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رئیس فدراسیون کشتی گفت: اولویت فدراسیون کشتی کســب مدال طالی المپیک در کشتی آزاد و 
فرنگی است.

نشســت مدیران فدراسیون کشــتی،دیروز با حضور رئیس و مدیران این فدراســیون برگزار شد. در این نشست علیرضا 
دبیر عنوان داشــت: در کشــتی فرد نداریم و کار باید با خرد جمعی و همکاری گروهی پیش برود و از هیئت های کشــتی 
هم می خواهم که همان طور که با رئیس اداره ورزش و جوانان جلســه می گذارند، با حضور در شهرستان ها با مسئولین ارشد 
شهری و استانی همچون استاندار، نمایندگان مجلس، فرماندار، شهردار و سایر نهادهای دولتی و غیر دولتی جلسه بگذارند و 
کارهایشان خروجی داشته باشد و مدیر عملیاتی باشند. رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به برنامه سند راهبردی فدراسیون 
کشــتی تصریح کرد: یک کارگروه در فدراسیون تشکیل شود و در راستای برنامه راهبردی فدراسیون کشتی، برنامه های هر 
کمیته را به صورت مشخص تهیه و به آنها ابالغ کند. ضمن حفظ مسائل اخالقی اولویت فدراسیون کشتی کسب مدال طالی 
المپیک در کشتی آزاد و فرنگی است و سایر موارد در اولویت های بعدی هستند. دبیر با اشاره به اینکه دنیا به سمت دولت 
الکترونیک پیش می رود گفت: در کشتی فعالیت ها به صورت سنتی انجام می شود این اصاًل خوب نیست و باعث کند شدن کار 
می شود، قطعاً باید فدراسیون تا چند ماه آینده آیتی محور شود و همه چیز به صورت شفاف و مشخص در معرض دید همگان 
قرار گیرد. وی با تأکید بر اینکه باید تمامی اطالعات مربیان و داوران فعال بر روی بستر فضای مجازی مورد مشاهده و بررسی 

باشد تصریح کرد: باید بدانیم که چه کسانی در کشتی در حال فعالیت هستند و چه کسانی از اسم آن استفاده می کنند.

دبیر: اولویت ما کسب مدال طال در المپیک است
کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس با وجود دریافت یک پیشنهاد مالی قابل توجه از 

سعودی ها حاضر نشده برای صنعت گردشگری این کشور تبلیغ کند.
نشــریه آ اس اسپانیا نوشت کریســتیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم فوتبال یوونتوس پیشنهاد 6 میلیون یورو در سال 
سازمان گردشگری عربستان سعودی برای تبلیغ درباره پتانسیل های گردشگری این کشور را رد کرد. سازمان گردشگری 
عربستان سعودی در پروژه ای موسوم به »ویزیت سعودی« که از ماه آینده شروع خواهد شد، قصد دارد جاذبه های صنعت 
گردشــگری خود را به دنیا معرفی کند و در کنار آن شــانس خود را برای میزبانی از رویدادهای بزرگ ورزشی جهان نیز 
افزایش دهد. در همین راستا این سازمان در نظر دارد از پتانسیل ورزشکاران معروف از جمله کریستیانو رونالدو و محبوبیت 
آنها بهره ببرد.  رونالدو در صورت پذیرش پیشــنهاد ســعودی ها می توانســت 6 میلیون یورو در سال درآمد کسب کند، 

پیشنهادی که مشابه آن به لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین نیز ارائه شده است.
از زمان ماجرای قتل جمال خاشقجی خبرنگار مخالف دولت سعودی در استانبول، کمپین های فراوانی در اعتراض به 
اعطای میزبانی عربستانی ها از تورنمنت های ورزشی شکل گرفته چرا که این کشور را به نقض حقوق بشر متهم کرده است. 
به همین دلیل عربستانی ها برای تغییر ذهنیت مردم نسبت به این کشور به شهرت و محبوبیت ستاره های ورزشی جهان 
متوسل شده اند که رونالدو هم یکی از آنها بود اما او حاضر به انجام چنین کاری نشده است. البته تا این لحظه هنوز هیچ 
یک از نمایندگان حقوقی رونالدو و مسی درباره پیشنهادهای دریافتی از سوی سعودی ها اظهارنظر رسمی انجام نداده اند.

خودداری رونالدو از تبلیغ برای گردشگری عربستان سعودی 

*احمــد مــددی مدیرعامل باشــگاه اســتقالل در نامــه ای به علیرضــا دبیر 
رئیس فدراسیون کشتی از ۷ کشــتی گیر و ۲ مربی این تیم در لیگ برتر کشتی 
آزاد رسما شکایت کرد.نادرحاج آقانیا، محمدرضا سرگو، سجاد غالمی، امیرمحمد 
یزدانی، یونس امامی، عباس فروتن و علی موجرلو، ۷ کشــتی گیر تیم اســتقالل 
 به همراه محمد طالیی مربی این تیم هســتند که با شکایت این باشگاه به کسر 
۳۵ درصد از مبلغ قراردادشان محکوم شده اند.همچنین بهروز یاری یکی دیگر از 
اعضای کادر فنی تیم کشــتی آزاد استقالل بنا بر اعالم این باشگاه به دلیل عدم 
حضور کامل در تمرینات، پاسخگو نبودن به کادر فنی، اختالل در نظم اردوی اول 
و تنبیه بدنی و زبانی کشــتی گیران این تیم به جریمه ۷۰ درصد از مبلغ قرارداد 

محکوم شده است.
*اردوی تیــم ملی کمانــداران پارالمپیکی از صبح امروز بــا رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در کیش آغاز می شــود.اصغر زارعی نژاد، علی سینا منشازاده، رمضان 
بیابانی، غالمرضا رحیمی و محمدرضا زندی نفرات دعوت شده به این اردو هستند.
مجید کهتری به عنوان ســرمربی، جبرائیل عبادی به عنوان مربی و ســیداصغر 
گنجی به عنوان بدنساز در این اردو حاضر هستند.این اردو تا ۲۰ بهمن ماه ادامه 

