراهی جامعه ورزش نی��از دارد. برای این کار باید »اعتبار« 
خود را حفظ و صداقتش را ثابت کند. برخورد با مسببان این عمل زشت 
و کامال مغرضانه هم از اعتبار وزارتخانه دفاع می کند و هم صداقت آن را 
در آنچه می گوید و وعده می دهد، ثابت می کند... آنگاه حساب کار دست 
خیلی  ها می آید و راه برای ورود به مراحل بعدی و عملی کردن شعارهای 

ذکر شده، هموارتر می شود. 

وزی�ر ارتباط�ات و فن�اوری اطالعات به 
توس�عه ترانزیت ارتباطات از مسیر ایران و 
تبدیل ایران به قطب ارتباطی منطقه اشاره 
کرد و گفت: بزرگراه ارتباطی آسیا به اروپا که 
در کشور راه اندازی شد در همین راستاست.

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، محمود 
واعظی در آیین بهره برداری از اینترنت پرسرعت 
برای 4 هزار و 100 روستا در کشور که از طریق 

ویدئوکنفرانس در روس��تای گمبوعه خوزستان 
برگزار ش��د، اظهار کرد: در ح��ال حاضر ضریب 
دسترس��ی به پهنای باند در کش��ورهای توسعه 
یافته 80 درصد و کشورهای در حال توسعه 30 

درصد است.
وی با اشاره به جایگاه کشور در زمینه پهنای 
بان��د در منطقه خاورمیانه خاطرنش��ان کرد: در 
برنامه پنجم توس��عه مقرر شده جایگاه کشور در 

اس��تفاده از پهنای باند، رتبه دوم منطقه باشد و 
ای��ن در حالی اس��ت که اکنون رتب��ه 13 تا 15 

منطقه هستیم.
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات تصریح 
کرد: هدف برنامه پنجم توسعه ایجاد شبکه ملی 
اطالعات با دسترسی 60 درصد خانواده ها و 100 

درصد کسب و کارهاست.
وی افزود: براس��اس گزارش اتحادیه جهانی 

مخابرات، در آینده تعداد کاربران اینترنت جهان 
ب��ه ح��دود 3 میلیارد نفر می رس��د و 45 درصد 

خانواده ها از اینترنت استفاده خواهند کرد.
وی به برنامه این وزارتخانه برای افزایش پهنای 
باند در کشور اشاره کرد و ادامه داد: در نیمه دوم 
امسال با استفاده گسترده از نسل سوم و چهارم 
تلفن همراه تحول چش��م گیری در دسترسی به 

پهنای باند خواهد شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:

ایران به قطب ارتباطی منطقه تبدیل می شود

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیر عامل شرکت مخابرات استان همدان 
گفت: تماس با مسابقات شبکه های تلویزیونی 
ماه�واره ای، صدور قبوض میلیون�ی را در پی 

دارد.
قاسم نظری پویا در گفت وگو با خبرنگاران افزود: 
متاس��فانه ناآگاهی برخ��ی خانواده ها و تماس برای 
شرکت در مسابقات نامتعارف شبکه های ماهواره ای 
باعث بروز مشکل برای بعضی از شهروندان شده است.

وی ادام��ه داد: در همین راس��تا، تماس یکی از 

شهروندان همدانی با شبکه  ماهواره ای، صدور قبض 
200 میلیون ریالی را برای وی در پی داشته است.

