در آستان دوست
با عشق قرار در نگنجد
با درد تو دردسر نباشد

جز ناله زار در نگنجد
با باده خمار در نگنجد
فخرالدین عراقی

نامحدود شدن تعرفه اینترنتی

گذر و نظر

توسعه پایدار؛
نیازی ناشناخته
آرش وکیلی  -روزنامه نگار

واژه توسعه به معنی بسط یافتن ،درک کردن ،تکامل
و پیشرفت است .گرچه این واژه از قرن هشتم هجری
برای توضیح برخی پدیدههای اجتماعی بهکار رفته
است ،استفاده وسیع از آن بهعنوان یک چارچوب
تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی ،به بعد از
جنگ جهانی دوم مربوط میشود .در آن هنگام ،این
واژه مترادف با نوسازی ،رشد و صنعتی شدن بود اما
امروزه مفهوم توسعه پایدار و همهجانبه تبدیل به دغدغه
تمام حکومتها برای برنامهریزیهای بلندمدت شده
است اما در ایران هنوز مسئولین درکی منسجم از این
کلمه ندارند و در چنین شرایطی نیل به این هدف بزرگ
و حرکت همپای کشورهای تراز اول جهانی بسیار دور
از دسترس است.
در مباحث اقتصادی مفهوم توسعه با بررسی متغیرها از
نظر کیفی همراه است لذا توسعه ،در واقع تغییرات کیفی
یک جامعه را بیان میکند که نمود آن در رشد تبلور
مییابد .به این ترتیب توسعه اقتصادی عبارت است از
تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته
از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر میگذارد.
توسعه ،اساسا یک عملکرد انسانی است که در آن همه
مردم جامعه به طور کامل بسیج میشوند .دور باطل فقر
و مرض شکسته میشود ،کیفیت زندگی همه مردم در
همه نواحی بهبود مییابد .در همان حال مفهوم تازهای
از روابط کشور با سایر کشورها در سطوح بینالمللی
مطرح میگردد.
از دیدگاه جغرافیایی مفهوم توسعه برای اولین بار در
برابر توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعی و فرهنگی به
وسیل ه هارولد وود استاد جغرافیا در دانشگاه مک مستر
کانادا مطرحشده است .او در تعیین معیارهای جغرافیایی
توسعه به چند عامل از جمله عدالت اجتماعی ،تکنولوژی
مهارشده ،کنترل آلودگیهای محیطزیست ،سالمت و
رفاه اجتماعی جامعه ،کیفیت زندگی ،تهیه سرمایه الزم
جهت مناطق کم توسعه و نقاط روستایی تکیه میکند.
همچنین در کنار توسعه صنعتی ،سیاسی و اجتماعی،
مفهوم توسعه فرهنگی اولین بار توسط یونسکو مطرح
شد و عبارت است از توسعه و پیشرفت زندگی یک
جامعه با هدف تحقق ارزشهای فرهنگی ،به صورتی
که با واقعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ
شده باشد.
مهمترین شاخصهای توسعه فرهنگی عبارتند از:
 .1عقلگرایی و اهمیت دادن به نقش عقل  .2نگاه
مثبت به دنیا و امور دنیوی  .3رویکرد تعاملی با دیگر
فرهنگها  .4باور به آزادی بیان

مدل تعرفهگذاری برای عرضه اینترنت ثابت نامحدود،
امروز برای تصویب به کمیسیون تخصصی تنظیم
مقررات تقدیم شد.
مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره
موضوع پرحاشیه این روزهای اینترنت ایران (عرضه

