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ورزشی ـ اخبار كشور
سپاهان با پیروزی برابر راه آهن مدعی قهرمانی شد

نکته ورزشی

قانون در ورزش

سرویس ورزشی-
بحثهایی که هفته گذشــته درباره انتخابات قریبالوقوع فدراســیون
وزنهبرداری مطرح شــد و همچنین تغییراتی که در یکی از فدراسیونهای
ورزشــی رخ داد و منجر به برکناری رئیس این فدراســیون از جانب وزیر
ورزش شد و اعتراضاتی که بعضی اهالی کشتی به عدم حمایت الزم وزارت
به ویژه از نظر مالی از این رشته ورزشی مطرح شد و ...و اتفاقاتی کم و بیش
مشابه که این روزها در متن و حاشیه ورزش رخ میدهد ،ما را بر آن داشت
یک بار دیگر بر مسئله «قانون» و لزوم قانونمداری و اجرای قانون در هرحال
و برای هر کس تأکید کنیم .ما در اینجا با جزئیات این مسائل کاری نداریم
و قرار نداریم درباره حق و ناحق بودن حرفها و نظرات و اقدامات طرفهای
درگیر این ماجراها ،قضاوت کنیــم .همانطور که عرض کردیم ما اینجا و
به طور مختصر میخواهیم روی مســئله قانون و اجرای آن در ورزش تکیه
کنیــم .اهالی ورزش و آنها که فکورانهتر مســائل و رویدادهای آن را دنبال
میکنند ،خوب میدانند که یکی از دردهای ورزش ما و ریشــه بسیاری از
نابهسامانیهای امروز آن بیقانونی و متأسفانه اعمال مدیریتهایی است که
میتوان به جرأت آنها را «خودکامه» دانست.
در اینباره بحث مفصل اســت و نمونهها فــراوان که پرداختن به آن و
ســوابق آن ،به مقالهای تحقیقی و مفصل نیاز دارد ،وانگهی آنچه که عیان
اســت چه حاجت به بیان اســت .با نگاهی به وضــع و حال ورزش متوجه
میشــویم که بســیاری از عوامل و اصول و به قول فرنگیها پارامترهایی
که برای پیشــرفت و به سامان بودن یک سیســتم و مجموعه الزم است،
در ورزش مــا اعمال نشــده و یکــی از آنها عدم بهای بایســته به قانون و
اجرای آن اســت .کوتاه عرض میکنیم که «قانون» از عوامل و نشانههای
پیشــرفت در جامعه است .عالمان علوم اجتماعی و فرهنگی ،هر جامعهای
را که قانونمدارتر اســت و خرد و کالنش به اجرای قانون پایبندتر باشــند
«متمدن»ترش میدانند .برای همین هم اســت که بنیانگذار بزرگ تمدن
اسالمی ،یعنی پیامبراعظم(ص) یکی از اولین اقداماتی که در همان روز اول
هجرت اعالم میکند «حکومت قانون» است و باز برای همین است که یکی
از کارهایی که تمدنهای عالم در طول تاریخ انجام دادهاند ،مبارزه شــدید
با سرکشــی و قانونشکنی و اجرای قانون است .در ابعاد و «اشل» کوچکتر
مجموعههای اجتماعی نیز این قانون مصداق دارد و برای پیشرفت و سر و
سامان دادن امور الزماالجراء است.
با این وصف اگر قرار اســت در ورزش پیشــرفتی صورت بگیرد و ما و
مســئوالن ورزش آنطور که میگویند میخواهند برای پیشرفت ورزش و
سر و سامان دادن به امور آن کاری بکنند ،باید در کنار سایر عوامل و لوازم،
مســئله قانون و قانونمداری را هم در ورزش جدی بگیرند .بدیهی است که
وقتی سخن از اجرای قانون به میان میآید ،منظور قانون در همه جا و قانون
درباره همه افراد است .این را از آن جهت عرض میکنیم که بعضی وقتها
«قانون» زمانی اجرا میشــود که صاحب منصبان و مسئوالن آن را به نفع
خود و پیشبرد اهداف و برنامههای خود میدانند ،اما آنجا که اجرای قانون
بــا منافع و جایگاه آنها و حزب و دســته آنها منافات دارد ،قانون را نادیده
میگیرند و اصل «قانون بیقانون»! را اجرا و خودکامگی پیشــه میکنند!
بنابراین وقتی حرف از قانون تمدنساز و پیشرفتآفرین زده میشود ،منظور
آن قانونی است که جوهره آن «عدالت» باشد.
حرف آخر هم این که اگر میخواهیم انتخابات فدراسیون برگزار کنیم،
اگــر میخواهیم رئیس را برکنار و فرد دیگــری را جایگزین او نمائیم ،اگر
میخواهیم به فدراســیونها «بودجه» تخصیــص دهیم و اگر میخواهیم
فضای پرابهام و توأم با بدبینی و کماعتمادی را در ورزش آرام کنیم و بهانه
را از دســت مخربان و آنها که از برخی اقدامات سازنده در ورزش سراسیمه
و نگران شدهاند بگیریم و ...سرانجام اگر میخواهیم مدیریت کنیم ،آن هم
جهادی و ســازنده و اصالحی ،یکی از اصلیترین مقدمات و لوازم موردنیاز
و یکی از اصول الزماالجرا ،اجرای قانون  -به شــرحی که باالتر اشاره شده-
است .خالصه و چکیده آن شرط هم این بود که قانون در همه جا و درباره
همه کس اجرا شــود و به قول کتاب مجید« :نومن ببعض و نکفر ببعض»
حتی اگر ،اجرای آن به ضرر ما و همفکران و هم دستهایهای ما باشد.

