فوتبال

شفر:

برخي بدون شايعه نميتوانند زندگي کنند ،مثل ترامپ!

علي کريمي :نه حرف تنزاده را قبول
دارم نه چک او را

سرمربي فصل گذشته تيم فوتبال سپيدرود
رشت در واکنش به صحبتهاي مالک اين
باشگاه گفت :نه حرف تنزاده را قبول دارم
توگو با
و نه چــک او را.علي کريميدر گف 
تســنيم ،درباره صحبتهاي جواد تنزاده
مالک باشگاه سپيدرود مبني بر اينکه کريمي
دیروز (دوشنبه) اص ً
ال به اين باشگاه مراجعه
نکرده است ،اظهار داشت :طبق نامهاي که
تنزاده به من داده بود ،از من درخواست کرد
تا درخواست تسويه حســابم را به صورت
کتبي به باشگاه اعالم کنم و من هم همين
کار را انجام دادم.وي ادامه داد :بر اســاس
نامهاي که باشگاه سپيدرود به من داد ،امروز
در رشت بودم و ساعت  11:14با جواد تنزاده
تماس گرفتم اما او جواب من را نداد .بعد از
آن در ســاعت  12:45ايشان به من پيامک
داد که اعضاي باشگاه تا ساعت  12در دفتر
اين باشگاه حضور دارند ،يعني او  45دقيقه
بعد از تعطيلي دفتر باشگاه به من اين پيامک
را داده است.
پيام برانکو بعد از تمديد قرارداد با
پرسپوليس؛ بازيکنانم را باور دارم

سرمربي پرسپوليس بعد از تمديد قرارداد خود
با اين باشگاه پياميرا براي شاگردانش ارسال
کرد.به گزارش رسميباشــگاه پرسپوليس،
حميدرضا گرشاســبي و برانکو ايوانکوويچ
که پيش از اين براي تمديد همکاري خود
به مدت دو ســال به توافق رســيده بودند،
دیروز دوشنبه قرارداد دو ساله جديدي را به
امضاء رساندند.ايوانکوويچ که از زمان حضور
در پرســپوليس تحول عميق فني را ايجاد
کرده است ،پس از دو فصل قهرماني پياپي،
همکاري خود را براي دو سال ديگر تمديد
کرد.وي پــس از انعقاد قرارداد ،اين تصميم
را «نشــانه باور فني ،بــه توانايي بازيکنان
پرسپوليس» توصيف کرد.برانکو در اين پيام
که در اختيار ســايت رسميباشگاه قرار داد،
آورده اســت :من قراردادم را براي دو فصل
ديگر تمديد کردم تا نشــان بدهم که هيچ
نگراني نسبت به فصل آينده ندارم و به توان
بازيکنان کنوني پرســپوليس باور دارم .اين
بازيکنان چه از نظر فردي و چه در قالب تيم
همچنان جاي پيشرفت دارند و ميتوانند در
آينده دست به کارهاي بزرگي بزنند.

گروه ورزشــي :ســرمربي تيم فوتبال
اســتقالل ايران درباره بازي برگشت
تيمش با ذوبآهن گفــت :همه چيز
خوب است .قبال هم گفته بودم فوتبال
ميتواند تعريفي از هويت در تمام جهان
باشد.وينفرد شــفر در نشست خبري
پيش از مصاف اســتقالل و ذوبآهن
گفت :اول از همه قهرماني تيم فوتسال
بانــوان ايران را تبريک ميگويم .همه
چيز خوب اســت .قبال هم گفته بودم
فوتبال ميتوانــد تعريفي از هويت در
تمام جهان باشــد.به گزارش ايسنا ،او
افزود :اين آخرين بازي فصل ماســت.
اين فرصتي است براي نگاه کردن به
گذشــته .حدود  ۸ماه است که من در
استقالل کار ميکنم .بازي امروز مهم
است و بايد برنده شويم .ديشب هم يک
پيام از يکي از مسئوالن تيم گرفتم که
اين بازي مهم است و بايد برنده شويم.
ما از  ۳۱بــازي که انجام داديم۲.۱۶ ،
امتياز گرفتهايم .از لحاظ پيشــرفت در
جدول بايد بگويم که بهترين بودهايم.
ما مشکالتي داريم ولي اميدوارم ببريم
و به مرحله بعدي برويم .همه بازيکنان
ميخواهنــد برنده شــوند و به مرحله
بعــدي بروند .من مطمئنم ورزشــگاه
پر ميشــود و هــواداران از ما حمايت
ميکنند .ما بهترين هواداران را در آسيا
داريم و اميــدوارم با کمک آنها صعود
کنيم.سرمربي استقالل ادامه داد :امروز
آخرين تمرين ما انجام ميشود .هنوز
دقيقا مشخص نيســت چه ميکنيم.