گاهشماری طبری  /تبری (مازندرانی) ،نوعی گاهشمار ساسانی
است که در آن سال برابر  ۳۶۵روز و شامل دوازده ماه  ۳۰روزه
بودهاست .مبدا آن مرگ یزدگرد سوم در سال  ۳۱هجری بوده
و بهوسیله اسپهبد «گیل ژاماسپی» از اسپهبدان طبرستان رواج
یافتهاست .امروزه نیز در برخی مناطق مازندران کاربرد دارد .از
آنجا که دوازده ماه سی روزه برابر سیصد و شصت روز خواهد شد،
پنج روز اضافه محاسبه نمیشود .پنج روز اضافه هر سال پتک
نامیده شده و به آخر سال اضافه میشود .اهالی سعی میکنند که
این پنج روز را در دامان طبیعت به استراحت بگذرانند .به شش
روز اضافه سالهای کبیسه ششک گفته میشود .سال طبری
با اونما (آبان ماه) آغاز و با میرما (مهرماه) پایان میپذیرد .آنچه
امروزه مشهور است بر اساس محاسبات نصراهلل هومند آغاز تقویم
طبری باستانی بوده و برابر با دوم مرداد ۱۳۳سال پیش از هجرت
مصادف با پادشاهی قباد ساسانی و حاکمیت فرزندش کیوس
بر ساتراپ طبرستان میباشد .وی معتقد است که در این سال
مردمان طبرستان با برقراری یک روز کبیسه به نام ششک سال
را از گردش بازداشتند و از این رو آن را مبدأ در نظر گرفت .از این
رو این تقویم با تقویم هجری خورشیدی  ۱۳۳سال تفاضل دارد
که بهعلت تفاوتشان در سر سال از اول فروردین تا اول مرداد این
تفاضل  ۱۳۲سال میباشد .سال طبری دوازده ماهاست با فردینه
ما از  ۲مردادماه هجری خورشیدی آغاز میشود و هر ماه  ۳۰روزه
دارد .مانند تقویم باستانی دارای پنجه میباشد که «پیتک» نام
دارد و با پنج روز اول فروردین هجری خورشیدی برابر است و در
سالهای کبیسه  ۳۰اسفند با روز کبیسه «شیشک» برابر است.
سرسال تقویم طبری با داشتن کبیسهگیری یکنواخت چهارساله
نسبت به تقویم رسمی گردان بودهاست و زمانیکه به  ۲مردادماه
خورشیدی رسیدهاست از نظر کبیسه گیری با تقویم رسمی
هماهنگ شدهاست و سرسال آن تثبیت شدهاست .این روز بعلت
تناسب فصلی سر سال گرفته شده و تثبیت گردیدهاست؛ و از
سویی روز کبیسه «شیشک» با این محاسبه با  ۳۰اسفند مطابقت
دارد .این گاهشماری با قرائتی دیگر (غیررسمی و قدیمیتر) در
تطبیق با تقویم هجری خورشیدی سال آن از  ۳مردادماه تثبیت
شده و شروع میشود و در ماههای پاییز و زمستان با تقویم هجری
شمسی مطابق است .در سالهای عادی روز اول فروردین با ۳۰
اونه ما طبری و پنج روز بعد با پیتک ( ۵روزه) و در سالهای
کبیسه شش روز اول فروردین برابر با شیشک ( ۶روزه) برابر است.

اینترنت ثابت نامحدود) در صفحه اینستاگرامش خبر
از نهاییشدن مدل تعرفهگذاری اینترنت نامحدود داد.
آذری جهرمی اعالم کرده است که پیشنهاد این طرح
امروز به کمیسیون تخصصی تنظیم مقررات تحویل داده
خواهد شد .به گفته جهرمی ،بر اساس مدل نهاییشده،
هر بسته اینترنتی شامل یک کف و یک سقف سرعت
است و برای حفظ کیفیت و سرعت  ،ADSLسرعت
سرویس نباید از کف کمتر باشد و این موضوع در این
مدل تضمین شده است .سرعتهای این بستهها شامل
تا دو مگابیت بر ثانیه ،تا شش مگابیت بر ثانیه و ۱۶
مگابیت بر ثانیه هستند.