تشییع پیکر پاک جانباز شهید در کرج

پیکر پاک جانباز شهید ابوالقاسم حافظ پس از تشییع بر
روی دستان مردم شهیدپرور استان البرز در امامزاده طاهر(ع)
کرج به خاک سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما ،شهید ابوالقاسم حافظ پدر
شهید شــاهین حافظ جانباز  70درصد کرجی دوران دفاع مقدس
مدت زیادی در بستر بیماری بود و  2روز پیش در بیمارستان کسری
تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.
پیکر پاک شهید ابوالقاسم حافظ دیروز از مقابل منزلش تشییع
و در امامزاده طاهر(ع) کرج در کنار فرزند شــهیدش شاهین حافظ
به خاک سپرده شد.
شــهید ابوالقاسم حافظ سال  66و در منطقه جنوب جانباز شد
و پس از  27ســال نابینایی به همرزمان شــهیدش پیوست ،فرزند
وی شــهید شاهین حافظ نیز در پاسگاه زید به درجه رفیع شهادت
رسیده بود.

برگزاری مراسم نخستین سالگرد
رحلت آیتاهلل ملکوتی در قم

قم -خبرنگار کیهان:
مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد ارتحال آیتاهلل مسلم
ملکوتی پنجشنبه شب با حضور طالب و علمای حوزههای
علمیه و اقشار مختلف مردم در مسجد اعظم قم برگزار شد.
در این مراســم که آیات عظام جوادی آملی ،سبحانی ،شبیری
زنجانی ،حسینی بوشهری ،سید احمد خاتمی ،مجتهد شبستری امام
جمعه تبریز ،حجتاالسالم والمسلمین صالحی منش استاندار قم و
جمعی از مســئوالن اجرایی و طالب و فضال حضور داشتند ،یکی از
استادان حوزه علمیه قم در مورد ویژگیهای برجسته علمی و اخالقی
مرحوم آیتاهلل ملکوتی به سخنرانی پرداخت.
حجتاالسالم والمسلمین علی نظری منفرد با تجلیل از شخصیت
مرحوم آیتاهلل ملکوتی و خدمات گرانقدر ایشــان به نظام مقدس
جمهوری اسالمی و حوزههای علمیه ،خاطرنشان کرد :وی شاگردان
برجسته بسیاری را برای خدمت به مکتب واالی تشیع تربیت کرد.
وی تصریح کرد :آیتاهلل ملکوتــی علیرغم جایگاه و موقعیتی
که داشــت ،هیچگاه از سادهزیســتی و زیطلبگی فاصله نگرفت و
همواره بر ابراز و عشق و ارادت به ساحت نورانی اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) تأکید میکرد.

شیگال عامل بیماریهای اخیر
در چهارمحال و بختیاری اعالم شد

شهرکرد -خبرنگار کیهان:
مسئول روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشــتی و درمانی اســتان چهارمحال و بختیاری عامل
بیماریهای اخیر در این اســتان را ناشی از یک نوع بیماری
میکروبی به نام «شیگال» اعالم کرد.
عباس بحرینی افزود :هفته گذشــته تعدادی از مردم اســتان
چهارمحال و بختیاری به بیماریهای تهوع ،استفراغ ،اسهال آبکی و
خونی و درد شکمی مبتال و در مراکز درمانی بستری شدند و تحت
مداوا قرار گرفتند.
وی اضافه کرد :پرشکان متخصص علل این بیماریهای گوارشی
را بررسی و اعالم کردند :عامل آن یک نوع بیماری میکروبی به نامه
شیگال است که با مصرف سبزیجات آلوده به وجود میآید.
بحرینی از ذکر تعداد افراد مبتال به بیماریهای میکروبی شیگال
در استان چهارمحال و بختیاری خودداری کرد و گفت :برخی ایجاد
بیماریهای اخیر در استان را ناشی از آلوده بودن آب آشامیدنی اعالم
کرده بودند که این موضوع نادرست است.
گفتنی است  55نفر از مردم چهارمحال و بختیاری بر اثر مبتال
به این بیماری به بیمارســتانها و مراکز درمانی مراجعه و برخی از
آنها بستری شده بودند.

استقالل در بن بست!

سرویس ورزشی-
پیروزی سپاهان برابر راه آهن و توقف استقالل تهران
مقابل پدیده مشهد در دیدارهای هفته بیست و هفتم لیگ
برتر از یکطرف سپاهان را به جمع مدعیان قهرمانی نزدیک
و از طرف دیگر کار استقالل را برای کسب سهمیه سختتر
از گذشته کرد.
روز نخســت از هفته بیســت و هفتم رقابتهــای لیگ برتر
باشــگاههای کشــور عصر دیروز (جمعه) با برگــزاری چهاربازی
آغازشــد .تیم سپاهان که تا دو هفته قبل بیشتر تالش خود را بر
کسب مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده متمرکز
کرده بود ،دیروز با پیروزی برابر راهآهن ،به طور رســمی به جمع
مدعیان قهرمانی لیگ پیوســت .در اصفهان ،تیم ســپاهان پس
از اینکه موفق شــد از شکســت یک بر صفر هفته گذشته مقابل
پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی پیروزی  ۲بر یک بسازد ،دیروز
راهآهن قعرنشــین را با  ۳گل شکســت داد تا با یک بازی بیشتر
نســبت به نفت تهران به رده دوم جدول ردهبندی رقابتهای لیگ
برتر صعود کند.
برای زردپوشان اصفهانی در این دیدار خانگی «لوسیانو پریرا»
دو بار در دقایق  ۳۱و  ۷۳و مهدی شــریفی در دقیقه  ۶۰گلزنی
کردند تا این تیم  ۵۰امتیازی شــده و به خاطر تفاضل گل کمتر
نسبت به تراکتورسازی ،در جایگاه دوم جدول قرار بگیرد .راهآهن با
این شکست و تفاضل گل کمتر نسبت به تیم نفت مسجدسلیمان
به رده شانزدهم که همان قعرجدول است ،سقوط کرد.
دیگر دیدار ایــن هفته ،تقابل دو تیــم انتهای جدولی نفت
مســجد سلیمان و استقالل خوزستان در شهرآورد خوزستان بود
که در ورزشگاه شهید بهنام محمودی مسجد سلیمان برگزار شد.
دو تیم که برای بقا در لیگ برتر به ســه امتیاز این مســابقه نیاز

