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حدیث دشت عشق

صفحه 9
پنج شنبه۲۴ بهمن ۱۳9۸ 
۱۸ جمادی الثانی ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۰۴

در حالی که وزنه برداران سراسر دنیا برای کسب سهمیه المپیک تالش می کنند، هشت ملی پوش 
ایران که شانس حضور در توکیو را دارند تا ششم اردیبهشت ماه در کورس رقابت برای سهمیه خواهند 

بود. 
اردوی تیم ملی وزنه برداری ایران برای کســب سهمیه المپیک از 22 بهمن ماه تشکیل شد. حافظ قشقایی، حسین 
سلطانی، علی میری، سهراب مرادی، کیانوش رستمی، امیر حقوقی، علی هاشمی و علی داودی؛ نفراتی هستند که به اردوی 

اخیر تیم ملی هم دعوت شده و در راه کسب امتیاز الزم برای دریافت سهمیه المپیک تالش می کنند.
در حالی که پیش از این به نظر می رسید سهراب مرادی و کیانوش رستمی )البته در دو وزن مجزا( نمایندگان ایران 
در المپیک بعدی باشــند، معادالت به شکل دیگری تغییر یافت و هر دو طالیی المپیک 2016 ریو عالوه بر اینکه هم وزن 

شدند، در ادامه نیز مسائل و مشکالتی پیش روی شان قرار گرفت.
سهراب مرادی که به صورت متوالی با آسیب دیدگی مواجه شد، در نهایت کتفش را در آلمان جراحی کرد و کیانوش 
رســتمی نیز برخالف انتظار نتوانست در مســابقاتی که پشت سر گذاشت، عملکرد خوبی داشته باشد تا امروز که این دو 

شانس خیلی باالیی برای کسب سهمیه ندارند. 
به نظر می رسد در حال حاضر علی هاشمی و علی داوودی بیشترین شانس را برای کسب امتیاز الزم در اختیار داشته 
باشند، این موضوع در آخرین مسابقه گزینشی المپیک که 28 فروردین تا 6 اردیبهشت در قزاقستان تحت عنوان مسابقات 
قهرمانی بزرگســاالن 2020 آسیا برگزار می شود، از سوی IWF روشن خواهد شد. فدراسیون جهانی وزنه برداری براساس 

امتیازات کسب شده، سهمیه های ایران را به نام وزنه بردار مشخص خواهد کرد.

قزاقستان آخرین آزمون وزنه برداری برای المپیک ۲۰۲۰ 
ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه فضای آکادمی ملی المپیک مناسب کشتی گیران نیست 

گفت: موافق برگزاری اردوهای تیم ملی در باشگاه انقالب نیستم.
محمد بنا در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشــت: یکی 2 مرتبه تجربه حضور در آکادمی ملی المپیک را داشتم 
و به این نتیجه رســیدم که این مکان برای برگزاری اردوهای کشــتی مناسب نیست. فضای آکادمی المپیک فضایی باز و 
به قول معروف اروپایی است و مناسب فضای تمرینی کشتی گیران نیست. من اعتقادی به حضور کشتی گیران در چنین 
فضاهایی ندارم. کشتی گیر اگر موفقیت می خواهد باید چند ماه سختی بکشد تا موفق شود. خانه کشتی بهترین مکان برای 
آماده  سازی تیم ملی است و نیازی به برگزاری اردو در آکادمی نمی بینم. خانه کشتی سال ها محل برگزاری تمرینات تیم 
ملی بوده و بهترین نتایج هم از آن بیرون آمده اســت. کشتی گیری که می خواهد پشت بزرگان دنیا را به تشک بچسباند 

باید سختی بکشد و فقط به فکر تمرین باشد. 
وی درباره انتخاب فرنگی کاران اعزامی ایران به رقابت های قهرمانی آسیا، اظهار کرد: برخی ها تفکرشان این بود که هر 
کشــتی گیری که در جام تختی قهرمان شود حتما باید به رقابت های قهرمانی آسیا اعزام شود، در حالیکه ما اصال چنین 
حرفی نزده بودیم اما با این حال ۹0 درصد تیم را از نفرات نخست جام تختی انتخاب کردیم و تنها در سنگین وزن بنا بر 

دالیلی ترجیح دادیم میرزازاده را به مسابقات آسیایی اعزام کنیم. 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با بیان اینکه کسب قهرمانی در رقابت های آسیایی می تواند تاثیر خوبی بر روحیه تیم 
در راه المپیک داشــته باشد، گفت: ما در رقابت های آسیایی در اوزان سبک کار دشواری داریم اما در سنگین وزن شانس 

بیشتری خواهیم داشت. 

بنا: فضای آکادمی المپیک مناسب کشتی گیران نیست

یادی از شهید مدافع حرم تقی ارغوانی
بزرگ ترین سرمایه زندگی

شــهید تقی ارغوانی متولد ســال 1353 
یکــی از کارمندان روابط عمومی شــهرداری 
منطقه 21 تهران بود. او اولین شــهید مدافع 
حرم شهرداری و یکی از عکاسان خبری بود که 
به صورت افتخاری با خبرگزاری های کشور در 
موضوعات مختلف همکاری داشت و به صورت 
داوطلبانه عازم ســوریه شد. شــهید ارغوانی 
توســط نیروهای تروریستی و تکفیری در 22 

بهمن ماه با تیری که به پهلویش اصابت کرده بود چون فاطمه زهرا )س( به 
فیض شهادت رسید.

