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سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی اعالم کرد

انتظار قهرمانی در جام جهانی کشتی را نداشته باشید!
سرویس ورزشی-

س�رمربی تی�م مل�ی کش�تی فرنگ�ی درتازه تری�ن 
صحبت های�ش با بی�ان اینک�ه کار س�ختی در رقابت های 
جام جهانی در پی�ش رو داریم تاکید کرد: نباید از این تیم 

انتظار کسب عنوان قهرمانی داشت. 
همچنین درباره ترکیب نهایی تیم ملی کش��تی فرنگی ایران 
برای حضور در رقابت های جام جهانی، اظهار کرد: نفرات اصلی ما 
همچون سوریان، عبدولی و نوروزی حاضر نشدند برای تیم ملی در 
رقابت های جام جهانی به میدان بروند و ما آنها را در اختیار نداریم، 
اما به جای آنها از جوانان استفاده می کنیم تا ان شا اهلل حضور در 

این رقابت ها تجربه خوبی برای آنها باشد.
س��رمربی تیم ملی کش��تی فرنگی درباره میزان شانس ایران 
برای کس��ب عنوان قهرمانی در این رقابت ها، گفت: مردم نباید از 
تیم ملی فرنگی توقع قهرمانی داشته باشند، چرا که سه کشتی گیر 
اصل��ی تیم مل��ی در این رقابت ها حضور ندارن��د و ما مطمئنا کار 
بس��یار سختی پیش رو داریم. البته با این وجود ناراحت نیستیم و 
کشتی گیران زحمات زیادی کشیدند تا بتوانیم به موفقیت برسیم. 
امیدوارم با حمایت تماشاگران بتوانیم عملکرد خوبی از خود نشان 

دهیم.
وی در پاس��خ به این سوال که آیا در قبال سوریان، نوروزی و 
عبدول��ی به جهت عدم حضور در رقابت های جام جهانی، تنبیهی 
صورت خواهد گرفت یا خیر؟ گفت: فعال تمرکز ما بر روی تمرین و 

حضور موفق در این رقابت ها است. اینکه بخواهیم در خصوص آنها 
تصمیم گیری کنیم به پس از رقابت های جام جهانی باز می گردد.
پازاج درباره عدم حضور کش��تی گیران اردوی تیم ملی نظیر 
محمد فقیری و هادی علیزاده در رقابت های جام تختی نیز، خاطر 

نش��ان کرد: متاسفانه خیلی از کش��تی گیران ادعاهایی دارند، اما 
موقع عمل که می رس��د جا خالی می کنند. فقیری چند وقت در 
اردوی تیم ملی حاضر بود و باید در جام تختی کشتی می گرفت. 
او حتی تا آخرین روز اردو نیز حضور داشت و از من اجازه گرفت 
ک��ه به مرخصی ب��رود و مجددا به اردو برگردد، اما متاس��فانه باز 

پرداخت یارانه درمان به مردم خوزستان
اهواز- واحد مرکزی خبر: اس��تاندار خوزستان گفت: به علت بروز 

ریزگردها، یارانه درمان به مردم استان پرداخت می شود.
عبدالحسین مقتدایی با بیان اینکه برای مقابله با ریزگردها طرح های 
کوتاه مدت و بلند مدت اجرا می ش��ود افزود: یکی از فوریت ها تامین 
کپسول اکسیژن است، همچنین طرح هایی در خصوص اطالع رسانی، 
آم��وزش همگانی، امداد رس��انی و ارائه تجهیزات در خوزس��تان اجرا 
می شود. وی گفت: رهاسازی آب از سدهای باالدست از دیگر اقدامات 
استانداری خوزستان برای مقابله با انتشار ریزگردها در شرایط فعلی 

است.
اختصاص اعتبار به نرخ باروری

شهرکرد- ایرنا: معاون فنی دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اختصاص چهار هزار میلیارد 

ریال اعتبار برای افزایش نرخ باروری در کشور خبر داد.
»محمد اسالمی« افزود: امسال 6 هزار میلیارد ریال اعتبار به بخش 
بهداش��ت و درمان کشور اختصاص یافت که 4 هزار میلیارد ریال آن 
برای درمان ناباروری، زیرپوش��ش بیمه قرار دادن داروهای ناباروران، 
افزایی  کاهش هزینه های آنان و در راستای اجرای سیاست های جمعیت 

تخصیص یافته است.
وی درباره دیگر اقدامات وزارت بهداشت برای افزایش نرخ باروری 
در کشور اظهار داشت: این وزارتخانه برای تدوین برنامه ششم توسعه 
کشور، سیاست های  افزایش جمعیت را بصورت پیشنهاد به سازمان های 
کالن برنامه ریزی کشور ارائه کرده که اغلب آنها پذیرفته شده است.

اس��المی ادام��ه داد: در ص��ورت تصویب این قان��ون، برنامه های 
پیش��نهادی وزارت بهداشت در دس��تور کار دستگاه های مرتبط قرار 

می گیرد.
الصاق لوگوی استاندارد کیفیت بر روی کاالها

کیش- ایرنا: معاون اقتصادی و س��رمایه گذاری منطقه آزاد کیش 
اعالم کرد: از اوایل س��ال 94 لوگوی استاندارد کیفیت بر روی کاالها 
در کیش الصاق می شود و اولویت نخست، کاالهای بهداشتی، آرایشی، 

خوراکی و مکمل های غذایی خواهد بود.
عل��ی جیرفتی اف��زود: در مرحله بعد این لوگو بر روی پوش��اک، 
منس��وجات، کیف و کفش و در مرحله آخ��ر بر روی تمامی کاالها و 

خدمات ارائه شده در جزیره کیش الصاق خواهد شد.
وی درب��اره ای��ن که لوگوی مزبور دارای اعتبار بین المللی اس��ت 
و ی��ا تنه��ا در داخل کش��ور اعتبار دارد گفت: اعتب��ار آن در گام اول 
داخلی است اما درصدد هستیم استانداردهای تدوین شده را به تایید 
مراجع بین المللی برسانیم و لوگوی کیفیت کیش را به عنوان لوگویی 

