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سوریان و نوروزی بازگشتند، ایران با کره، ارمنستان، آذربایجان و فنالند همگروه شد

بازگشت آرامش به تیم ملی کشتی فرنگی
سرویس ورزشی–

با گذش�ت یک هفته پرتنش، حاال آرامش به اردوی 
تیم ملی کشتی فرنگی بازگشته است. از یک سو دو تن 
از قهرمانان المپیک خود را به مربیان معرفی کردند و از 
س�وی دیگر قرعه کش�ی جام جهانی نیز امیدواری ها را 

برای موفقیت ایران در این مسابقات افزایش داد.
در ش��رایطی که کمت��ر از یک هفته تا آغ��از رقابت های 
جام جهانی کش��تی فرنگی در تهران زمان باقی مانده اس��ت، 
از اردوی تیم ملی خبر رسید که حمید سوریان و امید نوروزی 
دو طالیی از سه قهرمان کشتی فرنگی ایران در المپیک لندن 
که اردوی تیم ملی را در آستانه جام جهانی ترک کرده بودند، 

پنجشنبه شب به اردوی تیم ملی برگشتند.
 ای��ن دو کش��تی گیر آخری��ن نفرات��ی هس��تند ک��ه به 
اردونش��ینان ملحق شده اند. با این ش��رایط قاسم رضایی تنها 
کش��تی گیری اس��ت که به تمرینات بازنگشته است. تیم ملی 
کش��تی فرنگی ایران پنجشنبه آینده با هدایت ناصر نوربخش 
در جام جهانی تهران به مصاف رقبایش می رود. با این شرایط 
باید دید کش��تی گیرانی که یک هفته مهم از تمریناتشان را از 

دست داده اند با چه میزان از آمادگی وارد میدان می شوند.
قرعه کشی جام جهانی

در ای��ن بی��ن ام��ا روز گذش��ته قرعه کش��ی رقابت های 

جام جهانی اعالم ش��د.  گروه بندی جام جهانی کشتی فرنگی 
2014 روز پنجش��نبه توسط اللوویچ رئیس فدراسیون جهانی 
کشتی در مقر فیال در سوئیس انجام شد و مشخص گردید که 
ایران در گروه مناسبی قرار گرفته است. طبق اعالم فدراسیون 

کشتی ایران در این رقابت ها با تیم های کره جنوبی، ارمنستان، 
آذربایجان و فنالند همگروه شده است. 

در گروه دیگر نیز تیم های روس��یه، مجارس��تان، آمریکا، 
ترکیه و قزاقستان قرار گرفته اند. 

شانس قهرمانی داریم
این قرعه کشی رضایت مربی ارشد تیم ملی کشتی فرنگی 
را نیز به دنبال داش��ت تا جایی که ناصر نوربخش گفت: گروه 
مناسبی داریم و باید ببینیم تیم ها با نفراتی که اعالم کرده اند 

به میدان می آیند یا تغییراتی خواهند داشت.
وی ادامه داد: ش��رایط مس��ابقات تیمی متفاوت است 
و در روزه��ای پیش رو به  آنالی��ز حریفان خواهیم پرداخت 
ت��ا ببینیم از چه نفراتی در مقابل کش��تی گیران حریف در 
ترکیب اس��تفاده کنیم. شناخت نس��بی خوبی از حریفان 
داریم اما باید تا مشخص شدن ترکیب نهایی تیم ها منتظر 

بمانیم.
مربی ارش��د تیم ملی کش��تی فرنگی با بیان اینکه حضور 
در فینال دور از دس��ترس نیس��ت عنوان کرد: تمام تالشمان 
را انجام می دهیم که با اقتدار به فینال برس��یم حتی قهرمانی 
هم دور از دسترس نیست. خوشحالم تمام سرمایه های کشتی 
فرنگی دور هم جمع ش��ده اند و باید تالش کنیم در این مدت 
باقیمانده به انس��جام تیمی برسیم تا بهترین نتایج را در جام 

جهانی کسب کنیم.
الزم به یادآوری اس��ت که رقابت های جام جهانی کشتی 
فرنگی روزهای 25 و 26 اردیبهش��ت ماه در س��الن ش��هدای 

هفتم تیر تهران برگزار می شود.

تشییع پیکر شهدای گمنام
جیرفت- ایرنا: پیکر دو ش��هید گمنام دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس با 
حضور مردم والیتمدار شهر عنبرآباد تشییع و در پارک الله این شهر به خاک 

سپرده شد.
این دو شهید واالمقام متعلق به عملیات خیبر و والفجر هشت هستند که 
شهید متعلق به عملیات خیبر 18ساله و شهید عملیات والفجر 27 ساله است.

شهرس��تان عنبرآباد چهلمین نقطه استان است که شهدای گمنام در آن 
دفن می شوند.

اجرای رهنمودهای رهبر انقالب
تربت حیدریه- ایرنا: وزیر آموزش و پرورش گفت: رهنمودهای رهبر معظم 

انقالب در آموزش و پرورش به عنوان یک دستورالعمل اجرا می شود.
»علی اصغ��ر فانی« در نشس��ت ش��ورای اداری شهرس��تان تربت حیدریه 
خاطرنشان کرد: آنچه رهبر فرزانه انقالب در دیدار اخیر معلمان بیان فرمودند 

در دستور کار همه بخش های آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت.
وی اظهار کرد: در آموزش و پرورش به دنبال رتبه بندی بر حس��ب تالش، 
نوآوری، تحقیقات، مطالعات، تالیفات و تالش های معلمان هس��تیم که توسط 

یک گروه ارزیاب، تالش های حرفه ای آنان ارزیابی می شود.
فان��ی افزود: الیحه نظ��ام رتبه بندی معلمان در سیاس��ت کلی آموزش و 
پرورش تدوین و در کمیس��یون اجتماعی دولت مطرح ش��ده که بخشی از آن 

