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گفت و گو با"اکبر میثاقیان" در آستانه بازی امروز"سیاه جامگان-پیکان" در مشهد

صدایپیروزیسیاهجامگانازسکوهامیآید

تیم را به عهده گرفتم،شانس چندانی برای
بقا نداشتیم،اما االن معتقدم این شانس زیاد
است و سرنوشتمان دست خودمان است.
*شهرداری و استانداری تاجایی که می
دانــم کمک هایی کــرده اند،اما مسئوالن
استان حداقل در این مقطع زمانی خطیر
باید پای کار بیایند ومن خیلی امیدوارم که
با عزم استانی2،نماینده فوتبال استان
در لیگ برتر درفصل آینده نیز به کار خود
ادامه دهند.
*"پــدیــده" را کــه بــه لیگ بــرتــر آوردم ،تا
امــســال ســعــادت مــربــیــگــری در اســتــان
خــودم را نداشتم ،در حالی که همه می
دانند،عاشق فوتبال و مربیگری در مشهد
هستم*.به لحاظ بازیکن،دستمان خالی
اســت و مصدومیت"میثم حسینی" هم
مشکل دیگری است؛اما همین بازیکنان
موجود نشان دادنــد بــرای تیمشان تا پای
جان،می جنگند*.در بازی قبل ،مستحق
تساوی نبودیم و در برنامه  90نیز اعالم
شد که داور ،یک پنالتی برایمان نگرفته و
پنالتی"صنعت نفت"هم در آبادان،صحیح
نبوده است*.حدود  40درصد مطالبات
بازیکنان ما پرداخت شده و قرار است مبلغی
هم همین روزه ــا داده شــود .نبود زمین
تمرینی در مشهد،مشکل بزرگی است.

از لقب"اکبراوتی"راضی نیستم!

...هـــمـــان مــربــی ســــاده و زحمتکشی
اســت کــه 20س ــال پیش ،ســر تمرین تیم
فوتبال"ابومسلم" اورا از نزدیک دیده و با
وی گفت وگــو کــرده بـــودم.زالل  ،دوست
داشتنیوعاشقفوتبال...از"اکبرمیثاقیان"
می گویم که با تمام استرس و گرفتاری
هایی که داشت ،دعوت"خراسان رضوی"
را برای یک گفت و گوی اختصاصی رد نکرد
و در آستانه بازی مهم و سرنوشت ساز امروز
"سیاه جامگان -پیکان تــهــران" (ساعت
17و45دقیقه در ورزشگاه ثامن االئمه(ع)
مشهد) 2ساعتی میهمان تحریریه"روزنامه
خراسان" بود.مهم ترین فرازهای این گپ
و گفت با حضور دستیار (رمضان شکری)و
مدیر رسانه ای باشگاه(حکم آبادی) را امروز
تقدیم عالقه مندان می کنیم و البته در
فرصت مناسب بعدی ،گفت و گــوی ما با
پیشکسوت فوتبال استان و کاپیتان اسبق
ابومسلم (شکری) نیز به صورت جداگانه
تقدیم می شود. ...
▪اگر مردم بیایند،امروز آجر هم از آسمان
ببارد،باید"پیکان" را ببریم!

عاجزانه درخواست می کنم این بــازی را
از پای تلویزیون تماشا نکنند وبا توجه به
اینکه بازی هم"رایگان" اعالم شده است،
سکوهای ورزشگاه مشهد را پرکنند*.بازی
سرنوشت ساز خانگی ما امــروز است،چرا
کــه بــه صـــورت طبیعی ،در بـــازی آخــر با
پرسپولیس در مشهد،ورزشگاه پر خواهد
شد.بنابراین ،بازی امروز مقابل تیم"پیکان
تهران"،روز حضور واقعی انبوه خراسانی
هاست و اگر این اتفاق در این بازی"حیاتی"
بیفتد،مطمئن باشید اگر"آجر"هم از آسمان
ببارد،باید برنده شویم و می شویم.اما بدون
حضور هــواداران،بــه تنهایی کــاری از من
ساخته نیست*.بازیکنان تیم ما همگی
می دانند،اگر امسال سقوط نکنیم،نفع
مستقیمش در درجـــه اول بــه کــارنــامــه
خودشان برمی گردد که برای دومین سال
پیاپی "رشــادت" نشان دادنــد و نگذاشتند
تیمشان ســقــوط کــنــد*.کــارمــان در این
بازی و 2بازی دیگر،بسیار سخت است،اما
ناممکن نیست*.همیشه با اتکا به حمایت
های مردمی ،تمام توانم را به کار بسته ام و
قطعا االن هم همین کار را می کنم*.مردم
کوچه وبــازار جلوی من را می گیرند و می

