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خواندنی از ورزش ایران

رشت- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان چای کشور از پرداخت بیش از 5میلیارد 

تومان از مطالبات چایکاران خبر داد.
علی محرر اظهار داش��ت: بیش از 40 کارخانه چایس��ازی 
در گیالن و مازندران از اول اردیبهش��ت ماه تاکنون 5 میلیارد 
و 100 میلیون تومان از بهای برگ س��بز چای را به چایکاران 

پرداخت کرده اند.
وی با بیان اینکه امسال طلب چایکاران خیلی زودتر از سال 
گذشته پرداخت می شود گفت: در 48 ساعت گذشته چایکاران 
گیالن و مازندران 37 هزار و 201 تن برگ سبز چای به ارزش 
حدود 30 میلیارد تومان را به کارخانه های چایس��ازی تحویل 

دادند.
رئیس س��ازمان چای کش��ور در ادامه با اشاره به اینکه 75 
درصد برگ س��بز چای که از روز اول اردیبهش��ت ماه برداشت 
ش��ده درجه یک اس��ت افزود: در این مدت 8 هزار و 500 تن 
چای خش��ک تولید ش��ده، که از لحاظ کیفی به مراتب بهتر از 

تولیدات سال قبل است.

50 میلیارد ریال از مطالبات چایکاران شمال 
پرداخت شد

یزد� خبرنگار کیهان:
انتخاب�ات عرص�ه دفاع از کلیت و هس�تی نظ�ام مقدس 
جمهوری اس�امی ایران است و هر ش�عبه اخذ رای سنگری 

برای دفاع از این نظام الهی است.
اس��تاندار یزد ضم��ن دعوت از مردم اس��تان یزد برای ش��رکت 
گس��ترده در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین 
دوره ش��وراهای اسالمی شهر و روس��تا گفت: در آموزه های گرانبها و 
ارزشمند اسالم ناب محمدی)ص( و فرهنگ غنی اهل بیت عصمت و 
طهارت »ع« مکررا بر توجه به جایگاه مردم در تعیین سرنوشت خود 

و مشارکت در امور اجتماعی تاکید شده است.
محمدرضا فالح زاده افزوده است: در جوامع امروز، انتخابات عرصه 
بلوغ سیاس��ی و اجتماعی و روش نوین مش��ارکت مردم در سرنوشت 
خویش اس��ت. این پدیده مهم در ایران اس��المی در قالبی مبتنی بر 
اصول اعتقادی ش��کل گرفته و با عنوان مردم س��االری دینی بروز و 

ظهور یافته است.
وی در بخش دیگری،  انتخابات را عرصه نمایان پویایی جامعه و 
بالندگی فکری و فرهنگی مردم هر کشور دانسته و گفته است؛ برگزاری 
آن به شکل گسترده و با رعایت 3 اصل اخالق مداری، قانون محوری و 
حضور حداکثری و آگاهانه مردم، ضامن اقتدار ملی و انسجام همگانی 
است. به بیان دیگر انتخابات عرصه دفاع از کلیت و هستی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران است.
استاندار یزد در پایان نیز از مردم استان یزد دعوت کرده است تا 
با ش��رکت هرچه باش��کوه تر در انتخابات بار دیگر با آرمان های واالی 
امام خمینی و شهیدان واال مقام تجدید میثاق و با رهبر معظم انقالب 

اسالمی تجدید بیعت و حماسه سیاسی ماندگاری خلق کنند.

استاندار یزد:
شعبه های رای، سنگری برای دفاع 

از این نظام الهی است

سرویس ورزشی-
در شرایطی که س�رمربی تیم کشتی جوانان دلیل 
کن�اره گیری خ�ود را دخالت ه�ای مدیرفنی تیم های 
ملی کشتی آزاد معرفی می کند، سرمربی جدید دالیل 

دیگری را برای این استعفا مطرح می کند.
در آس��تانه اعزام تیم کشتی جوانان به مسابقات قهرمانی 
آسیا در تایلند، تقی اکبرنژاد سرمربی این تیم به یکباره تصمیم 
به کناره گیری گرفت؛ این تصمیم در حالی رسانه ای شد که 
همگان از علت دقیق اس��تعفای س��رمربی جوانان بی اطالع 
بودند. اکبر نژاد روز س��ه شنبه در گفت و گو با خبرنگاران از 
تشریح دالیل کناره گیری اش خودداری کرد اما روز گذشته 
پرده از اتفاقات تیم جوانان برداشت. اکبر نژاد در گفت و گوی 
با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: من همه زندگی ام را بر روی 
این کار گذاش��ته  بودم و حتی یک دقیقه  هم بر سر تمرینات 
دیر نرفتم. من وقتی مسئولیتی را قبول می کنم با تمام وجود 
در خدمت آن کار هستم. اما در شخصیت من نیست که بدون 
هماهنگی با من که س��رمربی هس��تم، حتی ساعت و برنامه 

تمرینات را عوض کنند.
 اکبرنژاد همچنین گف��ت: پس از این که در روز آخر در 
کنار تش��ک بحث های زیادی بوجود آم��د، تصمیم گرفتم تا 
هدایت تیم ملی جوانان را نیز به آنها بس��پارم. من باالی 15 
س��ال در سطح اول کش��ور و تیم ملی کش��تی گرفته ام و با 

تقی اکبر نژاد دالیل کناره گیری اش از تیم کشتی جوانان را عنوان کرد

پشت پرده تغییرات در کشتی
ساخت و ساز مربی یا دخالت های مدیرفنی؟!