بین المللی ثبت کنیم.
وام بالعوض به بافت فرسوده

بندرعباس- واحد مرکزی خبر: معاون بازسازی و بازتوانی سازمان 
مدیریت بحران کش��ور گفت: پرداخت وام بالعوض 5 میلیون تومانی 
واحدهای مسکونی بافت فرسوده برای تصویب به هیئت دولت فرستاده 
شد. لطیفی افزود: در صورت تصویب، میزان این وام قابل افزایش است 

و کمک زیادی به نوسازی این واحدها دارد.
وی گفت: اکنون در 70 هزار هکتار از بافت فرس��وده کش��ور، 10 
میلی��ون نف��ر زندگی می کنند که با تخریب و نوس��ازی این واحدها، 
می توان از تلفات حوادث غیرمترقبه جلوگیری کرد. معاون بازس��ازی 
و بازتوانی س��ازمان مدیریت بحران کش��ور گفت: تخریب و نوسازی 
واحدهای مس��کونی بافت فرسوده برای کاهش حوادث غیرمترقبه از 

اولویت های این سازمان است.
تعطیلی مدارس پیش دبستانی

اردبیل- باش��گاه خبرن��گاران: روابط عمومی آم��وزش و پرورش 
اس��تان اردبیل با اشاره به سرما و برودت هوا اعالم کرد: تمام مدارس 
پیش دبستانی شهر اردبیل در نوبت صبح یکشنبه »دیروز« تعطیل بود. 

بر اساس این اطالعیه مدارس سایر شهرهای استان دایر بود.

کوتاه از ایران

نگشت. هر چند که او از ناحیه دست نیز دچار آسیب دیدگی  بود و 
این موضوع را نیز به اطالع کمیته  پزشکی رسانده بود، اما در این 

خصوص کمیته  پزشکی باید نظر بدهد.
سرمربی تیم ملی کش��تی فرنگی افزود: هادی علیزاده نیز از 
ناحیه کتف دچار آس��یب دیدگی  بود، اما با این وجود باید در جام 

تختی به روی تشک می رفت!
خب��ر دیگر از مس��ابقات جام جهانی کش��تی فرنگی تهران 
اینکه مدرسان داوری مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی تهران 
مش��خص شدند. روز گذشته سایت فدراسیون کشتی اعالم کرد: 
همزمان با این رقابت ها کیلینی��ک تایپ 4 داوری )ارتقاء داوران 
درجه یک( برگزار خواهد شد که داوور پتانژک از کشور کرواسی 
و پرتی وهویالینن از کشور فنالند بعنوان مدرس داوری اتحادیه 
جهانی کش��تی در این رقابت ها حضور خواهند داشت. همچنین 
زنو زنوف عضو اتحادیه جهانی کشتی و رئیس شورای کشتی اروپا 
در رقابت های جام جهانی کش��تی فرنگ��ی 2015 حضور خواهد 

داشت. 
همچنی��ن ایک جونگ کی��م نماینده اتحادی��ه جهانی ایک 
جونگ کیم نماینده کره ای اتحادیه جهانی کش��تی در رقابت های 

جام جهانی کشتی فرنگی سال 2015 است.
الزم ب��ه یادآوری اس��ت که رقابت های جام جهانی کش��تی 
فرنگ��ی تهران با حض��ور 8 تیم برتر س��ال 2014 جهان روزهای 
30 بهمن و اول اس��فندماه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران 

برگزار خواهد شد.

حدیث دشت عشق

از نوشته شهید »محمدرضا حقیقی«
 در سختی ها از حركت نایستید

قهرمان دوچرخه س�واری آس�یا می گوید،  مدال طالیی که در تایلند گرفت ش�یرین ترین  مدالی اس�ت که 
تاکنون گرفته و مطمئن است که از لحاظ آزمایش دوپینگ نیز مشکلی پیش نمی آید.

حسین عسگری درباره کسب دو مدال طالی قهرمانی آسیا و کسب سهمیه المپیک در بخش جاده، اظهار کرد: از آنجا 
که میزبان اطالع داشت تخصص رکابزنان ایرانی جاده های سرباالرو است، مسیر را به گونه ای طراحی کرده بود که تخصص 
کشورهای ژاپن، کره و تایلند بود. حتی هشت کیلومتر از مسیر مسابقه نیز در داخل شهر بود و تایلند می خواست حداکثر 
استفاده را از شرایط میزبانی ببرد، چون این بهترین فرصت برای کسب سهمیه المپیک بود، اما روز مسابقه من، گودرزی و 
رجبلو بهترین آمادگی را داشتیم و در دور آخر من توانستم با فاصله بسیار زیاد از نفر دوم به مدال طال برسم. فکر می کنم 
توانستم شیرین ترین مدال خود را در مسابقات قهرمانی آسیا بگیرم. عسگری در پاسخ به این پرسش که آیا شایعاتی مبنی بر 
مثبت شدن تست دوپینگش شنیده است، تصریح کرد: از این صحبت ها زیاد می شود. مطمئن باشید مشکلی پیش نخواهد 
آمد و خیالتان از این بابت راحت باشد. بعد از قهرمانی من، مربی قزاقستان با خنده به من گفت که شرایط خیلی خوبی دارم 
و من هم در پاسخ به او گفتم که اگر یک هزارم علم و تکنولوژی که بر روی ورزشکاران قزاقستان پیاده می کنید بر روی من 

پیاده می کردید 10 بار قهرمان توردوفرانس می شدم که او نیز دیگر هیچ پاسخی نداد.
وی در پاس��خ به این پرس��ش که پیش از این گفته بود در پایان سال 2015 از ورزش قهرمانی خداحافظی می کند، آیا 
همچن��ان بر روی حرف خود تاکید دارد؟ تصریح کرد: خیر! ان ش��اءاهلل بعد از المپی��ک برزیل این کار را انجام خواهم داد و 
می خواهم عملکرد خوبی در این المپیک داشته باشم. من فکر می کنم هیچ چیز غیرممکن نیست و بر خالف اینکه خیلی ها 
می گویند نتیجه گیری در بخش جاده بازی های المپیک غیرممکن است، ما می توانیم جزو پنج ورزشکار برتر المپیک باشیم 
و حتی به مدال هم برسیم. من تالشم را برای داشتن بهترین نتیجه  خواهم کرد و مراسم خداحافظی بماند بعد از المپیک 

برزیل.