امــروز از همه دوستداران فوتبال استان،

گویند نــگــذارم تیمی کــه بــه خــاطــر رنگ
پیراهنش،نشانه ای از تیم قدیمی شهرشان
دارد،سقوط کند*.به نظرمن مربیگری در
لیگ دسته اول سخت تر از لیگ برتر است!
▪نمی خواهیم زحمات بخش خصوصی
هدر برود

خانواده"عباسی" -که سال هاست آنها را
می شناسم -روی عالیق شخصی ،صادقانه
از جیبشان برای تیم "سیاه جامگان"هزینه
می کنند و من 2مــاه اســت که از نزدیک
شــاهــدم کــه بــرای سربلندی تیم ،هزینه
اسکان تیم در هتل ،بلیت هواپیما،تغذیه
تیم و...را می پردازند؛بنابراین نمی خواهیم
زحــمــات بخش خصوصی کــه حامی این
تیم اســت،بــه هــدر ب ــرود *.خــودم شاهدم
فصل قبل برای فروش امتیاز این تیم چند
مشتری وجود داشت،اما مالک و مدیرعامل
باشگاه در نهایت به خاطر عالقه خودشان
و از آن مهم تر تقاضای دوستداران فوتبال
استان،تیمداری شان را با مشقت وسختی
بسیار ادامه دادند که این عالقه مندی،قابل
تقدیر است*.پس از حدود12سال دوری
از سرمربیگری در استان ،زمانی که هدایت

مــــشــــروح ایــــــن گـــفـــت وگـــــو امـــــــروز در

روزنـــــامـــــه خــــراســــان رضــــــوی وســـایـــت
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وزیر آموزش و پرورش خبر داد

امسال  50هزار فرهنگی بازنشسته می شوند
وزیر آموزش و پرورش از بازنشستگی قریب به  50هزار
معلمدرسال 95خبردادوگفت:پیشبینیمیکنیمدر
سال  96هم همین تعداد فرهنگی بازنشسته شوند.به
گزارش فارس ،فخرالدین احمدی دانش آشتیانی وزیر
آموزش و پرورش در دیدار صمیمی با دانشجو معلمان
پردیس دخترانه شهید باهنر گفت :با تغییر شتابزده
نظام آموزشی از  5-3-4به  ،6-3-3یک پایه از مقطع
متوسطه کم و یک پایه به مقطع ابتدایی اضافه شد که به
دلیلعدمآمادگیزیرساختهایالزم،دردورهابتداییبا
کمبودنیروودرمقطعمتوسطهباتراکمنیرومواجهشدیم.

ویبابیاناینکهانتقالنیروهایمازادازوزارتآموزشو
پرورشبهدیگردستگاههایدولتیمیسرنیست،تصریح
کرد :آموزش و پرورش برای ساماندهی نیروی انسانی
مورد نیاز خود در مقطع ابتدایی ،باید از نیروهای دوره
متوسطه استفاده کند که برای معلمان انتقالی ،دوره
آمــوزش ضمن خدمت پیش بینی شده است.احمدی
دانش آشتیانی ادامه داد :هر ساله در وزارت آموزش و
پرورشتعدادیازمعلمانبازنشستهمیشوندکهدرسال
،95حدود 50هزارنفربازنشستهشدهاندودرسال96
همهمینتعدادبازنشستهپیشبینیمیشود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس:
تجهیزات هالل احمر نسبت به حادثه خیز بودن کشور به روز نیست
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در
مجلسبابیاناینکهتجهیزاتهاللاحمرنسبتبهحادثه
خیز بودن کشور به روز نیست ،گفت :توجه به حادثه خیز
بودن کشور باید بازخوانی شود و بررسی دقیقی نیز در
مــورد امکانات و تجهیزات هالل احمر صــورت گیرد.
حسین مقصودی  ،با تاکید بر ضرورت ارتقای امکانات و
تجهیزات هالل احمر در کشور ،افزود :واقعیت آن است
که هالل احمر هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است
در حالی که ضرورت افزایش مجموعه هالل احمر بیش
از گذشته احساس می شود .نماینده مردم سبزوار در
مجلس ،به خانه ملت گفت :کشور ما دارای احتمال بروز
حــوادث مختلفی است و ممکن است بالیای طبیعی
بسیاریرخدهدکهدراینشرایطتقویتهاللاحمرمی
تواندبهکنترلاوضاعکمکشایانیکند.ویتصریحکرد:
باتوجهبهحادثهخیزبودنکشوربایدبازخوانیوبررسی
دقیقی در مورد امکانات و تجهیزات هالل احمر شکل