شهید مدافع حرم تقی ارغوانی در وصیت نامه اش نوشته بود: »بزرگ ترین 
سرمایه زندگیم حضور در مسجد و رشد در محفل بسیجیان است.تا زنده بودم 
لحظه ای از خدمت خلق غافل نشــدم که می دانم اندک بوده اســت.اما اکنون 
سفارش من به همسر مهربانم که بهترین یار زندگیم و بانویی یگانه برای من 
بوده است، طلب بخشش و حرکت در مسیر حضرت زهرا)س( و تربیت فرزندم 
به بهترین شکل ممکن است و سفارشم به فرزندم همواره احترام به مادرش و 
پشــتیبانی و حمایت و همراهی از او در زندگی است. پدر و مادر من، بهترین 
پدر و مادر دنیا بوده اند و شــرمنده زحمات آنها هستم. امیدوارم حالل و برایم 
آرزوی رحمــت و مغفــرت کنند. از برادران و خواهرانم که همیشــه همراه و 
هم قدم و پشتیبانم بودند نیز طلب بخشش دارم، اگر در جایی کوتاهی کرده ام.
به خود می بالم که دشمن همیشگی اسرائیل غاصب بودم و پیرو رهبر و والیت 

فقیه، امیدوارم که خداوند ببخشاید گناهان مرا.«

لیست کامل نامزدها اعالم شد

رقابت ۵۶ نفر برای ۹ کرسی فدراسیون فوتبال
بازنشسته ها نمی توانند رئیس، دبیر و خزانه دار شوند

اخبار کوتاه از فوتبال

    حوادث کوتاه از کشور

سرویس ورزشی-
سازمان بازرسی کل کشور در نامه ای به فدراسیون 
فوتبال عنوان کــرده بازنشســته ها نمی توانند در 
ســمت های رئیس ، دبیرکل و خزانه دار حضور داشته 

باشند زیرا این سه جایگاه شغل محسوب می شود. 
با اتمام زمان نام نویسی برای انتخابات فدراسیون فوتبال، 
پروسه تحویل مدارک و بررسی صالحیت داوطلبان آغاز شده 
است. ابراهیم شکوری، سرپرست دبیرکلی فدراسیون اعالم 
کرده بود که حدود 50 نفر نامزد حضور در انتخابات شده اند 
اما با نگاهی به لیســت کلــی ثبت نام ها می توان دریافت که 
مجموع افرادی که درگیر انتخابات فدراسیون فوتبال شده اند 
با نواب رئیس های پیشنهادی کاندیداهای ریاست فدراسیون، 

به رقمی بیش از 50 نفر می رسند.
روز گذشته خبرگزاری ایســنا مدعی شد به لیست کامل 
افــرادی که در پســت های مختلف فدراســیون فوتبال نامزد 
شده اند، دســت یافته، لیست 56 نفره ای که نام های جالبی در 
آن یافت می شود. نام هایی که ابتدا سخنگوی فدراسیون فوتبال 
اعالم کرد که انتشــار آنها محرمانه اســت و قرار است برای ۹ 
کرســی هیئت رئیسه رقابت کنند. لیســت کامل اسامی نامزد 
پست های مختلف انتخابات فدراسیون فوتبال به این شرح است:
نامزدهای ریاســت فدراســیون فوتبال: حبیب 
کاشــانی، محمدرضا کالیــی، عباس صوفی، حســین علی 
قریب، هدایت ممبینــی، حیدر بهاروند، رضا جاللی، مهدی 

محمدنبی و امیر مسعود هراتیان.
نامزدهای کارشناس هیئت رئیسه: محمد آخوندی ، 
فریدون اصفهانیان، خداداد افشاریان ، مرتضی توکلی، صادق 
درودگــر، رضا درویش، علی زینلی، علیرضا ســهرابی، رضا 
صادق پور، شــهامت عباسی، سعید فتاحی، علی فتح اهلل زاده، 
حســن کامرانی فر، میرشــاد ماجدی، علی میرغفاری، علی 

نجاریان، محمد نجفی، نیما نکیسا، علی خطیر.
نامزدهای نماینده باشــگاه ها: سعید آذری )فوالد( ، 
محمد جواهری )گل گهر سیرجان( ، فرهاد حمیداوی )شهر 

جمعه 25 بهمن 1398
*تراکتور..............................................................................................سایپا)ساعت15(
*پیکان.........................................................................................فوالد)ساعت15:30(
*نساجی مازندران................................................پارس جنوبی جم)ساعت15:30(
*صنعت نفت آبادان...................................................گل گهرسیرجان)ساعت 16(
*شاهین شهرداری بوشهر..................................ماشین  سازی تبریز)ساعت16:15(

یکشنبه 4 اسفند 1398
*شهر خودرو......................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت15:30(
*سپاهان............................................................................پرسپولیس)ساعت16:15(
*استقالل............................................................................ذوب آهن)ساعت18:30(

برنامه هفته بیستم لیگ برتر فوتبال 

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11۹13242۵۹1۶41. پرسپولیس

21۹۹۹12۹11183۶. سپاهان

31۹104۵2217۵34. تراکتور

418۹۶337201733. استقالل

۵1۹۹۵۵1۶12432. شهر خودرو

130-۶1۹8۶۵1۹20. صنعت نفت آبادان

7187۶۵1۵11427. فوالد

81۹۵1221410427. نفت  مسجدسلیمان

324-۹1۹۶۶72023. ماشین سازی تبریز

۵21-101۹۵۶81۶21. ذوب آهن

۶1۹-111۹4781824. سایپا

81۹-121۹4781۹27. نساجی مازندران

۵1۶-131۹21071۵20. پارس جنوبی جم

۹14-141۹3۵112۶3۵. پیکان

۹13-1۵1۹1108۹18. گل گهرسیرجان

2213-1۶1۹2710133۵. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال-جام خلیج فارس

خودرو( ، جــواد محمدی )ذوب آهن( ، هوشــنگ نصیرزاده 
)ماشــین  ســازی( ، بهرام رضائیان )پارس جنوبی جم( ، میر 

