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استارت تیم ملی والیبال
بانوان برای قهرمانی آسیا

اردوی آمادهســازی تیم ملی والیبال ایران از
صبح دیروز (یکشــنبه) برای حضور شایســته در
رقابتهای قهرمانی آسیا آغاز شد.
نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان
آسیا  ۱۸تا  ۲۶مردادماه سال جاری به میزبانی شهر
«مانیل» کشور فیلیپین برگزار میشود.
 ۱۴تیم در این رقابتها شــرکت دارند و تیم
ملی والیبال بانوان ایران در گروه چهارم با تیمهای
تایلند ،چین تایپه و مالدیو همگروه است.
اردوی آمادهسازی این تیم برای حضور شایسته
در رقابتهای قهرمانی آسیا از امروز (یکشنبه) در
کمپ تیمهای ملی بانوان واقع در مجموع ورزشــی
آزادی تهران آغاز شد.
اکرم قهرمانی به عنوان سرمربی ،فرزانه خمسه
(مربی) ،مریم فراتی (آنالیزور) ،ســاجده ســروش
(فیزیوتراپ) ،ســحر محمدیاری (ماساژور) و نازلی
علیایی به عنوان سرپرســت تیم ملی والیبال بانوان
را در ایــن اردو همراهی میکنند.نخســتین اردوی
آمادهســازی تیم ملی والیبال بانوان تا ششم تیرماه
ادامه خواهد داشت.
شــبنم علیخانی ،فرانــک بابلیان ،ســمانه
سیاوشــی ،فرزانه مرادیان ،هاله متقیان ،شــکوفه
صفری ،زهرا شیری ،ســادریس محمودی ،فرزانه
زارعی ،فرناز ســاعی ،مائده برهانی ،ندا چمالنیان،
فاطمه صفری ،فرنوش شــیخی ،تهمینه درگزنی،
نیلوفر ابراهیمی ،نیلوفر حجتی ،زینب گیوه ،شــبنم
امینی ،ســارا اخالقی ،نگار کیانی ،مینا روستا ،الهام
فالح ،مهدیه خواجه کالیی ،مهسا صابری ،سودابه
باقر پور ،فاطمــه ایلخانی ،مهســا کدخدا ،مهتاب
رحمانی ،فاطمه ســلگی ،فاطمه حسنی  ۳۱بازیکن
دعوت شده به این مرحله از تمرینات هستند.
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پیروزی را استتار
کاستیها و کمبودهای
فوتبال نکنید

مــا نمیخواهیم به جــام جهانی برویم و
بلیت بازگشــتمان به خانه را از قبل رزرو کرده
باشــیم .ما نمیخواهیم حضور در جام جهانی،
سقف آرزوهایمان باشــد .آیا چهار دوره حضور
برای تجربه کردن این خواستهها کافی نیست؟
چگونه میتوانیــم دل از موفقیتهای مقطعی
بکنیم و در مسیر پیشرفت قرار گیریم؟
بــه گزارش ایســنا ،امیــر حاجرضایی در
«فرهنگســتان فوتبــال» نوشــت« :تیم ملی
فوتبال ،درخشــان و مقتدر به جام جهانی رسید
و رکوردها و آمارهایی از خود به جای گذاشــت
که در تاریخ فوتبال ایران بینظیر بوده اســت.
قدردان آنها هســتیم که به ما شادی بخشیدند؛
آن هــم در زمانهای که شــادیها اندکاند و
غمها فــراوان .پیروزی تیم ملی به وحدت ملی
کمک کرد .علیرغم همه فشــارهای اقتصادی
و زخمهای عمیقی کــه جامعه ما بر پیکر خود
دارد ،چند روزی در پرتو این موفقیت باد نسیان
وزید و فراموش کردیم آنچــه را با زندگیمان
پیوند خورده و دردمندمان کرده اســت .پیوندی
نامبارک و اجباری که خور ه روحمان شــده و به
تعبیر صادق هدایت «زخمهایی هســت که از
درون ما را میخورد»؛ زخمهایی که نویســنده
نامدار ما را در غربت به خودویرانگری کشاند و
سرانجام در قطعه  ۸۵گورستان پرالشز پاریس
به آرامش ابدی رسانید.