اینترنت نامحدود به معنای واقع کلمه ،نامحدود نخواهد
بود ،زیرا جهرمی سقفی برای استفاده از اینترنت مطرح
کرده است ،سقف این سرویس بر اساس میانگین حداکثر
مصرف فعلی کاربران در نظر گرفته شده است؛ ولی به
گفته معاون وزیر ارتباطات ،ترکیب آن به صورتی خواهد
بود که بیش از  ۹۰درصد از کاربران با خرید این بسته
دیگر نیازی به پرداخت شارژ اضافه ندارند.
به گزارش اقتصادآنالین ،با توجه به جداسازی ترافیک
داخلی از بینالمللی در هر بسته ،برای ترافیک داخلی
سقفی  ۱۰برابری نسبت به ترافیک بینالمللی در نظر
گرفته شده است .به گفته جهرمی ،کاربر خانگی در
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صورت استفاده از سرویس ویدئوی آنالین داخلی
میتواند روزی  ۵ساعت ویدئو تماشا کند و نیازی به
پرداخت ندارد .این موضوع به رشد محتوای صوتی و
تصویری در شبکه ملی اطالعات کمک زیادی خواهد
کرد و به دنبال آن ،زمینه برای اشتغال در حوزه فرهنگی
مهیا خواهد شد.
برای تحقق این مدل تعرفه سرویسهای اپراتورها،
شرکتهای مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت
اصالح شدهاند .جزئیات قیمت و سایر مسائل مربوط به
این طرح پس از تصویب توسط سازمان تنظیم مقررات
ابالغ خواهند شد.

درمان وسواس مقاوم و بیشفعالی با «روش فیزیوتراپی مغز»

سالمت نیوز :پژوهشگران مرکز رشد فناوری سالمت
دانشگاه علوم پزشکی گیالن با استفاده از روش تحریک
محرک ،روشی درمانی برای ناتوانی حرکتی ناشی از سکته
مغزی و وسواسهای مقاوم به درمان ارائه کردند .به گزارش
سالمت نیوز به نقل از ایسنا ،طاهره نجفی از محققان عنوان
این طرح را  TBSذکر کرد و گفت :در این طرح تالش
شده است تا با استفاده از امواج مغزی اقدام به تحریک مغزی
برای رسیدن به اهداف تعیین شده کنیم .وی با بیان اینکه در
این طرح تحریک مغز با استفاده از پراپها صورت میگیرد،

خاطر نشان کرد :پراپها بر روی پوست سر قرار میگیرند
و به وسیله برنامه ای که برای این روش تعریف شده ،اقدام
به تحریک مغز خواهد شد .نجفی با بیان اینکه این روش
برای درمان و بهبود وضعیت بیماریهای روانشناختی به
کاربرده میشود ،اظهار کرد :از این روش میتوان برای
درمان ناتوانی حرکتی ناشی از سکتههای مغزی استفاده
کرد .این محقق از کاربردی شدن دستاوردهای این طرح
در یکی از کلینیکها خبر داد و یادآور شد :از این روش
برای کاهش عوارض آلزایمر ،اضطراب ،افسردگی ،وسواس

مقاوم به درمان و بیشفعالی استفاده شد .وی یادآور شد:
نتایج آزمایشی به دست آمده از این روش موفقیتآمیز بوده
است .نجفی ،کاهش زمان درمان را از مزایای این روش نام
برد و ادامه داد :نتایج تحقیقات ما نشان داده است که اگر
درمان بیماریهای روانشناختی یک سال زمان نیاز داشته
باشد ،با استفاده از روش تحریک مغزی به زمان کمتری
نیاز است .به گفته وی ،روش  TBSنوعی فیزیوتراپی مغز
است که برای درمان بیماریهای روانشناختی به کار برده
میشود.