وی یادآور ش��د: الزم است تا خانواده ها ارتباط 
تلفن��ی با خارج از کش��ور را کنت��رل کنند چرا که 
گاهی فرزندان بدون اطالع والدین چنین تماس هایی 

را برقرار می کنند و باعث ایجاد مشکل می شوند.
نظری پویا اعالم کرد: مش��ترکینی که خواهان 
قطع اینگونه ارتباطات هس��تند، با ارائه درخواست 
بستن صفر بین الملل به شرکت مخابرات، می توانند 

در این باره اقدام کنند.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان همدان:
تماس با شبکه های ماهواره ای صدور قبض میلیونی را به دنبال دارد

رئی�س واح�د بهره ب�رداری نفت نرگس�ی 
دشتستان بوشهر گفت: به دلیل تکمیل نشدن 
ایس�تگاه تقویت فشار گاز در دست احداث در 
این منطق�ه روزانه 13 میلیون فوت مکعب گاز 

همراه نفت در این واحد سوزانده می شود.
به گزارش ایرنا از بوشهر، علی می شانی دیروز در 
جریان بازدید فرماندار دشتستان از واحد بهره برداری 
نفت نرگسی افزود: سوزاندن این میزان گاز همراه نفت 
عالوه بر هدر رفت سرمایه ملی آلودگی هوای منطقه 

را نیز در پی دارد.

وی اضاف��ه کرد: با تکمی��ل و راه اندازی کارخانه 
تزریق گاز در دس��ت س��اخت در این واحد عالوه بر 
جلوگی��ری از آالیندگی ه��وا و هدر رفت منابع ملی 
می ت��وان با تزریق گاز به چاه های نفت منطقه تولید 

آنها را افزایش داد.
می ش��انی در پایان گفت: روزانه 15 هزار بش��که 
نفت در این واحد تولید می ش��ود واحد بهره برداری 
نفت نرگس��ی در 35 کیلومتری ش��هر برازجان قرار 
دارد. این واحد تولیدی در سال 1376 به بهر ه برداری 

رسیده است.

نخستین مرحله از اردوی تیم ملی بسکتبال از هفته آینده و با حضور 32 بسکتبالیست آغاز خواهد شد.
کادر فنی تیم ملی بس��کتبال ایران از 32 بسکتبالیست برای حضور در نخستین مرحله از اردوی تیم ملی بزرگساالن دعوت 
کرد که این بازیکنان باید از روز ش��نبه س��وم خرداد کارش��ان را در سالن بس��کتبال آزادی آغاز کنند.آرمان زنگنه، فرید اصالنی، 
س��جاد مشایخی، محمد اوجاقی، محمد حس��ن زاده، محمد جمشیدی، میثم میرزایی، حامد حسین زاده، اشکان خلیل نژاد، صالح 
فروتن، وحید دلیرزهان، رس��ول مظفری، حسین رحمتی، سورن دیربوغوسیان، فربد فرمان، امیر صدیقی، ارسالن کاظمی، بهنام 
یخچالی، عرفان نس��اج پور، محمدرضا عامل خبازان، مسعود سلیمانی، یونس الله زاده، جواد داوری، مهدی شیرچنگ، محمدرضا 
اکبری، محمد امجد، محمدرضا فالحت، محمد ترابی، روزبه ارغوان، آرن داودی، ساسون آبرامیان و رضا رنجبر  از دعوت شدگان 

به تیم ملی بسکتبال هستند.
همچنین بازیکنان زیر در مرحله بعدی اردو به تیم ملی دعوت خواهند شد چرا که طبق نظر کادر فنی این بازیکنان نیاز به 
اس��تراحت دارند.صمد نیکخواه بهرامی، س��عید داورپناه، حامد حدادی، اوشین ساهاکیان، اصغر کاردوست، مهدی کامرانی، حامد 

آفاق، حامد سهراب نژاد و سامان ویسی.