عسگری پس از کسب 2 مدال طالی آسیا به شایعات پاسخ داد
دوپینگی نیستم، خداحافظی هم بماند برای بعد از المپیک

عزیزان و هموطنان، در برابر مسائل پایدار باشید. 
از مش��کالت و سختی ها ناراحت و دلسرد نباشید. اگر 
خدای نک��رده چنین حالتی برایتان پیش آمد و دچار 
یأس ش��دید مروری به تاریخ انق��الب از آغاز تاکنون 

بیاندازید...
ببینید ک��ه این انقالب چگونه پیش رفت. چگونه 
مصائب و س��ختی ها آسان شد. تا چه رسد به حاال که 

این شجره طیبه، درختی تنومند شده و به خواست خدا پابرجا تر خواهد شد.
پس در سختی ها از حرکت نایستید که: »ان مع العسر یسرا«. مسلمانان! در 
زندگی از ذکر خدا و یاد خدا غافل نشوید. اکثر ناراحتی های عصبی و سختی های 
زندگی به خاطر دوری از خداس��ت. این کالم حق را آویزه گوش خود کنید: »هر 
کس از یاد من غافل ش��ود و س��رپیچی کند به درستی که در زندگی به سختی 

می افتد«. )طه آیه 124( 
با مس��ائل فان��ی و زودگذر دنیا همدیگر را آزار ندهی��د. دنیا را برای اهل آن 
که همانا غافالن هستند واگذارید. در برابر مشکالت صبر داشته باشید. توسل را 
فرام��وش نکنید. هموطنان! اطاعت از والیت فقیه را فراموش نکنید، از ولی فقیه 

عقب نمانید که هالک می شوید و جلوتر نروید که گمراه خواهید شد....

مع�اون توس�عه روس�تایی و مناط�ق محروم مع�اون اول 
رئیس جمهور گفت: 34 هزار آبادی به دلیل مهاجرت روستاییان 

خالی از سکنه شده است.
به گزارش فارس، س��یدابوالفضل رضوی دیروز در نشس��تی که با 
هدف ایجاد اش��تغال و توسعه روستایی و مناطق محروم در کرمانشاه 
برگزار شد، با بیان اینکه یک و 52 صدم درصد از این تعداد متعلق به 
اس��تان کرمانشاه است، گفت: اگر هر روستا بالغ بر 300 هکتار باشد، 
مساحتی به این وسعت عظیم در کشور فاقد بهره برداری مانده است.

وی گفت: این جمعیت به حواشی شهرهای بزرگ مهاجرت کرده 
و موجب تبعات زیادی در جامعه خواهند شد.

وی بیان داشت: با بررسی وضعیت خط فقر در کشور می بینیم که 
از 31 استان کشور هزینه های روستائیان 22 استان کشور از درآمدهای 

آنها بیشتر است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور 
افزود: متوسط حاشیه نشینان در شهرهای بزرگ کشور بر طبق مرکز 

آمار ایران 11 درصد است.
رضوی ناعدالتی اقتصادی و بی توجهی به روستاها را مهمترین دالیل 
ایجاد حاشیه نشینی عنوان کرد و گفت: مبارزه با حاشیه نشینی و تبعات 
آن به جایی نمی رسد، مگر آنکه به علت العلل ایجاد مهاجرت توجه شود.

رضوی به برنامه های روان سازی و تسهیل گری ایجاد اشتغال برای 
روستا ها اشاره کرد و گفت: ساکنان روستاهای مرزی می توانند تا پنج 

برابر آورده خود از تسهیالت بدون کارمزد استفاده کنند.
وی ش��ناخت پتانسیل های روس��تا یا بخش را منوط به شناسایی 
نخبگان و سرمایه های انسانی، متمکن و دارای توان مالی و معتمدان 

و ذی نفوذان روستاها برای توسعه این مناطق دانست.

تبریز- خبرنگار کیهان: 
رئی�س کل گمرک کش�ور گف�ت: اجرای ط�رح گمرکات 
تخصصی یک رویکرد اش�تباه اس�ت و بای�د تولیدکنندگان 
داخلی بتوانند کاالی خود را از تمام گمرکات کشور صادر کنند.

مسعود کرباسیان در آیین بهره برداری از کارگو )پایانه بار هوایی( 
ف��رودگاه ش��هید مدنی تبریز اف��زود: در این عرص��ه، این گمرکات 
هس��تند که باید براساس نیازهای داخلی تجهیز و آماده همکاری با 

تولیدکنندگان داخلی شوند.
وی گف��ت: این رویکرد موجب می ش��ود تولیدکنندگان داخلی 
دیگر مجبور نش��وند کاالهای خود را برای امر صادرات ابتدا به یک 
نقطه خاص از کش��ور ترانزیت کنند چرا که این امر موجب افزایش 

هزینه های صادراتی و اتالف وقت می شود.
رئیس کل گمرک کش��ور با بیان اینکه نباید کاالها در گمرکات 
کشور معطل بماند، تاکید کرد: برای تحقق این هدف می توان ارزیابی 

کاالهای وارداتی را در محل تولیدی ها انجام داد.
وی گفت: تجار و تولیدکنندگان نباید گمرک را مانعی در مقابل 

فعالیت های خود احساس کنند.
وی بهترین بازارهای صادراتی ایران را روس��یه، عراق، پاکستان، 
افغانس��تان و ترکی��ه ارزیابی کرد و افزود: تعامل بین دس��تگاه های 
داخلی می تواند س��هم ایران در بازار کش��ورهای یاد شده را به نحو 

قابل قبولی افزایش دهد.
کرباس��یان اضافه کرد: روس��یه به بازار میوه و تره بار ایران چشم 
دوخته است و ساماندهی فرایندهای صادراتی می تواند به بهبود جایگاه 

صادراتی ایران به این کشور کمک شایانی کند.
رئیس کل گمرکات کش��ور در مراسم افتتاح واحد مانیتورینگ 
و دوربین های مدار بس��ته گمرک سهالن تبریز گفت، صدور مجوز 
نهاده��ای متولی در امر صادرات و واردات باید الکترونیکی ش��ود و 
اجرای این طرح موجب حذف اس��ناد کاغذی ش��ده و به شتاب در 

امور کمک می کند.