تصویب و بخشی در حال تصویب است.
سالم سازی دریا

نوش��هر- ایرنا: قائم مقام وزیر کش��ور در امور اجتماع��ی و فرهنگی گفت: 
توسعه طرح های سالم سازی دریا با همکاری سرمایه گذاران بخش خصوصی در 

استان های ساحلی شمال کشور جزو برنامه های اولویت دار دولت است.
مرتضی میرباقری در خصوص ایجاد س��ازمان توس��عه عمران ساحلی نیز 
اظهار کرد: این طرح جزو مصوبه مجلس ش��ورای اس��المی است و دولت برای 
رفع موانع و مشکالت ایجاد این نهاد، در آینده نزدیک این موضوع را با جدیت 

پیگیری خواهد کرد.
وی گفت: با تاس��یس این نهاد بیشتر نگرانی مسئوالن نهادهای ذیربط در 

زمینه تولیت واحد سواحل برطرف خواهد شد.
مطالبات چایکاران

الهیجان- ایسنا: رئیس سازمان چای کشور اظهار کرد: از پنجم اردیبهشت 
خرید تضمینی برگ س��بز چای از باغداران اس��تان های ش��مالی آغاز شده و 

تاکنون 11هزار تن محصول از چایکاران خریداری شده است.
علی محرر در ادامه افزود: ارزش این میزان چای خریداری ش��ده به حدود 
20 میلیارد تومان می رس��د. وی خاطرنشان کرد: اعتباری برای پرداخت بهای 

برگ سبز چایکاران هنوز اختصاص پیدا نکرده است.
رئیس سازمان چای در خاتمه گفت: اقدامات و تصمیم گیری ها برای تامین 
اعتبار مصوب خرید برگ سبز چای در حال انجام است و بهای برگ سبز ذخیره 

شده چایکاران تا هفته آینده تامین می شود.
کسری آب در کشور

مهاباد- ایرنا: مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: استان های 
سمنان، تهران و یزد در سطح کشور با بیشترین مشکل کم آبی در سال جاری 
مواجه هس��تند. محمد حاج رسولی ها حجم آب موجود در مخازن آبی کشور را 
در زمان حاضر 28 میلیارد مترمکعب اعالم کرد و یادآور شد: هم اکنون تنها 60 

درصد از حجم مخازن کشور دارای آب می باشند.
رفع مشکل گشایش ال سی

کرمانش��اه- ایرنا: رایزن بازرگانی جمهوری اس��المی ایران در کشور عراق 
از رفع مش��کل گشایش حساب اس��نادی »ال سی« در این کشور برای فعاالن 

تجاری و اقتصادی ایرانی در آینده نزدیک خبر داد.
»ابراهی��م محمدرضازاده« که همراه با رایزنان ایرانی در کش��ورهای هند، 
عمان، قزاقس��تان، آذربایجان و ونزوئال به کرمانش��اه سفر کرده است، در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: این گش��ایش با اس��تقرار ش��عب بانک های ملی ایران و 

پارسیان میسر خواهد شد.
وی گف��ت: بدین ترتیب بازرگانان و فعاالن اقتص��ادی می توانند در روز تا 
سقف 10 هزار دالر وجه را بدون نیاز به مدارک به ایران بفرستند و برای انتقال 
مبالغی بیشتر از این رقم و تا سقف مدارک صادراتی شان نیز می توانند منطبق 

با مدارک خود اقدام کنند.
رضازاده همچنین از فعالیت بانک مش��ترک تعاون اقلیمی در کشور عراق 
و با ش��عبه هایی که اکنون در بغداد و اربیل فعالیت دارند، برای رفع مش��کالت 

مربوط به صدور ضمانت نامه های بانکی خبر داد.

کوتاه از ایران

اخبار کوتاه از فوتبال

کی روش: از رحمتی استفاده می کنم اما بعد از جام جهانی
کی روش س��رمربی تیم ملی فوتبال در پاس��خ به س��ؤالی درباره مهدی 
رحمت��ی و اینکه او اگر با نامه ای به خاطر رفت��ارش عذرخواهی کند می تواند 
به تیم ملی برگردد، گفت: بیاییم ش��فاف صحبت کنیم. من مشکل شخصی و 
حرفه ای با رحمتی ندارم. من قدردان زحمات او هستم و برایش احترام زیادی 
قائل هستم. اگر کسی بخواهد جلوی من به او بی احترامی کند با فردی روبه رو 
می ش��ود که با او می جنگد و نمی گذارد که به شخصیت رحمتی توهین شود. 
در حال حاضر تالش من روی نگرش و رفتار حرفه ای در تیم ملی است که باید 
جاری باش��د. کسانی بودند که با زحمتی که کشیدند باعث شدند از گروه مان 
ب��اال برویم و اولویت من با آنهاس��ت. من یک چیز را ب��ه خودش گفته بودم و 
االن به شما هم می گویم اگر من در ایران بمانم، بدون هیچ شکی از او استفاده 
می کنم، البته بعد از جام جهانی این اتفاق می افتد. هنوز روی نظر اولم هستم 
که او از بهترین های ایران اس��ت اما االن کسانی مثل احمدی، داوری، حقیقی 

حضور دارند که اولویت من آن ها هستند.
نویدکیا به آلمان می رود

هافبک تیم فوتبال سپاهان برای مداوای مصدومیتش به آلمان می رود. با 
پایان لیگ شایعات زیادی درباره محرم نویدکیا وجود داشت و گفته می شد که 
او قصد خداحافظی از فوتبال را دارد اما هافبک کهنه کار سپاهان فردا به آلمان 
می رود تا با مداوای پای مصدومش بتواند برای س��پاهان در لیگ آینده هم به 
بازی بپردازد.نویدکیا با مش��کل همس��ترینگ پا مواجه است و روز یکشنبه به 

آلمان می رود تا مصدومیتش را مداوا کند.
مرزبان جانشین میثاقیان شد

مربی پیش��ین تیم های فوتبال پرسپولیس و س��پاهان به عنوان سرمربی 
جدید تیم فوتبال پدیده اعالم شد. 