فدراسیون باید پاسخگوی اتفاقات ناگوار در مراغه باشد

اتفاقات اخیر در شهرستان مراغه و تعطیلی مدرسه دو و
میدانی توسط اداره کل ورزش و جوانان در این شهرستان و
تخریب ساختمان هیات ابهامات و مسائل گوناگونی با خود
به همراه داشته است که سوء تفاهماتی را ایجاد کرده است.
فدراسیون دو و میدانی با انتشار بیانیهای موضع قطعی و
رسمی خود را بدین ترتیب اعالم کرده است:
«اختالفات به وجود آمده در شهرستان مراغه و حواشی
که برای ورزشکاران دو و میدانی به وجود آمده است
نگرانیهایی را به همراه داشت .به همین دلیل فدراسیون
دو و میدانی اعالم میدارد موضوع را با جدیت پیگیری
خواهد کرد و بدون شک تمامی ورزشکاران دو و میدانی
در همه ردههای سنی و در تمام نقاط کشور تحت حمایت
قاطعانه فدراسیون هستند.
در صورتیکه کوچکترین حقی از ورزشکاران دو و میدانی
در مراغه تضییع شده باشد فدراسیون برخورد جدی خواهد
نمود و تمام توان خود را در راه حمایت از این عزیزان به کار
خواهد گرفت .همچنین اگر پس از بررسیهایی که صورت
خواهد گرفت ،هر یک از ورزشکاران خاطی شناخته شوند
فدراسیون نیز با تشکیل کمیته انضباطی احکام الزم را نیز
صادر خواهد کرد.
الزم به ذکر است در این مسیر بیشک از همکاری
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دبیر سرویس سیاسی :امیر مقدور مشهود
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دبیر سرویس گوناگون :آرش وکیلی
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رییس کمیته انضباطی از محرومیت امید نورافکن،
مهدی قائدی و سید مجید حسینی خبر داد.
اسماعیل حسنزاده در خصوص بازیکنان استقالل
که به تیم ملی امید دعوت شده و از حضور در اردوی
تیم ملی امید استنکاف کرده بودند ،گفت :با توجه به
شکایتی که سرپرست تیم ملی امید ،دپارتمان جوانان،
کمیته جوانان و سازمان تیمهای ملی به عمل آوردهاند
و سرپرست دبیر کلی فدراسیون نیز جهت رسیدگی
به کمیته انضباطی این شکایت را امروز سی و یکم
تیرماه در اختیارمان قرار داد و با توجه به مفاد شکایت و
مطالبی که وجود داشت ،اوال رسیدگی به این شکایت

و همراهی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان
شرقی بهره خواهیم برد بهطوریکه فدراسیون و این اداره
کل محترم همواره حامی ورزشکاران بودهاند .با این حال
ورزشکاران در تمام نقاط ایران فرزندان این مرز و بوم
هستند که وظیفه مدیران و متولیان حمایت و شکوفایی
فرزندان کشورمان است .ما خانوادهای بزرگ با هدفی واحد
هستیم که برای عزت دادن به نام ایران تالش خواهیم
کرد .ارگانها ،سازمانها ،فدراسیونها و تمامی مسئوالن
همواره دست به دست هم خواهند داد تا ایرانی استوار در
تمام مراحل داشته باشیم».
اما این سوال پیش میآید که اتفاقاتی که در بیانیه
فدراسیون به آ ن اشاره شدهاست چه بودهاند؟ به گزارش

خبرگزاری دو و میدانی ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران
جوان روز گذشته اتفاقات ناگواری در مراغه رخ داد و باعث
شد ملی پوش سابق دو و میدانی از این شهر فرار کند و به
تهران پناه آورد .برهمین اساس حسن شیر قوی ملی پوش
سابق ماراتن ایران در گفتگو با خبرنگار ما درباره اتفاقات
پیش آمده در شهرستان مراغه اظهار داشت :متاسفانه نوایی
رئیس اداره ورزش مراغه ،هیات دو و میدانی را تخریب کرد
و رئیس هیات را به بدترین شکل ممکن اخراج نمود حتی
به دختران دونده هجوم برد و پسرانی که در حال تمرین
کردن بودند را به شکل توهین آمیزی از پیست بیرون کرد
و وقتی من قصد داشتم از آنها دفاع کنم با شدیدترین
بیاحترامی مواجه شدم .نوایی حتی تابلوی مدرسه دو و
میدانیام را از جا کند و ساختمان مدرسه را تخریب نمود.
او ادامه داد :او حتی چند شرور را برای صدمه زدن به من
به پیست دو و میدانی وارد کرد و من در حال حاضر به
خاط ر آبرویم از مراغه فرار کردهام و در جلوی ورزشگاه
آزادی چادرنشین شدهام .شیرقوی دونده ماراتن کشورمان
خود را برای المپیک  ۲۰۲۰توکیو آماده میکند و تا به حال
هم با شرکت در برخی مسابقات افتخارات خوبی را برای
کشورمان کسب کرده است.
مجید کیهانی ،رئیس فدراسیون دو و میدانی در اینباره

محرومیت سه استقاللی به دلیل تحریم!