خواهد داشت.
*غالمرضا محمدی ســرمربی تیم ملی کشــتی آزاد با بیان اینکه به فدراسیون 
کشتی اعالم کردیم قصد حضور در تورنمنت های اوکراین و ایتالیا را داریم،گفت: 
دعوت نامه از کشــورهای مختلف برای ما ارسال می شــود ولی این یک واقعیت 
هســت که ما نمی توانیم در همه تورنمنت ها حضور داشته باشیم. حضور ما باید 
هدفمند و طبق زمان مشخص باشد. تورنمنت اوکراین و جام رنکینگ دار ایتالیا 
که یکی اوایل اســفند و دیگری اواسط اسفند ماه برگزار می شود را به فدراسیون 

پیشنهاد دادیم. 
* تیم ملی  بوکس سوریه به منظور برگزاری یک مرحله اردوی مشترک دو هفته ای 
با تیم ملی ایران، صبح دیروز وارد تهران شد. ملی پوشان ایران خود را برای حضور 
در رقابت های انتخابی المپیک جهانی آماده می کنند.این اردو به میزبانی ســالن 
شــماره ۹ ورزشگاه انقالب برگزار خواهد شد. در پایان این اردوی دو هفته ای نیز 
قرار اســت بوکسورهای ایران مسابقه تدارکاتی را با مشتزنان سوریه برگزار کنند. 

هدایت تیم ملی ایران را علیرضا استکی به عنوان سرمربی بر عهده دارد.

خواندنی از ورزش ایران

روز دوم هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال

3 امتیاز ارزشمند تراکتور در سیرجان
سایپا ترمز استقالل صدرنشین را کشید

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

معاون کل وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی گفت: مهم تریــن بســترهای نگرانی در 
کالنشهرهایی مانند تهران و کرج، حمل ونقل عمومی 
اســت چرا که امکانات و ظرفیت الزم در این راستا 

وجود ندارد. 
ایرج حریرچی، افزود: همچنان نگران هستیم که کاهش 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و عادی انگاری، موجبات 
شدت گرفتن بیماری را فراهم کند چراکه مواردی از ویروس 
جهش یافته در برخی نقاط دنیا مشاهده شده و باید نهایت 
تالش خود را داشته باشیم که از ورود این ویروس جلوگیری 

کنیم.

وی اضافــه کرد: انتظار ما از مردم در این شــرایط این 
اســت که خروج از منزل را به حداقل برســانند، ترددها در 
این برهه از سال نسبت به سال قبل تنها پنج درصد کاهش 

یافته است.
حریرچی با بیان اینکه هیچ یک از اســتان های کشور 
در شرایط قرمز نیســتند، گفت: ۱۹ شهرستان در وضعیت 
نارنجی قرار دارند ولی در برخی از استان ها خیزش جدیدی 
از بیماری دیده شده و در دو استان تهران و اصفهان مواردی 
از رشــد بیماری در بین افراد هفت تا ۱۸ ســال یافت شده 
اســت. معاون کل  وزارت بهداشــت در ادامه با  اشــاره به 
اقدامات استان البرز در مقابله با ویروس کرونا اظهار داشت: 

این اســتان در مقابله با کرونا بسیار موفق عمل کرده و این 
امر در شــش هفته اخیر نمود بیشتری نیز داشته و اقدامات 

خیلی خوبی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: پیش از این الگوی بیماری در البرز مشابه 
تهران بود و جای خرســندی دارد که اســتان البرز توانسته 
مســیر خود را از پایتخت جدا کند و میزان بستری و مرگ 
و میر ناشــی از کرونا در این اســتان به شکل قابل توجهی 

کاهش یافته است.
حریرچی گفت: مهم ترین دستاورد البرز در روزهای اخیر 
این است که در برخی از روزها حتی یک مورد مرگ ناشی از 

کرونا نیز در این استان گزارش نشده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت 
ساخت و توسعه راه های کشور گفت: آزادراه شیراز - 
اصفهان به طول ۲۲۵ کیلومتر که طوالنی ترین آزاد راه 

کشور است در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد. 
خیراهلل خادمی، در گفت و گو با ایرنا بیان داشــت: شبکه 
ریلی یزد به استان فارس نیز که طول آن ۲۷۱ کیلومتر است 
و از شهرستان اقلید در فارس عبور می کند و بزرگ ترین خط 
ریلی است، در بهار سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت 
و توســعه راه های کشور، همچنین با  اشاره به بازدید خود از 
پروژه راه ســازی در دســت احداث در بخش خشت کازرون 

تفاهمنامه ساخت یک هزار و ۱۰۰ واحد مسکونی 
برای جانبازان و ایثارگران دیروز شــنبه در حاشیه 
نشست شــورای اداری مازندران توسط استاندار این 
اســتان و معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید 

و ایثارگران کشور امضاء شد.
به گزارش ایرنا، بر اســاس ایــن تفاهم نامه، واحدهای 
مســکونی مــورد نیاز جانبــازان و ایثارگران در شــهرهای 
مرزن آباد، نور و بهشــهر با تسهیالت قرض الحسنه ای چهار 

درصدی ساخته می شود.
بر اساس آمارهای رسمی، حدود ۲ هزار جانباز و ایثارگر 
استان مازندران فاقد مسکن هستند که با این تفاهم نامه نیاز 

حدود ۵۰ درصد از آنها تامین می شود.
همچنین در این نشست تفاهم نامه ایجاد سه هزار شغل 
در بخــش دولتی و خصوصی برای ســه هزار نفر از فرزندان 
جانبــازان و ایثارگران مازندران در مــدت ۳6 ماه به امضاء 