با اعالم مسئوالن باشگاه پدیده مشهد، علیرضا مرزبان  به عنوان سرمربی 
جدید، جانش��ین اکبر میثاقیان ش��د که این تیم مش��هدی را ب��ه عنوان تیم 
نخس��ت گروه »الف« لیگ دسته اول، به لیگ برتر آورده بود. در کنار مرزبان، 
مجتبی سرآس��یابی به عنوان مدیر تیم، علی نظرزاده، مجید نوروزی و محمد 
بابایی مربیان و س��عید عزیزیان به عنوان مربی دروازه بان  ها به فعالیت خواهند 
پرداخت. از س��وی دیگر و طبق اعالم سایت باش��گاه پدیده، همزمان با اعالم 
فهرست اعضای کادر فنی و بازیکنان، مبلغ قرارداد آن ها را پیش از شروع فصل 
منتش��ر کرد که در بین بازیکنان، رضا عنایتی با 550 میلیون تومان بیشترین 

مبلغ قرارداد را دارد.
درخواست فرصت سه ماهه رحیمی

علیرضا رحیمی مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس با درخواست فرصت سه 
ماهه از هواداران این باش��گاه گفت که آدم لجبازی نیس��ت و اگر بعد از س��ه 
ماه یا هر زمان دیگری احساس کند مفید نیست، از پرسپولیس جدا می شود.  

توافق نهایی مظلومی با نفت مسجد سلیمان
س��رمربی س��ابق اس��تقالل از تواف��ق نهایی اش ب��ا مس��ئوالن تیم نفت 
مسجدس��لیمان خب��ر داد. پرویز مظلوم��ی درباره مذاکراتش با باش��گاه نفت 
مسجدسلیمان اظهارکرد: طی روزهای گذشته مذاکرات خوبی با مسئوالن این 
تیم انجام دادم و توافقات اولیه نیز صورت گرفت. قرار است طی چند روز آینده 

بر سر مسائل باقیمانده صحبت کنیم و توافق نهایی را انجام دهیم.
گل محمدی سرمربی جدید ذوب آهن

یحیی گل محمدی س��رمربی فصل گذشته تیم نفت تهران طی تماسی با 
مسئوالن این باشگاه اعالم کرد که می خواهد به تیم ذوب آهن برود.

منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران با بیان اینکه از گل محمدی 
ناراحت نیست، تصریح کرد: در حالی که روز چهارشنبه با گل محمدی جلسه 
داشتیم، این مربی با من تماس گرفت و اعالم کرد که با ذوب آهن توافق کرده 
است. ما نیز به احترام گل محمدی، خیلی زود در سایت باشگاه از زحمات وی 
تشکر و اعالم کردیم برای او مراسم خداحافظی می گیریم. در فوتبال حرفه  ای، 

جدایی   ها نباید با اختالف باشد، بلکه می توان با خوبی از هم جدا شد.
فوالد با دست پر از قطر برگشت

تی��م فوتبال فوالد خوزس��تان دیدار رفت برابر الس��د قطر در مرحله یک 
هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را با تساوی برابر نماینده قطر به پایان رساند. 
دیدار رفت از مرحله یک هش��تم نهایی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 
ش��امگاه چهارش��نبه شب هفته گذشته  بین دو تیم الس��د قطر و فوالد ایران 
برگزار ش��د که در پایان ش��اگردان حسین فرکی موفق شدند با کسب تساوی 
بدون گل در خانه الس��د، با دس��ت پ��ر به ایران برگردند و به دیدار برگش��ت 

امیدوار شوند.

تیم ملی فوتسال در یک قدمی کسب عنوان قهرمانی آسیا
در صورت برتری برابر ژاپن، تیم ملی فوتس�ال ایران امروز عنوان قهرمانی جام ملت های آسیا را از آن خود 

خواهد کرد. 
تیم ملی فوتسال کشورمان، امروز در دیدار نهایی جام ملت های آسیا به مصاف ژاپن می رود تا در صورت برتری برابر این 
حریف قدرتمند، عنوان قهرمانی قاره کهن را به خود اختصاص دهد. ایران و ژاپن دیدار فینال این مس��ابقات را روز ش��نبه از 
ساعت 16:30 به وقت ایران برگزار می کنند و کویت و ازبکستان نیز در مسابقه رده بندی از ساعت 13:30 رودرروی یکدیگر 
قرار می گیرند. اما در مرحله نیمه نهایی این مسابقات، تیم ملی فوتسال ایران به مصاف تیم ملی فوتسال ازبکستان رفت که 
موفق شد با نتیجه پرگل 10 بر صفر این تیم را شکست داده و حریف تیم ملی فوتسال ژاپن در بازی فینال شود. در این دیدار 
علیرضا وفایی، حسین طیبی، اصغر حسن زاده، احمد اسماعیل پور و وحید شفیعی در نیمه نخست موفق به گلزنی برای تیم 
ایران شدند تا در پایان نیمه اول با برتری 5 بر صفر به رختکن بروند. در نیمه دوم نیز وحید شفیعی)دو گل(، حسین طیبی)دو 
گل(، محمد شجری، دروازه ازبکستان را بازکردند تا جشنواره گل بازیکنان ایرانی در این دیدار در نهایت با 10 گل به پایان 

برسد. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی هم ژاپن با نتیجه 6 بر یک از سد کویت گذشت.

* فی��ال رده بندی برترین فرنگ��ی کاران ماه آوریل را اعالم کرد که طالب نعمت پور 
همچنان نفر اول وزن 85 کیلوگرم جهان است.

* نمایندگان ایران در روز نخس�ت رقابت های کش�تی قهرمانی نوجوانان 
جهان صاحب یک مدال طال، سه نقره و یک برنز شدند.

* دبیر فدراسیون والیبال گفت: به دنبال این هستیم که مربیان ایرانی بیشتری در 
کنار کواچ در تیم ملی حضور داشته باشند.