خطرناک دیگری نداشت.
آخریــن برد اســتقالل در هفته بیســت و دوم مقابل نفت
مسجدسلیمان اســت و بعد از آن دیگر استقالل در لیگ برتر به
پیروزی نرسید و این پنجمین هفته پیاپی است که آبیپوشان به
برد نرســیدند .استقالل با این تســاوی  44امتیازی شد و در رده
پنجم باقی ماند و پدیده هم با  31امتیاز نهم اســت .استقالل در
ســال  94هنوز بردی نداشته و در حسرت پیروزی به سر میبرد.
برنامه ادامه رقابتهای هفته بیست و هفتم به شرح زیر است:
یکشنبه  ۶اردیبهشت:
* پیکان تهران  .................................تراکتورسازی تبریز(ساعت )۱۷
* سایپا البرز  ...........................................پرسپولیس( ساعت )۱۷:۳۰
* فوالد خوزستان  ...............................ذوبآهن اصفهان(ساعت )۱۸
* نفت تهران  ..........................................ملوان بندرانزلی(ساعت )۱۸
جدول ردهبندی لیگ برتر جام خلیج فارس
ردیف

داشــتند از پس هم برنیامدند و بازی با تساوی بدون گل خاتمه
یافت.نفت با این تســاوی  ۲۲امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل
بهتــر به راهآهن ،به رده پانزدهم صعود کرد اما همچنان در خطر
سقوط به دسته اول قرار دارد .استقالل خوزستان هم با  ۲۶امتیاز
در رده سیزدهم باقی ماند.
تیم فوتبال گســترش فوالد تبریز از بازی خانگی مقابل صبا
تنها یک امتیاز کسب کرد تا همچنان خطر سقوط به دسته اول را
احساس کند..در این بازی که از ساعت  17:30دیروز در ورزشگاه
اختصاصی گسترش فوالد تبریز و در حضور حدود  8هزار تماشاگر
برگزار شــد دو تیم به تســاوی بدون گل رضایت دادند.این دیدار

وزیر ورزش با حضور در اردوی تیم ملی وزنهبرداری تاکید کرد:

ورزشکار نباید بعد از هر قدمی انتظار پاداش داشته باشد

وزیر ورزش و جوانان به منظور بازدید از تمرینات تیم
ملی وزنهبرداری بزرگساالن ،در جمع اردونشینان حاضر
شــد و از تالش قهرمانان ملی پوش این رشته ورزشی
تمجید کرد.
محمود گودرزی که ســاعت  10صبــح دیروز در در جمع
وزنه برداران و کادر فنی تیم ملی و همینطور سرپرســت و دبیر
فدراسیون حاضر شده بود گفت :در ورزش همیشه حاشیه وجود
دارد و این مسائل در آستانه انتخابات با توجه به رفت و آمدهایی
که صورت میگیرد بیشتر هم میشود اما خوشحالم که در این
شرایط ،وزنهبردارها بیتوجه به اتفاقات پیرامون فدراسیون ،در
فضایی آرام مشغول تمرین هســتند .یقین داریم این یکرنگی
و انسجام باعث خواهد شــد که نتیجه نهایی زحمات شما هم
نتیجه بهتری باشــد.گودرزی در بخش دیگری از صحبتهایش
در پاسخ به درخواست سعید محمدپور ،یکی از اعضای تیم ملی
وزنهبرداری مبنی براینکه وزنه برداران از اقشار کم درآمد جامعه
هستند و نیاز هست که بیشتر مورد توجه قرار بگیرند ،گفت :من
معتقدم اکثر ورزشــکاران از اقشار کم درآمد جامعه هستند .در
مورد حمایتهای مالی هم فکر میکنم بهتر است در چارچوب
آئین نامههای موجود حرکت کنیم .اینکه هر ورزشکاری انتظار
داشــته باشد بالفاصله پس از قدمی که برمی دارد پاداش آن را
بگیرد نه در شــأن ورزشکار اســت و نه در شأن وزارت ورزش.
مــا طبق همین آئین نامهها تا بــه امروز به تعهداتمان در قبال
مدال آوران بازیهای آســیایی ،رقابتهای جهانی و المپیک عمل
کردهایم و ســعی داریم در آینده هم این تعهد را داشته باشیم.
ما هم حواســمان به شما هســت و در جریان همه کاستیها و
نیازهای شما هستیم .در حال حاضر دولت به لحاظ اقتصادی در

حدیث دشت عشق

شرایط خاصی قرار دارد اما انشاءاهلل با لغو تحریمها علیه ایران،
همه این نیازها هم مرتفع خواهد شــد.در ادامه بهداد سلیمی،
قهرمان المپیک  2012لندن با تشــکر از وزیر ورزش به خاطر
حضور در محل اردوی تیم ملی و حمایتهایی که از ورزشکاران
دارند گفت :همه انتظار ما تامین نیازهای مالی نیست .ما انتظار
داریم که فدراســیون وزنهبرداری از سوی وزارت ورزش بیشتر
مورد حمایت قرار بگیرد تا با توجه به اهمیت مسابقات جهانی
آمریکا و همینطور رقابتهای المپیک  2016ریو ،ملی پوشان با
کمترین دغدغه فکری به تمرینات خود مشغول باشند .البته در
همین مدت کوتاهی که آقای طباطبایی به عنوان سرپرســت
فدراسیون حضور داشتند کارهای ارزشمندی صورت گرفته که
جای تقدیر دارد و ما امیدواریم که این حمایتها در آینده نیز به
شکل مطلوبتری ادامه داشته باشد.به دنبال این صحبتها وزیر
ورزش هم قول مساعد داد که در راستای بهبود وضعیت اردوها،
خوابگاههای تیم ملی و تغذیه مناسب ورزشکاران پیگیریهای
الزم صورت پذیرد.