قهرمانان جهان و المپیک بس��یاری کار کرده ام اما متاس��فانه 
ش��رایط را طوری مهیا کردند ک��ه دیگر کار کردن برایم واقعا 
سخت شده بود. متاسفانه فکر می کنم مدیریت تیمهای ملی 
هم از لحاظ علم تمرین و هم از لحاظ مدیریت با مش��کالت 

زیادی مواجه است.
اکبرنژاد در پایان گفت: من تمام زندگی ام را برای کشتی 
گذاشته ام، اما وقتی مس��ئولیتی به من سپرده می شود توقع 
دارم ک��ه اختیار عمل نیز داش��ته باش��م. در س��ری قبل که 
دخالتی در کار ما نبود، آن نتایج را به دس��ت آوردیم اما حاال 
دیگر همه چیز را به خودش��ان واگذار می کنم. برای تیمهای 
مل��ی در تمامی رده های س��نی نی��ز آرزوی موفقیت دارم و 

امیدوارم در تمامی رقابتهای آینده نیز سربلند باشند.
ب��ا صحبت های اکبرنژاد مش��خص می ش��ود که وی از 
دخالت های رس��ول خادم در امور فن��ی تیم جوانان ناراحت 

بوده و به همین دلیل نیز کناره گیری کرده است. 
پاسخ محمدی به صحبت های اکبرنژاد

خادم روز گذش��ته پاسخی به صحبت های اکبرنژاد نداد 
اما غالم محمدی که به عنوان سرمربی جدید جوانان معرفی 
ش��ده در مقام پاس��خگویی برآمد و گفت: آق��ای اکبرنژاد از 
دوستان خوب من است و حتی در صحبتی که روز سه شنبه 
به وجود آمد، قرار شد ایشان به مشکالت شخصی خود برسد 
و بعد از بازگش��ت تی��م از رقابت های آس��یایی دوباره به تیم 

برگردد، اما نمی دانم چرا این صحبت ها را مطرح کرده اس��ت 
ک��ه به نظرم باید ما در هر ش��رایطی حرمت ها را نگه داریم و 
انصاف را رعایت کنیم. وی افزود: به نظر ش��ما آیا کار درستی 
اس��ت که مربی تیم 48 ساعت پیش از اعزام تیم خود را رها 
کند؟ حتی اگ��ر هر اتفاقی که افتاده باش��د این کار منطقی 
نیست، چون در بین کشتی گیران و طرفداران کشتی نگرانی 

به وجود می آورد.
محمدی همچنین درباره دخالت مربیان تیم بزرگساالن 
کشتی در کار کادر فنی تیم جوانان گفت: خانه کشتی شماره 
"یک" و "دو" آنقدر پر ترافیک اس��ت که هماهنگ کردن تایم 

تمرینات هنر است. ما باید برنامه های شخصی خود را با تایم 
تمرینات تنظیم کنیم، ضمن این که آقایان دودانگه و عالی به 
خاطر حضور همیش��گی در محل اردو در جریان هماهنگی ها 
قرار می گرفتند و آقای اکبر نژاد هم باید از آنها جویا می شد. 
وی ادامه داد: این مشکلی نیست که آقای اکبرنژاد آن را بازگو 
کند، البته ایشان به خاطر مشکالت شخصی و ساخت و سازی 
که در رابطه با مجموعه اش دارد نمی توانست خود را با زمان 
تمرینات هماهنگ کند. البته قطعا اختالف سلیقه وجود دارد، 
ام��ا ما باید با صحبت کردن به اجماع برس��یم، نه این که در 

بیرون صحبت و تخریب کنیم.

احتماالً پس از انتخابات ریاس�ت جمهوری دور هم جمع می شویم و در خصوص بازگشت به تمرینات تیم ملی 
وزنه برداری تصمیم گیری   می کنیم.

س��جاد انوش��یروانی نایب قهرمان وزنه برداری المپیک ضمن بیان مطلب فوق در خصوص دعوتش به تیم ملی وزنه برداری 
گفت: ما به تیم ملی دعوت بودیم و از همان اول هم درهای اردو به روی ما باز بود و هر زمان که بدنمان آماده بود، می توانستیم 
به اردو برویم.وی ادامه داد: به اندازه ای درگیر کار و زندگی و درس هایم هستم که خیلی از اوضاع خبر ندارم.انوشیروانی در پاسخ 
به این سؤال که از چه زمان به اردو اضافه خواهد شد، گفت: از اوضاع سایر بچه ها خبر ندارم و نمی دانم چه تصمیمی  گرفته  و 

چه صحبتی کرده اند. باید با آنها صحبت کنم سپس به یک تصمیم واحد برسیم.
نایب قهرمان وزنه برداری المپیک افزود: احتماال پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری دور هم جمع شویم و در این خصوص 
تصمیم گیری کنیم. در هر حال هر تصمیمی باش��د، مش��ترک اس��ت و جداگانه تصمیم گیری نخواهم کرد.وی در مورد میزان 
آمادگی اش گفت: آمادگی ام به گونه ای اس��ت که با یک ماه تمرین، می توانم به ش��رایط المپیک برسم.انوشیروانی همچنین در 

خصوص مصدومیتش یادآور شد: این مصدومیت هنوز وجود دارد و وزنه برداری را هم کنار بگذاریم همچنان با ما خواهد بود.

بازگشت وزنه برداران المپیکی به تیم ملی پس از انتخابات

س�رمربی تیم ملی والیبال ایران دیش�ب وارد تهران  شد تا دور 
جدید تمرینات ملی پوشان را آغاز کند.