* لوت�وس برند مولر، س�رمربی تیم ملی جوانان و بزرگس�االن واترپلوی 
ای�ران ک�ه از 15 فروردی�ن در تمرینات تیم ملی حاضر ش�ده بود، ش�ب 
گذشته ایران را به قصد مرخصی یک هفته ای ترک کرد و راهی آلمان شد.

خواندنی از ورزش 

فوتبال ایران همچنان در جایگاه نخست آسیا
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین رده بندی فیفا در جایگاه 37 جهان 

و نخست آسیا ایستاد.
فدراس��یون جهان��ی فوتبال پنجش��نبه و در فاصل��ه 35 روز مان��ده به آغاز 
بزرگ تری��ن رویداد فوتبال��ی جهان، رده بندی بهترین تیم ه��ای فوتبال جهان را 
منتش��ر کرد که بر این اس��اس تیم ملی فوتبال ایران بدون تغییر نس��بت به ماه 
گذشته در جایگاه 37 جهان و نخست آسیا قرار گرفت. آرژانتین، بوسنی و نیجریه 
هم گروه های ایران در جام جهانی به ترتیب با یک پله سقوط، بدون تغییر و یک 
پل��ه صع��ود در رده های 7، 25 و 44 قرار دارند. در بین تیم های آس��یایی پس از 
ایران که در صدر آس��یا قرار دارند، ژاپن، ازبکس��تان، کره جنوبی و اس��ترالیا در 
رده های دوم تا پنجم قرار دارند. از نکات جالب توجه آخرین رده بندی فیفا، صعود 

دو پله ای برزیل، میزبان جام جهانی است که در جایگاه چهارم ایستاده است.

تیم والیبال متین ورامین با شکس�ت از بلگوری روس�یه از صعود به 
مرحله نیمه نهایی باشگاه های جهان بازماند.

متین ورامین ایران با نتیجه 3 بر یک مقابل بلگوری روسیه شکست خورد. 
متین در این مس��ابقه با امتیازهای )25-21، 22-25، 25-15، 26-24( مغلوب 
ش��د. نماینده ایران در این مس��ابقات پی��ش از این یک پی��روزی برابر نماینده 
پورتوریکو و یک شکس��ت مقابل نماینده برزیل در کارنامه داشت. بدین ترتیب 
متین ایران با دو شکس��ت و یک پی��روزی از راهیابی به مرحله نیمه نهایی این 

مسابقات بازماند.

نماینده ایران به نیمه نهایی والیبال 
باشگاه های جهان نرسید

حدیث دشت عشق

بچه ه��ا ب��ه او »م��رد آهنی��ن و ضدگلوله« 
می گفتن��د. ش��جاعت عجیب��ی داش��ت. یک بار 
مین های خورش��یدی را بار کامی��ون کردیم تا به 
خط مقدم در فاو ببریم. در فاو به جایی رس��یدیم 
که گلوله های خمپاره مرتب شلیک می شد و شده 
بود باران خمپاره. راننده کامیون وحشت زده شد و 
جلوتر نمی رفت، شهید قنبری خود سوار کامیون 
شد و شبانه مین ها را بردیم، کاشتیم و برگشتیم.

آری! طلبه الیق مدرس��ه امام صادق)ع(، که 

به یاد طلبه بسیجی شهید »محمود قنبری«
مرد ضدگلوله

حاال فرماندهی تخریب و پاکس��ازی میادین مین را به عهده داشت، اول در تیپ قمر 
بنی هاش��م)ع( و بعد هم لشکر مقدس امام حسین)ع(... جهادی سخت! جهاد اصغر و 
جه��اد اکبر! و عاقبت پیروزی در هر دو جهاد و ش��هادت در راه حق را بدس��ت آورد. 
ش��هید قنبری در سال 60، سه ماه به کردستان اعزام شد و سپس در اکثر عملیات ها 
حضور داشت. عملیات طریق القدس و مجروحیت از ناحیه پا، عملیات رمضان، عملیات 
خیبر، عملیات بدر و ... این ش��هید سرافراز پس از جنگ نیز منطقه عملیاتی را ترک 
نکرد و به هنگام پاکسازی منطقه خرمشهر با انفجار مین های به جا مانده به شهادت 
رسید. طلبه بسیجی شهید »محمود قنبری« سال 1343 در جوادستان متولد شد و 

در 1367/11/10 در منطقه خرمشهر به شهادت رسید.

سرمربی تیم ملی والیبال امروز در تهران

دومین قهرمانی متوالی پتروشیمی در لیگ برتر بسکتبال

واكنش ها به دوپینگ ملی پوش وزنه برداری
آزمایش دوپینگ مهدی فروتن وزنه بردار نوجوان ایران مثبت اعالم و به مدت 2 سال از حضور در کلیه رقابت های 

وزنه برداری محروم شد.
مهدی فروتن وزنه بردار نوجوان دس��ته 62 کیلوگرم ایران در جریان مس��ابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا که در اسفند ماه به 
میزبانی تایلند برگزار ش��د موفق ش��د تک مدال برنز حرکت یک ضرب را از آن خود کند. اما اکنون تست دوپینگ این وزنه بردار 
مثبت اعالم شده و او به مدت 2 سال از حضور در کلیه رقابت های وزنه برداری محروم شده است. پس از این اتفاق رضازاده رئیس 
فدراس��یون وزنه برداری با ابراز تاس��ف از نمونه مثبت آزمایش دوپینگ مهدی فروتن گفت: عدم صداقت ورزشکار با سرمربی تیم، 
یکی از عوامل تاثیرگذار در مثبت اعالم شدن نمونه آزمایش دوپینگ است. همچنین مسعود قاسمی دبیر فدراسیون وزنه برداری از 
خبر مثبت شدن نمونه دوپینگ وزنه بردار نوجوان ایران متعجب شده چرا که می گوید در آزمایش های انجام شده توسط فدراسیون 

پزشکی ورزشی نتایج نمونه ها منفی بوده است. 

سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از کسب عنوان 
نایب قهرمانی در سری آ و جام حذفی ایتالیا برای هدایت 

مردان والیبال ایران صبح امروز وارد تهران می شود.
اس��لوبودان کواچ، سرمربی صربس��تانی تیم ملی والیبال 
کش��ورمان که هفته پیش با کسب مقام نایب قهرمانی سری آ 
ایتالیا و جام حذفی این کشور به کار خود در تیم پروجیا پایان 
داد، صبح امروز از طریق فرودگاه امام خمینی )ره( وارد تهران 

خواهد شد. کواچ 47 ساله که دو سال سابقه بازی در لیگ برتر 
ایران را نیز دارد، از روز ش��نبه مستقیما هدایت مردان والیبال 
ایران را در دس��ت می گیرد و در اولین دیدار دوستانه ایران و 
استرالیا برای نخستین مرتبه بر روی نیمکت سرمربیگری تیم 
ملی ایران خواهد نشست. اولین نشست خبری اسلوبودان کواچ 
به عنوان س��رمربی تیم ملی ایران پس از دومین بازی دوستانه 

ایران و استرالیا برگزار می شود.

وزی�ر تع�اون، کار و رف�اه اجتماعی گفت: 
یکص�د هزار میلی�ارد ری�ال از مح�ل قانون 
هدفمندی یارانه ها در اختیار بخش س�المت 

قرار می گیرد.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا از تبریز، عل��ی ربیعی عصر 
پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
ش��رقی و امام جمعه تبریز افزود: بر این اساس چتر 
بیمه در جامعه گس��ترده تر و ای��ن وزارتخانه برای 
افزایش تعداد بیمه شوندگان در کشور تالش می کند.
وی گفت: بیمارس��تان های تامی��ن اجتماعی 
توسعه یافته و مرکز یا تخت های درمانی بیمارستانی 

اضافه می شوند.
ربیعی اف��زود: تاکنون 3 میلی��ون و 500 هزار 
نفر برای بیمه س��المت ثبت نام کرده اند که بیشتر 

حاشیه نشینان شهرها را شامل می شود.
»عل��ی ربیع��ی« در بازدی��د از ش��یرخوارگاه 
رفی��ع ملکی تبریز گفت: امس��ال حق��وق مربیان 
شیرخوارگاه ها و مددکاران بهزیستی 5 میلیون ریال 

افزایش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: دولت درصدد است با ارائه 
تس��هیالت ب��ه مددکارانی که در مراکز بهزیس��تی 

خدمت می کنند وضعیت آنان را بهبود ببخشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد
اختصاص 100 هزار میلیارد ریال به بخش سالمت

رئیس قوه قضائیه از »برخی رسانه های داخلی 
و افراد همنوا و همصدا با رس�انه های غربی« در 
موضوع بند 350 زندان اوین انتقاد کرد و گفت: 
اتحاد برخی رسانه ها و صداها در درون کشور با 
رسانه های بیگانه در مورد اتفاقات بند 350 زندان 

اوین »عجیب و قابل تأمل« است.
به گ��زارش خبرن��گار ایرن��ا از س��اری، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی پنجش��نبه در جلسه رؤسای 
کل دادگس��تری های کشور و دادس��تان های مراکز 
اس��تان ها اظهار داشت: در جریان فتنه 88، دستگاه 
قضایی خوب و مس��تقل عمل کرد؛ هر چند ممکن 
اس��ت کاستی هایی باشد اما قوه قضائیه وظیفه خود 

را انجام داد.
وی با بیان اینکه مس��ئوالن دستگاه قضایی باید 
بصیرت داشته باش��ند و فتنه ها را دریابند، افزود: در 
م��ورد بازرس��ی از بن��د 350 زندان اوی��ن دیدید که 
رسانه های غربی و برخی اذناب داخلی آنها چه بساطی 

را به راه انداختند.
رئی��س قوه قضائیه، بازرس��ی از زن��دان را کاری 
قانونمن��د و صحی��ح خواند و گفت: اتح��اد برخی از 
رس��انه ها و صداها در درون کشور با رسانه های بیگانه 
که کارشان تخریب جمهوری اسالمی و دستگاه های 
نظام است بسیار عجیب بود. وی افزود: در چند ماه اخیر 
هجمه های بی امانی را علیه قوه قضائیه شاهد بودیم که 
شاید نسبت به هیچ دستگاه دیگری وجود نداشته است.

آی��ت اهلل آمل��ی الریجانی ادامه داد: رس��انه هایی 
که ماه ها جمهوری اس��المی و قوه قضائیه را تخریب 
می کنند چطور دلس��وز چند نف��ر در بند 350 اوین 
ش��دند اما هیچ وقت کشورهای غربی را که برخالف 
قوانین یک ملت را تحریم و تضعیف می کنند زیرسؤال 

نبرده اند.
رئی��س قوه قضائیه افزود: ما از رس��انه های بیگانه 
انتظاری نداریم اما اقدام کس��انی که در درون هم نظر 

و هم صدا با رسانه های غربی هستند عجیب است.

آیت اهلل آملی الریجانی مهمترین دغدغه دستگاه 
قضایی را نیروی انس��انی خواند و گفت: در پنج سال 
گذشته تعداد زیادی نیروی جدید جذب شد و تالش 
کردیم سطح دانش قضات و کارکنان دستگاه قضایی 

ارتقا یابد.
رئیس قوه قضائیه گس��ترش نظارت ها، استفاده از 
فناوری های نوین در ثبت ش��کایت ها و دادخواست ها 
را از دیگ��ر اقدام��ات صورت گرفته دانس��ت و گفت: 
خوش��بختانه زیرساخت ها و اقدامات قابل توجهی در 

دستگاه قضایی صورت گرفته است.
وی به اس��تقالل دس��تگاه قضا هم اش��اره کرد و 
گفت: البته قوا جزایر جداگانه نیستند ولی نباید قوای 
دیگر بتوانند تأثیر ناسزا و نادرست در دستگاه قضایی 

داشته باشند.
آیت اهلل الریجانی افزود: این را ظلم فاحش می دانم 
که می گویند دستگاه قضایی تابع فالن نهاد است هر 
چند امکان دارد در گوشه ای از کشور یک قاضی تحت 