شايد ابراهيميبرگردد .بايد با فکرمان
بازي کنيم و باهوش عمل کنيم .بايد
حريف را تحت فشار بگذاريم .اميدوارم
بعــد از بازي همه تيــم و هواداران ما
خوشحال باشــند و بعد از آن بتوانيم
اســتراحت کنيم چون من هم نياز به
اســتراحت دارم .من راجع به تيمم و
روحيه تيميمان مطمئن هستم .هنوز
 ۱۱بازيکن فرداي مــا براي خود من
مشخص نيست.او در پاسخ به سوالي
درباره تک مهاجم بازي کردن تيمش
و اين که آيا قبول ندارد با يک مهاجم
احتمــال گلزني کمتر اســت ،گفت:
موفقيت اســتقالل تنها موفقيت من
نيســت و همکارانم هم در آن حاضر
هستند .تيم ما بيشــتر از  ۱۰۰درصد

وجودش را ميگــذارد .در بازي قبلي
تيام مصدوم بود .در تيمه اول دو ،ســه
فرصت عالي داشتيم که گل نشد .پاس
آخر و زدن ضربه نهايي ما خوب نبود.
هدف همه و کادرفني ما اين است که
اســتقالل را نه فقط در ايران بلکه در
آسيا در سطح بااليي قرار دهيم و اين
زماني ممکن است که همه در باشگاه
در يک مسير باشند و يک هدف داشته
باشند .اميدوارم مشکالت ما در هشت
ماه گذشته ،سال بعد نباشد چون باعث
خستگي ميشود .بايد ببينيم فردا چه
ميشود .با کادر فني مينشينيم و بازي
ذوب آهــن را نگاه ميکنيــم .درباره
آن صحبــت ميکنيم چــون کارمان
تمام نشده اســت .بايد منتظر شرايط

ابراهيميهم باشيم .مطمئنم فردا تيم
ما بــا حمايت هواداران بازي ميکند و
ميتوانيم بــازي را عوض کنيم .ذوب
آهن تيم بســيار خوبي اســت و بايد
مدافعان اين تيم را تحت فشار بگذاريم.
بايد خونسرد باشيم تا گلزني کنيم.شفر
درباره برنامهاش بــراي بازي با ذوب
آهــن عنوان کرد :من اين شــرايط را
در کارلسروهه داشــتم .بازي رفت را
به والنسيا باختيم .آنها تيم اول اسپانيا
بودند .همه بازيکنان مــا فقط به برد
فکر ميکردند .يــک مهاجم ما در آن
بازي چهار گل زد .بازيکنان ما بايد به
خودشان باور داشته باشند .تيم ما االن
از بهترين تيمهايي است که داشتهام.
ما از زمان گرم کردن آماده ميشــويم

و از هوادارانمــان ميخواهم که بيايند.
آنها هميشه فوق العاده بودهاند .شرايط
ما خوب است و بايد تالش کنيم .بازي
رفت يکي از بهترين بازيهاي ما بود.
مشکل اين بود که داريوش بعد از ۲۰
دقيقه مصدوم شــد .مــا نبايد خطاي
بچهگانه اطراف محوطه جريمه مرتکب
شــويم و بايد با فکر و صبر و تحمل
بازي کنيم.او درباره غيبت شــجاعيان
و کم شــدن سرعت تيمش افزود :من
فکر ميکنم اسماعيلي بازيکن سرعتي
اســت .ما برنامهريزي خــود را داريم.
سرمربي استقالل درباره شايعه اخراج
غفوري از تيمــش گفت :اگر بخواهم
راجع به تمام شــايعات حرف بزنم بايد
شش روز اينجا بنشينم و فقط درباره
آنهاصحبت کنم .فکر کنم برخي بدون
شــايعات نميتوانند زندگي کنند .مثل
برخي صحبتهايي که ترامپ ميکند و
شايعه است.وي در پايان درباره شايعات
پيرامون تيمش گفت :مــا بايد درباره
فوتبال و مســائل جدي صحبت کنيم
نه شــايعات .نام استقالل از همه افراد
باالتر است و همه بايد براي استقالل
کار کنند .اســتقالل يک برند اســت.
ما عاشق اســتقالل هستيم .همه بايد
براي اين برند تالش کنند .من افتخار
ميکنم که اســتقالل دوباره برگشت.
کار سخت اين اســت که استقالل را
در شرايط سخت حفظ کنيم .اگر ببينم
کسي براي استقالل کار نميکند ،شايد
اسمش را فردا بگويم.