خولیو والس��کو که پس از بازی تیم مل��ی والیبال ایران در لیگ جهانی 
برابر روس��یه همراه با سایر ملی پوش��ان به ایران بازنگشته بود، دیشب وارد 
تهران ش��د.طبق برنامه از پیش تعیین ش��ده قرار اس��ت تمرین ملی پوشان 
از ام��روز در دو نوبت صبح و عصر زیر نظر  والس��کو و دس��تیارانش برگزار 
ش��ود .تمرینات ملی پوش��ان در دو گ��روه الف و ب پیگیری خواهد ش��د و 
بازیکنان خود را برای دیدار روز 31 خرداد و اول تیرماه برابر صربستان آماده 
می کنند.تیم ملی والیبال صربستان هم به منظور برگزاری دیدار برابر ایران 
در چارچوب رقابت های لیگ جهانی چهارش��نبه هفته آینده به تهران سفر 
می کند.صربستان دومین حریف تیم ملی والیبال در بیست و چهارمین دوره 
مسابقات لیگ جهانی اس��ت. در حال حاضر صربستان، تیم هفتم رنکینگ 
جهان��ی با 6 امتیاز در رده دوم گروه B قرار دارد و ایران بدون امتیاز در قعر 
ج��دول رده بندی این گروه قرار گرفته اس��ت. ایران تیم چهاردهم رنکینگ 

جهانی است

*تیم ملی دوومیدانی ایران امروز چهارش��نبه با ترکیب رضا قاس��می، حسین تفتیان، محس��ن ربانی، کیوان قنبرزاده، سجاد 
هاشمی، محمد و عباس صمیمی و رضا مقدم برای حضور در مسابقات جام کازانوف عازم قزاقستان خواهند شد. این مسابقات 

در تاریخ 25 و 26 خرداد ماه در آلماتی برگزار خواهد شد.
* بهرام افش�ارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که گفته می شود علی آبادی رئیس کمیته 
المپیک و عباسی وزیر ورزش و جوانان توافق کرده اند که علی آبادی در شورای شهر رای بیاورد و عباسی رئیس 

کمیته ملی المپیک شود، گفت: در این مورد چیزی نمی دانم و آن را تکذیب می کنم.

برد کره جنوبی مقابل ازبکستان به نفع ایران 
تی��م های ملی کره جنوبی و ازبکس��تان در چارچوب مرحله نهایی رقابتهای 
انتخابی جام جهانی 2014 برزیل روز گذشته به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان 
تیم کره جنوبی از س��د حریف گذش��ت. در این بازی که به میزبانی ورزشگاه جام 
جهانی س��ئول برگزار ش��د کره جنوبی با یک گل برابر ازبکستان به برتری دست 
یافت.تنها گل کره ای ها در این دیدار در نیمه نخست به ثمر رسید. شوراخمدوف، 
مدافع تیم ازبکستان در دقیقه 42 این نیمه به اشتباه با یک ضربه سر توپ را وارد 
دروازه خود کرد تا نیمه نخس��ت به س��ود چشم بادامی ها به پایان برسد. در نیمه 
دوم این تیم ازبکستان بود که حمالت بیشتری روی دروازه حریف پی ریزی کرد 
که نتیجه نداش��ت و کره در نهایت به 3 امتیاز این بازی دس��ت یافت.کره ای ها با 
این برد 14 امتیازی شدند و در دیدار پایانی برابر ایران به یک تساوی احتیاج دارند 
تا جش��ن صعود به جام جهانی را برپا کنند. این نتیجه به نفع ایران نیز ش��د زیرا 

حاال ازبکستان تنها 11 امتیاز دارد و تفاضل گلش نیز به عدد یک کاهش یافت.
استیناف محرومیت فیروز کریمی را کاهش نداد

فیروز کریمی،  س��رمربی پیکان به دلیل رفتار غیر ورزش��ی در دیدار دو تیم 
پیکان و فجر ش��هید سپاس��ی که 15 اردیبهشت برگزار ش��د، به هشت جلسه 
محرومیت از همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی و پرداخت 100 
میلی��ون ریال جریمه نقدی از س��وی کمیته انضباطی محکوم ش��د که کمیته 

استیناف ضمن رد درخواست تجدیدنظر وی، رای فوق را تائید کرد.
صادقی در سایپا ماندنی شد

ابراهیم صادقی کاپیتان س��ایپا گفت: برای ماندنم در سایپا مسایلی بود که 
باید حل می ش��د. خوشبختانه این مشکالت برطرف شده و دیگر قرار نیست از 

سایپا بروم و فصل آینده هم در خدمت این تیم خواهم بود.
دالل وقت نشناس در هتل تیم ملی

در فاصله چند ساعت مانده تا شروع دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر لبنان، 
یکی از دالالن وقت نش��ناس فوتبال با حض��ور در هتل محل اقامت تیم ملی به 
دنبال جلب رضایت شجاع خلیل زاده برای یکی از تیم های اصفهانی بود! سماجت 
او با وجود توصیه هایی که برخی مسووالن تیم ملی به او داشتند تا کارش را به 
وقت دیگری موکول کند باعث ش��ده بود تا برگه قراردادی به دس��تش بگیرد و 
سعی در جلب نظر خلیل زاده کند اما نهایتا مسووالن تیم ملی با انجام اقداماتی،  

او را ناچار به ترک هتل کردند.
احتمال بازگشت آندو به فوتبال ایران 

پ��س از جدای��ی آندرانیک تیموری��ان از تیم فوتبال الخریطی��ات قطر، این 
احتمال وجود دارد که هافبک تیم ملی، فصل آینده به لیگ برتر ایران بازگردد. 
س��رژیک تیموری��ان با بیان این که ب��رادرش در اردوی تیم ملی وضعیت خیلی 
خوب��ی دارد، درباره مقصد آینده او پس از جدایی از الخریطیات اظهار کرد: آندو 
از چندین تیم خارجی و داخلی پیش��نهاد دارد ام��ا تصمیم گیری درباره مقصد 

آینده اش را به بعد از بازی با کره جنوبی موکول کرده است.
عالیشاه به پرسپولیس پیوست

