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اخبار کوتاه از فوتبال

تقابل کشتی گیران شاخص آمریکا 
با تیم ملی ایران 

تیم های کش�تی ایران و آمریکا با نفرات ش�اخص خود در دیداری 
نمادین)29 اردیبهشت( در لس آنجلس به مصاف هم خواهند رفت.

در تاریخ 29 اردیبهشت یک دیدار دوستانه بین تیم های ملی کشتی ایران 
و آمریکا در سالن لس آنجلس مموریالMemorial برگزار می شود. این دیدار 
در راستای اتحاد جهانی جامعه کشتی برای نجات از خطر حذف این رشته کهن 
از بازی های المپیک انجام می شود که »اتحاد برای کشتی«  نامگذاری شده است.
جردن باروفس ، قهرمان المپیک لندن لیدر تیم کشتی آمریکا در این رقابت تاریخی 
با ایران خواهد بود همچنین کلمن اس��کات برنده مدال برنز المپیک در وزن 60 
کیلوگرم در ترکیب یانکی ها جای گرفته است.اما یک دیدار تماشایی بار دیگر بین 
کمیل قاسمی و ترول دالگنف در خواهد گرفت. مسابقه ای که قاسمی در المپیک 
برنده آن بود و مدال برنز را بر سینه زد. * 55 کیلوگرم : سام هیزوینکل – حسن 
رحیمی* 60 کیلوگرم: کلمن اسکات – مسعود اسماعیل پور* 66 کیلوگرم: جردن 
اولیور – مهدی تقوی* 74 کیلوگرم: جردن باروفس – حس��ن طهماسبی* 84 
کیلوگرم: کالیتون فاستر – احسان لشگری* 96 کیلوگرم: کریس پندلتون – حامد 

تاتاری* 120 کیلوگرم : ترول دالگنف – کمیل قاسمی. 

توسط ورزشکار اردبیلی انجام شد
20 هزار کیلومتر رکابزنی 

با پیام صلح و دوستی ملت ایران
رکابزن اردبیلی با عبور از 20 کش�ور اروپایی و آس�یایی پیام 

صلح و دوستی ملت ایران را به سایر ملت ها رساند.
یاور صمدی 45 س��اله و از کارکنان امور ورزش��ی شهرداری اردبیل، 
مرب��ی کاراته و دارای عناوین از س��ال 86 با هدف ترویج پیام حفاظت از 
محیط زیست، انتقال پیام صلح و نوع دوستی ملت ایران به سایر ملت های 
جهان برنامه ریزی خود را برای دوچرخه س��واری در 20 کش��ور اروپایی و 

آسیایی شروع کرد.
این ورزش��کار اردبیلی با برخورداری از حمایت های مادی و معنوی 
ش��هرداری منطقه 19 تهران و ش��هرداری اردبیل از مهرماه س��ال 1391 
در نخس��تین گام س��فر خود را از همسایه شمالی آغاز کرد و پیام صلح و 
دوس��تی و زیست محیطی ایران اسالمی و استان اردبیل به عنوان یکی از 
قدیمی ترین مراکز تمدنی ایران و پایتخت عالم تش��یع را به گوش مردم 
جمهوری آذربایجان رساند. صمدی افزود: از جمهوری آذربایجان به کشور 
گرجس��تان سفر کرده و سپس به روسیه وارد شدم و به مناسبت دوستی 

دو ملت به صورت نمادین نهالی درکشور روسیه کاشتم.
وی با اش��اره به اس��تقبال خوب مردم در طول مس��یر بیان کرد: در 
کش��ورهای اس��کاندیناوی نسبت به محیط زیست حس��اس بوده و ضمن 
حمایت از آن، بیشتر از دوچرخه  به عنوان وسیله نقلیه در زندگی روزمره شان 
اس��تفاده می کنند و مسایلی مانند آلودگی صوتی، آلودگی هوا و ترافیک 

در آنجا وجود ندارد.
رکابزن اردبیلی افتخار بزرگ خود را در شهر الهه، حمل پرچم عزاداری 
امام حسین)ع( به عنوان بخش مهمی از فرهنگ اعتقادی ایران به همراه 
دسته های عزاداری شیعیان پاکستانی، افغانستانی، عراقی و ایرانی ذکر کرد.
وی تاکید کرد: در ش��هر بروکس��ل نیز یک مسلمان مراکشی مرا در 
یافتن هیئت عزاداری همراهی کرد و باعث شد عاشورا و تاسوعای حسینی 
را در کنار عزاداران س��پری کنم ک��ه این یکی از بهترین خاطرات من در 

طول سفر به اروپا بود.
این ورزشکار ادامه داد: در هلسینبورگ سوئد نیز که شهری گردشگری 
و ساحلی است، یک شیعه عراقی پس از اینکه نتوانستم هتل مناسبی برای 
اقامت پیدا کنم، از نظر مادی و معنوی مرا کمک کرد و پیگیر امور من بود 
که این نشان داد روح انسانیت همچنان در رگ ملت ها فراتر از دولت ها و 

سیاست ها، همچنان در جریان است.
صمدی در ادامه سفر خود از کشورهای ایتالیا به سمت یونان و ترکیه 
گذر کرد و با پرواز از طریق ترکیه خود را به بمبئی و از آنجا به شرق آسیا 
و کشور ژاپن رساند. وی که در سفرش به کشورهای جمهوری آذربایجان، 
گرجستان، روسیه، استونی، فنالند، سوئد، دانمارک، آلمان، هلند، بلژیک، 
س��وئیس، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، یونان، ترکیه، مالزی، اندونزی و 

ژاپن رکاب زده، هزینه این تور را حدود 550 میلیون ریال اعالم کرد.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
تصویب 400 میلیارد تومان برای تهیه 

تجهیزات سرمایشی و گرمایشی مدارس کشور
رشت - خبرنگار کیهان:

رئیس کمیسیون آموزش مجلس از اختصاص 400 میلیارد تومان 
برای تجهیز سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس کشور خبر داد.
رئیس کمیس��یون آم��وزش و تحقیقات مجلس در مراس��می که به 
مناسبت گرامیداشت روز زن در رشت برگزار شد اعالم کرد: امسال 400 
میلیارد تومان برای تهیه تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در مدارس کشور 
به تصویب رس��یده اس��ت که این مبلغ از محل افزایش 25 ریالی عوارض 
هر متر مکعب گاز تامین خواهد ش��د تا دیگر ش��اهد حوادث دلخراش در 

مدارس کشور نباشیم.
محمدمهدی زاهدی همچنین از بررس��ی قانون س��نجش و پذیرش 
دانشجویان در این کمیسیون خبر داد و افزود: سوابق تحصیلی دانش آموزان 
در آموزش و پرورش باید براس��اس استانداردهای بین المللی ثبت شود و 
تدبیری اتخاذ ش��ود تا حداکثر 15 درصد ورودی های دانشگاه ها از طریق 

کنکور و مابقی از طریق سابقه تحصیلی جذب شوند.