قرار بود ســاعت  18آغاز شود که به خاطر مشکالت نور ورزشگاه
به نیم ساعت زودتر موکول شد ،ضمن اینکه بلیتهای این دیدار
نیز رایگان بود.
در آخرین دیدار دیروز تیم استقالل در ورزشگاه آزادی مقابل
پدیده به میدان رفت که این بازی در نهایت با تســاوی بدون گل
همراه شد.شاگردان امیر قلعهنویی با این تساوی شانس قهرمانی
را از دســت دادند و در سه بازی آینده باید به فکر کسب سهمیه
رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا در فصل آینده باشند.استقالل در
بــازی با پدیده جز خلــق صحنههای معدود کــه از آنها جمله
میتوان به شــوت از راه دور جاسم کرار در نیمه نخست و ضربه
سر خطرناک حنیف عمرانزاده در دقیقه  ۸۶اشاره کرد ،موقعیت

تيم

بازيها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتياز

1

تراکتورسازي

26

15

5

6

48

29

19

50

2

سپاهان

27

14

8

5

38

25

13

50

3

نفت تهران

26

13

9

4

37

24

13

48

4

فوالد

26

14

5

7

31

22

9

47

5

استقالل

27

12

8

7

37

28

9

44

6

ذوب آهن

26

11

9

6

40

26

14

42

7

سايپا

26

10

7

9

30

26

4

37

8

صباي قم

27

8

10

9

24

29

-5

34

9

پديده

27

6

13

8

22

23

-1

31

 10پرسپوليس

26

7

8

11

26

31

-5

29

 11گسترش فوالد

27

5

12

10

27

36

-9

27

 12ملوان

26

5

11

10

25

30

-5

26

 13استقالل خوزستان

27

4

14

9

31

39

-8

26

 14پيکان

26

4

13

9

13

22

-9

25

 15نفت م.سليمان

27

3

13

11

18

33

-15

22

 16راهآهن

27

5

7

15

21

45

-24

22

دانشگاه آزاد صدرنشین لیگ حرفهای بسکتبال

هفته پانزدهم لیگ حرفهای بسکتبال با صدرنشینی دانشگاه آزاد به پایان رسید.
هفته پانزدهم لیگ حرفهای بسکتبال با برد مدعیان و بازگشت دانشگاه آزاد به صدرجدول همراه بود .در جریان رقابتهای
این هفته دانشگا ه آزاد به مصاف هفت الماس قزوین رفت و با نتیجه  72بر  51میزبانش را شکست داد و به صدر جدول صعود
کرد.مهرام تیم سوم لیگ نیز در تهران به مصاف شهرداری گرگان تیم چهارم لیگ رفت و توانست با نتیجه قاطع  91بر  45به
برتری برسد و با جبران شکست خارج از خانه در هفته گذشته جایگاهش در رده سوم را تثبیت کرد .در دیگر دیدارهای این
هفته صنایع ماهشهر و نفت آبادان به مصاف هم رفتند که آبادانیها  100بر  84میزبان خود را شکست دادند و به رده چهارم
جدول ردهبندی صعود کردند.پمینای اصفهان نیز در مشهد برابر ثامن این شهر به میدان رفت و  91بر  87تن به شکست داد.
پتروشیمی در این هفته استراحت داشت.
برگزاری انتخابات بسکتبال تا پایان اردیبهشت
خبر دیگر از بســکتبال اینکه در شرایطی که اهالی این رشته به شدت از بالتکلیفی فدراسیون گله داشت باالخره وزارت
ورزش و جوانان تصمیم گرفت تا به سرعت به بسکتبال ایران سر و سامان بدهد تا زمان بیشتری در مسیر کسب سهمیه المپیک
از دست نرود.نصراهلل سجادی معاون ورزش حرفهای وزارت ورزش دیروز به این موضوع تاکید کرد و گفت :تالش ما این است
که انتخابات فدراسیونهای باقی مانده را تا پایان خرداد انجام دهیم که در این میان در نظر داریم مجمع انتخاباتی بسکتبال
را تا پایان اردیبهشــت برگزار کنیم.تیم ملی بســکتبال ایران باید برای کسب سهمیه المپیک در چین به میدان برود و تنها با
قهرمانی در آسیا به المپیک ریو خواهد رسید .فدراسیون بسکتبال از آبان سال گذشته توسط رمضانعلی دولو سرپرست اداره
میشود و تا چند روز پیش از برگزاری انتخابات نبود و بسیاری از ملی پوشان و پیشکسوتان نیز از این مسئله گالیه داشتند.

قرعهکشی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد
قرعهکشــی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با حضور نمایندگان تیمهای
حاضر در این مرحله در شــهر نیون سوئیس برگزار شــد و تیمهای راه یافته به این
مرحله حریفان خود را شناختند.
چهار تیم رئال مادرید ،یوونتوس ،بایرنمونیخ و بارســلونا در این مرحله لیگ قهرمانان اروپا
حضور دارند که باید در دو بازی به صورت رفت و برگشت برابر هم به میدان بروند .بر اساس این
قرعهکشی پپ گواردیوال با بایرن مونیخ حریف بارسلونا و لوییس انریکه شد .همچنین تیم رئال
مادرید که فصل گذشــته قهرمان این رقابتها شد در تقابل با یوونتوس کار آسانتری نسبت به

بایرن به بارسا رسید ،رئال به یوونتوس
بارسلونا دیگر تیم اسپانیایی برای رسیدن به فینال در پیش دارد .فینال لیگ قهرمانان اروپا قرار
است  16خرداد در شهر برلین آلمان برگزار شود.
همچنین در قرعهکشــی مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا که پس از لیگ قهرمانان برگزار شد
و تیمهای راه یافته به این مرحله حریفان خود را شــناختند .قرعه کشی لیگ اروپا به شرح زیر
است* :ناپولی – دنیپرو اوکراین*سویا  -فیورنتینا
فینال لیگ اروپا قرار اســت در شهر ورشو لهستان برگزار شود .فصل گذشته سویا قهرمان
این جام شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