امید عالیشاه که در دو فصل گذشته به واسطه اعتماد علی دایی، تبدیل به 
یکی از پدیده های فوتبال ایران شده است،با باشگاه پرسپولیس به توافق رسید 

و قراردادی دو ساله را به امضا رساند. 
قلعه نویی گفت فتح اهلل زاده نباشد، من هم نیستم 

معاون اجرایی اس��تقالل گفت در صورت جدایی فتح اهلل زاده از اس��تقالل، 
امیر قلعه نویی نیز از این تیم می رود. وی در گفت و گویی با یکی از سایت های 
خبری اظهار داشت: آقای قلعه نویی به صراحت به من گفت که اگر فتح اهلل زاده 
نباش��د من هم نیستم.این استقالل حیف است که از هم بپاشد.ترکش استعفای 

فتح اهلل زاده همه را می گیرد.از قلعه نویی گرفته تا معاونان و بازیکنان.
یاوری جای کاظمی را گرفت

با تصمیم مدیران باش��گاه ذوب آهن فرهاد کاظمی از سرمربیگری این تیم 
کنار گذاش��ته و محمود یاوری به عنوان جانش��ین وی معرفی ش��د. یاوری پس 
از ای��ن انتخاب گفت: احس��اس کردم ذوب آهن به کمک م��ن نیاز دارد. من به 
تیم هایی مثل برق، شاهین، سپاهان و ذوب آهن نوعی وابستگی قلبی دارم. دیدم 

الزم است که به این تیم بیایم و دینم را ادا کنم. 
استرالیا به جام جهانی نزدیک شد

هفته نه��م از مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در قاره آس��یا عصر 
دیروز با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم فوتبال استرالیا موفق شد با 
4 گل اردن را شکس��ت داده و شانس خود را برای صعود به جام جهانی افزایش 
دهد. با این پیروزی تیم اس��ترالیا 10 امتیازی ش��د و به رده دوم گروه A صعود 
کرد اما اردن با 7 امتیاز قبلی در رده چهارم باقی ماند تا همچنان شانس صعود 

به بازی پلی آف را داشته باشد.

سرپرس�ت فدراس�یون قایقرانی با بیان اینکه نامه 
جدی�دی از س�وی فدراس�یون جهان�ی کانوئینگ به 
فدراس�یون قایقرانی ایران ارس�ال ش�ده است، گفت: 

تعلیق قایقرانی ایران 99 درصد رفع شده است.
خس��رو ابراهیمی، سرپرست فدراس��یون قایقرانی ایران  
تصریح کرد: س��اعت 11 صبح امروز)دی��روز( نامه ای دیگر از 
س��وی فدراس��یون جهانی قایقرانی به دس��ت ما رسید.وی با 
اش��اره به متن نامه جدید خاطرنش��ان کرد: در نامه جدیدی 

که از سوی فدراس��یون جهانی کانوئینگ به دست ما رسیده 
است، نایب رئیس این فدراسیون مشکل قایقرانی ایران را حل 
ش��ده دانسته و در آن خواستار ارائه توضیحاتی از ما نیز شده 
است.سرپرست فدراسیون قایقرانی اظهار داشت: نایب رئیس 
فدراس��یون جهانی قایقرانی مش��کالت قایقرانی را 99 درصد 
رفع ش��ده دانسته است. پس از اینکه اساس��نامه ما به تائید 
فدراسیون جهانی رسید این نامه بیانگر رفع مشکالت قایقرانی 

است.
بر اساس آخرین تغییرات اساس�نامه کمیته ملی المپیک، هفت 
فدراسیون از مجمع عمومی کمیته ملی المپیک کنار گذاشته شدند.

 IOC در آخرین اصالحیه اساسنامه کمیته ملی المپیک که مورد تایید
نیز قرار گرفت هفت فدراس��یون از مجمع عمومی کنار گذاشته شدند.بر این 
اس��اس فدراسیون  های ناش��نوایان، ورزش های رزمی، نجات غریق، همگانی، 
گل��ف، نابینایان، جانبازان و معلولین از مجمع کنار گذاش��ته ش��دند.محمد 
نوحی، رئیس فدراس��یون ورزش های رزمی که از این موضوع خبر نداش��ت 
روز دوشنبه در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک پس از اینکه فدراسیونش 
از مجمع کنار گذاش��ته شد به حالت قهر مجمع را ترک کرد که البته دوباره 

بازگشت.

کنار گذاشتن7 رشته از مجمع عمومی 
کمیته ملی المپیک 

رفع تعلیق 99 درصدی قایقرانی

سرمربی تیم ملی تکواندو در نظر دارد بهنام 
اس�بقی را به جای علیرضا نصر در وزن چهارم 
برای حضور در مسابقات جهانی در ترکیب تیم 

ملی قرار دهد.
 اعض��ای تیم ملی روز دوش��نبه با نظر کادر فنی 
نزد پزش��ک متخص��ص تغذیه رفتند و ب��رای مدت 
زم��ان باقی مانده تا رقابت های جهان��ی برنامه غذایی 
گرفتند. در این بین علیرضا نصر هم که گفته می شود 
نمی تواند وزن خود را برای حضور در وزن چهارم کم 
کند تح��ت معاینه قرار گرفت.کریم��ی در این مورد 
گفت: دکتر کشاورز پس از معاینه دقیق نصرهم اعالم 
کرد او برای کاس��تن از وزن خود مشکلی ندارد. برای 
کب��د  نصر هم گفته بود در صورت کم کردن وزن به 
مش��کل برخورد می کند نیز »سونوگرافی« نوشت تا 

بیشتر بررسی شود.
وی در مورد سرنوش��ت نصر هم گفت: ما ترکیب 
تیم را بر اس��اس یک کارشناس��ی انتخ��اب کردیم و 
آقای��ان فکر کردند این تصمی��م همینطوری صورت 
گرفته اس��ت. به هرحال بعی��د می دانم نصر دیگر در 
تیم ملی جایی داش��ته باشد.با صحبت های سرمربی 
تیم ملی باید نصر را از تیم ملی حذف ش��ده دانست 
و بهنام اس��بقی راکه هم اکن��ون در اردوی تیم ملی 
حض��ور دارد به عنوان نماینده ای��ران در وزن چهارم 
رقابت  های جهانی معرفی کرد.بیس��ت و یکمین دوره 
رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان 24 تا 30 تیرماه در 

مکزیک برگزار خواهد شد.