معاون وزیر نفت: توسط رئیس جمهوری
مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان

اواخر ماه جاری به بهره برداری می رسد
اصفهان-خبرنگار کیهان:

معاون وزیر نفت گفت: مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان اواخر 
اردیبهشت ماه جاری توسط رئیس جمهوری به بهره برداری می رسد.

»علیرضا ضیغمی« افزود: بقیه پروژه  های مربوط به بهبود و بهینه سازی 
فرآیند پاالیش��گاه اصفهان که باهدف  ارتقاء کیفیت محصوالت و کاهش 
خوراک این واحد صنعتی تعریف شده است به طور جدی دنبال می شود. 
مدیرعامل ش��رکت های پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی ایران اظهار 
داشت: مجتمع بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان به منظور افزایش تولید بنزین 
و ارتقای کیفیت محصوالت پاالیش��گاه تا سطح استانداردهای جهانی به 
بهره برداری می رسد. وی افزود: طرح بنزین سازی پاالیشگاه اصفهان مشتمل 
بر س��ه واحد اس��ت که واحد تصفیه هیدروژنی نفتا )NHT( با ظرفیت 

60 هزار بشکه در روز تکمیل شده و تحویل بهره بردار قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: واحد تبدیل کاتالیس��تی با احیای مداوم )CCR( با 
ظرفیت 30 هزار بشکه در روز 95 درصد و واحد آیزومریزاسیون )ISO( با 
ظرفیت 27 هزار بشکه در روز تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
اس��ت. ضیغمی تصریح کرد: با راه اندازی مجتمع بنزین سازی این شرکت 
در اواخر اردیبهشت ماه جاری روزانه حدود 3 میلیون لیتر به تولید بنزین 

در واحدهای فرایندی اضافه خواهد شد.
ب��ه گفته معاون وزیر نفت، کیفیت بنزین تولیدی نیز به عدد اکتان 
)درجه آرام سوزی( 98 و 87 ارتقا می یابد و تولید بنزین پاالیشگاه اصفهان، 
از 9 میلیون لیتر به 12 میلیون لیتر می رسد. وی هزینه پیش بینی شده 
برای اجرای این طرح را 4 هزار و 700 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از 
این میزان تاکنون 4 هزار میلیارد ریال هزینه شده است که مابقی صرف 
تکمیل برخی واحدها و تامین مواد شیمیایی از جمله کاتالیست ها می شود.

ضیغمی خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این طرح، استاندارد بنزین 
پاالیشگاه اصفهان تا حد استانداردهای اروپا ارتقاء می یابد و پاالیشگاه نیز 

در زمینه مواد اکتان افزا به خودکفایی می رسد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:

اقتدار ایران در عرصه بین الملل
 در حال افزایش است

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اس�امی گفت: با وجود توطئه ها و کارش�کنی ها اقتدار جمهوری 

اسامی ایران در عرصه بین المللی در حال افزایش است.
به گزارش ایرنا بوشهر، عالءالدین بروجردی دوشنبه در همایش راهبرد 
روابط بین الملل با نگاه گذشته، حال و آینده  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
عالیشهر استان بوشهر افزود: در مقابله با کشوری که در مجلس سنای خود 
برای براندازی نظام جمهوری اس��المی بودجه تصویب می کند و با ما در 
چالش است، تشنج زدایی معنایی ندارد و باید از موضع اقتدار رفتار کنیم.
رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای 
اسالمی اظهار کرد: معادله رابطه قوی و ضعیف و گرگ و میش میان آمریکا 
و ایران تغییر کرده اس��ت و ما آمریکا را از برج عاج به پایین کش��یده ایم. 
هم اکنون جمهوری اس��المی ایران اقتدار اس��الم را در عرصه جهانی به 
نمایش گذاشته است. وی در خصوص چرایی ضرورت پرداخت هزینه های 
بس��یار در موضوع هسته ای گفت: ما کشوری هستیم که دارای بیشترین 
ذخایر نفت و گاز هس��تیم و هم اکنون دنیا به انرژی ما نیاز دارد ولی در 
همین حال با ما این گونه رفتار می کنند، تهدید می کنند و قطعنامه صادر 
می کنند. روزی این ذخایر تمام خواهد شد و ما می دانیم آن روزی که آنها 
به ما نیاز نداشته باشند چگونه با ما رفتار خواهند کرد، به همین دلیل ما 

باید در این موضوع، با پایداری و استقامت، این دستاورد را حفظ کنیم.
بروجردی رفتار غرب در قبال تامین سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران 
را نمونه ای کوچک از رفتار آینده غرب در مورد ایران دانست و اضافه کرد: 
در شرایطی که ما به سوخت نیروگاه برای تامین داروی 800 هزار بیمار 
سرطانی نیاز داشتیم آنها از احتیاج ما سوء استفاده کردند و حاضر نشدند 
این س��وخت را تامین کنند. دانش��مندان ما وقتی این رفتار را مش��اهده 
کردند به فکر س��اخت صفحه های سوخت افتادند و این کار را با استفاده 
از توانمن��دی داخلی انجام دادند. وی اظهار کرد: در مذاکرات هس��ته ای 
غربی ها نیز به نقاطی رسیده اند که می تواند نقطه عطف توافق باشد و بر 

همین اساس از برخی مطالبات خود عقب نشینی کرده اند.