با دعوت از مقامات باشگاه استقالل و بازیکنان خاطی
که تیم ملی امید را تحریم کردهاند ،در آینده به عمل
میآید .او ادامه داد :یعنی وقت رسیدگی تعیین میشود
و باشگاه به همراه بازیکنان میتوانند در خصوص
شکایت مقامات فدراسیون دالیل تحریم تیم ملی امید
را مطرح و از خود دفاع کنند .رییس کمیته انضباطی
اضافه کرد :اما با توجه به جایگاه تیم ملی و تخلف
بازیکنان ،باشگاه و همچنین با توجه اینکه طبق ماده
 ٨٣آییننامه انضباطی ،باشگاه نیز نمیتواند از چنینی
بازیکنانی (که تیم ملی را تحریم کردهاند) در مسابقات
خود استفاده کند ،کمیته انضباطی با استفاده از اختیارات

قانونی و استناد به ماده  ٣٢آییننامه انضباطی ،دستور
موقت محرومیت مهدی قائدی ،امید نورافکن و سید
مجید حسینی از مسابقات رسمی باشگاه استقالل را
اعالم میکند .اسماعیل حسنزاده عنوان کرد :بدیهی

اظهار کرد :من هم در اینباره چیزهایی شنیدهام اما باید برای
ارزیابی آن اطالعات بیشتری کسب کنم .امیدوارم مدیرکل
ورزش و جوانان آذربایجان شرقی و رئیس اداره ورزش و
جوانان مراغه به عنوان متولیان امر ،مشکل حسن شیرقوی
و شاگردانش را بررسی کنند .او ادامه داد :فدراسیون دو و
میدانی مسئولیت خاصی درباره مسائل مربوط به این رشته
در شهرستانها ندارد و تنها در مواقع لزوم ورود میکند.
مطمئنا مسئوالن این موضوع را به صورت جدی پیگیری
میکنند و ما هم بررسیهایمان را ارائه میدهیم.
کیهانی درباره اینکه گویا نوایی قصد ضربه زدن به
شیرقوی و شاگردانش با سالح سرد را داشته ،گفت :این
موضوع را بررسی و درصورت لزوم برخورد جدی میکنم.
شنیدهام شیرقوی و شاگردانش برای فرار از اراذل و اوباش
در مقابل درب ورزشگاه آزادی تهران چادر زدهاند .به همین
دلیل از نظمی ،مدیر کل آذربایجان غربی خواستهام این
مسائل را به سرعت پیگیری کند .از آنجاییکه حسن
شیرقوی در حال حاضر در اردوی تیم ملی حضور ندارد،
فدراسیون دو و میدانی وظیفه ندارد بدون کسب اطالع از
مسئوالن استان آذربایجان غربی ،مشکالتش را پیگیری
کند .بهتر است افرادی که در این زمینه اطالعات کافی
دارند ،به این مسائل واکنش نشان دهند.

است که حکم نهایی پس از رسیدگی و شنیدن دفاعیات
باشگاه و بازیکنان صادر خواهد شد .او در پایان گفت:
هفته آینده نهم مردادماه مدیر عامل یا نماینده تام
االختیار باشگاه استقالل به همراه سه بازیکن فوق
با دعوت کمیته انضباطی باید حضور داشته باشند و
توضیحات خود را ارائه کنند .الزم به ذکر است ،با توجه
به اینکه استقالل تهران جمعه هفته جاری در هفته اول
لیگ مقابل صنعت نفت آبادان قرار میگیرد و همچنین
با توجه به برگزاری جلسه کمیته انضباطی در هفته
آینده ،با اعالم این رای قائدی ،نورافکن و حسینی از
همراهی با آبیهای پایتخت محروم خواهند بود.