نصر در آستانه حذف
 از اردوی تیم ملی تکواندو

مجم�ع انتخاباتی ریاس�ت فدراس�یون کاراته 
برگزار ش�د و طی آن علیرضا س�مندر ب�ه عنوان 
رییس ای�ن فدراس�یون ب�رای چهار س�ال آینده 

انتخاب شد.
این مجمع به ریاس��ت حمید سجادی معاون ورزش 
حرف��ه ای وزارت ورزش و جوان��ان و ب��ا حض��ور به��رام 
افش��ارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران برگزار شد 
که در پایان علیرضا سمندر سرپرست فعلی فدراسیون با 
43 رای برای چهار س��ال به عنوان رییس این فدراسیون 
انتخاب ش��د.در این دوره از انتخابات ریاست فدراسیون 
کاراته چهار کاندیدا حضور داشتند که محمد باتوانی، در 
این مجمع حضور نیافت و از شرکت در انتخابات انصراف 
داد. مجی��د باغدار نی��ا و محمدعلی زمان��ی دو کاندیدای 
دیگری بودند که پس از چند دقیقه صحبت کردن به نفع 
علیرضا س��مندر انصراف دادند تا سمندر در واقع قبل از 

رای گیری به عنوان رییس انتخاب شده باشد.
مجمع انتخاباتی ریاس��ت فدراسیون کاراته 46 عضو 
داشت که استان های ایالم و خراسان شمالی غایب بودند 
و از 44 عض��و حاض��ر در مجمع 43 نفر به س��مندر رای 
دادند و یک رای مخدوش بود.سمندر سال 79 به عنوان 
دبیر وارد فدراس��یون ش��د و در س��ال های 81 و 83 به 
عنوان نای��ب رئیس و رئیس به فعالیت خ��ود ادامه داد.
س��مندر سال 86 از سمت خود کنار رفت و ششم دیماه 
91 پس از بازنشسته شدن محمد صادق فرجی به عنوان 
سرپرست از س��وی وزارت ورزش و جوانان معرفی شد و 
هدایت این فدراسیون را برعهده گرفت و سرانجام دوباره 
پس از ش��ش ماه به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب 

شد.

سمندر قبل از رای گیری 
رئیس فدراسیون كاراته شد

آغاز مجدد تمرینات تیم ملی والیبال
  با بازگشت والسکو

ش��هیدی از تبار پ��اکان و وارس��تگان 
حجره نش��ین مدرس��ه حض��رت آی��ت اهلل 
گلپایگان��ی که علم و عمل را با خون پاکش 
به هم آمیخت و مجنون وار در مجنون ترین 
جزیره دنیا نام و نشان در بی نشانی یافت. نه 
س��ال کنعان دل از فقدان��ش محزون بود و 
در س��رزمین غربت، میهمان جزایر مجنون 
و پ��س از نه س��ال یک پ��الک و چند تکه 
اس��تخوان از قامت رعنای او بر ش��انه های 
لرزان مردم گلپایگان تشییع شد.مهدی سه 

به یاد طلبه بسیجی شهید »مهدی اکرمی«
چرا روزه ام را خراب كردید

س��ال و نیم در محضر اس��تادان حوزه، زانوی معرفت بر زمین نهاد و از شاگردان 
ممتاز مدرسه به شمار می رفت.

در لحظه اعزام، سن کمش به او اجازه حضور در جبهه را نمی داد. ولی به هر 
صورت رضایت نامه اش را گرفت. ماه رمضان بود کاروان رزمندگان که به خوانسار 
رسید، ظرفیت تکمیل بود و چند نفری از کاروان خارج می شدند و مهدی یکی از 
آنان بود. وقتی به خانه برگشت، به شدت ناراحت بود و فکر می کرد، کسی توصیه 
کرده است او برگردد. بغضش ترکید و با گریه گفت: شما که می خواستید مرا به 

جبهه نفرستید چرا روزه ام را خراب کردید.
طلبه بسیجی شهید »مهدی اکرمی«، سال 1347 در گلپایگان متولد شد و 

در 1363/12/21 در جزیره مجنون به شهادت رسید.

طبق سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
و قوانی�ن و مق�ررات مرب�وط ب�ه آن و مصوبات 
هیئت واگذاری، سازمان خصوصی سازی ۷ بنگاه 

اقتصادی و تولیدی را واگذار می کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، طبق مصوبات هیئت 
واگذاری س��ازمان خصوصی سازی کشور و با توجه به 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 
س��هام یا دارایی برخی بنگاه ها با ش��رایط مختلف در 
بورس و فرابورس و به صورت مزایده واگذار می شود.