لیگ برتر فصل آینده قطعا 16 تیمی است
با اعالم مهدی تاج مسابقات فوتبال لیگ برتر در فصل آینده قطعا با 16 تیم 
برگزار می ش��ود. پس از این که هیات رییس��ه فدراسیون فوتبال به خاطر شرایط 
تیم های ایرانی و کاهش فشردگی مسابقات تصمیم گرفت تعداد تیم های لیگ برتر 
را از 18 تیم به 16 تیم کاهش دهد و این تصمیم را مصوب کرد، با نزدیک شدن 
به پایان رقابت ها و تالش تیم هایی که به خاطر این قانون مجبور به خداحافظی 
از لیگ برتر بودند باش��گاه های زیادی خواهان 18 تیمی ماندن لیگ ش��دند. اما 
رییس سازمان لیگ در گفت و گویی اعالم کرد: لیگ برتر در فصل آینده همان 
16 تیمی برگزار خواهد ش��د و برنامه ریزی ها طبق این تعداد تیم انجام ش��ده و 

برای هیات رییسه فرستاده شده است.
تالش مدیرعامل پرسپولیس برای ابقای گل محمدی

رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از ارائه برنامه یحیی گل محمدی برای 
فصل آینده هدایت سرخپوشان خبر داد و تاکید کرد قائم مقام باشگاه را مامور کرده 
تا پیگیر آخرین وضعیت علی کریمی باشد. رویاینان عنوان کرد که با ارائه برنامه های 

گل محمدی، این باشگاه با قدرت کارش را برای فصل آینده آغاز خواهد کرد.
کناره گیری مدیرعامل تراکتورسازی

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی رسما از سمت خود کناره گیری کرد. وی پس 
از کناره گیری با نگارش نامه ای به هواداران تراکتورسازی دالیل کناره گیری اش 
را رس��انه ای کرد. الزم به یادآوری اس��ت هیات مدیره تراکتورسازی با استعفای 

جعفری موافقت کرد. 
درگذشت یکی از مدیران فدراسیون فوتبال 

مدیر کمیته تشریفات فدراسیون فوتبال دار فانی را وداع گفت. ساعد صدیقی 
که س��الها در فدراسیون فوتبال در قسمت های مختلف منشا خدمات بود،صبح 
روز سه شنبه پس از ماهها درگیری با بیماری سرطان جان به جان آفرین تسلیم 
کرد. سرویس ورزشی روزنامه کیهان درگذشت صدیقی را به خانواده وی و جامعه 

فوتبال تسلیت می گوید. 
نکونام با انصاری فرد معاوضه نمی شود

فتح اهلل زاده مدیرعامل استقالل در پاسخ به این سوال که گفته شده قصد 
داری��د، نکونام را ب��ا انصاری فرد معاوضه کنید، گفت: با تم��ام احترامی که برای 
انصاری فرد قائلم اما باید بگویم نکونام را با هیچ بازیکنی معاوضه نمی کنم. افتخار 
می کنیم که بازیکن بزرگی مانند نکونام از اوساسونا جدا شد و استقالل را انتخاب 

کرد. شاید نکونام من را با کسی عوض کند ولی من هرگز این کار را نمی کنم.
تغییر محل تمرین به خاطر تجمع بوقچی ها؟!

تیم فوتبال پرسپولیس قرار بود دیروز نخستین تمرین خود را پس از شکست 
در فینال جام حذفی در ورزشگاه درفشی فر انجام دهد، اما به ناگهان زمین تمرین 
سرخپوشان تغییر کرد و قرار شد این تیم در زمین شماره دو کمپ تیم های ملی 
تمرین کند. این در حالی بود که چند بازیکن پرسپولیس مثل کریم انصاری فرد و 
مهرزاد معدنچی و ... خود را به ورزشگاه درفشی فر رسانده بودند اما پس از اطالع از 
تغییر محل تمرین بالفاصله به سمت کمپ رفتند. به نظر می رسد این تصمیم بدین 
خاطر از سوی مسئوالن باشگاه پرسپولیس گرفته شده که تعدادی از هواداران و 
بوقچی های ناراضی این تیم قصد داشتند مقابل ورزشگاه درفشی فر تجمع کنند.

رحیمی به سپاهان بازگشت
مدیرعامل کارخانه فوالد مبارکه اصفهان از مخالفتش با استعفای مدیرعامل 
باش��گاه سپاهان خبر داد. سمیعی نژاد گفت: علیرضا رحیمی، مدیرعامل باشگاه 
اس��تعفانامه ای نوش��ته بود اما با آن مخالفت کردم. دوستان با او صحبت کردند. 
بنده هم با او حرف زدم و قبول کرد تا به مسئولیتش در باشگاه برگردد. وی در 
پاسخ به این سوال که علت استعفای رحیمی چیست، گفت: او خسته شده بود و 
کمی هم کسالت دارد. برای همین تقاضای استعفا داشت اما از عملکرد او راضی 

هستیم و خواستیم که کارش را ادامه دهد.
پرسپولیس 110 هزار دالر به وینگادا پرداخت کرد

باشگاه پرسپولیس بخش دیگری از طلب وینگادا را به او پرداخت کرد. اواخر 
سال گذشته بود که باشگاه پرسپولیس به خاطر شکایت وینگادا به فیفا محکوم 
به پرداخت 370 هزار دالر به این مربی شد. بعد از پرداخت بخش اول این بدهی، 

مدیران باشگاه پرسپولیس 110 هزار دالر دیگر را به او پرداخت کردند.
کفاشیان نمی تواند بگوید استعفا نمی دهد 

رئیس س��ازمان بازرسی کشور با اشاره به اینکه مدیران فدراسیون فوتبال 
ب��ه خاطر حفظ قدرت و بی اطالعی دیگران از قوانین بحث تعلیق فدراس��یون 
فوتبال توس��ط فیفا را مطرح می کنند، گفت: کفاشیان نمی تواند بگوید استعفا 
نمی دهد زیرا در پایان زمان یکساله اش، اگر از دولت نامه نگیرد، فعالیتش غیر 

قانونی خواهد بود.

خواندنی از ورزش ایران

حدیث دشت عشق

است و بایستی مواظب اعمال و رفتار خود باشیم و این انقالب را تا پای جان یاری 
نمائیم، انقالب یک انقالب الهی اس��ت و مس��یر خود را همینطور که تا به حال با 

این مشکالت طی نموده است می پیماید.