رسید.
طبق گزارش های رسمی هم اکنون حدود شش هزار نفر 
از فرزندان جانبازان و ایثارگران مازندران با مدارک تحصیلی 

مختلف جویای کار هستند.
ســعید اوحدی معاون رئیس جمهــوری و رئیس بنیاد 
شهید و ایثارگران انقالب اسالمی کشور صبح دیروز به استان 

مازندران سفر کرد.
ادای احترام به شهدای هشت سال دفاع مقدس در گلزار 
شهدای مالمجدالدین ساری، دیدار با مادر شهید حمزه علی 
گردشگری از شهدای نیروی زمینی ارتش، دیدار با جانباز ۴۰ 
درصدی جمع اهلل تور سوادکوهی و آزاده و جانباز ۷۰ درصد 
ایوب عبادی زاده از جمله برنامه های معاون رئیس جمهوری 

در این سفر بود.

دو جانباز ۷۰ درصد
 به شهدا پیوستند

سید جمال هاشمی از اســتان مازندران و علی فرزین از استان 
زنجان از جانبازان ۷۰ درصد به خیل شهدا پیوستند. 

بــه گــزارش ایرنا،  جانباز ســرافراز ۷۰ درصد روشــندل ســید جمال 
هاشمی ســحرگاه جمعه ســوم بهمن ماه بر اثر جراحات ناشی از جانبازی در 

یکی از بیمارستان های ساری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
جانباز شــهید هاشمی، در عرصه هشت سال دفاع مقدس و تحمل سالها 

درد و رنج ناشی از مجروحیت سرانجام به فیض عظیم شهادت نائل آمد.   
علی فرزین دیگر جانباز ۷۰ درصد اســتان زنجان نیز پس از تحمل سالها 

درد و رنج جراحات جنگی به جمع همرزمان شهید خود پیوست.
پیکر این شــهید واالمقام با رعایت پروتکل های بهداشــتی در بهشــت 

زهرا)س( زنجان به خاک سپرده شد.
 شــهید علی فرزین در نهم بهمن ماه ســال ۱۳۴۴ در ماهنشان یکی از 
شهرســتانهای زنجان به دنیا آمد، با شــروع جنگ در ســن ۱۸ سالگی برای 
خدمت مقدس ســربازی به منطقه کردســتان عازم و در راه دفاع از کشور در 
حمالت رژیم بعثی از ناحیه چشم، دست و پا مجروح شد و صبح دیروز چشم 

از جهان فرو بست.

تشییع پیکر نخستین پزشک 
مدافع سالمت سبزوار

پیکر دکتر »مسعود ناوی دوست« نخستین پزشک مدافع سالمت 
دانشگاه علوم پزشکی ســبزوار که بر اثر کرونا جان خود را از دست 

داد، دیروز با حضور مسئوالن و مردم سبزوار تشییع شد. 
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشــگاه علوم پزشــکی سبزوار در 
حاشیه این مراسم به ایرنا گفت: دکتر »مسعود ناوی دوست« یکی از پزشکان 
این دانشگاه بر اثر کرونا جان خود را از دست داد و به شهیدان سالمت پیوست.
محمد باقرزاده افزود: این پزشــک که در بیمارســتان قمر بنی هاشم)ع( 
جوین خدمت می کرد، بر اثر ابتال به بیماری کووید ۱۹ در بیمارستان بستری 
شــد و پس از تحمل درد و رنج بیماری در ســن ۴6 سالگی دار فانی را وداع 

گفت.
آیین تشــییع و خاکسپاری مرحوم دکتر »مسعود ناوی دوست« با حضور 
مسئوالن، جامعه پزشــکی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و اقشار مختلف 
مردم با رعایت فاصله  گذاری اجتماعی برگزار شد و این شهید واالمقام در گلزار 

شهدای سبزوار آرام گرفت.

تجهیزات تصفیه خانه های فاضالب 
در کشور تولید می شود

تفاهم نامــه طراحــی و ســاخت تجهیــزات الکترومکانیکال 
تصفیه خانه های فاضالب کشور به امضا رسید تا برای نخستین بار این 

تجهیزات در داخل کشور به تولید برسد.
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از قــم، علی جان صادق پور در جلســه 
امضا و مبادله تفاهم نامه همکاری برای ســاخت تجهیــزات الکترومکانیکال 
تصفیه خانه های فاضالب که با حضور رئیس  سازمان ملی بهره وری ایران، معاون 
استاندار قم و رئیس  ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد گفت: 
طراحی و ســاخت دستگاه های آشغال گیر در خط لجن و آشغال گیر مکانیکی 

ریزدانه ۳ میلی متری از جمله این تجهیزات است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم، یادآور شد: این دستگاه ها برای 
نخســتین بار در کشور با همکاری کارشناسان شرکت آب و فاضالب استان و 
یک شــرکت دانش بنیان طراحی و ساخته شــد و مراحل آزمایشی خود را با 

موفقیت سپری کرد.
وی در ادامه با  اشــاره به طراحی و ساخت اسکروپمپ فاضالبی با استفاده 
از دانش بومی خاطرنشــان کرد: این دســتگاه نیز تا پیش از این از کشورهای 
اروپایی وارد می شــد اما با بومی سازی دانش ساخت آن و بهره برداری موفق از 

آن، ساالنه از خروج مقادیر زیادی ارز از کشور جلوگیری می کند.
صادق پور تصریح کرد: اســکروپمپ فاضالب نیز با همکاری متخصصین 
شــرکت آب و فاضالب و شرکت دانش بنیان نورمندی طراحی و ساخته شد و 

بهتر از نمونه خارجی آن در حال فعالیت است.
رئیس  ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قم گفت: طراحی و ساخت 
اسکروپمپ فاضالبی از جمله این پروژه ها است که مورد توجه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی هم بود و مورد تقدیر ســازمان ملی بهره وری هم قرار گرفت 

و اکنون نیز شاهد طراحی و ساخت چند نمونه دیگر این دستگاه ها هستیم.