بر اس��اس ای��ن گزارش، ش��رکت حم��ل و نقل 
بین الملل��ی خلیج فارس به ص��ورت بلوکی در بورس 
واگذار خواهد ش��د، در مجموع 303 میلیون و 909 
هزار و 200 میلیون س��هم از مجموعه صد درصد کل 
سهام شرکت )87/07درصد از سهام( با سرمایه 349 
میلیارد ریالی با ش��رایط 25 درصد نقدی و اقساط 4 

ساله واگذار خواهد شد.
این گ��زارش می افزاید، ش��رکت توس��عه صنایع 
حمل و نقل ریلی گس��ترش نی��ز 85 میلیون و 500 
هزار س��هم به طور صد درصدی از س��هام شرکت در 
فرابورس عرضه خواهد ش��د؛ سرمایه این شرکت بالغ 
بر 90 میلیارد ریال و با ارزش پایه  هر سهم 728 ریال 
و با شرایط فروش اقساطی 20 درصد نقدی و اقساط 

3 ساله واگذار می شود.
در این میان ش��رکت تولید و بهره برداری س��د و 
نی��روگاه دز نیز 466 س��هم خود را ب��ا ارزش پایه ای 
هر س��هم 32 میلیون و 163 هزار و 5 ریال با شرایط 
فروش اقس��اطی 40 درصد نقدی و مدت اقس��اط دو 

ساله واگذار خواهد شد.
به گزارش فارس، از دیگر شرکت های حمل و نقل 
ش��رکت ای��ران ایرتور 6 میلی��ون و 229 هزار و 616 
میلیون س��هم خود را به ص��ورت بلوکی در فرابورس 
عرضه خواهد کرد؛ ارزش کل دارایی های این شرکت 
بی��ش از 441 میلیارد و 555 میلیون ریال و با ارزش 
پای��ه هر س��هم 70 هزار و 880 ری��ال به طور نقدی 

عرضه خواهد شد.
بر همین اساس، نیروگاه برق شهید مفتح به صورت 
مزایده به ارزش کل دارایی  110 هزار و 506 میلیون و 
299 میلیارد ریال به صورت صد درصدی، 10 درصد 

نقد و مابقی 8 سال قسطی واگذار می شود.
در ای��ن میان، مدیریت تولید برق ش��هید مفتح، 
نیروگاه س��وفیان، نیروگاه سلطانیه زنجان و مدیریت 
تولی��د نی��روی برق زنج��ان به طور مزای��ده با حجم 
بنگاهی خیلی بزرگ به طور نقدی و اقس��اطی واگذار 

خواهند شد.

مع�اون وزی�ر صنع�ت، معدن و تج�ارت با 
اش�اره به این ک�ه این وزارتخان�ه در حمایت از 
تولیدکنندگان کوتاهی نکرده است گفت: سال 
گذش�ته منابع مال�ی مورد نی�از بخش صنعت 

تامین نشد.
علیرضا ش��جاعی دیروز در نشس��تی با اشاره به 
این که نیاز واحدهای تولیدی سرمایه در گردش امسال 
حدود 150 هزار میلیارد تومان برآورد می شود گفت: 
همچنین 4000 پروژه با پیشرفت فیزیکی باالی 70 
درصد برای تکمیل به 8000 میلیارد تومان سرمایه 

در گردش نیاز دارد.
وی افزود:  با این حساب بخش صنعت امسال به 
دست کم 100 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی 
نیاز دارد و این درحالی اس��ت که در سال گذشته از 
نیاز 95 هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیالت 

بانکی تنها 62 هزار میلیارد تومان تامین شد.
به گفته معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و 

رئیس جهاد کش�اورزی گیان از مشاهده نخستین جوانه 
خوشه های برنج این استان در یکی از روستاهای املش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، علیرضا شعبان نژاد در جمع 
خبرنگاران افزود: اکنون فصل کش��ت برنج در تمام اراضی کشاورزی 
گیالن به پایان رس��یده و کش��اورزان منتظر به بار نشستن دسترنج 

خود هستند.
وی با اشاره به اینکه اکنون وجین نخست در 80 درصد و وجین 

دوم در 34 درصد اراضی شالیزاری گیالن انجام شده است.
ش��عبان نژاد از بی��ن رفتن زمین های کش��اورزی و فروش اراضی 
برنج برای س��اخت غیرضروری خانه را موجب آسیب جدی به بخش 
کشاورزی گیالن دانست و گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری های 

غیرضروری با قوه قضائیه همکاری می کنیم.
وی اذعان کرد: با تس��هیل در امور کش��اورزی می توانیم با ایجاد 
رغبت در کشاورزان از فروش و تغییر کاربری غیرضروری اراضی برنج 

در استان جلوگیری کنیم.
رئیس جهاد کش��اورزی گیالن با تصریح بر اینکه با فروش اراضی 
برنج در گیالن در آینده ای نه چندان دور باید مس��تأجر برخی افراد 
غیربومی شویم، خاطرنشان کرد: برخی از کشاورزان از روی ناآگاهی 
اقدام به فروش زمین های کش��اورزی خود می کنند که باید آنها را از 

عواقب این کارآگاه کرد.
وی جلوگیری از واردات برنج همزمان با برداش��ت محصول را از 
جمله راهکارهای حمایت از کش��اورزان دانست و تصریح کرد: تا دی 

ماه امسال هیچ مجوزی برای واردات برنج صادر نمی شود.
ش��عبان نژاد با اش��اره به افزایش قیمت برنج، ادامه داد: امسال با 
افزایش سطح زیرکشت برنج و محصول این مشکل برطرف می شود.

به گفته وی، 180 هزار هکتار از اراضی ش��الیزاری گیالن قابلیت 
تجهیز و نوسازی دارند که تاکنون 70 هزار هکتار این اراضی تجهیز 

شده است.