به یاد سردار شهید »حسینعلی اکبری«

سردار شهید درچه
همیشه به فکر اسالم باشید و به فکر یاری 
دین خدا باش��ید و به فکر رضایت خداوند باشید 
و گوش به فرمان قرآن و رس��ول خدا باش��ید و 
گوش به فرمان امام امت، این رهبر دلسوز و الهی 
مسلمین و محرومان باشید و او را یاری نمائید. و 
قدر انقالب اسالمی مان را بدانید و مواظب باشید 
کف��ران نعمت نکنید که ای��ن انقالب یک نعمت 
بزرگ الهی اس��ت و دین زیادی به گردن ما دارد 
مخصوصا نسل جوان که خداوند به ما عطا نموده 

سرویس ورزشی-
س�رمربی تیم ملی فوتبال کشورمان می گوید اگر 
فدراسیون فوتبال به خوبی از وی دفاع می کرد، با چنین 

محرومیتی از سوی فیفا مواجه نمی شد.
کمتر از یک ماه دیگر بازی های حساس تیم ملی در مرحله 
مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل آغاز می شود. با نتایجی که 
تیم ملی در رقابت های گذشته خود کسب کرده تنها در صورت 
کس��ب 3 پیروزی برابر قطر، لبنان و قطر است که تیم ملی به 
ط��ور قطع راهی جام جهانی ش��ده، در غی��ر این صورت حتی 
کس��ب 7 امتیاز از 3 بازی نیز تضمیمن کننده صعود مستقیم 
به جام جهانی نیست. در چنین شرایطی روز گذشته کی روش 
به تشریح آخرین شرایط تیم ملی پرداخت. او در خالل صحبت 
هایش به مانند دفعات گذش��ته انتقاداتی را متوجه فدراسیون 
ساخت و از کم کاری آنها برای لغو محرومیتش گفت. گزیده ای 

از صحبت های سرمربی تیم ملی در ادامه می آید:
شرایط مناسب نیست

بحث بس��یار جدی این است که اکنون یک هفته  به آغاز 
اردوی تی��م ملی باق��ی مانده اما تجهی��زات الزم برای بازی با 
قطر هنوز فراهم نش��ده و این زیبنده تیم ملی که قصد صعود 
به جام جهانی را دارد، نیس��ت. برای فراهم شدن این تجهیزات 

صبر می کنم و هیچ وقت امیدم را از دست نمی دهم. فقط کمی 
استرس دارم که بعد از دو سال و یک ماه هنوز باید منتظر فراهم 
شدن این مسائل باشم و فکر می کنم، استرس من هم طبیعی 
است. اکنون یک ماه و چند روز به بازی با کره جنوبی وقت باقی 
مانده است. ولی هنوز نمی دانیم که محل این بازی کجاست! آیا 
قرار است در اولسان بازی کنیم یا جای دیگر؟ این مساله تاثیر 
بس��یار بدی بروی برنامه ریزی ما می گذارد . تیم ملی پرتغال از 
اکنون تا دو سال آینده می داند که کی و کجا بازی خواهد کرد، 

ولی ما هنوز نمی دانیم که قرار است کجا اقامت کنیم.
انتقاد از تیم داوری بازی با قطر

با توجه به زمانی کمی که تا این بازی باقی مانده است، فکر 
نمی کنم تغییر و تحولی در تیم داوری صورت گیرد. اما تا جایی 
که می دانم موضع فدراسیون فوتبال ما این است که هیچ کاری 
نکنیم. انتخاب این داور برای ما بسیار عجیب است. اتفاقی که 
خیلی عجیب اس��ت، این است که زمانی که بازی مان را با قطر 
آغاز می کنیم، من غایب هستم، چون همان داوری که بازی را 
قضاوت می کند دو بازی قبل مرا از زمین اخراج کرده اس��ت و 
این مس��اله در دنیای فوتبال عجیب است. مساله دوم که هیچ 
ش��کی در آن نیست این است که ما ادله ای داریم که به همراه 
تصاوی��ر ویدیویی ثابت می کند که گزارش داور در بازی با کره 

تازه ترین اظهار نظرات کی روش ، سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان

فدراسیون از من خوب دفاع نکرد
قطر مقابل ایران 14 نفره بازی می کند

جنوبی غلط بوده و او صالحیت الزم را برای داوری ندارد. داور 
در گزارش��ش آورده بود که وقتی صحبت من و بازیکن کره را 
شنیده  است، کمتر از پنج متر فاصله داشته است. این در حالی 
است که تصاویر ویدیویی از چهار زاویه این مساله را رد می کند. 
همچنین در گزارش آمده بود دلیل اخراج من صحبتم با بازیکن 
کره بوده که همان تصاویر نشان می دهد که بازیکن در آن لحظه 
حضور ندارد. دلیل سوم ما این است که تصاویر ویدیویی ثابت 
می کند که تصمیم اخراج من از سوی داور چهارم گرفته شده 
نه داور وسط. در واقع داور چهارم به داور وسط خط داد که مرا 
اخراج کند. این مس��اله اوضاع را بغرنج تر می کند، چرا که داور 
چهارم پشت سر من بود و حداقل 15 متر با من فاصله داشت. 
دلیل چهارم این اس��ت که اگر داور طبق ادعایش صحبت های 
من را شنیده، چطور ممکن است که صحبت های بازیکن کره ای 

را که به وی نزدیک تر بود نشینده است؟ 
انتقاد از فدراسیون فوتبال

احس��اس می کن��م که اگ��ر دفاع بهت��ری از من صورت 
می گرفت فیفا من را از دو بازی محروم نمی کرد. مس��اله مهم 
ای��ن اس��ت که چرا از آن تیم داوری فق��ط داور چهارم که آن 
اش��تباه را  کرد حذف ش��ده است. االن دیگر هیچ شکی وجود 
ندارد که بازی ما مقابل قطر برابر 11 نفر نیست بلکه برابر 14 
نفر خواهد بود، پس بازیکنان ما باید آماده باشند که مقابل 14 
نفر بازی کنند و البته من خیلی امیدوارم که در این وضعیت 

هم بازی را ببریم.