معصوم سهرابی )تراکتور(
نامزدهــای نماینده هیئت ها: احســان اصولی صفار 
)خراســان رضوی( ، کریم بهرامــی )قم( ،طهمورث حیدری 
)ســمنان( ،حبیب اله شــیرازی  علــی  )چهارمحال( ،رضــا 
)تهران( ،عبدالکاظم طالقانی )خوزســتان( ،دکتر علی قرایی 
)کرمان( ،امیرحســین محتشــم )بوشــهر( ،صمد نوتــاش 

)اردبیل( ،غالمعلی هنرپیشه )فارس(
ریاست:  نامزدهای  توسط  رئیس پیشنهادی  نواب 
منصور قنبرزاده، محمود اســالمیان، جواد ششــگالنی، پریا 

شهریاری، فاطمه علیپور، حمدرضا مهرعلی، شهره موسوی، 
علی خطیر، حیدر بهاروند، میترا نوری و عبدالحسینی.
نامه سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال

دیروز در محافل خبری عنوان شــد که بر اســاس نامه 
ســازمان بازرسی بازنشســته ها از نشستن روی سه صندلی 
محروم شــدند. گویا سازمان بازرســی کل کشور در نامه ای 
به فدراسیون فوتبال عنوان کرده بازنشسته ها نمی توانند در 
ســمت های رئیس ، دبیرکل و خزانه دار حضور داشته باشند 

زیرا این سه جایگاه شغل محسوب می شود. 
در صــورت اجــرای این قانــون در انتخابات ریاســت 
فدراسیون فوتبال حیدر بهاروند یکی از گزینه هایی که برای 

حضور در انتخابات ریاســت فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده 
رد صالحیت خواهد شد. جالب اینکه حیدر بهاروند از سوی 
خیلی از نامزدها به عنوان نایب رئیس اول و دوم معرفی شده 
و در صورتی که رد صالحیت شود به احتمال قوی به عنوان 
یکی از نواب انتخاب و در تشــکیالت مدیریتی فدراســیون 

فوتبال باقی خواهد ماند.
در بحث های صورت گرفته در ســاختمان ســئول این 
نکته مطرح شــده که اجرای این قانون هم در تضاد با منع 
حضور بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال است. به این خاطر 
که یکی از اعضای هیئت رئیسه باید رئیس سازمان لیگ برتر 
شــود و یکی رئیس کمیته داوران که این جایگاه ها بر اساس 
تصمیم قبل قانونگذار شغل محسوب می شود چرا که افرادی 
که عهده دار این ســمت می شوند هر روز باید در فدراسیون 
فوتبال حاضر شده و موظف به پر کردن ساعت کاری در روز 

و هفته هستند.
 اجرای قانون بازنشسته ها در فدراسیون فوتبال از دیرباز 
با حاشیه هایی همراه بوده است. برخی از بازنشسته ها به این 
بهانه از تشکیالت مدیریتی فدراسیون فوتبال کنار گذاشته 
شــدند و برخی با دریافت مجوزهای قانونی در جایگاه خود 

باقی مانده اند. 
در اساســنامه فدراسیون فوتبال اشاره به این نکته شده 
که فدراســیون فوتبال یک نهاد غیر دولتی مســتقل بشمار 
مــی رود اما قانونگذار می گوید فدراســیون فوتبال به عنوان 
یک نهاد مســتقل مردمی باید از قوانین محلی تبعیت کند 
و قانون منع حضور بازنشســته ها باید در فدراسیون فوتبال 

هم اجرایی شود.
کمیتــه تایید صالحیت نامزدها به زودی و با بررســی 
پرونده هــا دراین بــاره اظهار نظر خواهد کــرد و اگر حیدر 
بهاروند رد صالحیت شود بدین معنی است که نامه ارسالی 
از سوی سازمان بازرسی به فدراسیون فوتبال حقیقی است 
و همان طور که اشاره شــده بازنشسته ها قادر به در اختیار 

گرفتن میز ریاست، دبیرکل و هم چنین خزانه دار نیستند.

رشت – خبرنگار کیهان : 
سخنگوی ســازمان اورژانس کشور از فوت هفت 

نفر بر اثر بارش برف و ریزش بهمن خبر داد.
مجتبی خالدی ، در گفت وگو با فارس، گفت: بر اثر بارش 
برف و  ریزش بهمن در اســتان گیالن تا این لحظه هفت نفر 
جــان باختند که از این تعداد پنج نفــر بر اثر ریزش بهمن 
در رودبار و دو نفر بر اثر ســقوط از ارتفاع و ریزش سقف در 

رشت بودند.
وی گفــت: ۷8 نفــر بر اثر تروما ناشــی از ســقوط و 

سرخوردگی به مراکز درمانی اعزام شدند.
بهمن چند واحد مسکونی را تخریب کرد 

در شهرستان رودبار سه واحد مسکونی زیر بهمن دفن 
شدند.

هنوز اطالعاتی از سرنوشت سایر اهالی روستای مذکور 
در دست نیست اما نیروهای امدادی با تجهیزات وارد منطقه 

شدند تا ساکنان این واحدها را از زیر بهمن خارج کنند.
برقراری برق 85 هزار مشترک در گیالن

مدیر روابط عمومی شــرکت توزیــع نیروی برق گیالن 
گفت : در جریان بارش برف برق بیش از 250 هزار مشترک 
اســتان قطع شد که با تالش های انجام شــده از این تعداد 

تا کنون 85 هزار مشترک برقدار شده اند. 
حمیدرضا حکمت ، افزود: با توجه به بارش برف و بسته 
بودن بعضــی از راه های اصلی و فرعــی، نیروهای عملیاتی 
شرکت توزیع برق نمی توانند با خودرو  برای رفع خرابی ها و 
مشکالت عازم این مناطق شوند که از این رو مجبورند پیاده 