تأثیر قرار گیرد و این غیرقابل انکار است ولی اینکه آن 
را به کل دستگاه قضایی تعمیم دهیم، امری نارواست.
وی به موضوع تناسب جرم با مجازات اشاره کرد و 
گفت: هر چند این تناسب در قانون باید پیش بینی شود 
اما دست قضات در حیطه هایی باز است و می توانند از 

مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند.
آیت اهلل الریجانی گفت: اینکه یک جوان کم سن و 
سال بخاطر سرقتی کوچک به حبس طوالنی محکوم 
ش��ود درست نیست چرا که این جوان در زندان بدتر 

می شود.
رئیس قوه قضائیه به بحث نظارت در درون دستگاه 
قضایی اشاره کرد و گفت: نظارت در درون قوه قضائیه 
برای تطهیر این قوه الزم است؛ هر چند برخی آقایان 
معتقدند مجازات هایی را که برای قضات در نظر گرفته 
می ش��ود، اعالم نکنیم اما معتقدم این مس��ئله برای 
پاکسازی قوه قضائیه و بازگرداندن اعتماد عمومی به 

آن الزم است.

انتقاد رئیس قوه قضائیه از همنوایی برخی رسانه ها با بلندگوهای خارجی

سایت تولید داروهای بیوتکنولوژیک شرکت 
زهراوی تبریز با حض�ور وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی به بهره برداری رسید.
علی ربیعی در آیین افتتاح  این طرح در گفت وگو 
با ایرنا با بیان اینکه 32 شرکت تولید دارو در مجموعه 
این وزارتخانه فعالیت می کنند، گفت: در این شرکت ها 

900 قلم محصول دارویی در حال تولید است.
وی گفت: بخش بیوتکنولوژی ش��رکت داروسازی 
زه��راوی ب��ا س��رمایه گذاری 200 میلی��ارد ریال به 
بهره برداری رس��ید که نخستین محصول دارویی آن 
»فیل گراستیم« و مورد استفاده بیماران سرطانی است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه داروی 
یاد ش��ده پیش از این جزو داروهای وارداتی به شمار 
می رفت، یادآوری کرد: با بهره برداری از خط تولید فیل 
گراس��تیم در داخل کشور ساالنه حداقل 50 میلیون 

دالر صرفه جویی ارزی می شود.
گفتنی است با بهره برداری  از سایت تولید داروهای 
بیوتکنولوژیک ش��رکت زهراوی تبریز، عالوه بر تولید 
داروهای متنوع در این س��ایت، وابس��تگی کشور به 
واردات چندین قلم داروی استراتژیک قطع می شود که 
تولید و عرضه این داروها پیش از این تنها در انحصار 

رژیم صهیونیستی بود.

با شکسته شدن انحصار رژیم صهیونیستی 
ایران به تولید داروهای بیوتکنولوژیک دست یافت

معاون وزیر جهاد کش�اورزی از اختصاص پنج هزار میلیارد ریال اعتبار برای حفظ کاربری اراضی 
کشاورزی کشور خبر داد و گفت: در تالش هستیم تا 100 درصد این اعتبار جذب شود.

»احمد افشار«روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در دزفول افزود: گشت های حفظ کاربری اراضی کشاورزی 
در سال جاری فعال شده و پیش بینی می شود 20 استان کشور و 120 شهرستان مهم تحت پوشش قرار گیرند.

افشار اظهار داشت: تهیه نقشه های حفظ کاربری اراضی کشاورزی نیز در سطح کشور در دست انجام است که 
با تهیه این نقشه مشخص می شود چه مقدار زمین کشاورزی در کشور موجود است و چه مساحتی از زمین های 

کشاورزی باید مدیریت شود ضمن اینکه وضعیت خاک اراضی زراعی و باغی مشخص می شود.
وی گف��ت: مطالعات��ی دراین ب��اره با همکاری وزارت راه و شهرس��ازی صورت گرفته و حریم ش��هرها به ویژه 
شهرهای تهران، البرز و استان های شمالی و کالنشهرها و مناطقی که در معرض آسیب و تخریب هستند را مطالعه 

و ساماندهی خواهیم کرد.
افشار، اصالح قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی را از برنامه های امور 

اراضی کشاورزی دانست و گفت: افزون بر 4 میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور تحت نظارت قرار دارد.
وی با اشاره به واگذاری و تحت نظارت قرار گرفتن 300 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در سال گذشته افزود: 
تا سال آینده چهار میلیون هکتار اراضی کشاورزی تحت نظارت قرار گرفته و با کسانی که نسبت به تخریب اراضی 

کشاورزی اقدام کنند با همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی برخورد جدی خواهد شد.
رئیس امور اراضی کشور: سرانه زمین کشاورزی  قابل تولید و قابل کشت برای هر ایرانی را دو هزار مترمربع 
اعالم کرد و گفت: در کش��ور 164 میلیون هکتار زمین وجود دارد که حدود 15 میلیون هکتار آن به کش��اورزی 

اختصاص داده شده یعنی کمتر از 10 درصد این اراضی امنیت غذایی کشور را تامین می کند.
وی گفت: حدود 70 درصد کش��اورزان کش��ور سند مالکیت زمین ندارند که موضوع سنددار کردن زمین ها به 

طور جدی پیگیری می شود.
افش��ار افزود: حریم روس��تاها باید تعیین تکلیف شود و توسعه روستاها برای جلوگیری از مهاجرت به حاشیه 

شهرها در دستور کار قرار گیرد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

5 هزار میلیارد ریال برای حفاظت از اراضی کشاورزی اختصاص یافت

وزی�ر جهاد کش�اورزی گفت: طرح�ی در حال 
پیگیری است که بر اساس آن مشکل ارزی و مالی 
س�دهای مرزی کش�ور ب�ا کم�ک وزارت نیرو حل 

خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر محمود حجتی صبح پنج شنبه 
در سفر به شهرستان گیالنغرب در حاشیه بازدید از سد 
دایک این شهرس��تان افزود: این طرح مراحل نهایی خود 
را طی می کند و اجرای ش��بکه س��دها نیز هم اکنون در 

دست اقدام است.