لغو بازی با عمان
همان طور که گفتم ما باید تیم مان را با در نظر گرفتن 
این موضوع که 10 بازیکن را در اردو نداریم آماده کنیم. خود 
شما می پرسید ترکیب تان برای این بازی ها چیست. من باید از 
بازیکنانم حمایت کنم. یکی از مسائلی که امروز در جلسه ای 
به رئیس فدراسیون خواهم گفت این است که بهتر است بازی 
تدارکاتی ما با عمان لغو شود. به خاطر اینکه نمی توانیم وقتی 
چند بازیکن اصلی مان را نداریم یک بازی تدارکاتی برگزار کنیم. 
این دیگر بازی آماده س��ازی نیست. چرا املت بدون تخم مرغ 
درس��ت کنیم؟ فقط یک چیز مهم می توانم بگویم و آن این 
اس��ت که این جام جهانی برای شماست و آرزوی شماست و 
من هم به عنوان مربی در آرزوی شما شریک می شوم. باز هم 
می گویم که این جام جهانی شماست نه جام جهانی کی روش.

کی روش و خداحافظی ملی پوشان
موض��ع من در قبال خداحافظی بازیکنانی مثل مجیدی، 
رحمتی و کریمی یکس��ان اس��ت. از جانب تیم ملی از زحمات 
آن ها تش��کر می کنم و برایش��ان بهترین آرزوه��ا را دارم. برای 
م��ن افتخاری بود که با این بازیکن ه��ا کار کردم. در خصوص 
مهدی رحمتی و ابراز تمایلش برای بازگش��ت به تیم ملی نیز 
باید بگویم » صحبت های رحمتی را نش��نیده ام و در وضعیتی 
نیستم که بخواهم در این رابطه اظهارنظر کنم. تا زمانی که به 
صورت رسمی از طرف فدراسیون به من اطالع ندهند، نمی توانم 

صحبتی داشته باشم. « 

مدیر تیم های ملی کشتی می گوید تا جایی که به وی 
اجازه دهند در ورزش می ماند و به فعالیتش ادامه می دهد. 
رس��ول خادم قهرمان المپیک 1996 آتالنتا که هم اکنون 
هدای��ت تیم ملی کش��تی آزاد را بر عهده دارد روز گذش��ته در 
گفت وگویی با یکی از خبرگزاری ها به تشریح آخرین شرایط ورزش 
و کشتی پرداخت که چکیده ای از صحبت هایش در ادامه می آید: 
* در سال های گذش��ته زمان کافی برای میدان دادن به 
نفرات دوم و سوم و رده های پایین تر فراهم نشده و باید پذیرفت 
شرایط کشتی در پشتوانه  سازی مناسب نیست. بطور مثال اگر 
روزی مهدی تقوی و احسان لشکری به هر دلیلی نخواهند کشتی 
بگیرند، نفرات پشت سر آنها هم که فاصله فنی زیادی با نفرات 

اصلی دارند و این برای کشتی مشکل ساز است. 
* در مورد کش��تی فرنگی تمامی مباحث فنی را شورای 
فنی کش��تی فرنگی دنبال می کند. من به عنوان مدیر تیم های 
ملی تالشم این است که در جهت تحقق تصمیمات شورای فنی 
تیم های ملی کشتی فرنگی، پیگیری ها و حمایت های مدیریتی 

الزم را دنبال کنم. 

مشکل ورزش از دیدگاه مدیر تیم های ملی کشتی

حضور » نوكیسه گانی « كه در حوزه رسانه هم دست شان باز است!
* من به داشتن ظرفیتی معادل چهار تیم ملی در کشتی 
ایران اعتقاد دارم . منظور از چهار تیم یعنی در هر وزن به طور 
متوسط داشتن چهار کشتی گیر، که فاصله قابلیت های فنی شان 

نسبت به هم فاحش نباشد. 
* حضور ورزشی ها در حوزه های غیرورزشی،  همان عالمت 
س��والی را بوجود می آورد که با حضور غیرورزشی ها در ورزش 
مطرح ش��ده است. امروزه  دیگر حضور غیرورزشی ها در ورزش 
مطرح نیست، این مساله مربوط به 20 سال پیش بود و پرداختن 
به آن دیگر س��طحی نگری است. حاال مشکل ورزش ما حضور 
»نوکیسه گان ورزشی« است که موقعیت های برتر تصمیم سازی 
را در ورزش اش��غال کرده اند و دست فراخی هم درحوزه رسانه 
ورزش دارند. البته جامعه ورزش هم به فرزندانش وفادار نیست. 
در واقع یکی از علل اصلی شکل گیری قشر »نوکیسه در ورزش« 

بی وفایی جامعه ورزش به فرزندانش بوده است.
* احساس می کنم حضورم در کشتی تا جایی که امکان 
داش��ته باشد وظیفه است. از این رو تا جایی که بگذارند بمانم، 

در کشتی خواهم ماند.

نشس�ت هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در حالی دیروز با حضور محمد عباس�ی در دفتر وزیر ورزش و 
جوانان برگزار شد که حاضران در این نشست به بهرام افشارزاده برای اعمال اصاحات اختیار تام دادند.

نشس��ت هیات اجرایی کمیته ملی المپیک صبح دیروز در دفتر محمد عباس��ی، وزیر ورزش و جوانان برگزار ش��د که 
اعضای هیات اجرایی در هنگام خروج از جلسه بسیار ناراحت بودند و در این بین تنها علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال 
با خبرنگاران گفتگو کرد.علی کفاش��یان رئیس فدراس��یون فوتبال در گفت و گویی کوتاه با خبرنگاران در خصوص خروجی 
این جلس��ه گفت: در این نشس��ت در مورد موارد اساس��نامه کمیته ملی المپیک بحث و قرار شد بهرام افشارزاده برای اعمال 

اصالحات اختیار تام داشته باشد.