واردات برنج تا دی ماه ممنوع شد

با حضور استاندار کرمان و مقامات محلی، بیمارستان 
32 تختخوابی شهرستان کوهبنان افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از کوهبنان، با حضور اس��تاندار 
کرمان، فرماندار و امام جمعه کوهبنان، مرکز بهداشت و درمان 
کوهبنان افتتاح ش��د، کلنگ زنی این مرکز از سال 85 با 750 
مترمربع زیربنا و صرف هزینه 120 میلیارد تومان آغاز شده بود.

مرکز بهداشت و درمان کوهبنان دارای واحدهای بهداشت 
محیط، آموزش، پیش��گیری از بیماری های واگیردار، بهداشت 

روان، بهداشت خانواده، بهداشت مدارس و غیره است.
هادی ارشادی مدیر فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی 
استان کرمان از پیشرفت 85 درصدی این بیمارستان خبر داد و 
گفت: بیمارستان کوهبنان 2 هزار و 975 مترمربع زیربنا دارد 

که محوطه سازی آن 75درصد پیشرفت داشته است.
وی با تذکر اینکه، در انجام کار این مرکز از سال 88 تاکنون 
5 میلیارد و 895 میلیون تومان هزینه شده و کمبود اعتبار بالغ 
بر 2 میلیارد تومان دارد  تصریح کرد: پنج اتاق عمل، اورژانس، 
سیستم گرمایشی هواساز و سیستم سرمایشی کولر آبی در این 

بیمارستان تعبیه شده است.
ارشادی با بیان اینکه 14 هزار و 261 مترمربع محوطه سازی 
و 900 متر حصارکشی انجام  گرفته است، ابراز کرد: نگهبانی، 
پس��ت برق، دیزل، ژنراتور، منبع سوخت با گازهای طبیعی در 

دست ساخت است.
به گزارش خبرنگار فارس استاندار کرمان مزارع پرورش کبک 

در کوهبنان را نیز بازدید و افتتاح کرد.
مهدی مسعودی مدیر جهاد کشاورزی کوهبنان با اعالم اینکه 
این شهرستان در کشور رتبه نخست تولید و بسته بندی کبک 
را دارد، گفت: حدود 18 مزرعه پرورش کبک در این شهرستان 
وجود دارد و با توجه به آب و هوای کوهس��تانی زمینه مساعد 

برای پرورش ماکیان نیز در کوهبنان فراهم است.
مس��عودی از افتتاح گاوداری کوهبنان با حضور اس��تاندار 
کرمان خبر داد و تصریح کرد: با اعتبارات و حمایت ستاد توسعه 
کش��اورزی استان 190 میلیارد تومان برای خرید 19 راس گاو 

شیرده هزینه شده است.

افتتاح بیمارستان کوهبنان
 با حضور استاندار کرمان

واگذاری ۷ بنگاه اقتصادی قطعی شد

معاون وزیر صنعت وتجارت:

سهم صنعت از تسهیالت بانکی محقق نشد

سپاه پاسداران در بیانیه ای با اعام آمادگی 
همه جانب�ه ب�رای دف�اع عاش�ورایی از انقاب 
اس�امی و کارآمدی نظام، از عموم ملت ایران 
برای خلق حماسه سیاس�ی 2۴ خرداد دعوت 

کرد.
به گزارش روابط عمومی س��پاه پاسداران انقالب 
اسالمی،  س��پاه پاسداران در بیانیه ای با گرامیداشت 
میالد امام حسین)ع( و دعوت از ملت ایران برای خلق 
حماسه سیاسی 24 خرداد، ابتکار تاریخی و الهام بخش 
حضرت امام)ره( در نامگذاری زاد روز س��ید و ساالر 
ش��هیدان به عنوان روز پاسدار را نشان دهنده پیوند 

فضیلت های تجلی یافته در س��پاه با نهضت حسینی 
و جاری بودن گفتمان عاش��ورا در بس��تر زمان و در 

عصر جدید دانست.
این بیانیه می افزاید: کارنامه سپاه در عرصه  های 
پاس��داری از انقالب و مقابله هوشمندانه با تهدیدات 
و چالش هایی که توسط اتاق های فکر نظام سلطه و 
اس��تکبار و جبهه معاندین انقالب و میهن اس��المی 
طراح��ی و عملیات��ی ش��ده اس��ت نش��ان می دهد 
پاس��داران انقالب با تأسی به سرور و ساالر شهیدان 
حس��ین بن علی)ع( و حماسه جاودان عاشورا، در این 
راه مق��دس با بصیرت و آگاهی حضوری فداکارانه و 

پیروزمند داشته اند.
همچنی��ن ارت��ش جمهوری اس��المی ای��ران با 
صدور بیانیه ای که به مناس��بت روز پاسدار و جانباز 
صادر ش��ده، آورده اس��ت: نامگذاری سوم و چهارم 
شعبان المعظم، سالروز میالد مسعود سیدالشهدا)سالم  
اهلل علیه( و پرچمدار دش��ت کربال، حضرت اباالفضل 
العباس)علیه الس��الم( به نام روز پاسدار و روز جانباز، 
نمادی از معنویت، عدالت، عزت و قدرت غیورمردانی 
است که از نخستین ساعات پیروزی انقالب، صادقانه 
وارد س��لک پاسداری شدند و همدوش با ارتشیان و 
سایر نیروهای مسلح و مردم در راه آرمانهای الهی و 

انقالبی پیر و مرادشان سر و جان گذاشتند و مقتدرانه 
از دوران ارزشمند دفاع مقدس عبور کردند.

وزارت دف��اع و پش��تیبانی نیروهای مس��لح نیز 
در بیانیه ای روز س��پاه را گرامی داشت. متخصصان 
صنعت دفاعی با تبریک هفته پاسدار به راست قامتان 
عرصه ه��ای صیانت و پاس��داری از اس��الم و انقالب 
اس��المی، آمادگ��ی خود را جهت ادام��ه راه مقدس 
و نوران��ی اباعبداهلل الحس��ین)ع( ب��رای اعتالی نام 
ایران اس��المی تحت رهبری ه��ای پیامبرگونه امام 
خامنه ای)مدظله العال��ی( در کنار رزمندگان پرتوان 

سپاه اعالم می دارند.