دولت  900هزار میلیارد ریال به بانکها بدهکار است

وزیر امور اقتصادی و امور دارایی از برخورد
قاطع با بدهکاران بانکی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشــاه ،علی
طیبنیا صبح دیروز در جلسه شورای اداری شهرستان
گیالن غرب از برخورد قاطع با بدهکاران بانکی خبر
داد و گفت :با افراد بدحسابی همچون بدهکار  12هزار
میلیارد تومانی که  20سال به نظام بانکی بدهی داشت
باید قاطعانه برخورد کرد.
وی خاطرنشــان کــرد :وامگیرنــدگان خــرد
خوشحســابترین مشتریان هســتند و کمترین
میزان بدهکاری مربوط به شهرهای کوچک است.
وی با اشــاره به اینکه بودجه دولت در سال 93
بدون کســری بسته شــد ،افزود :سال  93در تاریخ
معاصر ایران تنها ســالی اســت که دولت روی پایه
پولی بانک مرکزی هیچ تاثیری نداشت.
این مسئول از بیکاری به عنوان یک بمب اتمی یاد
کرد و گفت :نرخ بیکاری در بین جوانان تحصیلکرده
بیشترین میزان را دارد و راهکار آن دستیابی به رشد

اقتصادی است که با سرمایهگذاری بخش خصوصی
ایجاد میشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ،افزایش نرخ رشــد
اقتصادی را هدف اصلی دولت در سال  94عنوان کرد
و افزود :در شرایط فعلی تا زمانی که به پیچ تولید قبل
نرسیم رشد اقتصادی به ایجاد اشتغال نمیانجامد.
وی تصریح کرد :با گذر از این پیچ تاریخی ،ایران
باالترین نرخ اقتصادی را در بین کشورهای خاورمیانه
خواهد داشت.
وی پیشــنهاد داد مالیات بر ارزش افزوده از
حالت استانی خارج و به صورت توزیع ملی انجام
شود.
طیبنیا افزود :دشمن بعد از شکست از تحریمها
بــا کاهش  50درصدی قیمت نفــت ،صادرات نفت
ایران را به نصف رساند اما با این وجود هزینه جاری
دولت در ســال گذشته که بالغ بر  32میلیارد تومان
بود تامین شد.
وی در پایــان عنوان داشــت :تحریمها علیه ایران

شکست خورده و ما راه مقابله با تحریمها را پیدا کردهایم.
وزیر اقتصاد کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی
را یکی از اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی برشمرد
و گفت :برنامهریزی گستردهای انجام دادیم که تحت
شرایط مختلف که نسبت به مذاکرات هستهای حاصل
میشود کشور را به نحو مناسبی اداره کنیم.
وی بــا بیان اینکه الیحه مالیات بر ارزش افزوده
تهیه شده و در دست بررسی است افزود :امسال نیز
به دنبال ادامه روند نزولی تورم هستیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خواســتار همکاری
قــوه قضائیه برای برچیده شــدن موسســات مالی
غیرمجاز و بیانضباط شــد و گفت :این موسســهها
با اعطای سودهای چشــمگیر به سپردههای مردم
باعــث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای داللی و
واسطهگری میشوند.
طیبنیا به بدهکاری دولت به بانکهای کشــور
اشاره کرد و گفت :هماینک دولت  900هزار میلیارد
ریال به بانکها بدهکار است و اگر این وامها را پس

ندهد بر روی توان اعطای تسهیالت بانکها به فعاالن
اقتصادی و تولیدی اثر منفی میگذارد.
وی گفت :منابع بانکها نباید به ســمت و سوی
بازارهایــی چون طال و ارز برود زیرا که التهابآفرین
اســت و باید موانع تولید برای رفع فقر و بیکاری از
بین برود.
وزیــر امور اقتصــادی و دارایی اعــام کرد :این
وزارتخانه برای ساماندهی اقتصاد کشور از سال 93
برنامهای جامع ،مدون و با قابلیت اجرایی همراه با 8
پروژه اقتصادی تدارک دیده است.
وی از راهانــدازی خزانــهداری الکترونیک برای
مرتبط کردن همه سامانههای اقتصادی کشور خبر
داد.
طیبنیا افزود :دولت هماینک به بخش خصوصی
بدهیهای زیادی دارد و چون پرداخت نشده در نتیجه
بخش خصوصی هم از توان بازپرداخت بدهیشان به
بانکها عاجز میشــوند و این امر به فضای کسب و
کار آسیب رسانده است.

با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی

کار احداث کارخانههای ذوب فوالد و تولید کک شاهرود آغاز شد
رئیس مجلس در شاهرود گفت :تاکنون به علت
نفتی بودن کشورمان ،مســئوالن توجه کمتری به
حوزه معدن کردهاند و امــروز این رویه باید تغییر
یابد و تولیدات معدنــی و صنعتی جایگزین فروش
نفت خام شود.
علی الریجانی در مراســم آغاز عملیات احداث کارخانه
ذوب فــوالد و کارخانه تولید کک شــاهرود افزود :توجه به
بخش معدن باید هر روز بیشتر شود و در برهه کنونی ،یکی
از کارهــای خوبی که در وزارت صنعت ،معدن و تجارت به
طور جدی دنبال میشود ،توسعه معادن ،بهرهبرداری اصولی
از این منابع غنی و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی است.
وی افزود :معادن ارزشــمندی در کشورمان وجود دارد
کــه باید با ورود بخش خصوصی ،مورد بهرهبرداری منطقی
و اصولی قرار گیرد.
الریجانی ادامه داد :مســئوالن صنعتی و معدنی کشور
باید برای رفع بخشــی از مشکل اشتغال و استفاده بهینه از
معادن بیشــتر سرمایهگذاری کنند و بتوانیم رشد را در این