ناظر گمرک های اســتان بوشــهر گفت: ۵۸۰ 
کانتینر محتوی کاالهای متروکه در این اســتان 
وجود دارد که پیگیــری الزم از طریق معاون فنی 
گمرک ایران برای تعیین تکلیف آنها انجام شــده 

 است. 
بهروز قره بیگی، افزود: در این ارتباط شــماری از این 
کانتینرهای حاوی کاالی متروکه غیرقابل ترخیص است 
که مقرر شــده  در هیئت دولت برای آنها تصمیم گیری 

شود.
وی بیان کرد: در ابتدای شــهریور ماه ســال جاری 
بیش از یک هزار کانتینــر کاالی متروکه در گمرک های 
استان بوشــهر وجود داشت که بیشتر به دلیل مشکالت 
ناشی از کد منشأ ارز، ثبت سفارش، تملیک و مواردی از 

این دست  ترخیص آنها محقق نشده بود.
قره بیگــی ادامــه داد: با مصوبه ای کــه ۱۸ آبان ماه 
بخشــنامه آن از طریق گمرک ایران به فعاالن اقتصادی 
ابالغ شد 6۰۰ کانتینر به وزن ۱۳ هزار تن از گمرک های 

استان بوشهر  ترخیص شد.
وی اظهــار داشــت: مابقــی کاالهای موجــود در 
گمرک های اســتان بوشهر امکان  ترخیص آنها در اختیار 
مدیریت استان نیست و دلیل آن نیز تغییر گروه کاالیی و 
ممنوعیت  ترخیص است که باید در سطح کالن برای آنها 

تصمیم گیری الزم لحاظ شود.
ناظر گمرک های اســتان بوشهر بیان کرد: در برخی 
موارد نیز به دلیل مســائلی که صاحبان کاال دارند آنها را 
به گمرک اظهار نکردند که باید ساز و کاری فراهم شود تا 
سازمان اموال تملیکی برای کاالهایی که قابلیت  ترخیص 

ندارند، تصمیم گیری کند.

تولید تختال با ضخامت 25۰ میلی متر 
در فوالد مبارکه اصفهان

اصفهان- خبرنگار کیهان:
تختال با ضخامت ۲۵۰ میلی متر از سوی متخصصان و کارشناسان فوالد مبارکه اصفهان تولید شد.

در پی تولید موفقیت آمیز تختال با ضخامت ۳۰۰ میلی متر در فوالد مبارکه کارشناسان این شرکت موفق به تولید 
تختــال با ضخامت ۲۵۰ میلی متر شــدند. تمامی مراحل این عملیات به طور کامل توســط متخصصان برق، مکانیک، 

متالورژی و تولید شرکت فوالد مبارکه و بدون هیچ گونه دخالت خارجی اجرا شده است.
تختال های جدید در تولید فوالدهای API و قابل اســتفاده در صنایع اســتراتژیک کشور از جمله صنعت نفت و گاز 
است. ۱۸ دی ماه سال جاری تولید ضخیم ترین تختال کشور با ضخامت ۳۰۰ میلی متر برای نخستین بار در کشور محقق 

شد و ایران به جمع معدود کشورهای تولیدکننده این نوع تختال پیوست.

کشف انبار احتکار ۵۰ میلیاردی
 در رشت 

رشت- خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامي استان گیالن از کشف انبار احتکار لوازم خانگی 

به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در شهرستان رشت خبر داد. 
سرتیپ عزیزاله ملکي، با بیان اینکه ماموران پلیس امنیت عمومی استان 
از احتکار مقدار زیادی لوازم خانگی در یک انبار در شــهر رشــت مطلع شده 
و موضوع را مورد بررســي قــرار دادند افزود: مامــوران اداره نظارت بر اماکن 
عمومی پس از اقدامات اطالعاتي صورت گرفته و محرز شدن صحت موضوع با 
تحقیقات نامحسوس و اقدامات شبانه روزي، انبار مورد نظر را شناسایي کردند.
وی کاالهای مکشــوفه را دو هزار و ۸6۰ دستگاه لوازم خانگی عنوان کرد 
و گفت: این کاالها شــامل ۹۷۰ دســتگاه یخچال، یک هزار و ۳۲۰ دســتگاه 

تلویزیون و ۵۷۰ دستگاه ماشین لباسشویی می باشد.
وی در ادامه گفت: متهم ۵۰ ساله این پرونده دستگیر و براي سیر مراحل 

قانوني به مرجع قضائي معرفي شد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: 
۳۸۳ کیلوگرم مرفین در منطقه مرزی میرجاوه 
توسط مرزبانان هنگ مرزی این شهرستان کشف 

شد. 
ســرتیپ محمد مالشــاهی، در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داشت: مرزداران هنگ مرزی میرجاوه با بکارگیری تجهیزات 
الکترونیکی و اپتیکــی، از قصد قاچاقچیان مواد مخدر برای 
انتقال محموله از منطقه عمومی »تگور« این شهرســتان به 
داخل کشور مطلع و بالفاصله با آمادگی و تجهیزات کامل به 

تشدید پوشش نوار مرزی پرداختند.
وی افــزود: مرزداران فرماندهــی میرجــاوه با هدایت 
عملیاتــی به اجــرای هدفمند کمین پرداختــه و با اجرای 
طرح مهار و کنترل و پایش منطقه، قاچاقچیان را مشــاهده 
و بالفاصله فرمان ایســت صادر کردند که قاچاقچیان بدون 
توجه به دستور ماموران، سعی داشتند که با خودرو از محل 

متواری شوند.
وی تصریح کــرد: مرزداران با رعایت قانون به کارگیری 
سالح اقدام به تیراندازی هدفمند به سمت قاچاقچیان کردند 
که با توجه به حجم آتش مامــوران قاچاقچیان مواد مخدر 
عرصه را بــه خود تنگ دیده و با برجا گذاشــتن خودرو از 

محل گریختند.
وی خاطرنشــان کرد: مــرزداران در این عملیات موفق 
شــدند در پاک سازی منطقه ۳۸۳ کیلوگرم مرفین را کشف 

کنند.