34 هزار روستای کشور 
خالی از سکنه شده است

کرباسیان:
اجرای طرح گمرکات تخصصی اشتباه است

گفت و گو

ارزش��مندترین بسکتبالیس��ت آس��یا با اعالم این خبر که از مهرام و پتروشیمی 
پیشنهاد دارد گفت: با آمادگی کامل با تیم ملی راهی جام ملت ها می شوم و بعد از این 
رقابت ها از تیم ملی خداحافظی می کنم. حامد حدادی در گفت وگویی از عملکردش 
در چین، برنامه هایش برای آینده، حضورش در بسکتبال ایران و جام ملت های سال 

آینده صحبت کرد که چکیده ای از آن در ادامه می آید:
*به همراه تیم ش��ینگ دائو به جمع چهار تیم نخس��ت رسیدیم. خب تعطیالت سال 
جدید چینی ها بود و نزدیک به 8 روز فرصت داشتم و تصمیم گرفتم به ایران بیایم تا 

خانواده ام را ببینم و استراحتی داشته باشم.
* فصل گذشته تنها 60 درصد حامد حدادی دیده شد چون مصدوم بودم اما در این 
فصل تصمیم جدی داش��تم تا تمرین کنم و به آمادگی خوبی برسم. بعد از باخت در 
بازی های آسیایی خیلی جدی تمرین کردم تا آماده شوم. 11 کیلوگرم وزن کم کردم 

و آقای تشکری کیا بدنساز خودم را نیز کنارم داشتم تا به خوبی تمرین کنم.
* صحبت ه��ای زیادی برای حض��ورم در لیگ برتر ایران از جمل��ه تیم های مهرام و 
پتروشیمی شده که گفته ام تا پایان لیگ چین به من فرصت بدهند تا تمرکزم بر روی 

این لیگ باشد. بعد از پایان لیگ چین به طور جدی وارد مذاکره می شویم.
*طبیعتا دوس��ت دارم در شهر خودم بازی کنم. پارسال هم دوست داشتم این اتفاق 
بیفتد اما یک سری اتفاق ها افتاد که نشد. تماشاگران هم از دست من ناراحت شدند. 
امسال هم مهرام به من پیشنهاد داده است. آقای گنجی و آقای صمدزاده از دوستان 
خوب من هس��تند و من به آنها گفته ام ابتدا با پتروش��یمی مذاکره می کنم و اگر به 

توافق نرسیدم با مهرام مذاکره خواهم کرد.
*من امس��ال س��عی کرده ام به خوبی تمرین کنم و آماده باش��م. سعی می کنم این 
آمادگی را نیز حفظ کنم تا با کمک بچه ها بتوانیم به قهرمانی آسیا برسیم و سهمیه 

المپیک کسب کنم. بعد از جام ملت ها نیز از تیم ملی خداحافظی می کنم.
*مس��ئوالن باید توجه داشته باشند که س��ال مهمی پیش رو داریم و اکثر کشورها 
مربی��ان تیم ملی خ��ود را انتخاب کرده اند و برنامه های ویژه ای دارند. همه کش��ورها 
لیگ شان را زودتر تمام کرده اند تا تیم ملی فعال شود. امسال لیگ چین قانونی داشته 
ک��ه در کوارت��ر چهارم تنها یک بازیکن خارجی می تواند ب��ازی کند اما ما لیگ ملی 

برگزار کرده ایم و بعد از آن هم لیگ حرفه ای بازیکنان را خسته  کرده ایم.

هدفم قهرمانی در آسیا و کسب سهمیه المپیک است
حدادی: از تیم ملی بسکتبال 

خداحافظی می كنم

نکته  ورزشی

نسخه تازه ای كه برای پرسپولیس 
پیچیده شده است!

سرویس ورزشی-
باش��گاه پرس��پولیس به عنوان یکی از بزرگترین باش��گاه های ورزشی ایران 
کماکان درگیر حواش��ی بسیار است، حاش��یه هایی که البته این بار جنس آن با 
موارد قبلی کمی متفاوت اس��ت. اگر تا دیروز صحبت از ضعف های فنی این تیم 
ب��زرگ و لزوم تغییرات در کادر فنی بود، حاال از تغییر کلی مدیریت س��خن به 

میان می آید.
چندی قبل بود که مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس بازداشت و سپس روانه 
زندان گردید. این اتفاق عجیب منجر به آن ش��د که هیئت مدیره این باش��گاه 
دست به کار شود و با انتخاب سرپرست برای باشگاه، حداقل امورات جاری تیم 

فوتبال رتق و فتق شود.
در این میان باشگاه پرسپولیس با بحران نتیجه گیری هم مواجه شد که اوج 
آن ثبت پنج شکست متوالی در لیگ و جام حذفی بود. اما سرانجام نوار ناکامی 
سرخپوش��ان در بازی با پدیده قطع ش��د و این تیم به یک پیروزی در لیگ برتر 
رسید. همین پیروزی و البته نمایش نسبتا مقبول، سبب شد که هواداران باشگاه 
برای ادامه لیگ و بازی های لیگ قهرمانان آسیا که از هفته آینده آغاز می شود، 