فوتبال یادآور زندگی است .ما نمیخواهیم
با مرگ به آرامش برســیم؛ گر چه رفتن امری
محتوم است و به قول فرانک دارابونت ،فیلمساز
آمریکایــی ،همه مــا یک مــرگ بدهکاریم و
استثنایی در کار نیست .ما میخواهیم با فوتبال
حفرههای عاطفی زندگیمان را پر کنیم و راهی
وجــود ندارد جز آن که در مســیر موفقیت قرار
بگیریم .هر کســی برای ادامــه زندگی به یک
علت وجودی نیاز دارد .اگر ســاز یک هنرمند،
قلم یک نویســنده و دوربین یک سینماگر را از
او بگیرید ،خواهد مرد .شــاید مرگی فیزیکی در
راه نباشــد اما روح او به تاراج میرود و آن چه
میماند ،جسمی فرسوده است که آن هم دیگر
جسم نیست ،لشی است که با خود به این طرف
و آن طرف میکشــاند .قصه برای ما فوتبالیها
که کارمان از عشــق گذشته و به جنون کشیده
هم ،بیرون از این مدار نیست.
مجنون در لغت به معنی جنزده است .در
پارهای اوقات از زندگــی فوتبالی خود ،مجنون
را درک میکنیم .همان مجنون افســانهای که
لیلی دربندش کشید و با خدا به مناجات نشست.
گفت :یارب از چه خارم کردهای
بر صلیب عشق دارم کردهای
مــا نمیخواهیم به جــام جهانی برویم و
بلیت بازگشــتمان به خانه را از قبل رزرو کرده
باشــیم .ما نمیخواهیم حضور در جام جهانی،

دستیار کارلوس کیروش هدایت تیم ملی
جوانــان را بر عهده میگیرد.پس از تایید هیات
رییسه فدراســیون فوتبال و کارلوس کیروش
سرمربیان تیمهای ملی ردههای پایه مشخص
شــد که امیر حســین پیروانی هدایت تی مملی
امید را بر عهده خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن:
صاحبین صنایع طالیه داران عرصه صنعت هستند

راه م��ردم -گیالن :مهندس احمدعلی ش��هیدی با تاکید بر تعامالت دولت و
ملت در جهت تحقق بخش��یدن به شعار امسال بیان کرد :رسیدگی به مشکالت
تولید کنندگان و سرمایه گذاران قدیمی و فراهم آوردن شرایط الزم برای جذب
س��رمایه گذاران جدید ،از مهمترین اهداف این شرکت در سال جاری است تا با
رفع موانع موجود در راه تولید ،به ش��کوفایی اقتصاد اس��تان و رشد و توسعه آن
کمک شود.
وی همچنین به لزوم حمایت از صنایع کوچک اش��اره کرد و گفت :در حال
حاضر همه به این باور رسیده ایم که حمایت از صنایع کوچک و توسعه خدمات
رسانی به آنها راهگشای مشکالت اقتصادی است.
رئیس هیئت مدیره ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان گیالن در ادامه به
ضرورت رسیدگی به مشکالت تولید کنندگان در سطح استان اشاره کرد و افزود
 :در راستای تحقق این امر ،شرکت شهرکهای صنعتی  ۲برنامه تبیین کرده تا از
طریق اجرای آنها بتواند در جریان مشکالت تولید کنندگان قرار گیرد.
وی در تش��ریح این برنامه ها گفت  :تشکیل جلسات با مدیران و بازدیدهایی
که به صورت هفتگی از ش��هرک ها و نشست با واحدهای صنعتی انجام می شود
یک��ی از برنام��ه هایی اس��ت که در نظر گرفته ش��ده تا مدیران ش��رکتها به طور
مستقیم به بیان مشکالتشان بپردازند.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ادامه داد :عالوه بر این
اجرای قانون واگذاری ش��هرک های صنعتی با جدیت دنبال می شود ،که اجرای
این قانون تعامل مثبتی را بین تولید کنندگان و مدیران بوجود آورده است.
رئیس هیئت مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت :تامین
زیر س��اختهای الزم در شهرکهای صنعتی از ملزومات رونق کسب و کار و توسعه
تولید در استان می باشد.
مهندس ش��هیدی بیان داش��ت  :هم اکنون رویکردی کامال مثبت از س��وی
دولت و مس��ئولین در س��طح اس��تان وجود دارد که به صورت ویژه پیگیر دقیق
مسائل مرتبط به بخش تولید هستند.
وی اف��زود  :ب��رای رون��ق تولید بای��د همه با هم یکدل و یک صدا ش��ویم و
تفکر و دید تک بعدی یا بخش��ی نگری را فراموش کنیم  ،چرا که صیانت و رونق
بخش��یدن به صنایع کوچک یک امر الزم و ضروری اس��ت که قطعا با بهره گیری
از توان و انرژی مثبت س��ایر بخش��های عامل می توانیم در جهت توسعه صنعت