انفجار گاز در اهواز
 باز هم حادثه ساز شد

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: 
انفجار گاز باعث تخریب یک منزل مسکونی و مصدوم شدن چهار نفر 

از اعضای یک خانواده در اهواز شد. 
ابراهیم قنبری، در گفت و گو با ایرنا بیان کرد: انفجار گاز در خیابان هشت 
منطقه مالشیه اهواز رخ داد و در پی آن چهار عضو یک خانواده مصدوم شدند.
وی با بیان اینکه مصدومان این حادثه توســط نیروهای آتش نشانی از زیر 
آوار خارج شدند افزود: پدر و مادر این خانواده به بیمارستان سوانح و سوختگی 

اهواز منتقل و دو فرزند آنها به صورت سرپایی در محل درمان شدند.
رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شــهرداری اهواز درخصوص 
علت وقوع این حادثه گفت: شــیر گاز پیک نیک از شب شنبه در خانه محل 
حادثه باز مانده بود که با رســیدن به مرز انفجار صبح دیروز بر اثر یک جرقه 

باعث تخریب خانه شد.
گازگرفتگی موجب مرگ 2 نفر شد

ایمنی شهرداری  مدیرعامل سازمان آتش نشــانی و خدمات 
خرم آباد گفت: نشــت گاز منواکسید کربن در یک منزل مسکونی 

موجب مرگ دو نفر از اعضای خانواده شد. 
مهرداد فالح ، اعالم کرد: حوالی ســاعت ۲۰ جمعه شــب طی تماس 
تلفنی مرکز فوریت های پلیســی با ســامانه ۱۲۵ مبنی بر فوت دو نفر از 
همشــهریان در خیابان طوبی کوی جهادگــران بالفاصله تیم عملیاتی از 
ایستگاه های شماره هفت و واحد امداد و نجات ایستگاه شماره دو به محل 

حادثه اعزام شدند.
 وی افزود: طی بررســی های اولیه مشخص شــد که متاسفانه این دو 
شهروند به علت استنشاق گاز منوکسید کربن جان خود را از دست داده اند 
که آتش نشــانان پس از ایمن سازی منزل مسکونی پیکر افراد فوت شده را 
به آمبوالنس سازمان آرامستان ها که در محل حضور داشت تحویل دادند. 

دستگیری عامل شهادت 
فرمانده انتظامی بمپور 

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در 
پی شهادت ستوانیکم »احمد حبیبی فرد« مامور فرماندهی انتظامی 
شهرستان بمپور با تالش گســترده مأموران انتظامی عامل شهادت 

کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و دستگیر شد. 
ســرتیپ »احمد طاهری« گفت: روز پنجشنبه در پی شهادت ستوانیکم 
»احمد حبیبی فرد« از کارکنان فرماندهی انتظامی شهرســتان »بمپور« در 
حین ماموریت توسط راننده یک دســتگاه تانکر سوخت کش در بلوار اصلی 
بمپور - ایرانشهر که پس از حادثه متواری شد تالش برای دستگیری عامالن 

قتل در دستور کار ماموران انتظامی استان قرار گرفت.
وی افزود: در این رابطه با تالش گســترده و اشرافیت اطالعاتی مأموران 
پلیس امنیت عمومی عامل شــهادت در کمتر از ۲۴ ســاعت شناسایی و با 

هماهنگی قضایی در اقدام ضربتی در مخفیگاهش دستگیر شد.

فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: ۱۲۱ بسته هروئین 
فشــرده بلعیده شده در گذرگاه زمینی دوغارون این 
شهرستان خراسان رضوی از معده دو تبعه افغانستانی 

خارج شد. 
ســرهنگ  محمد چــراغ، در گفت و گو با ایرنــا افزود: 
نیروهای مســتقر در پاسگاه ایســت و بازرسی ۱۷ شهریور 

مرز دوغارون تایباد حین کنترل مســافران ورودی به کشور 
از سوی افغانستان به دو نفر از اتباع این کشور مشکوک شده 
و آنان را مورد بازرسی قرار دادند. وی ادامه داد: در این ارتباط 
یک کیلو و ۵۱۳ گرم مواد افیونی از نوع هروئین فشــرده از 
معده این متهمان خارج شد. فرمانده هنگ مرزی تایباد گفت: 

این دو متهم با تشکیل پرونده راهی مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی  سیستان و بلوچستان گفت: سه نفر در شهرستان فنوج توسط افراد مسلح ناشناس با سالح 
گرم به قتل رسیدند. 

ســرتیپ احمد طاهری، اظهار داشــت: دو نفر از پیمانکاران بنیاد مسکن و یک نفر از ساکنان بومی  شهرستان فنوج بر اثر 
تیراندازی افراد ناشــناس به قتل رســیدند. وی ادامه داد: این سه نفر که به دلیل نامشخص در تعقیب افراد مسلح بودند براثر 

تیراندازی این افراد مسلح با سالح گرم کشته شدند.
وی گفت: علت و انگیزه این حادثه از سوی کارشناسان نیروی انتظامی  در دست بررسی است.

برخی منابع محلی  مدعی اند: افراد مسلح اقدام به سرقت و راهزنی کرده بودند که سه نفر یاد شده برای باز پس گیری اموال 
مسروقه خود آنان را تعقیب می کردند اما بر اثر تیراندازی این افراد مسلح به قتل رسیدند.