بخش ببینیم و سرمایهگذاریها نیز بیشتر شود.
وی در ادامــه به فــراز و فرودهای موجــود در حوزه
اقتصادی اشــاره کرد و یادآور شد :گامهایی که دولت فعلی
در حوزه اقتصاد برمیدارد ،حاکی از فهم درست از موضوع
اقتصاد است.
رئیس مجلس شــورای اســامی بر لزوم اهتمام ویژه
صندوق توســعه ملی به بخش صنعت و معدن تاکید کرد و
ادامه داد :زنجیرهای که امروز وزارت صنعت ،معدن و تجارت
برای رشد صادرات و تولیدات معدنی بر اساس منویات رهبری
دنبال میکند ،باید کامل شود و همه به میدان بیایند تا اهداف
این بخش محقق شود و وزیر صنعت و معدن از ظرفیتهای
مردمی و بخش خصوصی بیشتر استفاده کند.
وی بر حمایت بانکهای عامل و صندوق توسعه ملی از
کارخانه ذوبفوالد شاهرود تاکید کرد.
وی گفت :در حال حاضر مشــکالت بیکاری و رکود در
کشــور وجود دارد اما در حال حرکت برای حل این مشکل
هســتیم .رئیس مجلس شورای اسالمی در سفر به شاهرود

کلنگ  2واحد صنعتی را در شاهرود به زمین زد.
شرکت در مراسم اختتامیه هزار و  27شهید شاهرود
رئیس مجلس شــورای اســامی پنجشــنبه شب در
مراسم اختتامیه هزار و  27شهید شهرستان شاهرود افزود:
میبایســتی غربیها قبول کنند در مسئله هستهای اشتباه
و فریبکاری کردند و حق نبود اینگونه با ایران رفتار شود.
الریجانی یادآور شد :آنها در دورهای تصور میکردند با
حضور نظامی در منطقه و ایجاد هراس میتوانند با فشار ایران
را از دانش هستهای منصرف کنند .وی مذاکرات هستهای را
کار پیچیدهای ذکر کرد که نیاز به دقت زیاد دارد.
وی همچنین به تفرقهافکنی جریان تکفیری در یمن،
ســوریه ،عراق و افغانستان اشــاره کرد و افزود :هر چند در
پشت این صحنه حمایت غرب دیده میشود ،اما تا حدودی
ناشی از کج فهمی این کشورها از اسالم است.
رئيس قوه مقننه در ادامه تجاوز نظامی عربستان به یمن
را به سود اسرائیل دانست و گفت :یمنیها مردمانی متمدن،
با فرهنگ و دارای عقبه تاریخی قوی هستند که میخواهند

وزیر جهاد کشاورزی خبر داد

حاکم بر سرنوشت خود باشند.
الریجانی ادعای دخالت ایران در یمن را دروغ خواند و
گفت :ما از ملتهای مظلوم حمایت میکنیم و افتخار ما این
است از فلسطین و مصر حمایت معنوی میکنیم.
رئیس قوه مقننه در ادامه شاخص اصلی انقالب را والیت
فقیه ذکر کرد و گفت :والیت ستون انقالب است و در دورهای
تعدادی به دلیل کج فهمی از والیت راه خود را جدا کردند.
وی یادآور شــد :والیت فقیه مانع ظهــور دیکتاتوری
میشود و برخیها در دورهای با فریب کاری سعی در ایجاد
دیکتاتوری داشتند.
رئیس قوه مقننه گفت :امروز ســرافرازی ایران با وجود
برافروخته شدن آتش فتنه در منطقه مدیون راهنمایی مقام
معظم رهبری است.
اجالسیه شهدای شاهرود با برپایی  11نمایشگاه جانبی
از  27فروردین ماه در سه محور شهدا و دفاع مقدس ،جنگ
نرم و خانواده شــروع به کار کرد و برنامههای رسمی آن به
مدت سه شب در مصالی پیامبر اعظم(ص) شاهرود اجرا شد.

تشکیل ساالنه  8هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور

وزیر جهاد کشاورزی از تشکیل  8هزار پرونده
تغییر کاربری اراضی کشاورزی در کشور خبر داد و
گفت 100 :هزار پرونده تغییر کاربری اراضی کشاورزی
داریم.
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان ،محمود حجتی
صبح دیروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال استان
کرمان ،اظهار داشت :حفظ حقوق بیتالمال و تغییر کاربری
اراضی کشــاورزی جزو دغدغههای نظــام بوده که تجاوز
غیرقابل قبولی در این زمینه گسترش پیدا کرده است.
وی تصریــح کرد :اینکه یک فرد زمین زراعی غیرقابل
قبول تجدید شونده را برای ارزش افزوده تغییر کاربری دهد،
این سوداگری است یعنی اگر ارزش افزودهای است باید تغییر

کاربــری برای انتفاع ملی یا خزانه ملی قرار گیرد ،نه اینکه
با تغییر کاربری ثروت یک فرد چند صد برابر شــود و تمام
آن در جیب وی برود و در هیچ جای دنیا این گونه نیست.
وزیر جهاد کشــاورزی عنوان کــرد :برخورد جدی با
ســوداگران و متجاوزان باید از سوی شورای حفظ حقوق
بیتالمال صورت گیرد.
حجتــی تاکید کرد :رویههای ما باعث میشــود ،این
اتفاقــات در بحث حاشیهنشــینی و زمینخــواری روی
میدهد به نوعی که شهری در ایران داریم که طرح جامع
برای آن تصویب شــده ،اما حریم شهر  170برابر محدوده
خدماتی است.
وی تصریــح کرد 200 :هزار هکتار از اراضی شــالی از