طی مسیر کنند که این امر خود زمان بر است.
وی ادامه داد:200 اکیپ از نیروهای شرکت توزیع برق 
گیالن در مناطق مختلف اســتان در حال فعالیت هستند تا 
بتوانند در ســریع ترین زمان ممکن  برق ســایر مشترکان 

را وصل کنند.
وی بیان کرد: پارگی سیم های برق بر اثر بارش سنگین 
برف، سقوط شاخه های درختان بر کابل های برق، برف روبی و 
فرسودگی بعضی از سیم های برق باعث قطع برق مشترکان 
شد که با توجه به بازشدن راه ها و توقف بارش برف، نیروهای 
این اداره با ســرعت عمل بیشتر نسبت به برقرارشدن سایر 

مشترکان اقدام می کنند.
حکمت، شهرهای دچار قطعی برق را رشت، صومعه سرا، 
فومن، شــفت، انزلــی، رضوانشــهر، لنگــرود، الهیجان و 
آستانه اشرفیه عنوان و تصریح کرد: بیشترین قطعی برق در 

شهرستان آستانه اشرفیه و الهیجان است.
وی از مردم خواست که به هیچ عنوان به سیم های پاره 
شده و یا آویز شده دست نزنند و در صورت مشاهده با شماره 

فوت 7 نفر در برف و کوالک گیالن
امدادرسانی با سرعت ادامه دارد

121 فوریت های برق و یا   شماره 33665000 اطالع دهند.
توزیع یک هزار و 2۷3 بسته غذایی

 در میان متاثرین برف وکوالک گیالن
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان گیالن از توزیع 
یکهزار و 2۷3 بســته غذایی ۷2 ساعته)هربسته برای چهار 
نفر( در میان متاثرین و در راه ماندگان از برف و کوالک این 

استان خبر داد. 
مهدی ولی پور ، با اشــاره به خدمات رسانی امدادگران و 
نجاتگران هالل احمر اســتان گیالن به مســافران زمستانی 
متاثــر از برف و کوالک در این اســتان تا ســاعت 6 دیروز 
)چهارشنبه( گفت: سلســله عملیات امداد و نجات با تالش 
605 نیروی عملیاتی و 121 دســتگاه خودروهای عملیاتی 
برای امداد، اسکان و تغذیه اضطراری در راه ماندگان از برف 

و کوالک انجام شد.
وی ادامه داد: با تالش نیروهای امدادرســان هالل احمر 
این استان یک هزار و 630  نفر از مسافران زمستانی گرفتار در 
برف و کوالک در پایگاه های امداد و نجات جاده ای این استان 
اسکان یافتند و به پنج هزار و ۷۹1 نفر از حادثه دیدگان و در 
راه ماندگان امدادرســانی شد، یک هزار و ۷۹8 تخته پتو در 

میان آنان توزیع شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گیالن اضافه کرد: 
همچنین در مدت یادشده  دو هزار و 5۷6 بطری آب معدنی، 
12 هزار و ۴00 قرص نان، دو هزار و 355 بسته بیسکویت، 
6۹0 کیلوگــرم خرما، ۷00 قوطی تــن ماهی، 855 قوطی 
تن لوبیــا، ۴8 بطری روغن مایع، 6 تخته موکت، 2۴0 عدد 

کلوچه، دو عدد چراغ فانوس، یک شــعله چراغ والور، هشت 
عــدد گالن آب و 10 متر نایلــون در بین متاثرین از برف و 

کوالک توزیع شده است.
ولی پور توضیح داد: سلســله عملیات امــداد و نجات، 
اســکان و تغذیه اضطــراری متاثرین از بــرف و کوالک در 

جاده ها و مسیرهای کوهستانی این استان ادامه دارد.
وی با  اشاره به خدمات امداد هوایی جمعیت هالل احمر 
اســتان گیالن افزود: با مساعد شدن شرایط هوایی، عالوه  بر 
امدادرسانی زمینی، امدادرســانی هوایی نیز برای کمک به 
حادثه دیدگان در برف و کوالک استان از امروز انجام می شود.

ولی پور تاکید کرد: با توجه به یخ زدگی جاده ها و معابر، 
هموطنان حتی االمکان از ســفرهای غیرضروری خودداری 
کرده و برای ایمنی بیشــتر به هشدارهای پلیس، راهداری و 

جمعیت هالل احمر توجه کنند.
بارش برف در گیالن از شامگاه یکشنبه آغاز شد، میزان 
بارش برف اندازه گیری شــده در ایســتگاه های هواشناسی 
گیالن تا اواخر سه شــنبه شب در ارتفاعات تا یک و نیم متر 

اعالم شد.
طبق اعالم راهداری اســتان گیــالن در ارتفاعات این 

استان بیش از دو متر برف بر زمین نشسته است.
2 گرفتار در کوه های مشرف به کرج جان باختند

رئیــس  جمعیت هالل احمر کرج گفت: دو نفر که برای 
کوهپیمایی به کوه های مشرف بر منطقه عظیمیه این شهر 

رفته بودند، جان باختند. 
سید فتح اهلل هاشــمی نژاد ، افزود: در پی تماس فردی با 

مرکز 112 هالل احمر مبنی براینکه در ارتفاعات یال شرقی 
کوه عظیمیه اتراق کرده اند و حال مساعدی ندارد و 2 همراه 
وی نیز بی حرکت هســتند امدادگران امداد و نجات به محل 

مورد نظر اعزام شدند.
طی بررســی های اولیه درمانی دو نفــر جان خود را از 
دست داده بودند و نفر سوم نیز به دلیل نامساعد بودن حال 

به مراکز درمانی منتقل شد.
علت اولیه حادثه ســرمازدگی تشــخیص داده شده اما 

تحقیقات برای علت اصلی حادثه در دست بررسی است.
مردم دلفان سردترین شب سال را سپری کردند