یک هزار واحد مسکونی 
برای ایثارگران مازندران 

ساخته می شود

کشف ۳8۳ کیلوگرم مرفین 
در منطقه مرزی میرجاوه 

حریرچی:

هیچ استان کشور در شرایط قرمز کرونا نیست 

 معاون وزیر راه و شهرسازی :

آزادراه شیراز- اصفهان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد

ناظر گمرک های بوشهر اعالم کرد
وجود 5۸۰ کانتینر کاالی متروکه 

در گمرک های بوشهر

گفت: این پروژه، محور دومی اســت کــه فارس را می تواند 
از طریق گناوه به اســتان بوشهر متصل و نیز بخش خشت 

کازرون را هم از بن بست خارج کند. 
خادمــی اضافه کرد: طول محور یاد شــده ۳۰ کیلومتر 
اســت و با تکمیل مطالعات آن می کوشیم برای سال ۱۴۰۰ 

در ردیف تخصیص بودجه قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرســازی در مورد پروژه تونل محرم 
کازرون نیز اظهار داشــت: در سال ۹۹ اعتبار این طرح ۱۱۰ 
میلیارد ریال تعیین شــد و در بودجه ســال آینده این رقم 
به ۲۰۰ میلیارد ریال افزایــش خواهد یافت و افزون بر این 
می کوشیم که از ماده ۵۰ منابع اعتباری بانک ها و سایر منابع 

برای شتاب بخشیدن به روند ساخت این تونل بهره گیریم.
به گفته خادمی، اعتبــار مورد نیاز برای تکمیل و اتمام 

تونل محرم که در مســیر کازرون به بوشهر قرار دارد، چهار 
هزار میلیارد ریال است.

این مقام مســئول همچنین در باره پروژه چهارخطه در 
دست ساخت ارژن به تنگ ابوالحیات کازرون بیان کرد: این 
پروژه که طول آن ۲۱ کیلومتر اســت، پیشرفت فیزیکی آن 
هم اینک ۸۰ درصد اســت و تاکنون اعتباری افزون بر یک 

هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال به آن تخصیص یافته است.
خادمی افزود: تالش ها بر این است که این پروژه نیز در 

بهار سال ۱۴۰۰ به بهره برداری رسد.
وی اضافه کرد: عملیات ساخت قطعه باقی مانده از مسیر 
کمارج به کنارتخته در محور کازرون به بوشــهر نیز در سال 
۱۴۰۰ آغاز خواهد شد و برای چهار خطه کردن محور بوشهر 

به فارس هم به یک هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

کشف ۱۲۱ بسته هروئین از معده قاچاقچی

افراد مسلح 3 نفر را در فنوج به قتل رساندند

سرویس ورزشی-
شکست اســتقالل صدرنشین برابر سایپا و 
برتری تراکتور مقابل گل گهر سیرجان مهم ترین 
اتفاقات روز دوم هفته دوازدهم رقابت های لیگ 

برتر فوتبال بود.
در ادامه مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال 
ایران تیم اســتقالل دیروز شنبه میزبان تیم سایپا بود 
که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود سایپا تمام 
شد. در این بازی که در ورزشــگاه آزادی برگزار شد، 
حســین مالکی )۴۹( برای ســایپا گلزنی کرد. به این 
ترتیب اســتقالل که آخرین بار در هفته دوم شکست 
خــورده بود، با تکرار باخت بعد از ۱۰ هفته، شــانس 
افزایش فاصله امتیازاتش با رقبا را از دست داد و با ۲۲ 

امتیاز در صدر جدول باقی ماند.
نیمه نخست این مســابقه با نتیجه تساوی بدون 
گل به پایان رسید. بهترین موقعیت استقالل در دقیقه 
۱۸ به دســت آمد. مهدی قائدی با حرکِت در عرض، 
توپ را به سمت دروازه سایپا شوت کرد. محمدحسین 
اکبرمنادی دروازه بان سایپا توپ را با کف دست خود 
دفــع کرد و توپ در ادامه به تیــرک دروازه خورد. در 
دقیقــه ۳6 هم ناهماهنگی مدافع و دروازه بان ســایپا 
باعث شــد توپ به شیخ دیاباته مهاجم استقالل برسد 

اما ضربه او از زاویه بسته به اوت رفت.
در نیمه دوم این تیم ســایپا بود که آبی پوشــان 
را غافلگیر کرد. حرکت مجید علیاری از ســمت دفاع 
راست اســتقالل و پاس این بازیکن به حسین مالکی 
در نهایت به شــوت مالکی و گل نخســت مســابقه 
تبدیل شــد. بعد از این گل، استقالل سراپا حمله شد 
و سایپا به ضد حمالت چشــم دوخت. مهدی قائدی 
در این نیمه چند شــوت به سمت دروازه سایپا زد که 
شانس های او بی نتیجه ماند. بهترین موقعیت استقالل 
در این نیمه هم توســط قائدی رقم خورد. او پشــت 
یک ضربه ایســتگاهی ایســتاد و ضربه خوبی به توپ 
زد اما دروازه بان سایپا با واکنش خوب ضربه قائدی را 
به کرنر فرســتاد. در دقیقه ۹۲ بازهم استقالل توسط 

فرشید اسماعیلی صاحب موقعیت خوب گلزنی شد که 
دروازه بان سایپا آن را دفع کرد و توپ برگشتی را شیخ 

دیاباته به گل تبدیل نکرد.
این مسابقه در شرایطی آغاز شد که محمد دانشگر 
و داریــوش شــجاعیان در اقدامی پســندیده عکس 
ســه پیشکســوت فوتبال ایران )مهاجرانی، میناوند و 
انصاریان( که به کرونا مبتال شــده اند را روی پیراهن 