گیرد تا میزان کمبودهای این نهاد مشخص شود چراکه
هالل احمر ایران در برخی کشورها به ویژه کشورهای
اسالمی مطرح است و به عنوان پرچم دار این کشورها
حضور فعالی دارد .بــدون شک جایگاه هــال احمر
مردمیاستوبهعنواننهادخیریههمتلقیمیشودلذا
میطلبدبیشازگذشتهبهاینمجموعهتوجهنشانداده
شود.مقصودیتاکیدکرد:دولتومجلسبایدواردعمل
شده و در راستای بهبود کیفیت و خدمت رسانی هالل
احمرتالشکنندتاباتقویتایننهادبتوانبهآنهادرارائه
بهترخدماتخودکمککردکهدراینزمینهمجلسمی
توانددربررسیدقیقالیحهحوادثحمایتهایزیادی
ازهاللاحمرداشتهباشد.سخنگویکمیسیونشوراها
و امور داخلی کشور در مجلس ،گفت :اکنون وضعیت
تجهیزات و امکانات هالل احمر به گونه ای نیست که
بتواندبهاینمجموعهکمکزیادیکندوالزماستدولت
حمایتهایاثربخشیازاینمجموعهداشتهباشد.

15

...
خبر

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران :

سازمان ملی استاندارد مسئول تایید
استاندارد سوسیس و کالباس

پیرو زبخت با تاکید بر اینکه ســازمــان ملی استاندارد
مسئولیت تایید اســتــانــدارد محصوالت غــذایــی چون
سوسیس و کالباس را دارد ،گفت :کنترل و نظارت ضوابط
فنی در این زمینه برعهده وزارت بهداشت است.نیره
پیروز بخت در خصوص بررسی سالمت و تعیین استاندارد
محصوالتغذاییچونسوسیسوکالباس،گفت:سازمان
ملی استاندارد مرجع تعیین همه استانداردهای اجباری
است .تایید و نظارت بر استاندارد محصوالت غذایی چون
سوسیس و کالباس هم از سوی سازمان ملی استاندارد و
وزارت بهداشت و درمان مشخص میشود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایــران تصریح کــرد :در
حقیقت این سازمان و وزارت بهداشت و درمان هر دو از
منظرهای مختلف در خصوص استاندارد محصوالت
غذایی نظر میدهند اما وزارت بهداشت و درمان نمیتواند
محصوالت غذایی چون سوسیس و کالباس را از منظر
استاندارد کنترل کند.پیروز بخت تاکید کرد :روابط فنی
برای تعیین استاندارد محصوالت غذایی چون سوسیس و
کالباس الزم است و تعیین و کنترل این ضوابط فنی توسط
وزارت بهداشت و درمان انجام میگیرد.رئیس سازمان
ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه در نهایت استاندارد
محصوالت غذایی چون سوسیس و کالباس توسط سازمان
ملی استاندارد تایید و اعالم میشود ،گفت :سازمان ملی
استاندارد ،استاندارد محصوالت غذایی چون سوسیس و
کالباس را مشخص می کند اما ضوابط فنی توسط مراجع
دیگر چون وزارت بهداشت و درمان تعیین میشود.
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