اس��تان گامهای بهتر و مفیدتری را برداش��ته و با سرعت عمل بیشتری رو به جلو
حرکت کنیم.
مدیرعامل ش��رکت ش��هرکهای صنعتی گی��الن تاکید کرد :روند گس��ترش
امکانات در شهرک های صنعتی استان و ارائه خدمات الزم به فعاالن حوزه تولید
و کسب و کار در بخش صنعت به سرعت ادامه خواهد داشت.
وی اظهار کرد :نقش ش��هرکها و نواحی صنعتی به عنوان کانون های تولید ،
اش��تغالزایی و توس��عه صنعت و پویایی اقتصادی در ایجاد و گسترش کسب و کار
و س��رمایه گذاری بر کسی پوشیده نیس��ت به همین علت به منظور بهینه سازی
خدمات ارائه ش��ده به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی استان ،
فراهم کردن زیرساخت ها مقوله ای بسیار الزم و ضروری است.
رئیس هیئت مدیره ش��رکت شهرک های صنعتی استان گیالن بیان داشت :
صاحبین صنایع کارآفرینان و هنرمندانی هستند که خلق یک ایده را به عمل می
رس��اند و کارگران طالیه داران عرصه صنعت هستند و همانگونه که حضرت امام
خمینی (ره) فرمودند  ،حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مسئوالن  ،همراهی صنعتگران
و هم افزایی شاغالن واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها  ،مشکالت و موانع سد
راه واحدهای صنعتی و تولیدی دارای مجوز در ش��هرکهای صنعتی استان گیالن
برطرف شود

رئیس ناحیه یک منطقه یک شهرداری رشت:
مشارکت و آشتی شهروندان با شهرداری اصلیترین برنامه مدیران شهری است
راه مردم–گی��الن :مهن��دس فاطمه غضائ��ری رئیس
ناحیه یک منطقه یک که به تازگی به این س��مت منصوب
شده ،مش��ارکت و آشتی شهروندان با ش��هرداری را اصلی
ترین برنامه مدیران ش��هری دانست و اذعان داشت :افتتاح
سرای محالت و فعالیت هایی نظیر آموزش چهره به چهره،
مش��ارکت مردم در برگزاری جش��ن ها و مناسبت ها و نیز
به��ره مندی از نخب��گان هر محل در برپای��ی کالس های
آموزشی تاثیر زیادی در راستای توسعه شهر دارد.
وی ک��ه پی��ش از این ب��ه مدت  ۴س��ال در منطقه ۳
شهرداری رشت فعالیت داشته خاطر نشان کرد :بازدیدهای
روزانه از پروژه های در حال اجرا ،ثبت تخلفات س��اختمانی و رفع نواقص در حد
اختیارات از مهمترین برنامه های ناحیه است.
رئیسناحیه یک منطقه یک ش��هرداری رشت ،ناحیه محوری را از مهمترین