خود به نمایش گذاشتند. 
شکست گل گهر مقابل تراکتور

در دیگر بازی دیروز، تیم تراکتور در ســیرجان با 
نتیجه دو بر یک گل گهر را شکست داد. در این بازی 
ابتدا احسان حاج صفی در دقیقه ۴۴ با استفاده از پاس 

عمقی مسعود شــجاعی دروازه تیم میزبان را باز کرد 
تا شــاگردان شجاعی با برتری یک بر صفر به رختکن 

بروند.
نیمه دوم بازی با حمالت گســترده گل گهر آغاز 
شد و ســرانجام این حمالت در دقیقه 6۴ نتیجه داد 
و یونس شــاکری با ضربه ســر روی کرنر ارسالی، گل 
مساوی را برای شاگردان امیر قلعه نویی به ثمر رساند. 
بعد از این گل در حالی که تیم میزبان برای رســیدن 
به گل برتری بی تابی می کرد، بــار دیگر تراکتوری ها 
بودند که در دقیقه ۷6 به گل رســیدند. در این دقیقه 
محمد عباس زاده خطرناک ترین بازیکن این روزهای 
تراکتور با استفاده از پاس اشکان دژآگه درون محوطه 

جریمــه با ضربه ای دقیــق دروازه گل گهر را باز کرد 
تا سرخ پوشــان میهمان بار دیگر از تیم میزبان پیش 
بیفتنــد. با این نتیجه تراکتور ۱۹ امتیازی شــد و در 
همان جایگاه چهارم باقی ماند و گل گهر نیز با همان 

۱۵ امتیاز در رده هشتم جدول قرار گرفت.
هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر از چهارشنبه 
یکم بهمن ماه با برگزاری ســه بازی آغاز شده بود. در 
جریان رقابت های روز نخست شهر خودرو یک بر صفر 
نساجی را شکست داد. جدال ذوب آهن و نفت مسجد 
سلیمان با تســاوی بدون گل به پایان رسید و پیکان 

برابر مس رفسنجان با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. 
برنامه ادامه دیدارهای هفته دوازدهم به این شرح 

است:
دوشنبه 6 بهمن ۱۳99 

*آلومینیوم اراک........................پرسپولیس )ساعت ۱۵(
*ماشین  سازی تبریز...............................فوالد )ساعت ۱۵(
*صنعت نفت آبادان.........................سپاهان )ساعت ۱6(

دعوت نامه صدرنشین لیگ یونان برای مدافع ایرانی
المپیاکوس یونان خواســتار به خدمت گرفتن سید مجید حسینی شد و 
مذاکرات خوبی نیز با این بازیکن انجام داده است.به گزارش رادیو ورزش یونان، 
قرارداد سید مجید حسینی با تیم ترابزون در تابستان به پایان می رسد و بعید 
است او به بازی در این تیم ادامه دهد. حسینی در فصل جاری در چندین دیدار 
نیمکت نشین بود و به نظر می رسد آینده ای در این تیم ترکیه ای ندارد.باشگاه 
المپیاکوس که مدت هاست سید مجید حسینی را زیر نظر دارد، برای به خدمت 
گرفتن این بازیکن تالش خود را آغاز کرد و خواســتار به خدمت گرفتن او در 
زمســتان یا در نقل و انتقاالت تابستانی شد.المپیاکوس در حال حاضر در رده 
نخســت جدول رده بندی لیگ یونان قرار دارد و مدعی نخست قهرمانی است. 
پیش تر کریم انصاری فرد و احســان حاج صفــی نیز در این تیم مطرح یونانی 

بازی کرده بودند.
کربکندی: تکلیف ماندن یا رفتن رضایی 

امروز مشخص می شود
سخنگوی باشــگاه ذوب آهن گفت: مذاکره استقالل با جهانی غیر حرفه ای 
است و نمی دانم چگونه به خود اجازه می دهند با بازیکنی که قرارداد دارد صحبت 
کنند.رسول کربکندی درباره شایعاتی مبنی بر مذاکره و توافق باشگاه استقالل 
با میالد جهانی اظهار کرد: این مذاکره غیر حرفه ای اســت چون این بازیکن با 
ما قرارداد دارد. نمی دانم چگونه بــه خود اجازه می دهند با بازیکنی که قرارداد 
دارد صحبت کنند. نامه ای هم برای باشــگاه ما نیامــده و تا آنجا که من اطالع 
دارم چنین چیزی نه امکان پذیر است و نه اقدامی شده است. او ادامه داد: میالد 
جهانی با ما قرارداد دارد. مگر می تواند با جایی مذاکره کند. مگر باشگاه استقالل 
می تواند با بازیکنی که قرارداد دارد وارد مذاکره شود. اگر بخواهند اقدامی کنند 
باید با باشــگاه مذاکره کنند که هنوز چنین درخواستی برای ما نیامده است. با 
این شرایطی که تیم دارد قطعا بازیکنی را از دست نمی دهیم و دنبال این هستیم 
که در نیم فصل چند بازیکن جذب کنیم تا مشکالت مان حل شود.  سخنگوی 
باشگاه ذوب آهن در رابطه با کنار گذاشتن یا حفظ کردن رحمان رضایی باتوجه 
به ادامه روند ضعیف ذوبی ها گفت: تصمیماتی در این خصوص گرفته شده است 
امــا فردا )امروز( هیئت مدیره و کارخانه جلســه ای دارند که باید ببینیم در آن 