دعوت از 32 بازیکن به اردوی تیم ملی بسکتبال

در واحد بهره برداری نفت نرگسی دشتستان
روزانه 13 میلیون فوت مکعب گاز هدر می رود

تبریز - خبرنگار کیهان:
وزی�ر راه و شهرس�ازی از خری�د3 هزار 
کیلومتر ریل از کشورهای هند و ترکیه خبر 
داد و گفت: به دنبال تامین مالی برای راه آهن 
میانه - تبریز هس�تیم و در سفر به چین در 

این خصوص وارد مذاکره می شویم.
عباس آخوندی گفت: سفارش ریل ها حداقل 6 
یا هفت ماه طول می کشد و ما برای تامین ریل ها 
خریدهایم��ان را آغ��از کرده ایم و تاکنون اقدام به 
خرید 3 هزار کیلومتر ریل از کش��ورهای ترکیه و 

هند کرده ایم.
وی اضاف��ه کرد: تمام ریل ه��ای خط راه آهن 
کش��ور وارداتی اس��ت ولی این به معنی پیچیده 
بودن تکنولوژی این کار نیست بلکه ایجاد کارخانه 
ریل س��ازی پرهزینه بوده و باید برای تولیدات آن 
عالوه بر بازار داخلی به دنبال بازارهای خارجی بود.

وزیر راه و شهرس��ازی از آغاز س��اخت هزاران 
کیلومتر راه آهن در کشور خبر داد و در مورد آزادراه 
سهند - تبریز نیز گفت: این طرح در دست اجراست 

و امیدواریم سال آینده به بهره برداری برسد.
آخوندی به زیرس��ازی 30 کیلومتر از بزرگراه 
تبریز - اهر اشاره کرد و گفت: قیر این طرح مهم 
از سوی وزارت تامین خواهد شد تا بخش دیگری 
از این بزرگراه به بهره برداری برسد تا شاهد کاهش 

تلفات در این جاده باشیم.
وی اف��زود: عالوه بر این از س��ایر منابع مالی 
وزارت نی��ز به این طرح اعتب��اری تخصیص داده 

خواهد شد.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: امس��ال بیش��تر 
طرح ه��ای نیمه تم��ام و راکد مان��ده بخش راه و 

حمل ونقل به بهره برداری می رسد.
وی درباره طرح های راهس��ازی در شهرستان 

جلفا اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبار الزم 
طرح چهار بانده کردن مسیر ارتباطی جلفا - مرند 
که 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، شتاب گیرد تا 
بسیاری از مشکالت منطقه آزاد ارس و شهرستان 

جلفا برطرف شود.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود: عملیات اجرایی 
تونل های سه گانه محور جلفا - سیه رود که به علت 
محدود بودن اعتبارات راکد مانده با تزریق اعتبار 

الزم تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.
آخوندی خاطرنش��ان کرد: خط راه آهن جلفا 
- تبریز جوابگوی نیاز منطقه آزاد ارس نیس��ت و 
عملیات بهسازی و مناسب سازی این خطوط امسال 

اجرایی می شود.
وی از آغاز مذاکرات برای بازگش��ایی راه آهن 
ای��ران - جمهوری آذربایجان - ارمنس��تان بدون 

اشاره به جزئیات آن خبر داد.

وزیر راه و شهرسازی خبر داد
خرید3 هزار کیلومتر ریل از کشورهای هند و ترکیه

وزی�ر ورزش و جوان�ان گفت: تکمی�ل پروژه های 
نیمه تمام ورزش�ی در کش�ور، نیازمن�د یکصد هزار 

میلیارد ریال اعتبار است.
به گزارش ایرنا از رشت، »محمود گودرزی« در نشست 
با روس��ای ادارات و هیئت های ورزشی استان گیالن افزود: 
هم اکنون سه هزار و 320 پروژه نیمه تمام ورزشی در کشور 
وج��ود دارد ک��ه برای بهره برداری آنها، ح��دود یکصد هزار 

میلیارد ریال اعتبار نیاز داریم.
وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که اعتبارات عمرانی 
وزارت ورزش در سال، حدود یک هزار و 500 میلیارد ریال 
می باش��د. گودرزی همچنین به جذب نیرو توس��ط وزارت 
ورزش و جوان��ان اش��اره و اضافه کرد: ح��دود 70 درصد از 
نیروهای این وزارتخانه حداقل 27 سال سابقه کار دارند و ما 
تقاضای 50 نیروی کارشناس را داشته ایم و چنانچه این تعداد 
به تصویب برسد؛ سهم هر استان کمتر از دو کارشناس است.