قلعهنويي:

ســرمربي تيم فوتبال ذوبآهن ايــران درباره ديدار
برگشــت تيمش با اســتقالل گفت :در بازي رفت
هدفمــان گل نخوردن و گل زدن بــود ،فردا نيمه
سرنوشت است.امير قلعهنويي در نشست خبري پيش
از ديدار تيمش با اســتقالل در چارچوب رقابتهاي
ليگ قهرمانان آسيا گفت :ابتدا قهرماني تيم بانوان
را تبريک ميگويم .انشاءا ...يکسري محدوديتها
برداشته شود .اين عزيزان ميتوانند در عرصه جهاني
خود را نشان دهند .درباره بازي فردا هم بايد بگويم
نيمه سرنوشت ،فرداســت .بازي قبلي هدفمان گل
نخوردن و گل زدن بود .شروع خوبي نداشتيم .بايد از
مظاهري تشکر کنم که در اوايل بازي توانست بازي

بازي برگشت ،نيمه سرنوشت است
را اداره کند .ما تعويض زود هنگام کرديم و رحمتي از
دقيقه  ۳۵بهترين بازيکن حريف شد.به گزارش ايسنا،
او افزود :نيمه اصلي فرداست .خوشحالم در آزادي بازي
ميکنيم چون کيفيت زمين باالست .فردا دو بازيکن
تاثيرگذار ما نيستند .استقالل جايگزينهايي دارد که
با هم زياد فرقي ندارند .يکسري جابجاييها کرديم
و تصميم داريم هجوميتر بازي کنيم .هر تيميباال
برود من تبريک ميگويم .ما دنبال جوسازي نيستيم.
فوتبال تمام ميشود ولي براي برخي آقايان متاسفم
که در شأن خودشان در فضاي مجازي کار کردند .چه
کسي االن درباره قهرماني صحبت ميکند؟ فرهنگ
استقالل اصيل است .سال اول که من استقالل بودم

 ۸۰هزار نفر ما را تشويق کردند نه اين فرهنگي که دو
سه نفر ايجاد کردهاند .استقالل نقاط ضعفي دارد که
ميتوانيم از آن استفاده کنيم.سرمربي ذوبآهن اضافه
کرد :اين داستانها چيست؟ ما يکهافبک فانتزي
آورديم و بوحمدان را وســط برديم .چرا بازي ليگ
که  ۲بر يک شــد اين اتفاقات رخ نداد؟ خدا به قلم
قسم خورده .من در مالزي تا صبح نخوابيدم ولي تمام
شــد .بياييم قشنگي فوتبال را به مردم نشان دهيم.
يک بزرگداشتي گذاشتند و من در آن بودم و برانکو
هم بود .ما فرهنگ ايراني را نشان داديم .فرگوسن،
گوارديوال را به شام دعوت کرد .اين افراد را از فوتبال
دور کنيد.او افزود :ما فردا بايد خط مياني استقالل را

از کار بيندازيم .بازي رفت با ديدن ترکيب استقالل
خوشحال شديم چون چهار دفاع و دوهافبک وسط
داشتند .ما ترکيب و سيستم خودمان را داشتيم .اگر
فردا بازيکنانمان بتوانند به خوبي کار کنند به هدفمان
ميرسيم .او درباره محکم بازي کردن تيمش گفت:
تغييراتي که ما کرديم اين بود که حداديفر را آورديم
و يک دفاع کم کرديم ۲۱ .خطا ما کرديم و  ۱۹خطا
آنها کردند.
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اخبار
عباديپور به جمع
مليپوشان واليبال پيوست

آخريــن تمرين تيم ملي واليبــال مردان با
حضور اصحاب رسانه دیروز دوشنبه برگزار
شد و ميالد عباديپور نيز به جمع مليپوشان
پيوســت .به گزارش مهر ،آخرين مرحله از
تمرين تيم ملــي واليبال با حضور اصحاب
رسانه دیروز دوشنبه از ساعت  ۱۷تا  ۱۹در
سالن واليبال مجموعه ورزشي آزادي برگزار
شــد.ايگور کوالکويج ،ســرمربي تيم ملي
امروز ملي پوشــان را در دو گروه تقسيم و
تمرينات توپي را پيگيري و به مرور تکنيک و
تاکتيکها پرداخت.ميالد عبادي پور ،لژيونر
واليبال ايران که از امروز به تيم ملي ملحق
شده بود در کنار ساير ملي پوشان تمرينات
را پيگيري کرد.محمد جواد معنوي نژاد ديگر
لژيونر واليبال مردان ،که طبق اعالم پزشک
تيم دو هفته از رقابتهاي ليگ ملتها را به
دليل مصدوميت از دســت داده است جدا از
ملي پوشان تمريناتش را انجام داد.
ترکيب تيم ملي کشتي آزاد
مشخص شد