قهرمانی کشتی آزاد
جوانان ایران در آسیا با
 ۳طال ۲ ،نقره و  ۲برنز

سقف آرزوهایمان باشــد .آیا چهار دوره حضور
برای تجربه کردن این خواستهها کافی نیست؟
چگونه میتوانیــم دل از موفقیتهای مقطعی
بکنیم و در مسیر پیشرفت قرار گیریم؟
پــس از ایــن موفقیــت ملــی ،قصــد
مخالفخوانــی ندارم کــه در آن هیچ فضیلتی
نمیبینم .شــما ،آقای کیروش را در کنار خود
دارید ،با دانش فوتبالی ،تجربههای بینالمللی و
البته با ادبیات نامناســب در بزنگاههای فوتبالی
و اختیارات نامحدود .این پیروزی غرورآفرین و
الزم را پوششــی نکنید برای استتار کاستیها
و کمبودهــای فوتبال ما .ایــن موفقیت با آن
آمار خیرهکننده ،بازتاب جهانی داشــته اســت.
بعد از ســال  ۱۹۶۶انگلســتان هیچ توفیقی در
قاره اروپا و جهان نداشــته است که دالیل آن
را در یکــی از نوشــتههایم آورده بودم .اما آنها
ارکان فوتبالیشــان محکم و اســتوار اســت.
توجه به زیرساختها که میتوانیم به بازسازی
ورزشــگاه ومبلی ،ساخت ورزشگاه مدرن اتحاد
به جای اســتادیوم قدیمی میــنرود متعلق به
منچسترسیتی ،ترمیم ورزشگاه وایتهارتلین
تاتنهام ،جایگزین شــدن ورزشــگاه امارات به

جای هایبوری آرسنال اشاره کنیم.
بازنگری در تیمهای پایه و تجدید نظر در
نوع آمــوزش آنان ،گزینش مربیان خاص برای
این سنین که ســرانجام پاسخ خود را گرفت و
تیــم جوانان انگلیس در کرهجنوبی به قهرمانی
جهان رســید؛ همان جایی که مــا در دور اول
حذف شــدیم .قصد مقایســه ندارم که قیاس
معالفارق اســت؛ قیاســی بدون هیچگونه وجه
اشــتراکی بین دو کشــور در عرصه فوتبال .به
چرا غ جادو هم اعتقــادی ندارم که غول از آن
بیرون بیاید و به طرفهالعینی همه خواستههای
ما را برآورده کند اما این حضور مقتدرانه پیامآور
اســت .همانطوری که آن غول افســانهای را
برنمیتابیم .غولهای کوچک فوتبالی خودمان
را پس میزنیم .دیگر جایی برای مدیریتهای
ناکارآمد در باشــگاهها و بدنه فدراسیون فوتبال
وجود نــدارد .دیگر بهانههــای بیپولی یا فقر
اقتصادی برای رشد و بالندگی تیم ملی فوتبال
پذیرفتنی نیســت .با کمکهــای دولت که در
سخنان رئیسجمهور محترم به آن اشاره شد و
پشتیبانی مالی فیفا با دوازده میلیون دالر ،جایی
برای اما و اگر نمانده است.

دستیار کیروش سرمربی تیم ملی جوانان میشود
البتــه تاج روز گذشــته عنــوان کرد که
از میان عبــاس چمنیان و یکی از دســتیاران
کارلوس کیروش یک نفر ســرمربی تی مملی
جوانان و یکی دیگر سرمربی تی مملی نوجوانان
خواهد شد.
بــا تصمیــم گیریهای صــورت گرفته