کاهش شدید دمای هوا به منفی 23/۴ درجه سانتی گراد 
موجب شد تا ساکنان شــهر نورآباد مرکز شهرستان دلفان 

سردترین شب سال را تجربه کنند. 
در پــی بارش چند روز گذشــته و کاهش دمای هوا در 
شهرســتان دلفان به شدت کاهش یافت به طوریکه در شب 

سه شنبه دلفان سردترین نقطه در استان لرستان بود.
همچنین به لحاظ تداوم روند کاهش دمای هوا ، ســطح 
گذرگاه هــا و معابر شــهر نورآباد را الیه هایــی از برف و یخ 
فراگرفته و یخبندان شــدید سبب لغزندگی و ایجاد اختالل 

در تردد رهگذران پیاده و وسایل نقلیه شده است.
بســیاری از شهروندان برای رسیدن به محل کار  دیروز 
)چهارشنبه( با مشکل نبود وسیله نقلیه عمومی مواجه شدند.

نوری آرا، رئیس  اداره هواشناسی شهرستان دلفان ، گفت: 
دمای هوای منفی 23/۴ درجه  در 10 سال گذشته در این 

شهرستان بی سابقه است.
جاده خلخال – اسالم تا اطالع ثانوی مسدود است

رئیس  پلیس راه اســتان اردبیل گفــت: جاده خلخال – 
اسالم به علت بارش شدید برف همراه با کوالک و یخبندان 

شدید تا اطالع ثانوی مسدود است. 
سرهنگ سید محمد صفوی ، اظهارداشت: بدنبال تغییر 
شــرایط جوی و کاهش چشمگیر دمای هوا و بارش سنگین 
برف در اکثر نقاط اســتان اردبیل، مشکالتی در تردد عادی 

وسایل نقلیه به وجود آمد.
وی با  اشــاره به اینکه تــردد در گردنه صائین در جاده 
اردبیل- ســراب ، جاده ســرچم و جاده اردبیل- آســتارا با 
زنجیرچرخ امکان پذیر است، افزود: همراه داشتن تجهیزات 
ایمنی زمســتانی بویژه زنجیرچرخ و اطمینان از سالم بودن 

سیستم گرمایشی و برف پاکن خودرو ضرورت دارد.
رئیس پلیس راه استان اردبیل از امداد رسانی پلیس به 
350 خودرو گرفتار در برف و کوالک جاده های کوهستانی و 

گردنه های برف گیر خبر داد.

9 فرودگاه نفتی کشور واگذار می شود
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران از انجام مقدمات واگذاری 9 فرودگاه نفتی کشور طی یک دوره 

زمان بندی مشخص به این شرکت خبر داد. 
ســیاوش امیرمکــری، در گفت  وگو با ایرنا  در اهواز با اشــاره به اینکه در 
حال حاضر 53 فرودگاه در مالکیت شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
اســت، گفت: طی چند سال گذشــته وزارت نفت پیشنهادی مبنی بر انتقال 
فرودگاه های نفتی به این شــرکت داشــته که توافقات اولیه برای این موضوع 
حاصل شده است. وی ادامه داد: قرار است طی یک برنامه زمان بندی مشخص 
با انجام یک ســری مقدمات بعد از آماده سازی های الزم، اداره این فرودگاه ها و 

سپس مالکیت آنها به شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران واگذار شود.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
این فرودگاه ها را در شهرهای ماهشهر، آغاجاری، خارک، الوان، سیری، کنگان، 

بهرگان، عسلویه و گچساران عنوان کرد.
امیرمکری همچنین به محدودیت و مسافت فرودگاه فعلی و نیز تقاضاهای 
افزایش عملیات پروازی در استان خوزستان، گفت: بر همین اساس ساخت یک 
فرودگاه جدید در دستور کار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران قرار دارد.
وی ادامه داد: مطالعات ایجاد و ســاخت فرودگاه جدید از طریق مشــاور 
پروژه انجام و نهایی شده است و طی برآوردی که صورت گرفته ساخت فرودگاه 

جدید اهواز به 300 میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز دارد.
امیرمکری اضافه کرد: زمین مورد نیاز این پروژه مشخص شده و در حال 
حاضــر تامین منابــع آن را پیگیری می کنیم تا با بهره بــرداری از این پروژه، 

فرودگاه جدید اهواز به یکی از هاب های هوایی کشور تبدیل شود.

رئیس  ستاد دیه یزد: 

 ۱۱ زندانی در دهه فجر 
آزاد شدند 

رئیس  ستاد دیه یزد گفت: همزمان با دهه فجر 11 مددجوی محکوم 
جرایم مالی غیرعمد در اجرای طرح فجرنور و با کمک نهادها از جمله 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و خیران از زندان آزاد شدند. 
به گزارش ایرنا ، اسالم افشون ، بدهی این  افراد  را 6۴ میلیارد ریال ذکر کرد 
که  35 میلیارد ریال توسط کمیته صلح و سازش از شکات رضایت نامه اخذ شد 
و بقیه از منابع مالی ستاد شامل کمک های خیری و تسهیالت بانکی به حساب 

سپرده دادگستری واریز شد.
طرح نور به مناســبت دهه فجر از سوی این ســتاد اجرا شد و با تبلیغات 
شهری از خیرین برای کمک به مددجویان جرایم مالی غیرعمد دعوت به عمل 

آمد.
از ابتدای ســالجاری تاکنون 1۴1 زندانی جرایم مالی غیرعمد اســتان با 
حمایت و همراهی مردم خیرخواه از زندان آزاد شــدند و برای آزادی این افراد 

32 میلیارد ریال توسط مردم به ستاد دیه استان کمک شد.
هم اکنون 250 نفر به جرم جرایم مالی غیرعمد در اســتان زندانی هستند 

که برای آزادی آنان 230 میلیارد ریال کمک های مردمی نیاز است.
زندانیــان جرایم غیرعمد شــامل محکومــان به پرداخت دیه ناشــی از 

تصادف ، حوادث کارگاهی، مهریه ، نفقه و بدهی  مالی هستند.