مصوبات جلسه شوراي فني تيمهاي ملي
کشــتي آزاد پس از برگزاري مرحله نهايي
رقابتهاي انتخابي اعالم و با درخواســت
صدور مجوز بــه قهرمانان غايب مخالفت
شــد .به گزارش مهر ،مصوبات نشســت
شــوراي فني تيمهاي ملي کشتي آزاد که
صبح دیروز (دوشنبه  ۲۴ارديبهشت ماه) در
محل خانه کشتي عبداله موحد تهران برگزار
شد ،به شرح زير اســت ۵۷:کيلوگرم :رضا
اطري – مهران رضازاده ۶۱/کيلوگرم :باقر
يخکشي – محمد رمضانپور ۶۵/کيلوگرم:
حسن مرادقلي – مهران نصيري – يونس
امامي ۷۰/کيلوگــرم :ميثم نصيري – نيما
اشــفاقي ۷۴/کيلوگرم :مصطفي حســين
خاني – ســعيد داداشپور ۷۹/کيلوگرم :اميد
حســن تبار – عليرضا قاسمي– عزت اله
اکبــري ۸۶/کيلوگــرم :حســن يزداني –
کامران قاسم پور ۹۲/کيلوگرم :محمد جواد
ابراهيمي– عليرضــا کريمي ۹۷/کيلوگرم:
عليرضــا گودرزي – مجتبــي گليج ۱۲۵/
کيلوگرم :پرويزهادي – يداله محبي.

سيمان قاين پيشتاز در صنعت سيمان به ازاي هر سهم  2700ريال سود خالص تقسيم کرد

تاریخچه شرکت
شــرکت ســیمان قاین با نام اولیه سیمان خراسان با ســرمایه گذاری مشترک
ســازمان صنایع ملی ایران و بانک ملی ایران در تاریخ  ۱۳۶۰/۰۹/۱۹تشــکیل
گردید .پس از بررســی های فنی و اقتصادی محل اجرای کارخانه سیمان قاین
در  ۱۰کیلومتری جاده قاین-بیرجند در مجاورت معادن سنگ آهک و آلوویم در
زمینی به وســعت  ۱۴۰هکتار در نظر گرفته شد .پروانه تاسیس شرکت به شماره
 ۳۱۰۶۴در تاریخ  ۱۳۶۹/۰۶/۲۷جهت تولید روزانه  ۲۰۰۰تن سیمان خاکستری
صادر گردید .باســتناد پروانه بهره برداری صادره از سوی وزارت صنایع و معادن
در تاریخ  ۱۳۷۳/۱۰/۰۵ظرفیت ســاالنه شرکت برابر با  ۶۶۰۰۰۰تن برای ۳۳۰
روز کاری با تولید روزانه  ۲۰۰۰تن ســیمان خاکستری در نظر گرفته شده است.
شــرکت از اواخر سال  ۱۳۷۳آغاز به تولید نمود و در سال  ۱۳۸۴موفق به اجرای
طرح افزایش ظرفیت گردید .تولید شــرکت از سال  ۱۳۸۵به حدود  ۲۶۰۰تن در
روز ارتقاء یاقت.
سرمایه و سهامداران:
سرمایه اولیه شرکت  ۱۰۰میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش نهایت ْا در
تاریخ  ۱۳۹۲/۰۸/۲۸به  53.222میلیون ریال افزایش یافت.
در اوایل سال  ۱۳۸۷در استان خراسان رضوی شرکتهای سیمان
الر سبزوار و سیمان زاوه تربت و در شمال شرق استان سیستان
و بلوچستان و در اواخر سال  ۱۳۸۸شرکت سیمان زابل به بهره
برداری رسیده اند .شروع فعالیت شرکت های فوق الذکر در کنار
ارائــه تخفیفات و نیز فروش اعتبــاری تولیدات از یک طرف و
فزونی حجم عرضه سیمان به تقاضا از طرف دیگر باعث کاهش
نرخ فروش شــرکت گردیده است .نتیجت ًا شرکت در سال های
اخیر بخشی از مشــتریان سنتی خود را از دست داد که بمنظور
رفع این مشــکل شــرکت درصدد افزایش ســهم صادرات به
کشورهای همسایه میباشد بطوری که در سال  ،1397صادرات
شرکت نزدیک به  58درصد کل فروش را دربرگرفته است.
صادرات :با توجه به حضور یازده شــرکت ســیمانی در منطقه
شــرق کشور و محدودیت بازار و ســرانه مصرف پایین سیمان
در خراســان جنوبی ،شــرکت را ترغیب به تمرکز در بازارهای
صادراتی نمود .لذا با عنایت به محدودیت های ایجاد شــده در
بازار کشــورهای  ،CIFتنها کشور مقصد جهت صادرات کشور
افغانســتان بوده که با اقدامات انجام شــده ،شرکت توانست با
صادرات قابل توجه سیمان به آن کشور رکورد صادرات سیمان
شرکت را رقم بزند.
چشم انداز و ارزش های سازمانی شرکت
چشم انداز شرکت سیمان قاین
متعالی ترین واحد صنعتی شرق کشور و پیشتاز در صنعت سیمان
از طریق تولید انواع سیمان با کیفیت برتر و تکیه بر سرمایه های
انسانی در جهت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی
شعارهای بیانیه چشم انداز
ق:قابلیت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی
ا:اعتماد و احترام متقابل
ی :یکپارچگی و تعالی سازمانی

