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رئیس  فدراســیون کشتی گفت: فدراسیون کشتی عزم جدی را برای مبارزه با معضل دوپینگ 
دارد.

علیرضا دبیر در تازه ترین صحبت هایش اظهار داشت: فدراسیون کشتی با انجام گسترده آزمایشات دوپینگ عزم خود 
را برای مبارزه با این معضل بزرگ جزم کرده است. از زمان آغاز به کار واحد ضد دوپینگ در فدراسیون کشتی، در چهارماه 
گذشته آزمایشات مربوطه از کشتی گیران در مسابقات مختلف داخلی گرفته شده است که تعداد این آزمایشات نزدیک به 

2 برابر تست های گرفته شده در مدت زمان مشابه در سال گذشته است. 
وی افزود: طبق گزارش کمیته پزشکی ورزشی، از آزمایشاتی که از کشتی گیران آزادکار به عمل آمده 15 درصد مثبت 
شده و 31 درصد از آزمایشات فرنگی کاران مثبت بوده است. نکته مهم آزمایشات به عمل آمده این است که این نمونه ها 
در مسابقات داخلی گرفته شده و با جلوگیری از حضور کشتی گیران در رقابت های برون مرزی، فدراسیون کشتی از بروز 

جرایم نقدی که مبالغ قابل توجهی می باشد، جلوگیری کرده است. 
رئیس  فدراســیون کشتی خاطرنشان کرد: سیاست فدراسیون کشتی در زمینه دوپینگ، اعالم اسامی نفرات متخلف 
می باشد و تمامی کشتی گیرانی که در رده های سنی و رشته های مختلف به اردوهای تیم ملی دعوت می شوند می بایست 
نسبت به پر کردن یک فرم اقدام نموده و تمامی تبعات و جرایم به وجود آمده از دوپینگ احتمالی که شامل محرومیت از 

حضور در مسابقات و 10 هزار فرانک اتحادیه جهانی است را برعهده بگیرند.

عزم جدی فدراسیون کشتی برای مبارزه با دوپینگ
۵۲ ورزشکار توسط مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک بسته تمرینی دریافت می کنند.

مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیته ملی المپیک در نظر دارد بســته تمرینی را در اختیار ورزشکاران قرار دهد حتی 
در این رابطه جلسه ای نیز با رؤسای فدراسیون ها برگزار شد.

در حال حاضر اقالم ورزشــی در حال تهیه اســت و پس از آن در دو فاز در اختیار ورزشــکاران قرار می گیرد. فاز اول 
شامل 52 ورزشکار می شود که سهمیه المپیک گرفته اند. برای سهمیه هایی که متعلق به کشور است نیز اسامی ورزشکار 
از فدراسیون گرفته می شود.در فاز دوم، ورزشکارانی که شانس کسب سهمیه دارند نیز از بسته تمرینی بهره مند می شوند.

اسامی ورزشکارانی که در فاز اول بسته تمرینی دریافت می کنند:
کاراته:بهمن عسگری، سجاد گنج زاده، سارا بهمنیار، حمیده عباسعلی.

دوومیدانی:حسن تفتیان و احسان حدادی.
تیراندازی:مهیارصداقت، نجمه خدمتی، جواد فروغی، آرمینا صادقیان، فاطمه کرم زاده،  هانیه رستمیان.

تکواندو:آرمین هادی پور و میرهاشم حسینی.
بوکس:دانیال شه بخش و شاهین موسوی.

سهمیه هایی که متعلق به ایران اســت و فدراسیون ها باید نماینده معرفی کنند: والیبال، بسکتبال، دوچرخه سواری، 
تیروکمان، شمشیربازی و کشتی.

بسته تمرینی مرکز نظارت بر تیم های ملی برای ورزشکاران المپیکی

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم مهدی موحدنیا
آرزوی سهیم بودن در نابودی اسرائیل

شــهید مدافع حــرم مهــدی موحدنیا در 
1۸فروردین سال 13۶۶ چشم به جهان گشود.
او یکی از پیشــتازان کارهای فرهنگی درسطح 
شهرستان سبزوار بود. از برپایی مراسم عزاداری، 
ایستگاه های فرهنگی و صلواتی، دست اندرکار 
در برگــزاری یــادواره های شــهدا، حضور در 

گروه های جهادی و خدمت رسانی به مناطق محروم، اعزام و شرکت در راهیان 
نور، تنها قســمت کوچکی از رزومه بیشمار این شــهید بزرگوار است. شهید 
مهدی موحد نیا تحصیالت خود را در ســطح دانشــگاهی در سال 13۹1 در 

مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته مهندسی تکنولوژی برق به سرانجام رساند.
شهید موحدنیا پس از پایان تحصیالت به عضویت سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی درآمد و پس از مدت کوتاهی با جریان منحوس تکفیری در کشورهای 
همسایه مواجه شد و عاشقانه به میادین نبرد حق علیه کفر پا گذاشت.شهید 
موحدنیا مدت زیادی در مناطق نبرد با تکفیری های داعش حضور داشــت که 
در نهایت، در 2۷ آبان سال 13۹۶ در منطقه البوکمال سوریه به مقام شهادت 
نائل آمد. در فرازی از وصیتنامه شــهید مهــدی موحدنیا می خوانیم: »بعد از 
تقریبا هزار و چهارصد ســال، دوباره فرصت دفاع از بی بی پیدا شــده و تقریبا 
شرایط به همان شکل سال ۶2 هجری، حرامیان یک طرف، پسران مادری یک 
طرف! و باز عده کمی فرصت دفاع پیدا کرده اند و بعضی در حسرت و می دانم 
این حسرت چقدر کشنده هست و البته رفیقان من همه الیق سرباز و مدافع 
حرم بی بی هستند ولی شــرایط بدین گونه رقم خورده و ان شاءاهلل در آزادی 

قدس و به نابودی کشاندن اسرائیل هم سهیم باشیم.«

وزیر ورزش: اگر مشکلی پیش بیاید، مسابقات را متوقف می کنیم

آغاز دوباره لیگ برتر پس از ماه مبارک رمضان
مسابقات فوتبال بدون حضور تماشاگران برگزار می شود

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون
یکشنبه ۲8 اردیبهشت 99
هفته ۲6 بوندس لیگا آلمان

*کلن.....................................................................ماینتس)ساعت1۸- شبکه ورزش(
*یونیون برلین..........................................بایرن مونیخ)ساعت 20:30- شبکه سه(

سرویس ورزشی-
ادامــه رقابت های لیگ برتر فوتبــال پس از ماه مبارک 

رمضان بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
طبق صحبت های هفته قبل مسئوالن ستاد کرونا، قرار 
بود که دیروز درباره زمان از سرگیری رقابت های ورزشی به 
ویژه فوتبال تصمیم گیری شود. به همین دلیل خیلی ها در 
انتظار فرا رســیدن روز شنبه بودند تا موضع ستاد مقابله با 
ویروس کرونا درباره برگزاری رقابت های لیگ برتر مشخص 
شود. دیروز روحانی رئیس جمهور کشورمان در پایان جلسه 
این ستاد اعالم کرد »فعالیت های ورزشی بازگشایی خواهند 
شــد البته این کار باید در چارچوب پروتکل های بهداشتی 
و بدون تماشــاگر باشــد، هیچ اجتماعی را شاهد نباشیم و 
تماشاگر در این حوزه حضور نداشته باشد که این پروتکل از 

سوی وزارت بهداشت ابالغ خواهد شد.« 
بعد از رئیس جمهور، مســعود ســلطانی فر وزیر ورزش 
و جوانان نیز پس جلســه ســتاد کرونا درباره ازســرگیری 
رقابت هــای ورزشــی و بخصوص لیگ برتــر فوتبال گفت: 
»می توان تقریبا در شــش یا هفت هفتــه هر 5 روز یک بار 

مسابقات را برگزار کنیم.«
او ضمن تاکیــد بر رعایت پروتکل های بهداشــتی هم 
افزود: » این مسابقات اما حتما باید بدون تماشاگر و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی برگزار شود.« وزیر ورزش و جوانان در 
این رابطه که اگر شــیوع ویروس تا زمان برگزاری مسابقات 
افزایش پیدا کرد چه خواهد شــد گفت:» اگر خدای نکرده 
بین تاریخ 20 تا 25 خرداد مشــکل خاصــی در این رابطه 

وجود داشت مسابقات را متوقف می کنیم.«
وزیــر ورزش و جوانــان در ادامه با اشــاره به زیانی که 
باشــگاه های خصوصی در مدت زمان شــیوع کرونا متحمل 
شــده اند گفت:» ما 2۸هزار باشــگاه خصوصی که داریم که 
دچار مشــکل شده اند و 300 هزار پرسنل آنها سه ماه است 
که بیکار هستند. متاســفانه بخشی از پرسنل این باشگاه ها 
بیمه نبوده انــد و نمی توانند از کمک هــای اقتصادی دولت 
منتفع شده مثل بیمه شدگان از وام های 12 تا 1۶ میلیونی 
اســتفاده کنند و این موضوع باعث مشکالت زیادی برایشان 
شــده اســت. اجازه می خواهم با هماهنگی هایی که انجام 

می شــود تحت نظارت دکتر نمکی وزیرمحترم بهداشت که 
همکاری بســیار خوبی در زمینه ورزش داشــتند و نظارت 
 فدراسیون پزشکی ورزشی به مرور این باشگاه های خصوصی
 –که ۶0 درصد آنها باشــگاه های بدن ســازی و پرورش اندام 