اتفاق بیسابقه برای ورزش بانوان ایران

بانوی دوچرخه سوار در صدر برترینهای آسیا

در جدیدترین رنکینگ اعالم شده از سوی اتحادیه جهانی
رکابزن بانوی کشورمان در صدر قاره کهن قرار گرفت.
به گزارش مستقل و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوچرخه
سواری ،اتحادیه جهانی دوچرخه سواری رنکینگ جدید رشته
کوهستان را اعالم کرد که طبق آن فرانک پرتوآذر بانوی محجبه
ایرانی موفق به کسب جایگاه اول آسیا و  66جهان شد.
پرتوآذر اولین بانوی محجبه ایرانی بود که توانست در مسابقات
قهرمانی کشور سال  2017چین مدال برنز رشته تیم رلی را کسب

کند .کسب مدال برنزآسیا ،کسب مقام قهرمانی مسابقات سالکلنو
و قهرمانی سال گذشته وی در مسابقات کشوری در صعود این
ورزشکار در رنکینگ جهانی موثر بوده است .صعود  8پلهای پرتوآذر
در رنکینگ اتحادیه جهانی دوچرخهسواری موجب صعود تیم ملی
در رنکینگ نیز شده است.
هفته گذشته نیز فراز شکری بهترین رکابزن کوهستان ایران
در ماده کراس کانتری توانست به صدر رنکینگ این ماه در آسیا
قرار بگیرد.

سرپرست سابق وزارت ورزش و جوانان گفت :قرار بود
فدراسیون شطرنج تمام هزینههای مسابقات بانوان جهان را
تامین کند و بدهی این فدراسیون به فیده هیچ ارتباطی به
وزارت ورزش ندارد.
به گزارش مستقل و به نقل از میزان  ،نصراهلل سجادی
در خصوص این که گفته میشود وی در زمان حضورش در
وزارت ورزش قول داده بوده هزینههای میزبانی رقابتهای
شطرنج بانوان جهان توسط این وزارتخانه تامین کند ،اظهار
داشت :فدراسیون شطرنج متعهد شده بود برای میزبانی

شاعر :استاد ابوتراب جلی

شنیدم کدخدای خشکه آباد
به دهقانان مفلس وعده میداد
که دیگر دوره سختی گذشته است
زمان فقر و بدبختی گذشته است
دوماه دیگر این صحرای بیآب
سراسر میشود سرسبز و شاداب
برنج از دامن این کوه و این دشت
روان گردد بهسوی آمل و رشت
کند تا محتکر آنرا ذخیره
به کرمان میرود زین قریه زیره
ز بوی عطر سیب خشکه آباد
دل اهل صفا هان! میشود شاد
شما باید که از حاال بجنبید
برای حمل این کاال بجنبید
نماند بر زمین تا اینهمه بار
فراهم آورید از بهر این کار
شتر ،قاطر ،االغ و اسب وگاری
هواپیما ،ترن ،ماشین باری
سحرگه اهل ده این کارکردند
تمام وعدهها را بارکردند
زده از شوق صابون معدهها را
به هرجا کاشتند آن وعدهها را
کوتاه ورزشی

دلخوری دایی از لغو دربی آلمان

لغو دربی دوستانه در آلمان باعث شد تا علی دایی
هم به شدت دلخور شود .او حتی با مدیرعامل باشگاه
بیله فلد صحبت کرد و از آنها برای اجاره ورزشگاه
تخفیف بسیار خوبی گرفت .دایی از روابط خود برای
رزرو هتل و زمین تمرینی هم استفاده کرد .اما در
نهایت مسابقه برگزار نشد تا حاال علی دایی هم با
دلخور تمام به خبر ورزشی بگوید« :هم آبروی من
رفت و هم آبروی فوتبال ایران».
شکست سنگین بایرن مونیخ

شاگردان کارلو آنچلوتی در دیدار که از سری
رقابتهای اینترنشنال چمپیونزکاپ برگزار میشد،
مقابل روسونری با گلهای فرانک کسیه ،هاکان
چالهان اوغلو و دو گل از پاتریک کوترون شکست
خوردند .بایرن در دیدار اولش در این رقابتها در
ضربات پنالتی مغلوب آرسنال شد و آنچلوتی تایید
کرد که تیمش باید برای شروع رقابتهای بوندس
لیگا ،بهتر شود.