در این بازدید اعالم شد که در حال حاضر سد دایک 
بیش از 90 درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته و تنها کار 
تکمیل ش��بکه چهارم آن باقی مانده است که در صورت 
اجرا، بخش زیادی از اراضی شهرستان را مشروب خواهد 

کرد.
فرماندار گیالنغرب نیز در این بازدید اظهار داشت: سد 
دایک در حال حاضر آب بیش از 3 هزار و 600 هکتار از 

اراضی شهرستان را تامین می کند.
فرامرز اکبری افزود: سد دایک نیاز به ایستگاه پمپاژ 

دارد که در صورت تامین، 800 هکتار از باغ های شهرستان 
را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد.

وزیر جهاد کش��اورزی همچنین در حاشیه بازدید از 
مجتمع تولید قارچ قمشه اسالم آباد غرب گفت: دولت از 
مجتمع های تولیدی و اقتصادی و خصوصا آنهایی که امکان 

صادرات محصوالتشان وجود دارد، حمایت خواهد کرد.
حجتی ادامه داد: هم اکنون این مجتمع با ظرفیت یک 
هزار و 500 تن تولید، 49 کارفرما دارد و همین موضوع بر 
روند تولیدی تاثیر منفی گذاشته و موجب افزایش هزینه ها 

می ش��ود بنا بر این بهتر است هرچه زودتر یک مدیریت 
مشخص و واحد برای آن تعریف شود.

وی خاطرنش��ان کرد: مجتمع تولید قارچ قمشه نیز 
از جمل��ه واحدهایی اس��ت که امکان ص��ادرات را دارد و 
باید مسئوالن س��ازمان جهاد کشاورزی استان به همراه 
سازمان صنعت، معدن و تجارت زمینه ای فراهم کنند که 

این مجتمع بتواند محصول تولیدی خود را صادر کند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از مزرعه پرورش ماهی 

خاویاری سراوان دیدن کرد.

وزیر جهاد کشاورزی:
مشکل ارزی و مالی سدهای مرزی كشور برطرف می شود

آیین غبارروبی حرم های مطهر حضرت سید میراحمدبن 
موس�ی الکاظم ش�اهچراغ)ع( و حضرت س�یدمیرمحمدبن 
موس�ی)ع(، با حضور رئی�س دفتر رهبر معظ�م انقالب، در 

شیراز برگزار شد.
به گزارش ایرنا از شیراز، در این آیین حجت االسالم والمسلمین 
محمد محمدی گلپایگانی، آیت اهلل سید علی اصغر دستغیب تولیت 
آستان مقدس حضرت شاهچراغ)ع(، آیت اهلل اسداهلل ایمانی نماینده 
ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز، جمعی از مدیران و نمایندگان 
مردم اس��تان فارس در مجلس شورای اسالمی پس از خواندن اذن 
دخول به حرم مطهر حضرت ش��اهچراغ)ع( مش��رف شده و ضمن 
غبارروب��ی ضریح مطهر، مضجع حضرت احمدبن موس��ی)ع( را با 

گالب ناب محمدی شست وشو دادند. 
سپس با گشوده شدن در ضریح این حرم مطهر نذورات این مکان 
مقدس جمع آوری ش��د. این نذورات پس از شمارش به نمایندگان 
بانک عامل تحویل تا به حساب آستان مقدس واریز شود. این وجوه 
برای هزینه ه��ای جاری، امور رفاهی و خدماتی، حفظ و نگاهداری 
آس��تان مقدس احمدی و محمدی)ع( و طرح توسعه این حرم های 
شریف هزینه می شود. این آیین با خواندن ادعیه و مرثیه خوانی در 

سوگ حضرت زهرا)س( و عزاداری و سینه زنی همراه بود. 
همچنی��ن در ادامه، ح��رم مطهر حضرت س��یدمیر محمدبن 
موسی)ع( برادر بزرگوار حضرت احمدبن موسی)ع( و آرامگاه شهید 
محراب حضرت آیت اهلل سیدعبدالحسین دستغیب نیز غبارروبی و 
عطرافشانی شد. رئیس دفتر رهبر معظم انقالب در نشست شورای 
اداری اس��تان فارس گفت: توجه به حرم احمدبن موس��ی)ع( باید 
اولویت اول اس��تان باشد. وی افزود: شاهچراغ نه تنها افتخار مردم 

ایران بلکه افتخاری برای کل جهان است.

با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقالب انجام شد
غبارروبی آستان مقدس شاهچراغ)ع( 

قم - خبرنگار کیهان:
یادواره س�رداران و 114 ش�هید روستای فردوی قم، پنجشنبه 
ش�ب با حضور خانواده معظم ش�هدا، مسئوالن و رزمندگان دوران 

دفاع مقدس در قم برگزار شد.
در این مراس��م خانواده معظم ش��هدا، برخی نمایندگان بیوت و دفاتر 
مراجع عظام تقلید، حجت االسالم والمسلمین آشتیانی و احمد امیرآبادی 
نمایندگان قم در مجلس ش��ورای اسالمی و تعداد زیادی از مردم روستای 

فردو و قم حضور داشتند.
رئیس مجلس شورای اسالمی در پیامی به یادواره 114 شهید روستای 
فردو اظهار داش��ت: اشتهار مقبولیت منطقه فردو به دلیل موقعیت مکانی 
و جغرافیایی آن نیس��ت بلکه به دلیل داشتن باالترین آمار تعداد شهدا در 

بین روستاهای ایران است.
وی گفت: منطقه فردو به  دلیل داشتن آمار بیشترین تعداد شهدا در 
بین روستاهای ایران برای همیشه در تاریخ ملت ایران جاودان خواهد ماند.
علی الریجانی اظهار داش��ت: اقدام شایس��ته تکریم و معرفی شهدای 
منطقه »فردو« گام مهمی در بازخوانی و رمزگش��ایی از انگیزه های معنوی 