تاکیدات مدیران ارش��د ش��هرداری در توسعه شهر
خواند و گفت :تاکنون  ۳۰ثبت تخلفات ساختمانی،
 ۵م��ورد جمعآوری س��د معبر و  ۱۰م��ورد نصب
تابلوی بدون مجوز اخطاریه به شهروندان در پروسه
زمان��ی کمتر از یک ماه آغاز فعالیت اینجانب صادر
شده اس��ت که این اخطاریهها به جهت حفظ نظم
و آراس��تگی و ساختوس��از ایمن و اصولی اجتناب
ناپذیر است.
مهن��دس فاطم��ه غضائ��ری در پای��ان افزود:
انتظ��ار ما از ش��هروندان وظیفه ش��ناس رش��ت،
پرداخت به موقع عوارض و احترام به قوانین است تا بتوانیم گام موثری در جهت
خدماترس��انی به این عزیزان در خصوص نظافت بیش��تر معاب��ر ،بهبود وضعیت
آسفالت ،آراستگی و زیبایی شهر در شأن شهروندان فرهیخته رشت داشته باشیم.
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ل استعدادیابی
چمنیان که از چند ماه قبل در حا 
برای تی مملی نوجوانان اســت تــا قبل از جام
جهانــی این تیــم را آماده مقدماتــی زیر ۱۶
ســال قهرمانی آسیا کند ،در سمت خودش ابقا
میشود و یکی از دســتیاران خارجی کیروش
هدایت تیم جوانان را بر عهده خواهد داشت.

بخش زیادی از تی م ملــی جوانان را تی م
ملی زیر  ۱۷ســال تشــکیل میدهند که مهر
ماه امســال در جام جهانی هند شرکت میکند.
بازیهــای تی مملــی جوانــان در رقابتهای
مقدماتــی قهرمانی آســیا هم اواخــر آبان ماه
برگزار میشود.

تیم ملی کشــتی آزاد جوانان ایــران با  ۳طال،
 ۲نقره و  ۲برنز بر ســکوی نخســت آسیا ایستاد.تیم
ملی کشتی آزاد جوانان ایران با  ۳مدال طالی محمد
متقی نیا در وزن  ۷۴کیلوگرم ،احمد بذری در وزن ۸۴
کیلوگرم و دانیال شــریعتی نیا در وزن  ۹۶کیلوگرم۲ ،
نقره یونس امامی در وزن  ۶۰کیلوگرم و امیر حســین
حســینی در وزن  ۶۶کیلوگرم و  ۲برنز نادر نصری در
وزن  ۵۵کیلوگرم و شــایان جلیلزاده در سنگین وزن
عنوان قهرمانی آسیا را از ان خود کرد.
در جریان رقابتهــای روز پایانی  ،نادر نصری
در دیدار رده بنــدی وزن  ۵۵کیلوگرم یا پیروزی ۱۰
بر صفر مقابل هونگ چانگ از چین موفق به کســب
مدال برنز شد.
یونس امامی در دیــدار فینال وزن  ۶۰کیلوگرم
مقابل شــاروان از هند ۹ ،بر  ۲با ضربه فنی شکست
خورد و به مدال نقره رسید.
در وزن  ۶۶کیلوگرم امیرحسین حسینی ،در دیدار
نهایــی مقابل ریوما آندراکو از ژاپن  ۸بر  ۶شکســت
خورد و به نقره رسید.
در وزن  ۷۴کیلوگــرم محمــد متقی نیا در دیدار
فینال  ۱۴بر  ۳عیســی شــاپیف از ازبکستان را برد و
صاحب گردنآویز طال شد و در وزن  ۸۴کیلوگرم نیز
احمد بذری در دیدار نهایی  ۶بر  ۵دیپاک پونیا از هند
را  ۶بر  ۵مغلوب کرد و به مدال طال رسید.
دانیال شــریعتی نیا در وزن  ۹۶کیلوگرم آخرین
نماینــده ایران در این رقابتها بود که در فینال مقابل
کانتارو تاالنتبک از قرقیزستان با نتیجه  ۱۰بر صفر به
برتری رسید و سومین و آخرین مدال طالی ایران در
این رقابت ها را از آن خود کرد.
تیم ملی کشتی آزاد ایران در ادامه این رقابتها
یک نماینده دیگر دارد که قرار اســت دانیال شریعتی
نیا در وزن  ۹۶کیلوگرم برای کســب مدال طال مقابل
حریفی از قرقیزستان به روی تشک برود.
روز (شنبه) نیز شایان جلیل زاده در سنگین وزن
به مدال برنز رســید و فاتحی در ســبک وزن از دور
رقابتها کنار رفت.
هدایت تیم ملی کشــتی آزاد جوانــان ایران بر
عهده تقی اکبرنژاد است.