تنبیه بدنی دانش آموز شیرازی 
اداره کل آموزش و پرورش فارس تنبیه بدنی دانش آموز 1۰ساله 
به دســت معلم ورزش را که در یکی از مدارس غیردولتی ناحیه 2 
آموزش و پرورش شیراز رخ داده است، محکوم و اعالم کرد موضوع 

درحال بررسی است. 
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس عنوان کرد: این شــخص 
معلم غیررسمی در یک مدرسه غیردولتی بوده است. او به عنوان معلم ورزش 
در داخل سالن ورزشی مدرسه مســتقر بوده و این اتفاق در سالن ورزشی و 
نه در مدرســه رخ داده است. حمیدرضا شــعبانی، ادامه داد: چرایی موضوع 
در دســت بررسی اســت؛ تنبیه بدنی رخ داده و در حال حاضر نیز آموزش و 
پرورش پیگیر این مســئله است. وی با بیان اینکه خانواده دانش آموز از معلم 
خاطی شــکایت کرده اند، گفت: از آنجا که این شخص معلم غیررسمی بوده، 
آموزش و پرورش قطعا با این شــخص لغو قــرار داد خواهد کرد و از آنجا که 
این شــخص نیروی رسمی آموزش و پرورش نیست رسیدگی به این موضوع 
بر عهده تخلفات اداری نیســت.  رئیس  اداره اطالع رسانی آموزش و پرورش 
شــیراز با بیان اینکه معلمان قراردادی مدارس غیردولتی گزینش می شوند، 
ابراز داشــت: مراحل عقد قرارداد این معلمان کامال قانونی است، اما این رفتار 

تایید نمی شود.   زمان این رویداد، بیست و یکم بهمن ۹8 بوده است.

نیروهای انتظامی اســتانهای فارس ، سیســتان 
و بلوچســتان و خراســان رضوی طی عملیات های 
جداگانــه ای هفت هزار و 66۷ کیلوگــرم انواع مواد 

مخدر را کشف و ضبط کردند.
بــه گزارش خبرنگار کیهان از شــیراز فرمانده انتظامی 
اســتان فارس گفت: یک باند قاچاقچی مواد مخدر در حین 
انتقال قریب به چهار هزار کیلوگرم تریاک در فارس متالشی 

شد. 
ســرتیپ رهام بخش حبیبی ، افزود: طی عملیاتی ویژه 
یک باند قاچاقچی مواد مخدر که ســه هزار و ۹00 کیلوگرم 
تریاک را در تانکری جاســازی کرده و از شــرق کشور وارد 

استان فارس شده بودند متالشی شد.
وی با بیان اینکه در این عملیات سه نفر قاچاقچی مواد 
مخدر دستگیر شــدند، گفت: این باند به صورت بین المللی 

اقدام به انتقال مواد مخدر می کرد. 
همچنین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: 
در یک عملیات تیم های عملیــات ویژه فرماندهی انتظامی 
زاهــدان ضمن انهدام یک باند حرفــه ای قاچاق، یک هزار و 

22۹ کیلوگرم انواع موادمخدر کشف شد. 
سرتیپ محمد قنبری ، افزود: پلیس مبارزه با موادمخدر 
شهرســتان زاهدان از قاچاق محموله سنگین موادمخدر از 

مناطق مرزی به شهر زاهدان دست یافتند.
وی افزود: تیم های اطالعاتی و عملیاتی پلیس، با کنترل 
تحرکات این باند ســرانجام یکی از اعضــای این باند را که 
با یک دستگاه ســواری در حال جابه جایی محموله سنگین 
موادمخدر در یکی از محورهای فرعی حاشــیه شهر زاهدان 

بود، شناسایی و تحت نظر قرار دادند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: تکاوران 

پلیس پس از طی مســافتی خودرو پراید را در یک اقدام 
غافلگیرانه با عالئم هشدار دهنده متوقف و در بازرسی از 
آن  1۷۹کیلو و۴00گرم موادمخدر از نوع تریاک کشــف 

کردند.
وی بیــان کرد: با بازجویی هــای علمی پلیس مخفیگاه 
همدستان متهم شناسایی و تیم های عملیات ویژه فرماندهی 
انتظامی زاهدان بالفاصله وارد عمل شدند و ضمن دستگیری 
دوعضو دیگر آن در بازرســی از مخفیگاه آنان ۷62 کیلو  و 
۹50 گرم تریاک، 250 کیلو و 82 گرم حشیش، 12 کیلو و 
600 گرم هروئین، چهار کیلو و 500 گرم شیشه، 1۹ کیلو و 

800 گرم سایر موادمخدر کشف کردند.
قنبری اظهار داشــت: دو دســتگاه خودرو پژو  و پراید 
توقیف و یک قبضه ســالح کالش، ۷5 فشنگ جنگی  نیز از 

مخفیگاه سوداگران مرگ کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی نیز گفت: یک محموله 
ماده مخدر تریاک بــه وزن دو هزار و 538 کیلوگرم از یک 
دستگاه خودرو تریلر در مسیر جاده بجستان - بردسکن واقع 

در جنوب این استان کشف و ضبط شد. 
 ســرتیپ محمد کاظم تقوی افزود : واژگونی خودروی 
تریلــر حامل بــار فرآورده هــای معدنی که از سیســتان و 
بلوچستان عازم شمال کشور بود در محور بجستان- بردسکن 

به پلیس اعالم شد. 
وی بیان کرد: ماموران انتظامی بجســتان بالفاصله در 
محل حاضر شدند اما راننده و سرنشین تریلر از محل متواری 

شده بودند.
وی ادامــه داد: در بازرســی از این تریلر دو هزار و 538 
کیلو تریاک کشــف شد، قاچاقچیان مواد مخدرکه از صحنه 
فراری شده بودند نیز شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفته اند. 