کمی امیدوار شوند.
اما درست در همین شرایط به یکباره خبرهای عجیبی از ساختمان معروف 
خیابان سئول مخابره شد، خبرهایی با این مضمون که وزارت ورزش و جوانان در 

نظر دارد بار دیگر پرسپولیس را دستخوش تغییرات مدیریتی کند.
گویا اصل ماجرا به این شکل است که برخی مدیران وزارت ورزش و جوانان 
در نظر دارند تغییراتی در راس یکی از ادارات کل ش��ناخته ش��ده این وزارتخانه 
ایج��اد کنند و مدیرش را که اتفاقا وزیر ورزش نیز از عملکرد او رضایت چندانی 

ندارد، برکنار کنند.
 البته از آنجا که سنبه این مدیر پرزور است و برای آنکه هزینه برکناری اش 

هم به حداقل برسد، مدیریت باشگاه پرسپولیس به وی پیشنهاد شده است!
به عبارت س��اده تر قرار است باشگاه بزرگی چون پرسپولیس بازیچه شود تا 

تغییرات مورد نظر وزارت ورزش و جوانان در یکی از ادارات کل انجام پذیرد! 
جال��ب اینکه تمام این فع��ل و انفعاالت در حالی بوده که پرس��پولیس در 
آینده ای نزدیک - حداکثر تا پایان فصل جاری رقابت های لیگ برتر - به بخش 

خصوصی واگذار می شود.  
حاال با این وضعیت پرسش��ی که برای هواداران میلیونی پرس��پولیس مطرح 
شده این است که چرا باید چنین نسخه ای برای این باشگاه مردمی پیچیده شود؟!

در پایان باید به این نکته مهم اش��اره داشت که بیان مطالب فوق به معنای 
تایید عملکرد تیم مدیریتی که هم اکنون هدایت باش��گاه پرسپولیس را برعهده 
دارد، نیست. قطعا انتقاداتی نیز به عملکرد سرپرست کنونی پرسپویس وارد است 
ول��ی تردیدی وجود ندارد که درد اصلی سرخپوش��ان در مقطع کنونی، »ضعف 

مدیریت« نیست!

*کیومرث هاش��می از معرفی رئیس آکادمی ملی المپیک تا پایان فروردین خبر داد و گفت: ما گزینه ها را بررس��ی کرده ایم و تا پایان 
اسفند و یا فروردین رئیس جدید را معرفی می کنیم. شاهرخ شهنازی هم اکنون همزمان با دبیر کلی کمیته ملی المپیک ریاست آکادمی 

را نیز برعهده دارد. بعد از انتخاب شهنازی به عنوان دبیر کل قرار شد اعضای هیئت اجرایی رئیس جدید آکادمی را معرفی کنند.
*بنا بر اعالم دفتر مجامع فدراس�یون های ورزش�ی برای حضور در انتخابات فدراسیون ووشو  16  نفر نامزد شده بودند 
که صالحیت هر 16 نفر از س�وی وزارت ورزش تائید ش�د و قرار اس�ت روز 13 اسفندماه برگزار شود تا رئیس جدید این 
فدراسیون انتخاب شود. مهدی علی نژاد ریاست فدراسیون ووشو را برعهده دارد و مدت ریاست وی در این فدراسیون 

روز 10 بهمن ماه به پایان رسید.

فدراس�یون والیب�ال لهس�تان از تیم ملی ای�ران برای خواندنی از ورزش ایران
حضور در جام واگنر دعوت کرد.

مس��ابقات والیبال جام واگنر هر ساله با حضور سه قدرت برتر 
والیبال جهان و به میزبانی لهستان برگزار می شود. تیم ملی والیبال 
ایران در س��ال 2011 نیز با هدایت خولیو والسکو در این رقابت ها 
شرکت کرد که با تیم های لهستان، روسیه و آرژانتین مسابقه داد.

ج��ام واگنر در س��ال 2015 نیز در روزه��ای31 مرداد تا دوم 
ش��هریورماه 94 پیگیری خواهد ش��د و تیم ملی والیبال ایران نیز 
به این تورنمنت چهار جانبه دعوت ش��ده است.سرپرست تیم ملی 

والیبال ایران با اشاره به نهایی شدن حضور ایران در این تورنمنت 
گفت: با توجه به اینکه تیم ملی والیبال امس��ال جام جهانی ژاپن 
را پیش رو دارد، حضور در این مسابقات می تواند برای آماده سازی 
تیم ایران بس��یار مفید باش��د. خوش خبر تصریح کرد: اسلوبودان 
کواچ نیز با حضور تیم ملی والیبال ایران در این تورنمنت موافقت 
کرده اس��ت و کارهای اجرایی الزم برای حضور ملی پوش��ان انجام 

خواهد شد.
ج��ام جهانی والیبال م��ردان نیز از 16 تا 30 ش��هریورماه به 

میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

دعوت ازتیم ملی والیبال ایران به تورنمنت لهستان

آغاز لیگ حرفه ای بسکتبال با حضور بازیکنان خارجی
لی�گ حرفه ای بس�کتبال ایران با حض�ور 9 تیم از 

امروز با حضور بازیکنان خارجی آغاز می شود.
با به پایان رس��یدن لیگ ملی بس��کتبال ای��ران و تجلیل 
از برترین ه��ای این لیگ که جوانان بسکتبالیس��ت بودند لیگ 
حرفه ای بس��کتبال از امروز با حضور 9 تیم آغاز می شود و حاال 
ای��ن 9 تیم می توانن��د در ترکیب خ��ود 2 بازیکن خارجی هم 
داشته باش��ند. مهرام، پتروشیمی،  دانش��گاه آزاد، هفت الماس 
قزوی��ن، نفت آب��ادان ، پمینا اصفهان،  ش��هرداری گرگان، ثامن 
مشهد و صنایع ماهشهر 9 تیم حاضر در لیگ حرفه ای بسکتبال 
هس��تند که به مصاف هم خواهند رفت. در هفته نخس��ت این 
لی��گ مهرام قهرمان لیگ ملی در مش��هد ب��ه مصاف ثامن این 
شهر می رود که در رده هشتم ایستاد. مهرامی ها که هنوز برای 
جذب بازیکن خارجی دس��ت به کار نشده اند و به احتمال زیاد 
تصمیم دارند فعال با ترکیبی ایرانی بازی کنند اما در مقابل ثامن 
یک بازیکن پس��ت پنج از لیتوانی جذب کرده تا نقطه ضعفش 