و الهی آنان در گام نهادن در مسیر الی اهلل است. 
مردم این منطقه از هیچ تالش��ی در راه پاس��داری از ش��عائر دینی و 
ارزش های انقالب و نظام دریغ نداشته اند که از این منظر نیز دارای اعتبار 

هستند.
در این مراسم همچنین حجت االسالم والمسلمین محمد حسن ابوترابی 
فرد نایب رئیس مجلس ش��ورای اس��المی طی س��خنانی گفت: قم، شهر 
مجاهدات، فقاهت و شهادت است و از این شهر پرفروغ فقهی، انوار پرفروغ 

اسالم، دنیای اسالم و تشیع پوشش داده می شوند.
وی ادامه داد: انقالب اس��المی از این مرکز فقهی، دینی و علمی الهام 

گرفته و تولد یافته است.
وی مجاهدت مردم شهیدپرور روستای فردو را مورد تمجید قرار داد و 

گفت: این روستا در دوران دفاع مقدس حماسه آفریده است.

با پیام رئیس مجلس شورای اسالمی
یادواره سرداران و 114 شهید
روستای فردو قم برگزار شد

اولین جودوکار ایران در رقابتهای بین المللی جایزه 
بزرگ باکو با شکست برابر حریف خود از دور مسابقات 

کنار رفت.
ای��ن دوره از مس��ابقات از دیروز در باکو ب��ا حضور 247 
جودوکار از 41 کش��ور آغاز ش��د و ج��ودوکاران اوزان 60- و 
66- کیلوگ��رم به روی تاتامی رفتن��د. در وزن 66- کیلوگرم 
تیم ملی ایران یک نماینده داش��ت. اولی��ن جودوکار ایران در 

رقابتهای بین المللی جایزه بزرگ باکو با شکس��ت برابر حریف 
خود از دور مس��ابقات کنار رفت. بهزاد محرمی دور نخست به 
دیدار »نیازمورات شاهمرادوف« از ترکمنستان رفت و در پایان 
5 دقیقه مبارزه با یک امتیاز »یوکو« نتیجه را به حریف واگذار 

کرد و از دور مسابقات کنار رفت.
 در ادامه این مسابقات امروز امید تیزتک و سعید مالیی دو 
جودوکار کشورمان در وزن 73- کیلوگرم به روی تاتامی می روند. 

تیم بس�کتبال پتروش�یمی بندر امام ب�ا برتری در 
پنجمین فینال لیگ برتر بس�کتبال به عنوان قهرمانی 

این رقابت  ها دست یافت.
در پنجمین دیدار فینال لیگ برتر بسکتبال عصر دیروز تیم 
پتروشیمی بندر امام در شرایطی که از همراهی تماشاگرانش 
محروم بود، برابر مهرام تهران قرار گرفت. پتروش��یمی که در 
چهار بازی گذش��ته، صاحب س��ه پیروزی شده و تنها در یک 
دیدار تن به شکس��ت داده بود، در این بازی با نتیجه 110 بر 

106 به برتری رسید و قهرمان شد.
در پنجمی��ن دی��دار فینال لی��گ برتر بس��کتبال مهرام 
کوارتره��ای اول و دوم را ب��ه ترتیب با پی��روزی 20 بر 28 و 

20 بر 29 پشت سر گذاشت و در پایان نیمه نخست با برتری 
40 بر 57 به رختکن رفت. پتروش��یمی در کوارتر سوم ورق را 
به س��ود خود برگرداند و با برت��ری 31 بر 14 همه چیز را در 
ش��روع کوارتر چهارم به تساوی کش��اند. در کوارتر چهارم نیز 
جدال غول های بس��کتبال ایران نتیجه ای جز تس��اوی 20 بر 
20 نداشت تا رقابت دو تیم با نتیجه 91 بر 91 در وقت اضافه 
دنبال شود. در وقت اضافه این تیم پتروشیمی بود که صاحب 
برتری 19 بر 15 ش��د و در مجم��وع با نتیجه 110 بر 106 از 

سد شاگردان هاشمی گذشت.
پتروشیمی فصل گذشته نیز عنوان قهرمانی را کسب کرده 

بود.

حذف اولین جودوکار ایران در رقابت های بین المللی باکو

4 تن از اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل مشخص شدند. 
به گزارش ایسنا، از جمع پیشکسوتان باشگاه استقالل، حضور منصور پورحیدری قطعی شده است و از بین اصغر حاجیلو و 

مسعود معینی، یکی به عضویت هیئت مدیره درخواهد آمد. 
بهرام افشارزاده، دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک و مشاور کنونی وزیر در امور بین الملل که سابقه و تجربه زیادی در ورزش 
دارد، یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره استقالل است. وزارت ورزش قصد دارد طبق الگویی که در پرسپولیس اجرا کرد، یکی از 
شهرداران مناطق تهران را به عضویت هیئت مدیره استقالل در آورد. با توجه واقع شدن ورزشگاه مرغوبکار در منطقه 19 تهران، 
به نظر می رس��د ش��هردار منطقه 19 به عضویت هیئت مدیره در آید. رضا نثاری، شهردار منطقه 19 است. افجم نیز یکی دیگر از 
اعضای هیئت مدیره استقالل است. او یکی از سرمایه گذاران در باشگاه استقالل خواهد بود.هیئت مدیره استقالل از 9 نفر تشکیل 
خواهد شد و پنج عضو دیگر پس از قطعی شدن حامی مالی استقالل انتخاب خواهند شد.به احتمال فراوان، تا اواسط هفته جاری 
ترکیب هیئت مدیره باشگاه استقالل معرفی خواهد شد.به گزارش ایسنا، بهرام افشارزاده گزینه اصلی مدیرعاملی استقالل است 

اما او هنوز این سمت را نپذیرفته است و مذاکرات وزارت ورزش با افشارزاده همچنان ادامه دارد.

انتخاب 4 تن از اعضای هیئت مدیره استقالل