کشف بیش  از 7/5 تن مواد مخدر در فارس ، زاهدان و مشهد 

مالقات اسکوچیچ با نکونام 
دراگان اسکوچیچ ســرمربی تیم ملی فوتبال در تمرین تیم فوالد 
خوزســتان حاضر شد. تیم فوتبال فوالد خوزستان امروز)پنجشنبه( در 
چارچوب هفته بیســتم لیگ برتر در تهران میهمان تیم پیکان است. 
تیم فوالد در حال حاضر در تهران به سر می برد. تمرین دیروز این تیم 
در حالی در زمین شــماره دو آزادی برگزار شــد که دراگان اسکوچیچ 
ســرمربی جدید تیم ملی در آن حاضر شد.ســرمربی فوالد خوزستان 
ضمــن تبریک به ســرمربی جدید تیم ملی دقایقی قبــل از تمرین با 
اســکوچیچ صحبت کرده و بــرای او آرزوی موفقیت کرد.از آنجایی که 
دراگان اســکوچیچ سابقه بازی در الس پالماس اسپانیا را دارد، به زبان 
اســپانیایی با جواد نکونام )که ســابقه بازی در تیم اوساسونا اسپانیا را 
دارد( به گپ و گفــت پرداخت.همچنین ایوب والی کاپیتان تیم فوالد 
خوزستان که در گذشته شاگرد اسکوچیچ بوده است نزد سرمربی جدید 
تیم ملی رفت و این انتصاب جدید را به او تبریک گفت.گفتنی اســت 
دراگان اســکوچیچ در حاشیه تمرین فوالد، ضمن تشکر از این باشگاه 
خوزستانی و سرمربی این تیم گفت: جواد نکونام را کاماًل می شناسم. او 

بازیکنی بزرگ و آینده مربیگری فوتبال ایران است.
اعالم اسامی محرومان هفته بیستم لیگ برتر فوتبال

اســامی بازیکنان و مربیان محروم از هفته بیستم لیگ برتر فوتبال 
اعالم شــد. اســامی محرومان هفته بیســتم لیگ برتر به شــرح زیر 
است:حســین پور امینی از پیکان تهران،مســعود سلیمانی شجاعی از 
تراکتور تبریز،آرمین سهرابیان از ســایپا تهران،امیرحسین موسی زاده 
از شــاهین شــهرداری بوشــهر،بهنام ســراج )مربی( از صنعت نفت 
آبادان،شاهین ثاقبی، یوسف بخشی زاده )مربی( از ماشین  سازی تبریز 

ومجتبی بیژن از نساجی مازندران.
پیروزی ذخیره  های پرسپولیس مقابل الشحانیه قطر

تیم فوتبال پرسپولیس با نفرات ذخیره خود موفق به شکست تیم 
ذخیره های الشحانیه قطر در یک بازی دوستانه شد.

پرسپولیس بعد از شکست در بازی سه شنبه شب مقابل الدحیل قطر 
در اولیــن بازی از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا، دیروز یک بازی 
دوســتانه برای نفرات ذخیره خود مقابل تیم ذخیره های الشــحانیه قطر 
در نظر گرفت. در این مســابقه که در ورزشــگاه اختصاصی السد برگزار 
شد، شــاگردان گل محمدی موفق شــدند با نتیجه 8 بر صفر به برتری 
برسند. عالیشاه، اوساگونا، عبدی، حسین پور )2 گل(، استوکس )2گل( و 
امیر روستایی گلزنان پرسپولیس در این مسابقه بودند.پرسپولیس در این 
بازی با ترکیب؛ بوژیدار رادوشویچ، سیدجالل حسینی، احسان حسینی، 
سیامک  نعمتی، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، سعید حسین پور، امید 
عالیشــاه، مهدی عبدی، آنتونی استوکس و اوساگونا به میدان رفت. امیر 
روستایی دقیقه 55 به جای عبدی راهی میدان شد و آریا برزگر دقیقه 60 
جایگزین اوساگونا شد.در این بازی رامین رضاییان بازیکن الشحانیه حضور 
نداشت؛ ضمن اینکه بازیکنان اصلی پرسپولیس نیز به ریکاوری پرداختند.

لغو دیدار دوستانه تیم ملی فوتسال ایران با آرژانتین
دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال کشورمان با آرژانتین که قرار بود 
در فروردین ماه برگزار شود، لغو شد. تیم ملی فوتسال ایران قرار بود در 
دیداری تدارکاتی در فروردین ماه ســال آینده در تهران به مصاف تیم 
ملــی آرژانتین برود، اما این بازی به دلیل امتناع تیم آرژانتین از حضور 
در ایران، لغو شد.براســاس این گزارش، پیش از این اتفاق نیز مسابقات 
فوتسال قهرمانی آســیا که قرار بود از اوایل اسفند ماه در ترکمنستان 
برگزار شــود، به دلیل شیوع بیماری کرونا لغو شده بود.همچنین دیدار 
دوستانه تیم ملی ایران و عراق نیز پس از این اتفاقات منتفی شد و حاال 
لغو دیدار با آرژانتین، ســومین اتفاق غیرقابل پیش بینی برای تیم ملی 

فوتسال کشورمان در چند وقت اخیر است.