در ای��ن پس��ت را از بین ببرد و حاال باید ببین��د برابر یکی از 
مدعیان لیگ حرفه ای چه کاری از پیش می برد. پتروش��یمی 
نایب قهرمان لیگ ملی در نخستین بازی خود میزبان صنایع 
ماهشهر است. پتروشیمی پس از اینکه نتوانست قهرمان لیگ 
ملی ش��ود در نخس��تین اقدام مهران حاتمی سرمربی خود را 
برکن��ار و بوبان میت��ف را جایگزین او ک��رد. این تیم در لیگ 
حرفه ای عرفان نس��اج پور را در پست یک خواهد داشت و باید 
دید برای جذب بازیکن خارج��ی چه برنامه ای دارد. در طرف 
مقابل صنایع ماهشهر که قعرنشین لیگ ملی شده در شرایطی 
در دربی ماهش��هر به میدان می رود که گفته شده دو بازیکن 
خارجی جذب کرده اند اما هنوز به طور رس��می این موضوع از 
طرف مسئوالن تیم تایید نشده است. برنامه کامل رقابت های 
هفته نخست به این شرح  است:* ثامن مشهد – مهرام تهران 
* پتروشیمی – صنایع ماهش��هر * پمینا اصفهان – پاالیش 

نفت آبادان * دانشگاه آزاد – شهرداری گرگان 

پنجمین دوره رقابت های تکواندوی جام باشگاه های آسیا شب گذشته با قهرمانی تیم شهرداری ورامین و دومی 
تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید.

این رقابتها با حضور سه تیم ایرانی و دو تیم از عراق و دو تیم از افغانستان به مدت دو روز در خانه تکواندو برگزار شد که در 
دیدار فینال تیم شهرداری ورامین با نتیجه 4 بر یک دانشگاه آزاد را برد و قهرمان شد. دانشگاه آزاد که در دوره قبل قهرمان شده 
بود، نتوانس��ت قهرمانی اش را تکرار کند. همچنین در مس��ابقه رده بندی بین تیم های البصره عراق با سرمربیگری بهزاد خداداد 

قهرمان سابق تیم ملی تکواندو و مقاومت ایران، تیم مقاومت با برتری سه بر 2 روی سکوی سوم قاره ایستاد. 

پایان مسابقات تکواندو جام باشگاه های آسیا با درخشش تیم های ایرانی
برانکو پرسپولیسی می شود؟

مس��ئوالن منتسب به باشگاه پرسپولیس عصر امروز با برانکو ایوانکوویچ جلسه ای 
دارن��د که احتماال نتیجه آن توافق نهایی با این مربی خواهد بود.به گزارش ایس��نا، در 
حالی که باشگاه پرسپولیس مدتی پیش قراردادی دو ساله با حمید درخشان بسته بود، 
مذاکراتی موازی با برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران انجام داده و 
به توافقات اولیه هم رسیده است. نژادفالح که احتماال به زودی سرپرستی پرسپولیس 
را بر عهده خواهد گرفت، ظاهرا در این مذاکرات نقش دارد و این در حالی است تاکنون 

هیچ یک از مسئوالن سرپرستی او را تایید نکرده اند.
آخرین وضعیت کی روش در تیم ملی ایران 

علی کفاش��یان رئیس فدراسیون فوتبال پیرامون زمان بازگشت کارلوس کی روش 
به ایران و همچنین خبر پیشنهاد فدراسیون فوتبال ژاپن و عربستان به این مربی گفت: 
همانطور که قبال عنوان کردم کی روش اواخر اس��فندماه به تهران باز می گردد چرا که 
برای اردوی سوئد باید تیم ملی را هدایت کند. از سویی من نگران پیشنهادهای خارجی 
به کی روش نیستم چرا که او با ما قرارداد دارد و سرمربی تیم ملی فوتبال ایران است.

اخبار کوتاه از فوتبال

ساری- خبرنگار کیهان: 
هزار خانه بهداشت روستایی دیروز با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همزمان 
با شهرستان نکا در استان مازندران، در کشور به 

بهره برداری رسید.
سیدحس��ن قاض��ی زاده هاش��می در مراس��م 
بهره برداری از خانه بهداشت »زرندین« شهرستان نکا 
گفت: بزودی شهرهای کشور نیز دارای خانه بهداشت 
می شوند. وی هزینه ساخت هزار خانه بهداشت را بالغ 

بر یک هزار و 200 میلیارد ریال اعالم کرد.
وی اع��الم ک��رد: وزارت بهداش��ت ب��ا راه اندازی 
خانه های بهداش��ت ش��هری به دنب��ال فراهم آوردن 
دسترس��ی همگانی به حداقل امکانات بهداش��تی و 

درمانی برای تمامی آحاد جامعه است.
وی با اش��اره به این که س��اخت و تجهیز یکهزار 
خانه بهداش��ت روستایی در سراسر کشور در مدت 6 
ماه انجام شد، ادامه داد: نیمه نخست سال آینده یکهزار 

خانه بهداشت روستایی دیگر در کشور به بهره برداری 
خواهد رسید.