مجموع  600هزار هکتار در طرح هادی قرار گرفته اســت
در حالی که با تراکم جمعیت همخوانی ندارد.
حجتی گفت :نباید اجازه دهیم خاکی را که تجدیدپذیر
نیســت ،یک فرد به علت سوداگری برای همیشه از انتفاع
کشــاورز و تولید غذای مردم خــارج کند بلکه باید دقت و
مراقبت کنیم ،زیرا خاک یک ودیعه و امانت در اختیار ما است.
وزیر جهاد کشــاورزی در جلسه هم اندیشی مدیران،
انجمنهــا ،اتحادیهها و صنوف کشــاورزی کرمان گفت:
 80درصد محصوالت دنیا باآب سبز تولید میشود ،اما در
ایران این رقم  10درصد اســت و کشاورز ما در این شرایط
رقابت میکند.
حجتــی گفت :کــم لطفی زیــادی به کشــاورزان و

بهرهبرداران در ایران میشود.
وی با اشــاره به اینکه  88واحد بارش از مجموع 100
واحد را در کشــور داریم ،متذکر شــد :مطرح کردن بحث
خشکسالی جنبه بازدارنده دارد و باید خود را با خشکسالی
تطبیق دهیم و به دنبال عالجبخشی باشیم.
حجتــی اضافه کرد :اجداد مــا آب موجود را مدیریت
کرده و رزق خود را به دســت آوردهاند و ما باید دانش و
ابزار خود را به کارگیریم.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد :ما معتقدیم بهرهوری
ما در آب پایین اســت و قبل از کشاورز ما مسئوالن مقصر
هستیم ،چر ا که کشاورز توان مالی مناسبی ندارد و ما باید
کمک میکردیم.

به یاد بسیجی شهید «محمود چنگانی»

به مادرم بنویسید جای من خوب است!

سال  1345پوری از ســاله نیکمردان زاده شد
که صفات و اخالق پســندیدهاش همچون نام بلندش
«محمــود» طنینانداز گوشها و ورد زبان اهالی محل
بــود .او که به ائمه اطهار و دین اســام عالقه فراوانی
داشــت ،هر صبح با خواندن چنــد آیه مبارک از قرآن
کریم ،روز خود را متبرک میســاخت .عالقه بسیاری
به خواندن زیارت عاشــورا داشــت .به قدری پایبند به
تکالیف شرعی و واجبات و ترک نواهی بود که اگر دیگران در انجام اوامر الهی کوتاهی
میکردند ،آنان را با زبانی نرم و مهربانانه ارشاد میکرد .با طلوع آفتاب انقالب در صف
تظاهرکنندگان و مخالفان با حکومت جور و ستم قرار گرفت و ندای استقالل سر داد.
در هنگامه حمله کوردالن و جابران بر خاک وطن از طریق «بسیج خوراسگان»  2بار
عازم جبهههای حق علیه باطل شد .بار اول  3ماه و بار دوم  6ماه با تمام نیرو و توان
خود ایستادگی کرد .عاقبت درحالی که در گردان یک لشکر امامخمینی نبرد میکرد
ســال  1362با اصابت مستقیم تیر بر ســرش به شهادت رسید و جسم بیجانش در
گلستان شهدای اصفهان آرام گرفت ،.بسیجی شهید «محمد چنگانی» ،سال  1345در
خوراسگان متولد شد و در  1362/1/22در شرهانی به شهادت رسید.
اخبار کوتاه از فوتبال

دالیل برانکو پس از شکست مقابل لخویا
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست تیمش از لخویای قطرنداشتن
تمرکــز بازیکنان در دقایق پایانی بازیها و ضعف در قدرت بدنی را علت اصلی باخت
سرخپوشــان عنوان کــرد و گفت :ما مقابل لخویا شکســت خوردیم چون آنها تیم
خوبی هســتند .در واقع باید بگویم تیمی عالی هســتند که از ستارههای زیادی بهره
میبرند .بازیکنانی که در این تیم بازی میکنند ،واقعا ستاره هستند .بطور مثال یکی از
بازیکنان این تیم حدود  5میلیون دالر ارزش دارد بنابراین ما مقابل یک تیم قدرتمند
بازی کردیم .همان طور که شــما گفتید در ابتدا بازی را خوب آغاز کردیم اما حدود
دقیقه  60زمانی که گل اول وارد دروازه تیم ما شد ،اوضاع به هم ریخت و تمرکز تیمی
ما از بین رفت .تیم ما در بازیهای قبلی هم مقابل ســپاهان و استقالل خوزستان در
دقایق پایانی تمرکزش را از دست داد و شکست خورد .این نشان میدهد بازیکنان ما
از نظر بدنی شرایط مساعدی ندارند و همین موضوع باعث میشود تمرکز بازیکن در
دقایق پایانی از بین برود در نتیجه اشتباهات فردی نیز زیاد میشود.
البته در اینکه پرسپولیس مشکالت فنی و حاشیهای فراوانی دارد شکی نیست و
تغییرات پیاپی سرمربی و مدیر عامل و ...در این تیم بخاطر بهبود وضعیت بوده است
اما باید این نکته را متذکر شــد که همین تیم و با همین بضاعت توانســت در تهران
تیم لخویا با بازیکن  5میلیون دالری اش شکست دهد.انتظار میرود سرمربی جدید
پرسپولیس با شناخت بیشــتر بازیکنانش و اتخاذ تاکتیک مناسب شرایط صعود این
تیم را در لیگ قهرمانان آسیا مهیا سازد .در جدول ردهبندی گروه Aآسیا لخویا با 10
امتیازدر صدر جدول قرار داردوپرســپولیس با  9امتیازی که از قبل داشت با یک رده
ســقوط در رده دوم قرار گرفت .النصر عربستان هم با  8امتیاز در رده سوم ایستاد تا
تکلیف این گروه به روز آخر بکشد .در بازیهای روز پایانی این گروه ( 16اردیبهشت
ماه)پرســپولیس در تهران میزبان بنیادکار ازبکستان است و النصر عربستان در خانه
پذیرای لخویا خواهد بود.