ن :نشاط و پویایی ذینفعان
ق :قابلیت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی
ســیمان قاین با قراردادن هدف اصلی و دراز مدت خود در قالب چشــم انداز در
صدد اســت مهارتها و توانایی های فنی و حرفه ای خود را به منظور دستیابی به
استعدادهای توسعه پایدار گســترش داده تا قادر شود به عنوان یک تولید کننده
ملی ،افتخارآفرین باشد.
ا :اعتماد و احترام متقابل
حصول به چشــم انــداز نیاز به تعامل بــا ذینفعان دارد و ایــن تعامل زمانی به
اثربخشی باال نایل می شود که ابتدا منجر به اعتماد و احترام میان ایشان گردد.
ی :یکپارچگی و تعالی سازمانی
حرکتی یکپارچه و بهم پیوســته و در عین حال سیســتماتیک خصوص ًا در میان
کارکنان ضامن ســازمان برای ایجاد ســفر برتری و تعالی در سازمان است .این
موضوع بیشتر شامل یکپارچگی همه ذینفعان است.
ن :نشاط و پویایی ذینفعان
دسترسی به هر هدفی در هر سطحی از کسب و کارها محتاج به شادی و شادابی
اســت و این امر در چشــم انداز ما به معنای ایجاد تحوالتی در ســازمان برای
دسترســی به هدف عالیه سازمان می باشد .بنوعی که همه ذینفعان از این نشاط
و شادابی برخوردار باشد.
برنامه های پیش بینی شده برای سال :1397
با توجه به برنامه های اعالم شده از طرف هولدینگ ،وضعیت تولید در سال آینده
بصورت زیر پیش بینی شده است:
کارکرد دوره  306روز
تولید کلینکر  710.000تن
تولید سیمان  750.000تن
به منظور حفظ بازار در مناطق جغرافیایی توزیعی و همچنین توســعه بازار واحد
فروش موظف به اجرای برنامه ذیل در سال مورد نظر گردید.
مقدار تحویل  750.000تن
 337.500تن
توزیع داخلی
75درصد
استان خراسان جنوبی

21درصد
استان خراسان رضوی
استان سیستان و بلوچستان 4درصد
 412.500تن
توزیع صادراتی
 382.500تن
		
افغانستان
 30.000تن
		
پاکستان
انجام دو نوبت تعمیرات اساسی در راستای نگهداری تجهیزات و استمرار تولید
مطابق برنامه بودجه.
بهبود مستمر سیستم .PM
انجام پروژه ها طبق استراتژی مدون شامل:
فروش دارایی های غیر مولد
سنجش رضایت مشتریان
تالش در جهت استفاده از افزودنی ها و کمک سایش در آسیاب های سیمان
برای افزایش تولید ســیمان و کاهش قیمت تمام شده با حفظ کیفیت و رضایت
مندی مشتری.
اجرای  CFDمدلینگ در راستای کاهش و حذف مصرف مازوت با جابجایی
محل نازل های سوخت گاز
بررسی شرایط افراد متقاضی از قانون سخت و زیان آور

پیاده سازی  S5در قسمت های مختلف کارخانه
ادامه روند ســالهای اخیــر در خصوص کاهش هزینه های
مالی در حد صفر و مدیریت منابع مناسب.
ادامه اقدامات مربوط به تبدیل الکتروفیلترهای آســیابهای

سیمان تا اجرای کامل آن.
راه اندازی آزمایشگاه بتن.
بهسازی ساختمان واحد .HSEE
تعویض گلوله آسیاب ها