با بهره برداری از یکهزار خانه بهداش��ت روستایی، 
تعداد خانه های بهداش��ت کش��ور به 18 هزار و 200 

واحد رسید.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی افزود: 
عقب ماندگی های حوزه بهداش��ت و درمان در مناطق 

محروم و کم برخوردار جبران خواهد شد.
وی از برنامه ویژه وزارت بهداشت به منظور پذیرش 
و جذب دانش��جو از نیروه��ای بومی خبر داد و گفت: 
با جذب این نیروها، افراد بومی در رش��ته های مرتبط 

با بهداشت و درمان در هر منطقه استفاده می شود.
قاضی زاده هاش��می افزود: اکنون 10 میلیون نفر 
جمعیت حاشیه نش��ین کشور از ابتدایی ترین خدمات 
درمانی و بهداش��تی محروم هس��تند که تاکنون دو 

میلیون نفر از این افراد ساماندهی شده اند.
وزیر بهداش��ت، درمان و آموزش پزشکی از تهیه 

طرح افزایش پوشش بیمه ای دندانپزشکی خبر داد و 
گفت: با ارسال این طرح به رئیس جمهوری امیدواریم 
مشکالت موجود در این زمینه رفع و با اجرای این طرح 
در سال آینده مشکالت پوشش بیمه ای دندانپزشکی 

برطرف شود.
وی با اشاره به اینکه 90 درصد هزینه تهیه داروی 
بیم��اران س��رطانی و صعب الع��الج از حمایت دولتی 
برخوردار اس��ت افزود: امکانات موج��ود در مازندران 
برای پوش��ش درمانی بیماران س��رطانی اندک است. 
قاضی زاده هاش��می با اشاره به مشکالت اجرای طرح 
پزش��ک خانواده گفت: مش��کالت این طرح برطرف 
می شود و برای این امر 10 تا 15 سال زمان نیاز داریم.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مراسم 
بهره ب��رداری اورژانس بیمارس��تان فاطمه الزهرا)س( 
س��اری گفت: 76 بیمارستان آماده بهره برداری کشور 

برای جذب نیروی انسانی با مشکل مواجه هستند.
قاضی زاده هاشمی گفت: تاکنون مجوز الزم برای 

استخدام نیروی انسانی این بیمارستان ها صادر نشده 
اس��ت. وی اعالم کرد: با دستور اخیر رئیس جمهوری 
به س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی کش��ور مبنی بر 
صدور مجوز اس��تخدام پرسنل بیمارستان های آماده 
بهره ب��رداری امیدواریم این مش��کل تا پایان امس��ال 

رفع شود.
وزی��ر بهداش��ت در س��فر به مازن��دران کلینیک 
دندانپزش��کی مرحوم باغبان و اورژانس بیمارس��تان 
سوانح س��وختگی شهید زارع س��اری را افتتاح کرد. 
تجهیز و انجام امور عمرانی اورژانس این بیمارس��تان 
با صرف 18 میلیارد ریال اعتبار انجام شد. قاضی زاده 
هاش��می همچنین 150 خانه بهداش��ت روس��تایی 
اورژانس مرکز تخصصی قلب مازندران سی تی اس��کن 
بیمارستان های بوعلی سینای ساری و رازی قائمشهر 
را در این س��فر افتتاح کرد. ب��رای افتتاح دهها پروژه 
بهداشتی و درمانی مازندران بیش از یک هزار میلیارد 

ریال هزینه شده است.

با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

یک هزار خانه بهداشت در کشور به بهره برداری رسید

اهواز- خبرنگار کیهان:
 استاندار خوزستان با اشاره به سفر ابتکار و نوبخت 
به خوزس�تان برای بررسی بحران گرد و خاک در این 
اس�تان به آنها توصیه کرد، اگر قرار است مسئولی به 
منطقه سفر کند حتما مصوبات راهگشا همراه داشته 

باشد. 
عبدالحس��ن مقتدایی دیروز پس از دو هفته گردو غبار 
شدید در خوزستان باالخره در جمع اصحاب رسانه خوزستان 
حضور یافت و ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود به برخی 
سؤاالت خبرنگاران پاسخ داد و پاسخ به برخی سؤاالت دیگر 

را در توان خود ندید.
وی در این نشست مطبوعاتی با اشاره به لغو سفر رئیس 
س��ازمان محیط زیست به استان خوزس��تان و حواشی به 
وجود آمده در این باره گفت: اگر هدف از این آمدن ها بحث 
رساندن امکانات به مردم در شرایط فعلی باشد از حضور آنها 
استقبال می کنیم، ولی اگر هر بزرگی به خاطر ابراز همدردی 
و همراهی وارد اس��تان شود، قطعا با آمدنشان ما را از انجام 
وظایفمان ساقط می کند. مقتدایی تاکید کرد: اگر مسئوالن 

بخواهند بیایند تا فقط اوضاع را ببینند و منش��أ را بررس��ی 
کنند، باید بدانند که ما خودمان استاد این کار هستیم.

استاندار خوزستان در عین حال در گفت وگوی زنده با 
شبکه خبر که معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست نیز حضور داشت، با اشاره به سفر قریب الوقوع ابتکار 
و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور به خوزس��تان خطاب به آنها 
تاکید کرد: توصیه من این است که حتما با مصوبات راهگشا 

و ضروری به خوزستان سفر داشته باشند. 
وی در ادامه این نشس��ت خبری در پاس��خ به س��ؤال 
خبرن��گاری تصری��ح کرد: آیا با آمدن خان��م ابتکار به اهواز 
بالفاصله شن های روان تثبیت خواهد شد،  یا مشکل کم آبی 
پشت سد کرخه برطرف خواهد شد؟ مقتدایی افزود: آمدن 
خانم ابتکار در آن شرایط دردی را دوا نمی کرد و همان طور 
ک��ه اکنون نی��ز بدون مصوبات راهگش��ا و اعتبار الزم هیچ 

دردی دوا نخواهد شد.
استاندار خوزستان تاکید کرد: متاسفانه عده ای به دنبال 
این هستند که گناه را گردن دیگری بیندازند و حال آنکه نیاز 

امروز ما تصمیمات راهگش��ا، برنامه ریزی جدی و اختصاص 
اعتبارات الزم است.