اختیار تام دبیر کمیته ملی المپیک برای اعمال اصالحات اساسنامه

با نزدیک شدن به مسابقات لیگ جهانی والیبال با 
نظر خولیو والسکو تمرینات تیم ملی بزرگساالن فشردگی 

و شدت بیشتری پیدا می کند.
با توجه به نزدیک شدن به مسابقات لیگ جهانی والیبال و 
فشردگی آن، سرمربی تیم ملی در نظر دارد با گسترش تمرینات 
و باال بردن فش��ردگی تمرین��ات را در دو گروه »الف« و »ب« 
برگزار کند، اما با توجه به اینکه مسابقات زیر 23 سال در مهرماه 
برگزار می شود، سرمربیان تیم های بزرگساالن و زیر 23 سال طی 
نشستی با مسئوالن فدراسیون والیبال تصمیم گرفتند به دلیل 
کمبود فضا و مکان تمرینی و همزمانی اردوهای تیم جوانان و 

نوجوانان و اهمیت حضور تیم ملی بزرگساالن در لیگ جهانی، 
تمرینات زیر 23 سال از 7 خرداد ماه از سر گرفته شود.بر این 
اساس تیم ملی بزرگساالن از این پس در قالب دو گروه »الف« 
و »ب« در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر خولیو والسکو به انجام 
تمرینات تاکتیکی و بدنس��ازی پرداخته و تمرینات خود را به 
صورت گسترده تر به انجام می رساند. سرمربی تیم ملی والیبال 
در هر 4 نوبت تمرین روزانه، ملی پوش��ان را زیر نظر دارد؛ تیم 
ملی ایران خردادماه، اولین حضور خود در مسابقات لیگ جهانی 
را تجربه می کند و به همین دلیل تمرینات آماده سازی خود را 

از اوایل فروردین ماه در تهران آغاز کرده است.

* ترکی��ب نهای��ی تیم ملی کوهس��تان ایران ب��ه منظور حض��ور در رقابت های 
دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در رشته کوهستان که از 21 اردیبهشت ماه به مدت 
دو روز و به میزبانی چین برگزار می شود اعالم شد.اسامی ملی پوشان اعزامی ایران 
به این شرح است:امین اهلل نارویی، پرویز مردانی و فراز شکری، حسین زنجانیان، 

طاها قابلی، امین تاکندی و امین نجفی
*طب�ق تصمیم کمیته فنی واترپلو، رضا اج�اق مربی تیم ملی واترپلو و 
امیرعباس اکبرنژاد نیز مربی دروازه بانان این تیم شدند. همچنین وحید 
رضایی و رضا مخیلفی به عنوان س�رمربی و کم�ک مربی تیم واترپلوی 

نوجوانان انتخاب شدند.
* رقابت ه��ای انتخابی تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولین، پنجش��نبه، 19 
اردیبهشت ماه در مجموعه ورزشی آفتاب انقالب تهران برگزار خواهد شد.با توجه 
به در پیش بودن مسابقات جهانی فرانسه که تیرماه سال جاری برگزار می شود، از 
تمام ورزشکاران پارالمپیکی جانباز و معلول و نابینا برای حضور در این مسابقات 

دعوت بعمل آمده است.
* تیم فوالد ماهان سپاهان اصفهان با پیروزی قاطع6 بر یک مقابل هیئت 
کشتی خوزستان، قهرمان نیم فصل لیگ برتر کشتی فرنگی شد.همچنین 
قرار بود دیگر دیدار هفته را پرسپولیس تهران و هیات کشتی فارس برگزار 
کنند که این مسابقه لغو شد تا فوالد ماهان که در میان 5 تیم لیگ برتری 
بیشترین پیروزی را کسب کرده، عنوان قهرمانی نیم فصل را به دست آورد. 

اعزام تیم های منتخب کشتی آزاد و فرنگی براي برگزاري اردوي مشترك در کشور تونس به دلیل تأمین نشدن 
هزینه هاي الزم از سوی میزبان منتفي شد.

 پیش از این قرار بود دو تیم منتخب کش��تي فرنگي و آزاد کش��ورمان طي روزهاي 25 اردیبهش��ت تا 10 خردادماه براي انجام 
اردوي مشترک به کشور تونس سفر کنند. بر این اساس این اردوي مشترک آماده سازي به دلیل عدم تأمین هزینه ها انجام نخواهد 
شد. این در حالیست که آزاد و فرنگي کاران ایران همچنان به دلیل عدم تامین بودجه و همچنین مخالفت شوراي برون مرزي، بسیاري 
از تورنمنت هاي بین المللي را از دست مي دهند.در همین راستا پیش از این نیز شوراي برون مرزي وزارت ورزش با اعزام تیم هاي 
کش��تي آزاد و فرنگي ایران به جام قهرمانان ترکیه، اعزام تیم هاي کش��تي آزاد و فرنگي به جام پیروزي ترکیه، اعزام فرنگي کاران 
منتخب به تورنمنت بین المللي آذربایجان و تورنمنت دریاي سیاه در اوکراین مخالفت کرده بود.لغو اعزام تیم هاي ملي کشتي آزاد و 
فرنگي ایران در رده هاي سني مختلف به چندین تورنمنت بین المللي و برنامه برون مرزي طي چند ماه اخیر باعث شده تا بسیاري 
از برنامه هاي کادر فني با مشکل روبرو شود، بطوریکه این روند با زمزمه جدایي تعدادي از مربیان تیم هاي پایه نیز همراه بوده است.

علمای شیعه و سنی کرمانشاه اقدام زشت 
سلفی ها و وهابیون در نبش قبر حجربن عدی و 
آتش زدن مقبره جعفر طیار را به شدت محکوم 

کردند.
ماموستا مالقادری امام جمعه پاوه در گفت وگو با  
خبرگزاری فارس ضمن ابراز تاسف از نبش قبر صحابه 
پیامبر در سوریه اظهار داشت: هتک حرمت مزار صحابه 
پیامب��ر)ص( و حامی مخلص حضرت علی)ع( خالف 
شرع اسالم بوده و تنها نتیجه آن تشدید عداوت میان 
پیروان مذاهب و افزایش خونریزی و برادرکشی در بالد 

اسالمی خواهد بود.
وی خاطرنش��ان کرد: در روایات آمده اس��ت که 
رسول اهلل)ص( در خطبه حجه الوداع در منی فرمودند: 
»ال ترجعوا بع��دی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض« 

یعن��ی بعد از من اعمال کافران را پیش��ه خود نکنید 
به گون��ه  ای که در مقابل همدیگ��ر قرار گیرید و خون 
یکدیگ��ر را به ناحق بریزید و ای��ن امر گویای نگرانی 