جمعه 25 بهمن98
هفته 2۰ لیگ برتر ایران

*تراکتور.................................................سایپا)ساعت15- شبکه ورزش(
هفته 22 بوندسلیگا آلمان

*دورتموند....................................فرانکفورت)ساعت23- شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

 رزمی کار در تصادف رانندگی درگذشت
شیراز- خبرنگار کیهان: شیما ضیایی آزاد، قهرمان ملی پوش ورزش های 

رزمی اهل استهبان فارس بر اثر تصادف در شهرستان شیراز، درگذشت. 
روابــط عمومی اداره ورزش و جوانان اســتهبان اعالم کرد:  این ورزشــکار 
استهبانی ســاکن شیراز همزمان در چندین رشــته ورزش صاحب عنوان بود 
.در کارنامه این ورزشکار فقید کسب مدال طالی بین المللی مسابقات کونگ فو 
به چشم می خورد. این ورزشکار 23 ساله استهبانی که همزمان در ورزش های 
کونگ فو، کیک بوکسینگ، موی تای و کاراته فعالیت می کرد شامگاه سه شنبه در 

جاده دشت ارژن شیراز در اثر سانحه تصادف درگذشت.
مرگ در معدن

یزد - ایرنا: دو کارگر در معدن تاشکوئیه منطقه سبزدشت شهرستان بافق 
استان یزد بعلت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند. 

این اتفاق در محل تونل پشت معدن یاد شده رخ داد.
آتش سوزی منزل مسکونی 

بیجار - ایرنا : رئیس واحد آتش نشانی شهرداری بیجار از آتش سوزی یک 
واحد مسکونی در یکی از روستاهای توابع شهرستان خبر داد . 

رسول حیدری گفت : بر اثر نشت نفت از بخاری و آتش گرفتن لوازم منزل 
یک زن سالمند 65 ساله دچار خفگی و سوختگی شده و جان خود را از دست 
داد. وی یادآور شــد: علت اصلی حادثه در دست بررسی و کارشناسی است اّما 
احتمال اولیه حاکی از آن اســت که بر اثر شدت وزش باد و جدا شدن کالهک 
بخاری نفتی، ابتدا دود ناشــی از سوخت نفت فضای خانه را پُر کرده و موجب 
مســمومیت ساکن خانه شــده و بعد بخاری آتش گرفته و در ادامه لوازم خانه 

دچار حریق شد.
برخورد مرگبار پژو با تریلی

سرویس شهرستانها: فرمانــده انتظامی شهرستان هامون گفت: برخورد 
یک دســتگاه پژو پارس با تریلی درکیلومتر ۹5 محور زاهدان - زابل سه کشته 
برجای گذاشت.  سرهنگ عباس کشــتکار ، افزود: این حادثه در محدوده سه 
راهی دشتک روی داد. این مقام انتظامی تصریح کرد: در این حادثه راننده و دو 

نفر از سرنشینان خودرو پژو پارس به علت شدت جراحات وارده جان باختند.
وی عنوان کرد: کارشناس پلیس راه علت حادثه را انحراف به چپ پژو پارس 

اعالم کرده است.
دستگیری کالهبردار میلیاردی

قم - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری مدیر یک 
موسسه حقوقی در شهرستان قم به اتهام کالهبرداری 30 میلیارد ریالی از ۷0 
نفر از شــهروندان خبر داد.  ســرتیپ »عبدالرضا آقاخانی« اظهارداشت: در پي 
شــکایت یکی از شهروندان از مدیر یک موسسه حقوقي مبني بر کالهبرداري، 

بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. 
وی گفت: در بررســی اولیه مشــخص شد، موسســه مذکور اقدام به امور 
حقوقــي و وکالــت در محاکم قضائي می کرد و با تبلیغات گســترده در برخی 
رسانه ها، فضاي مجازي، نصب بیلبورد و بنر در سطح شهر و همچنین تبلیغات 
میداني بر روي برخی اتوبوس ها و تاکسي هاي شهري و ... ضمن ادعاهاي واهي و 
عوام فریبانه از قبیل وکالت پرونده به صورت گروهي، استفاده از قضات بازنشسته 
و با تجربه، اســترداد وجه و پرداخت خسارت به شاکي در صورت عدم موفقیت 
در پرونده و... توانســته اعتمــاد تعداد زیادي از شــهروندان را جهت پیگیري 
امور حقوقي و قضائــي و عقد قرارداد جلب کند. وی افزود: در ادامه تحقیقات، 
کارآگاهان پی بردند رئیس این موسسه داراي شش فقره سابقه کیفري با انواع 
محکومیت هاســت که در خصوص اخذ تسهیالت بانکي فعالیت داشته و داراي 
شکات زیادي است که با دستگیری متهم، دفتر شرکت پلمب و نامبرده با حکم 

قضائی روانه زندان شد.
کشف کاالی قاچاق

خرم آباد - خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی اســتان لرستان از کشف 
البسه و لوازم آرایشی - بهداشتی قاچاق در شهرستان »سلسله« خبر داد . 

سرتیپ »حاجی محمد مهدیان نسب« گفت : ماموران انتظامی شهرستان 
»سلسله« در اجرای طرح نقطه ای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در محور مواصالتی 
خرم آباد - نورآباد  به یک دستگاه  خودرو پژو ۴05 نقره ای رنگ مظنون و پس 
از تعقیــب و  گریز در نهایت آن را متوقف کردند . وی با بیان اینکه ماموران در 
بازرسی از خودرو توقیفی چهار هزار و 3۹0 ثوب  انواع البسه و یک هزار و 100 
عدد کرم ضد آفتاب کشــف و دو  نفر را در این رابطه دستگیر کردند ، تصریح 
کرد : کارشناسان  ارزش بار مذکور را دومیلیارد  ریال  اعالم کردند  و متهمان 

با تشکیل پرونده به مراجع ذی صالح معرفی شدند.