ذوب آهن پیروز در
شهرآورد دوستانه

دو نماینده اصفهان در قالب شهرآورد دوستانه
نصف جهان در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم
رفتند که این بازی به سود ذوب آهن به پایان رسید.
برای ذوب آهن در این دیدار مرتضی تبریزی در
دقیقه  ۱۱و محمدرضا عباسی در دقیقه  ۳۷گلزنی
کردند .به این ترتیب رکورد  ۱۰۰درصد بردهای
ذوب با قلعه نویی در پیش فصل ادامه یافت اما
سپاهان با کرانچار همچنان روند پرفراز و نشیبی از
خود نشان میدهد.

پیروزی یاران گوچی

تیم هیرنفین با حضور رضا قوچاننژاد  ،ملیپوش
ایرانی در ترکیب اصلی خود روز شنبه میزبان تیم
گنچربیرلیغی ترکیه بود و با گل دقیقه  ۳۸مارتین
اوگارد ،هافبک  ۱۹ساله نروژی به برتری یک بر
صفر دست یافت .گوچی  ۹۰دقیقه در خط حمله تیم
هیرنوین بازی کرد.
تیم هیرنوین شنبه هفته آینده برای برپایی اردوی
 ۲روزه و انجام بازی تدارکاتی برابر تیم ترابوزان
اسپور ترکیه راهی اتریش خواهد شد .هیرنفین
مهیای فصل جدید اردویژه هلند میشود و در فصل
نقل و انتقاالت تابستانی ضمن حفظ مهاجم ایرانی
خود چندین بازیکن را به خدمت گرفت.

تمجید اسطوره از ستاره زنبورها

ماتیاس سامر ،بازیکن سابق دورتموند و مدیر
ورزشی سابق بایرن مونیخ اخیرا به تمجید از ماریو
گوتسه هافبک خالق دورتموند پرداخت و او را
بازیکنی دانست که میتواند دوباره به دوران اوج
خود بازگردد .ماریو گوتسه نیز پس از تمجیدهای
ماتیاس سامر ،با انتشار پیامی در اینستاگرام از وی
تشکر کرد .ماتیاس ،به خاطر پیامهای انگیزشی که
برایم فرستادی از تو متشکرم.

بدهی دردسرساز فدراسیون شطرنج
رقابتهای شطرنج بانوان جهان ،اسپانسر جذب کند و قرار
بود این فدراسیون تمام هزینههای این مسابقات را تامین کند
و بدهی به فیده هیچ ارتباطی به وزارت ورزش ندارد .قرار نبود
این وزارتخانه هزینهای بابت میزبانی رقابتها شطرنج بانوان
جهان پرداخت کند و تعهدی بابت این مسئله نداده بویم.
وی در مورد این که ریاست ستاد میزبانی این مسابقات را
بر عهده داشت ،گفت :من هیچ وقت ریاست این میزبانی را بر
عهده نداشتم .اگر این مسئله واقعیت داشته باشد باید بگویند
من از چه کسی حکم این مسئولیت را دریافت کردم.

وعده

سرپرست سابق وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد :وقتی
پهلوانزاده برای کسب این میزبانی پیش ما آمد به او گفتم که
به جز بودجه فدراسیون شطرنج ،نمیتوانیم کمک دیگری به
این فدراسیون کنیم اما وی عنوان کرد که اسپانسرها هزینه
این میزبانی را تامین خواهد کرد.
سجادی در پایان خاطرنشان کرد :باز هم تکرار میکنم
که هیچوقت ریاست ستاد میزبانی رقابتهای شطرنج بانوان
جهان نبودم و قول هم نداده بودیم بودجه جداگانهای به
فدراسیون شطرنج میدهیم.

شوک بزرگ به سرخابیها

بر اساس شنیدهها دو تیم استقالل و پرسپولیس
احتماال تا ۲۴ساعت آینده از مسابقات لیگ قهرمانان
فصل آینده اخراج میشوند .مگر اینکه البیهای پشت
پرده مسئوالن فدراسیون نتیجه بدهد و مسئوالن
کنفدراسیون رضایت بدهند که باز هم به این دو باشگاه
برای پرداخت بدهیشان مهلت بدهند .گفتنی است
قبل از این اعالم شده بود که این دو تیم تا ۹شهریور
فرصت دارند بدهیشان را تسویه کنند اما گویا اصل
ماجرا چیزی غیر از این بوده و مهلت آنها فردا به
پایان میرسد.