جلسه چه خواهد گذشت و نتیجه اش مشخص خواهد شد.
درخشش فوق العاده قوچان نژاد در هلند

رضا قوچان نژاد در عرض ۱۲ دقیقه توانست برای تیم خود هت تریک کند.
رضا قوچان نژاد مهاجم ایرانی زوله هلند توانست بار دیگر نام خود را سر زبان ها 
بیندازد. این بازیکن در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر هلند در دیدار برابر 
دیلم تیلبورگ در ابتدا روی نیمکت قرار داشــت ولی با ورود به زمین توانست 
در عرض ۱۲ دقیقه هت تریک کند و ۳ گل برای تیمش به ثمر برساند تا زوله 
به ۳ امتیاز ارزشــمند بازی برسد.ســتاره ایرانی پــس از این هت تریک گفت: 
سال گذشته در اولین مسابقه ام ۴ گل زدم و اکنون ۳ گل، برای همین بسیار 
خوشــنود و خوشــحالم.وی ادامه داد: در تمامی لحظاتی که بازی نمی کردم، 
ســخت تمرین کردم و تالش کردم و اکنون جایــزه اش را گرفتم.قوچان نژاد 

توانست بهترین بازیکن زمین نام گیرد.
ناکامی های دنباله دار آرسنال با حذف از جام حذفی 

توپچی های لندن از جام حذفی انگلیس حذف شــدند.در ادامه دیدارهای 
جام حذفی فوتبال انگلیس یک دیدار برگزار شــد که در آن آرســنال به دیدار 
ســاوتهمپتون رفت و با یک گل به این تیم باخت تا مدافع عنوان قهرمانی در 
ادامه فصل بد خود با مایکل آرتتا، از جام حذفی کنار برود. آرسنال پیش از این 
از جام اتحادیه نیز حذف شــده بود و نتایج ضعیفی در لیگ برتر کســب کرده 
است. گابریل مدافع آرسنال به اشتباه دروازه خودی را در این دیدار باز کرد. در 
ادامه این رقابت ها امشب چند دیدار برگزار می شود که در حساس ترین مسابقه 
منچســتریونایتد و لیورپول از ساعت ۲۰:۳۰ در دربی فوتبال انگلیس برابر هم 

قرار می گیرند.
چمنیان: گل گهری ها درگیری را شروع کردند

عباس چمنیان مربی تیم فوتبال تراکتور در نشســت خبری پس از برتری 
تیمــش برابر گل گهر ســیرجان درباره حواشــی آخر بــازی دو تیم گفت: در 
فلســفه تراکتور وقت کشی نیســت. نوع بازی گل گهر باعث ایجاد برخوردها و 
مصدومیت ها می شــد. ضمن اینکه درخصوص اتفاقــات آخر بازی، باید بگویم 
که بخشــی از آن طبیعی است اما بازیکنان گل گهر این درگیری را آغاز کردند. 
بهتر است وقتی شرایط بازی به گونه ای است که نمی خواهیم بازی جوانمردانه 

رعایت کنیم، روح و شکل فوتبال را خراب نکنیم.

یادی از شهید مدافع حرم مجتبی کرمی
آرزوی شهید برای دخترش

شــهید مدافع حرم مجتبی کرمی، ۲۰ آذرماه 
ســال ۱۳6۵ در خانــواده ای مذهبی در روســتای 
»کهنوش« از توابع شهرســتان »تویسرکان« استان 
همدان دیده به جهان گشــود. علــت آنکه نامش را 
»مجتبی« گذاشــته بودند، به خاطر عشق و ارادت 
خالصانه پدر بزرگش به کریم اهل بیت امام حســن 
مجتبی )ع( بــود. از همــان دوران کودکی، پابه پای 

پدرش »حاج هاشم«، با مکتب اهل بیت )ع( آشنا شد و به عنوان یکی از بچه های 
فعال مسجد امام حسن مجتبی )ع( روستای کهنوش شناخته شده بود. این جوان 
والیت مدار در ســال ۱۳۸۲ به همراه پدر و مادرش به شهر همدان مهاجرت کرد 
و در اوج جوانــی، مســیر و راه خود را انتخاب نمود، تا اینکه لباس پاســداری بر 
تن کرد و جذب ســپاه پاسداران انقالب اسالمی شد تا پاسداری سروقامت، برای 
حفظ ارزش های انقالبی و دینی باشــد. این جوان رشید، در مهرماه سال ۱۳۹۴ 
و در آســتانه ماه محرم الحرام، برای دفاع از حــرم حضرت زینب )س( و مبارزه با 
گروهک های تروریســتی و تکفیری، عازم جبهه های نبرد در ســوریه شــد. وی 
سرانجام در ۲۵ مهرماه ســال ۱۳۹۴ در عملیات آزادسازی حومه »حلب« بر اثر 
اصابت گلوله تک تیراندازهای گروه تروریستی داعش، به فیض شهادت نائل آمد و 
آســمانی شد. در وصیت نامه شهید مدافع حرم مجتبی کرمی آمده است: »اکنون 
که باب جهاد در راه خدا به امر ولی و موالیم ابالغ شــده، عازم نبرد می شــوم. به 
دختر سه ساله ام ریحانه جان بگویید که دوستش داشته و دارم ولی دفاع از حرم 
حضرت زینب )س( و دردانه ســه ساله امام حســین )ع( واجب بود. خیلی دوست 

داشتم که دخترم ریحانه حافظ قرآن شود. اگر امکان داشت برایش مهیا کنید.«

جدول رده بندی لیگ برتر  -  جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

112642168822. استقالل

211632138521. صنعت نفت آبادان

3115421713419. سپاهان

4125431210219. تراکتور

51244499016. نفت  مسجدسلیمان

116-6124441314. پیکان

116-71237289. سایپا

89360105515. پرسپولیس

9114341512315. گل گهرسیرجان

1011362129315. فوالد

115-1111434910. مس رفسنجان

315-12124351215. شهر خودرو

212-1311263911. آلومینیوم اراک

69-1412237814. نساجی مازندران

58-15120841015. ذوب آهن

114-1611047617. ماشین سازی تبریز
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