تجمعات غیرقانونی بود
اس��تاندار در ادام��ه درب��اره تجمعات م��ردم در مقابل 
اس��تانداری خوزس��تان طی روزهای اخیر گفت: کلیه این 
تجمعات غیرقانونی بود چرا که هیچ مجوزی برای آن صادر 
نش��ده بود. وی تاکید کرد: تعداد قابل توجهی از آنها مردم 
بودن��د اما افرادی نیز در الب��ه الی جمعیت بودند که قصد 
بهره برداری سوء از این تجمعات داشتند و شعارهایی می دادند 

که هیچ گونه ارتباطی با موضوع تجمع نداشت.
وزارت نفت به تعهدات خود عمل نمی کند

استاندار خوزس��تان در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان 
مبنی بر اینکه چرا محیط زیست از یک طرف مجوز حفاری 
در هورالعظیم را به وزارت نفت داده است، اما از سوی دیگر 
بخش��ی از مش��کالت به وجود آمده اخیر را از چش��م این 
وزارتخان��ه می بیند گفت: مجوز داده ش��ده به وزارت نفت 
مبتن��ی بر تعهداتی بود که ای��ن وزارتخانه باید همزمان با 
حف��اری انجام می داد ولی تاکنون از انجام آن طفره رفته یا 

به کندی انجام می دهد. 
مقتدای��ی تاکید کرد: وزارت نف��ت به تعهدات خود در 
خصوص رهاسازی آب در هورالعظیم عمل نکرده است البته 
در ش��ش ماهه گذشته کانال کشی هایی صورت گرفته، ولی 

هنوز آبی در آن جاری نشده است.
استاندار خوزستان در انتقاد از وزارت نفت تصریح کرد: 
شرکت نفت باید شرایطی را فراهم و تجهیزاتی  را خریداری 
کند که بدون خش��ک کردن هورها بتواند کار حفاری خود 
را انجام دهد. وی تصریح کرد: اگر خش��ک کردن هور برای 
حفاری آس��ان ترین و ارزان ترین راه برای وزارت نفت باشد، 
اما برای مردم خوزستان بسیار سخت و گران تمام می شود.
مقتدایی در عین حال افزود: البته وزیر نفت گفته است، 
تجهیزاتی را خریداری کرده ایم که با اس��تفاده از آنها اجازه 

نخواهیم داد هور خشک بشود.
اس��تاندار خوزستان گفت: خوشبختانه اکنون دولت در 
مسیر رفع مش��کل مردم قرار گرفته است و تاکیدات رهبر 
معظم انقالب و رئیس جمهور نشان از اهمیت رسیدگی به 

این قضیه است.

توصیه استاندار خوزستان به ابتکار و نوبخت:

مسئوالن حتما با مصوبات راهگشا به خوزستان سفر كنند

وزی�ر آم�وزش و پرورش، با بی�ان اینکه 110 
مدرس�ه تک دانش آموزی مدیریت می شود، از 
فعالیت پنج هزار مدرسه با حضور و تحصیل پنج 

دانش آموز، خبر داد.
به گزارش ایرنا از سمنان »علی اصغر فانی« با اشاره 
به اجرای برنامه بودجه ریزی عملیاتی در وزارت آموزش 
و پرورش، افزود: در سال تحصیلی جاری 500 مدرسه 
در کشور این نوع مدیریت اعتباری را اعمال می کنند 
که تیمی برای ارزیابی این اقدام نیز ایجاد شده است.

وی اظهار کرد: در 10 س��ال آینده، 50 درصد از 
نیروی انسانی در آموزش و پرورش بازنشسته می شوند 

که جذب نیرو باید با نیروی بومی و با اولویت مناطقی 
باش��د که کمبود نی��رو دارند و ظرف 6 س��ال آینده 
نیروهای انسانی آموزش و پرورش در شهرستانها بومی 
می شوند و سیاس��ت  آموزش و پرورش جذب نیرو از 

بوم تا بوم است.
فانی با اشاره به توجه آموزش و پرورش به پژوهش 
و تحقیقات دانش آموزان در دولت، گفت: امسال 101 

پژوهش سرای دانش آموزی در کشور ایجاد شد.
فانی اظهار کرد: تمام هزینه تحصیلی دانش آموزانی 
که در مناطق آزاد تحصیل می کنند توس��ط سازمان 

مناطق آزاد تامین و پرداخت می شود.

وزی��ر آم��وزش و پرورش گفت: اعتب��ارات وزارت 
آم��وزش و پ��رورش در الیحه بودجه س��ال 94 کل 
کشور 23 درصد رشد دارد که برای افزایش این سهم 

در تالش هستیم.
فانی با اش��اره ب��ه تحصیل بی��ش از 13 میلیون 
دانش آموز در کشور، از اهتمام دولت بر کیفیت بخشی 

به نظام آموزشی خبر داد.
وی همچین در گرمس��ار از رتبه بندی فرهنگیان 
کشور در چهار گروه شغلی خبر داد و افزود: این مهم 
در الیحه رتبه بندی فرهنگیان که قرار اس��ت تا پایان 
امس��ال به مجلس شورای اسالمی ارائه شود؛ در حال 

بررسی است.
فانی ادامه داد: الیحه رتبه بندی فرهنگیان با هدف 
افزایش انگیزه کارکنان آموزش و پرورش و در اجرای 

طرح تحول نظام آموزشی کشور اجرایی می شود.
فان��ی از اس��تخدام بی��ش از پن��ج ه��زار نفر از 
دانش آموختگان س��ایر دانش��گاه ها و مراکز آموزش 
عالی کش��ور پس از قبولی در آزمون ورودی آموزش 
و پرورش خب��ر داد و افزود: افراد برگزیده باید دوره 
یکساله آموزشی حرفه  آموزی را در دانشگاه فرهنگیان 
بگذرانن��د و در این راه فرزندان فرهنگیان در اولویت 

هستند.

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد

فعالیت پنج هزار مدرسه با 5 دانش آموز در كشور