بیانیه سپاه در سالروز میاد امام حسین)ع( و روز پاسدار

سپاه آماده دفاع عاشورایی از انقالب اسالمی است

فرماندار مهران گفت: مرز مهران به طور 
موقت تعطیل می شود.

حجت اهلل نصیری پور در گفت و گو با خبرنگار 
فارس در ایالم اظهار داش��ت: این مهم به واسطه 

برگزاری انتخابات در کشور اجرا می شود.
وی ادام��ه داد: با توجه ب��ه توافقات به عمل 
آمده با مقامات عراقی، فعالیت اقتصادی و تجاری 
بازارچ��ه مرزی مهران و همچنی��ن تردد زوار به 
مناسبت برگزاری انتخابات از تاریخ پنج شنبه 23 

خردادماه متوقف خواهد شد.
فرماندار مهران گفت: تجار و زوار دو کش��ور 
می توانند از شنبه هفته آینده بار دیگر فعالیت های 
تجاری و زیارتی خود را براس��اس روال گذش��ته 

شروع کنند.
مرز بین المللی مهران در 90 کیلومتری جنوب 

استان ایالم قرار دارد.

معاون عربی- آفریقایی وزیر امور خارجه 
کش�ورمان از دعوت از ایران برای مشارکت 
در کنفرانس بین المللی ژنو2 درباره س�وریه 

خبر داد.
حسین امیر عبداللهیان معاون عربی- آفریقایی 
وزیر امور خارجه کشورمان در کنفرانسی خبری در 
روسیه از دعوت از ایران برای مشارکت در کنفرانس 

بین المللی »ژنو2« درباره سوریه خبر داد.
وی همچنین در خصوص روابط ایران و سوریه 
اظهار داش��ت: تغییر دول��ت و یا رئیس جمهور در 
ایران هیچ تأثیری در روابط اس��تراتژیک تهران و 

دمشق ندارد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران به نقل از روسیا 
الیوم مع��اون عربی- آفریقایی وزی��ر امور خارجه 
کشورمان در ادامه سخنان خود تصریح کرد: سوریه 
در صورت مداخله خارجی به این کشور توانایی دفاع 

از وحدت اراضی خود را دارد.

فرماندار:

مرز مهران به طور موقت 
تعطیل می شود

امیر عبداللهیان  خبر داد

دعوت از ایران 
برای حضور در ژنو2

تجارت، اگرچه سهم صنعت از تسهیالت بانکی از 29 
درصد در س��ال 1390 به 32 درصد در سال گذشته 
رسید اما مبلغ تسهیالت با کاهش مواجه شده است.
ش��جاعی با هشدار نسبت به کاهش واردات مواد 
اولیه و واس��طه ای طی س��ال جاری گفت: این اتفاق 
م��ی تواند در نهایت باعث کاه��ش تولید و صادرات 
کشور شود چرا که کاهش واردات لزوما اتفاق خوبی 
نیست بلکه ما باید سعی کنیم سهم خود را از تجارت 
جهانی افزایش دهیم اما این سهم هم اکنون درحال 

کاهش است.
این مقام مسوول با اشاره به این که تشدید تحریم ها 
و دشوار شدن واردات مواد اولیه و ماشین آالت از دالیل 
اصلی کاهش صدور پروانه های بهره برداری صنعتی 
در س��ال گذشته بوده است، درباره انتقادات وارده به 

نحوه اجرای فاز اول قانون هدفمندی  یارانه ها در بخش 
صنعت گفت:  طبق ماده 8 قانون هدفمندی  که دارای 
هش��ت بند است قرار شد سهم بخش صنعت از این 
قانون که معادل 4000 میلیارد تومان بود تامین شود 
ک��ه از این رقم 3000 میلی��ارد تومان در قالب خط 
اعتباری انرژی و سایر موارد پرداخت شد و تنها هزار 

میلیارد تومان باقی مانده است.
معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در پاس��خ به انتقادات مطرح ش��ده مبنی بر این که 
همکاری نکردن بانک ه��ای عامل با تولیدکنندگان 
برای پرداخت تسهیالت گفت: برخی واحدها شرایط 
الزم را برای دریافت تس��هیالت ندارند و برخی دیگر 
نیز مدارکش��ان ناقص اس��ت. البته ما متاسفیم که 
اختصاص 10 درصد کل منابع ریالی صندوق به 10 

درصد از منابع سال صندوق تغییر یافت.
ش��جاعی با اش��اره به کاهش ص��دور جوازهای 
تاس��یس صنعتی در س��ال قبل اظهار کرد: تعطیلی 
برخ��ی بنگاه های تولیدی به دلیل عملکرد خود این 
بنگاه ها اس��ت. عمدتا بنگاه های کوچک و بنگاه هایی 
که محصوالت غیر اولویت دار تولید می کنند تعطیل 

شده اند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با 
انتقاد از مطرح شدن نام برخی مباشران امین وزارت 
صنع��ت، معدن و تجارت در جری��ان دادگاه اقتصاد 
3000 میلیارد تومانی گفت: ما هنوز هم از این موضوع 
دلخوریم چرا که درنهایت هم اتهام های وارد شده به 

وزارت صنعت، معدن و تجارت تایید نشد.
وی همچنین با رد تخلفات پیش آمده در ذخیره 
س��ازی و واردات کاالهای استراتژیک عنوان کرد:  از 
تحقیق و تفحص مجلس درباره این موضوع استقبال 

می کنیم.