سوریان به کشتی ادامه نداد

حمید سوریان ،فرنگی کار وزن  59کیلوگرم کشورمان به دلیل ناداوری آشکار
به مبارزه خود با آیوو آنگلوف بلغار ادامه نداد.
رقابت های بین المللی کشــتی جام دانکلوف و نیکوال پتروف بلغارســتان از دیروز و با
حضور کشتی گیرانی از  26کشور دنیا در شهر صوفیه پایتخت بلغارستان آغاز شد که حمید
ســوریان تنها نماینده کشورمان در روز نخست این مســابقات پس از برتری  8بر یک برابر
حریف الجزایری در دور دوم در حالی که داوران قضاوت یک طرفه ای را به نفع آیوو آنگلوف
قهرمان ســال  2013جهان داشتند به مبارزه خود ادامه نداد و به کار خود در این رقابت ها
پایان داد .پس از این موضوع والنتین یوردانف رئیس فدراسیون کشتی بلغارستان در گفتگو با
کادر فنی تیم ملی و حمید سوریان از آنها به دلیل قضاوت نادرست داوران عذرخواهی کرد.
سایر کشتیگیران کشورمان در این رقابت ها امروز و فردا به مصاف رقبای خود می روند.

اعزام  500مبلغ در ایام اعتکاف به سراسر کشور

قم  -خبرنگار کیهان:
مدیرکل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از
اعزام  500مبلغ جهت تبلیغ در ایام اعتکاف به سراسر کشور خبر داد.
حجتاالسالم والمسلمین غالمعباس موسوی افزود :به مناسبت روز 13
رجب میالد با سعادت حضرت علی(ع) و برگزاری ایام اعتکاف و با توجه به
استقبال کمنظیر از اعتکاف این تعداد مبلغ اعزام خواهند شد تا در تعمیق
باورها و اعتقادات دینی مردم و نیز سبک زندگی آنها گامی برداشته شود.
وی با اشاره به حضور گسترده جوانان در آئین روحبخش اعتکاف اظهار
داشت :با توجه به این امر مبلغین از میان نخبگان حوزه انتخاب میشوند تا
میزان اثرگذاری بیشتر باشد.
موسوی همچنین گفت :با حضور مبلغان در محلهای اعتکاف و پاسخ
به اشکاالت و سواالت و شبهات احتمالی ،غنای این آئین افزون میگردد و
بینش و بصیرت دینی معتکفین در کنار عبادات و مناجاتهای آنان افزایش
خواهد یافت.
وی از فعال شدن سامانه سمتا از فردا برای ثبتنام مبلغان خبر داد.

نعمتزاده:

خامفروشی تا  2سال آینده متوقف میشود

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :خامفروشی با برنامهریزیهای
انجام شده تا دو سال آینده متوقف میشود.
بــه گزارش خبرگزاری فارس از شــاهرود ،محمدرضا نعمتزاده عصر
پنجشــنبه در جمع دستاندرکاران صنعتی و معدنی و مسئوالن و مدیران
کل دستگاههای اجرایی استان سمنان در نشست شورای اداری که با حضور
رئیس مجلس شورای اسالمی برگزار شد گفت :صدور مواد خام از کشور باید
با سرمایهگذاری برای فرآوری آن متوقف شود.
وی تصریح کرد :امروز میزان تولید فوالد کشور حدود  18هزار تن است
که این ظرفیت با ســرمایهگذاری بیشتر طی  10سال آینده به  50میلیون
تن خواهد رســید که این هدف مهم تنهــا با تکمیل زنجیره تولید فوالد و
اکتشافات جدید معدنی ممکن خواهد شد.
وی افزود :ســال گذشــته دو و نیم میلیون تن فوالد به خارج از کشور
صادر شــد درحالی که در ســالهای پیش از آن ،وارد کننده فوالد بودیم.
نعمتزاده ،افزود :کشور امروز به تزریق سرمایهگذاریهای جدید در حوزههای
صنعت ،معدن و تجارت نیاز دارد و بخش معدن باید بیش از گذشته مورد
توجه قرار گیرد.
نعمتزاده ابراز امیدواری کرد :با سرمایهگذاریهای جدید ،ایران اسالمی
در آینده به یکی از صادرکنندگان فوالد تبدیل شده و میزان صادرات فوالد
کشور به  10میلیون تن برسد.
وزیــر صنعت ،معدن و تجارت یادآور شــد :امروز نرخ بینالمللی فوالد
حداقل اســت و کاهش قیمت فوالد هرچند ســال تکرار میشود و شرایط
امروز چندان امیدوارکننده نیست .وی گفت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت
از افزایش تولید فوالد در شاهرود حمایت کرده و در مراحل بعدی این واحد
تولیدی توسعه پیدا میکند ،.کارخانه ذوب فوالد شاهرود طی دو سال آینده
با ســرمایهگذاری  530میلیارد ریال و پنج میلیون و  120هزار دالر برای
 240نفر ایجاد اشتغال میکند.

 33هزار روستا و آبادی از سکنه خالی شدهاند

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت:
حدود  33هزار روســتا و آبادی در کشور خالی از سکنه شدهاند و
نباید کاری کنیم که به تخلیه روستاها کمک شود.
به گزارش ایرنا ،ســید ابوالفضل رضوی افزود 64 :هزار روستا داریم که
از ایــن تعداد حدود  39هزار روســتا باالی  20خانوار و مابقی کمتر از 20
خانوار هستند.
وی با اشــاره بــه جمعیت  21میلیون و  500هزار نفری روســتایی و
عشــایری کشور گفت :بی توجهی به روســتاها و عشایر به معنای افزایش
حاشیهنشینی شهرهاست.
رضوی اظهار کرد :مجلس دو هزار و  500میلیارد ریال اعتبار روستایی را
به سه هزار و  500میلیارد ریال رساند و  500میلیون دالر برای آب روستاها
اختصاص داد .رضوی افزود :اعتبارات مختص روستاها در سال جاری نسبت
به سال گذشته  100درصد افزایش یافته و این توجه ویژه به روستاهاست
و مبنا را برای توسعه روستا و مشارکت مردم قرار دادهایم.