پیامبر)ص( از تفرقه میان مسلمانان بوده است.
امام جمعه پاوه تصریح کرد: اسالم دین مهربانی و 
برادری است و کسانی که با نام اسالم دست به جنایت 
و خونریزی می زنند جایی در میان مسلمانان نداشته و 

وحدت اسالمی را نشانه گرفته اند.
این روحانی متنفذ اهل سنت نبش قبر »حجربن  
ع��دی« در منطقه »مرج عذرا« در حومه دمش��ق را 
تهدیدی جدی برای مصلحت مسلمانان دانست و گفت: 
یکی از اهداف این اعمال غیرانسانی در امتداد توطئه 
پوسیده مخدوش کردن چهره مسلمانان انجام می گیرد 
و این اقدام ضمن آن که خالف ش��رع اس��ت از سوی 

هر گروه و جریانی انجام گرفته باشد، محکوم است.
وی به جان هم انداختن مسلمانان در سرزمین  های 
اس��المی را توطئه مشترک صهیونیستی غربی عنوان 
کرد و گفت: کسانی که به نام مذهب مبادرت به قتل 
برادران و خواهران دینی خود می کنند باید بدانند در 
دامی افتاده اند که دش��منان اس��الم سال هاست برای 

تنیدن آن تمام تالش خود را به کار بسته اند.
ماموستا قادری خشونت، ترور، توهین و خونریزی 
را از نظر اس��الم محکوم دانس��ت و گفت: بازگشت به 
تعالیم نجات بخش اسالم در مقطع کنونی تنها راه به 

زانو در آوردن دشمنان اسالم عزیز است.
وی وظیفه علمای اس��الم را در ش��رایط کنونی 
بسیار خطیر دانست و تاکید کرد: آتش فتنه  ای که در 
مقطع کنونی در منطقه روشن شده است تنها دنیای 

اس��الم را متضرر خواهد کرد و وظیفه همه ماست که 
با هوشیاری و بصیرت با مسائل برخورد کنیم.

آیت اهلل حسن ممدوحی نماینده مردم کرمانشاه 
در مجلس خب��رگان رهبری هم با بیان اینکه هتک 
حرمت مقب��ره حجربن عدی که از اصحاب رس��ول 
خ��دا)ص( و امام علی)ع( بوده، از طرف صهیونیس��م 
صورت گرفته اس��ت، افزود: ش��یوخ عرب که خود را 
منادی اسالم و مس��لمانان می دانند، با چنین هتک 
حرمتی تنها شرمس��اری و خجالت  برای آنان به جا 

خواهد ماند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، تصریح کرد: 
بی شک اقدام چنین بی حرمتی خالی از مسائل سیاسی 
نیست و مسلمانان اعم از اهل تسنن و تشیع باید آگاه 

بوده و همواره وحدت خود را حفظ کنند.

محکومیت اقدام زشت سلفی ها توسط علمای شیعه و سنی كرمانشاه

همدان-خبرنگار کیهان:
در اعت�راض به هتک حرم�ت مزار حجربن  
عدی صحابی گرانقدر پیامبر اسام)ص(،  اقشار 
مختل�ف م�ردم هم�دان، تجم�ع و راهپیمایی 

باشکوهی برگزار کردند.
جم��ع کثی��ری از م��ردم ش��هر هم��دان اعم از 
روحانیون، دانشگاهیان، فرهنگیان، دانش آموزان، کسبه 
و بازاریان، بس��یجیان، پرسنل نظامی و انتظامی و... با 
تجمع در میدان امام خمینی شهر همدان و با سر دادن 
شعارهایی همچون »سکوت هر مسلمان خیانت است 
به قرآن، مهدی صاحب زمان تس��لیت تسلیت، مرگ 
بر س��لفی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اس��رائیل و...«، از 
عمل جنایت کارانه سلفی های متحجر در سوریه نسبت 
به مزار صحابی رسول اکرم)ص(، اعالم انزجار کردند.

به گزارش خبرنگار ما، تجمع کنندگان س��پس از 
میدان امام خمینی به سمت میدان امام زاده عبداهلل )س( 

راهپیمایی کردند.

راهپیمایی مردم همدان در اعتراض 
به هتک حرمت مزار صحابی پیامبر)ص(

در پایان، آی��ت اهلل غیاث الدین محمدی نماینده 
ولی فقیه و امام جمعه همدان طی سخنانی، با اشاره به 
عمل زشت و جنایت سلفی های گوش به فرمان آمریکا 
و اس��رائیل، گفت: وهابی ها و سلفی های کثیف با این 
عمل شنیع، خود را در سراسر دنیا لجن مال کردند و 
اگر جلوی اینها گرفته نش��ود، ارزش های مسیحیت، 
یهودیت، اسالم، زرتش��ت و همه دیانت  های آسمانی 

را هتک می کنند.
وی افزود: چرا که آنها بسیار پلید بوده و اعمالشان 

ضد همه ارزشهای الهی و انسانی است.
امام جمعه همدان از حضور گسترده اقشار مختلف 
مردم هم��دان در این تجمع و راهپیمایی تقدیر کرد 
و اظهار داش��ت: قلب ب��ه درد آمده موالیمان حضرت 
حجت)عج( و نیز رهبر معظم انقالب از این حادثه، با 
این حضور پرشکوه مردم، شفا می گیرد و انتظار است 
که در سراسر کشور نیز چنین راهپیمایی و تجمع هایی 

برگزار شود.

وزی�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�امی گف�ت: 
هتاکی های مکرر دش�منان به مقدسات دینی و 
اس�امی بیانگر خباثت و عصبانیت آنها از نفوذ 

روز افزون اسام در جهان است.
دکتر س��ید محمد حس��ینی در آیین پایانی 
کنگره بزرگداشت حضرت فاطمه زهرا)س( در سالن 
همایش های اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان البرز در ک��رج افزود: در چنین ش��رایطی 
وظیفه ما این اس��ت که از دش��منان اصلی و نظام 

سلطه غفلت نکنیم.
وی در ادامه به نقش و حضور جعفربن ابی طالب)ع( 
در هجرت به حبش��ه اش��اره کرد و گفت: جسارت به 
چنین شخصیت هایی بعد از قرن ها نشان می دهد که 
دشمنان همچنان با مکتب اهل بیت)ع( مخالف هستند.