وزیر ورزش و جوانان:
3320 پروژه نیمه تمام ورزشی 

در کشور وجود دارد

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش 
از اج�رای ط�رح تعال�ی مدیریت مدرس�ه برای 
نخستین بار در واحدهای آموزشی کشور خبر داد.
محمد دیمه ور در حاشیه افتتاح نمایشگاه استانی 
پروژه ه��ای علم��ی جش��نواره جابر بن حی��ان )ویژه 
دانش آم��وزان دوره ابتدای��ی( در گفت وگ��و با ایرنا در 
رش��ت افزود: ای��ن طرح از تیرماه امس��ال در مدارس 

کشور اجرا می شود.
وی توانمندسازی مدیریت مدرسه و ارتقا و بهبود 
ش��اخص های مدیریت آموزشگاهی را از اهداف اجرای 
این طرح عنوان و اظهار کرد: در اجرای این طرح 156 
شاخص مدرس��ه توانمند احصا شده است. وی افزود: 
در اجرای این طرح، مدیران مدارس آموزش های الزم 

را فرا می گیرند و از برنامه های مشاوره ای نیز بهره مند 
می شوند.

دیمه ور یادآور شد: در اجرای این طرح فعالیت های 
مدارس مورد ارزیابی ق��رار می گیرد و مدیران، برنامه 

راهبردی برای یک سال تحصیلی خواهند داشت.
وی با اش��اره به کمبود معلم در دوره ابتدایی بیان 
داشت: برای جبران این کمبود از معلمان حق التدریس، 
خدمات بازنشستگان آموزش و پرورش، سرباز معلم و 

معلمان مازاد سایر مقاطع بهره گرفته می شود.
دیمه ور اظهار داش��ت: جش��نواره جابر بن حیان 
ب��رای هفت میلیون دانش آموز دوره ابتدایی سراس��ر 
کش��ور در سطح مدرس��ه، منطقه، استانی و کشوری 

برگزار می شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد
اجرای طرح تعالی مدیریت مدرسه در واحدهای آموزشی كشور

شهرکرد- خبرنگار کیهان:
نماینده اداره کل پیش�گیری ستاد مبارزه با 
موادمخدر کشور از تدوین سند جامع پیشگیری 

از اعتیاد به موادمخدر خبر داد.
»کام��ران بهرامی« ک��ه در کارگاه ادغام خدمات 
اختالالت مص��رف موادمخدر در نظ��ام مراقبت های 
اولیه سالمت کشور در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

سخن می گفت افزود:
این سند شامل دو بخش باالدستی و برش استانی 
اس��ت که در بخش اس��تانی مسائل قومی، اجتماعی، 
فرهنگی و اقتصادی هر اس��تان در زمینه پیش��گیری 

از سوءمصرف مواد مخدر در نظر گرفته شده است.
وی کاه��ش ابت��ال ب��ه اعتیاد و توس��عه خدمات 

پیشگیری برای حداقل 40درصد جمعیت جامعه هدف 
را از اهداف تدوین این سند عنوان کرد.

بهرامی رصد و شناس��ایی معتادان، تشکیل بانک 
اطالعات��ی، ایج��اد منابع علمی و اج��رای برنامه های 
ساالنه را از عناوین سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد 
کش��ور دانست ادامه داد: این سند در حال بررسی در 
وزارت کشور اس��ت و به زودی برای اجرا به استان ها 

ابالغ می شود.
بهرامی با بیان اینکه تاکنون برنامه ای یکپارچه در 
سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای پیشگیری 
از اعتیاد انجام نشده است گفت: این سند برنامه جامعی 
است که اقدامات پیشگیرانه از اعتیاد را نظام مندتر از 

گذشته انجام می دهد.

نماینده ستاد مبارزه با مواد مخدر:
سند جامع پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در كشور تدوین شد