حسینی با اش��اره به برگزاری کنگره بزرگداشت 
حضرت فاطمه زهرا)س( در استان البرز اظهار داشت: 
ای��ن کنگره بخش��ی از زندگی نامه ب��ا برکت حضرت 
زهرا)س( از والدت تا ش��هادت را در قالب برنامه های 

مختلف به تصویر کشید.
به گزارش ایرنا وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی به 

اهمیت دو انتخابات پیش رو در کشور اشاره کرد و گفت: 
مقام معظم رهب��ری در بیانات بین هفته بار دیگر بر 

حضور پرشور مردم در انتخابات تاکید فرمودند.
حسینی افزود: سردر گریبان خود بردن خدمت 
به مکتب اهل بیت)ع( نیست؛ بلکه حضور درصحنه های 
اجتماعی، سیاس��ی و... می تواند حرکتی برای معرفی 
مکتب اهل بیت)ع( باشد؛ بنابراین شرکت در انتخابات 

عالوه بر وظیفه ملی خدمت به مکتب اسالم است.
وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی اظهار داش��ت: 
مدیریت اجرایی کش��ور کار مهم و بزرگی است؛ یک 
کلمه حرف و یا اقدام بزرگ یا کوچک تاثیرات عمیقی 
دارد؛ این بدان معناس��ت که باید با حضور گسترده و 

انتخاب اصلح تاثیرگذار باشیم.
در این آیین حجت االسالم محسن کازرونی عضو 
مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه کرج به بخشی از 
ویژگی های واالی شخصیت حضرت فاطمه زهرا)س( 
و منزلت مقام مادر اش��اره ک��رد و گفت: آن حضرت 
اسوه پاکدامنی و عطوفت و مهربانی در دو جهان است. 
وی از دس��ت اندرکاران برگ��زاری ای��ن کنگ��ره 

قدردانی کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی:

اهانت به مقدسات اسالمی 
نشانه خباثت و عصبانیت دشمنان است

وزی�ر آموزش و پرورش درباره پرداخت حق 
نوار مرزی گفت: در این باره نیاز به مصوبه اس�ت 
و مجل�س باید به آموزش و پرورش کمک کند تا 

این موضوع انجام شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس از نوش��هر، 
»حمیدرض��ا حاجی بابایی« در نشس��تی با فرهنگیان 
شهرستان های نوش��هر و چالوس در سالن اجتماعات 
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر افزود: آموزش و 
پرورش تنها نهادی است که نقشه راه »تحول بنیادین« 

را دارد.
وی میزان رشد و پیشرفت جامعه را به اندازه رشد 
معلمان دانست و گفت: اگر آموزش و پرورش یک استان 
راه بیفتد آن وقت همه چیز آن استان متحول می شود.

وزیر آموزش و پرورش:

پرداخت حق مرزی به فرهنگیان، نیازمند مصوبه مجلس است
حاجی بابایی گف��ت: آنچه که امروز در آموزش و 
پرورش اتفاق افتاد تحول نیست بلکه تازه شروع تحول 
اس��ت و هر روزی که در این کش��ور وارد کالس درس 
ش��دیم و از دانش آموزان سؤال شود که می خواهید در 
آینده چکاره شوید و اگر نیمی از کالس ابراز تمایل به 
معلم شدن کردند آن وقت این نشانه به نتیجه رسیدن 

سند تحول بنیادین است.
وزیر آم��وزش و پرورش درباره ش��غل فرهنگیان 
اظهار کرد: معلمان و فرهنگیان بهترین، فرهیخته ترین 
و خدوم ترین افراد جامعه هستند و حریم معلمی حریم 
پیامبری، امامت و تربیت اس��ت. وی عنوان کرد: معلم 
جایگاه علمی، پژوهش��ی و تحقیق��ی دارد و همواره با 

عزت زندگی کردند.

عضو کمیس�یون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس از افزایش بودجه بخش بهداشت و درمان 

برای سال 92 خبر داد.
محمد قسیم عثمانی دیروز در گفت وگو با خبرنگار 
فارس در ارومیه اظهار داشت: آنچه در کمیسیون تلفیق 
ارائه شده است در همه بخش ها اعم از بهداشت و درمان، 
فرهنگی، عمرانی، بخش هدفمندسازی یارانه ها، حوزه 
دفاعی و... تغییراتی صورت می گیرد ولی تاکنون بودجه 

دقیقی برای بخش های مختلف مشخص نشده است.
وی افزود: جمع بندی بودجه بخش های مختلف در 
بندهای جداگانه بعدازظهر دوشنبه در کمیسیون تلفیق 

جمع بندی شد.
عثمانی با بیان اینکه انبس��اط بودجه در سال 92 
نسبت به سال گذشته داریم، تصریح کرد: آنچه که مسلم 
است نسبت به سال گذشته بودجه بخش های مختلف 

در همه بخش ها به ویژه در بخش بهداشت رشد دارد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته بودجه به بخش 
بهداشت به صورتی که باید تخصیص پیدا نکرد، خاطر 
نشان کرد: بودجه بخش بهداشت را در سال 92 قدری 
افزای��ش داده ایم و در هدفمندس��ازی هم برنامه ریزی 
شده تا 10 درصد خالص هدفمندی به بخش بهداشت 

داده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و مناسبات مجلس 
افزود: این افزایش در بودجه بخش بهداشت، می تواند تا 
حدودی بخشی از مشکالت را در حوزه بهداشت در سال 
92 حل کند. وی در مورد هدفمندسازی یارانه ها، اعالم 
کرد: رقم مصوب برای هدفمندس��ازی یارانه ها 50 هزار 
میلیارد تومان اس��ت که از این میزان 42 هزار میلیارد 
تومان س��هم پرداخت به خانوار و مابقی 8 هزار میلیارد 
تومان بابت حوزه بهداشت و حمایت از تولید خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داد

افزایش اعتبارات بخش بهداشت و درمان 
در بودجه سال 92

كمبود فضای تمرینی مشکل جدید تیم ملی والیباللغو اردوی کشتی گیران یکی پس از دیگری