هستند-بتوانند بر این مشکالت غلبه کنند.«
آغاز دوباره لیگ برتر فوتبال

در پی صحبت های رئیس جمهــوری و وزیر ورزش، به 
نظر می رســد سازمان لیگ برتر فوتبال ایران مجوز برگزاری 
رقابت ها را از مراجع الزم اخذ کرده و این مسابقات با حضور 

تیم های لیگ برتری دوباره آغاز خواهد شد.
ســهیل مهدی در این خصوص گفت: رئیس جمهوری 
اعالم کردند بعد از مســابقات ورزشی بعد از عید فطر قابل 

برگزاری اســت. در حــال حاضر منتظریم کــه زمان آغاز 
رقابت ها به طور رسمی ابالغ شود. ما برگزار کننده مسابقات 
هستیم و تصمیم گیرنده در مورد مسایل نیستیم همان طور 
که به ما دستور داده شد مسابقات را تعطیل کنیم و این کار 
را انجام دادیم و اکنون منتظریم تا اعالم شود که شرایط برای 

برگزاری رقابت ها مناسب شود. 
سرپرست مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران در مورد 
وضعیت برگزاری جام حذفی اظهار داشــت: جام حذفی هم 
مانند لیگ برتر برای ما مهم است و در حال حاضر نیاز داریم 
ابتدا تکلیف لیگ برتر مشخص شود و در خالل آن می توان 

مسابقات جام حذفی را نیز برگزار کرد. 
وی در مــورد اینکه رقابت های لیگ دســته اول برگزار 

خواهد شد یا نه عنوان کرد: بحث مربوط به لیگ برتر، لیگ 
یک یا مسابقات تیم های ملی نیست زیرا پروتکل بهداشتی و 
سالمت جامعه به رده های مختلف لیگ مربوط نمی شود بلکه 
سالمت مهم است و اینکه با کمترین خطر و رعایت مسایل 

بهداشتی مسابقات برگزار شود. 
سرپرست مسابقات سازمان لیگ در مورد اینکه چند تیم 
ظاهرا مخالف ادامه برگزاری رقابت های لیگ برتر هستند و 
با شما مکاتبه کرده اند گفت: بله مکاتباتی با برخی باشگاه ها 
داشــته ایم و آنها دالیل فنی خــود را بیان کرده اند و بحث 
در مورد تصمیم گیری لیگ برتر به هیئت رئیســه ســازمان 
لیگ مربوط می شــود که تا این لحظــه تصمیم به برگزاری 

مسابقات است. 
وی در مــورد اینکه برخی تیم ها تضمین خواســته اند 
تا بازیکنی کرونا نگیرد اظهار داشــت: ما نمی توانیم چنین 
تضمینی بدهیم. ما برگزار کننده مســابقات هســتیم و در 
مورد مســایل پزشــکی ســه نهاد دیگر یعنی فدراسیون 
پزشکی ورزشــی، کمیته پزشکی فدراسیون و ایفمارک که 
مرکز پزشکی سازمان لیگ هســتند در مورد پروتکل های 
بهداشــتی به ما خیلی کمک کرده اند و آنها نیز نمی توانند 
تضمین بدهند که شخصی مبتال نشود. چنین کاری منطقی 
و عقالنی نیســت. از ســویی دیگر عدم ابتال به ویروس به 
بهداشــت فردی هم بســتگی زیادی دارد و خوشبختانه تا 
امروز جامعه ورزش چند مورد محدود به این بیماری مبتال 

شدند. 
سرپرست مسابقات سازمان لیگ در مورد اینکه رقابت ها 
با بازی استقالل و فوالد خوزســتان آغاز خواهد شد عنوان 
کرد: در حال حاضر قرار اســت وارد فاز تمرین شویم و بعد 
در مورد مسابقات صحبت خواهیم کرد یک تیم شهرستانی 
در حال حاضر در تهران تمرین می کند و از من پرســید که 
امکان برگزاری مسابقاتش در تهران هست یا نه؟ به هر حال 
آنچه مسلم اســت اینکه لیگ به طور کامال متمرکز برگزار 
نخواهد شد. در تهران با احتســاب ورزشگاه انقالب کرج 3 
ورزشــگاه دیگر داریم، آزادی، شــهرقدس و دستگردی در 
ورزشگاه تختی نیز در فصل جاری میزبانی انجام نشده است. 
پس برگزاری مسابقات به طور متمرکز مورد بحث ما نیست. 

*پــس از خبرهایی که در مــورد انتصاب ابراهیم فیــروزی به عنوان 
رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال منتشر شده بود، دیروز محمدرضا 
داورزنی طی حکمی او را رسما به این سمت منصوب کرد. نرگس افشین، 
منیژه صادقی، فرهاد شاهمیری و بهرام ســلیمانی دیگر اعضای کمیته 
داوران هستند که با نظر فیروزی به عنوان نایب رئیس، دبیر و عضو کمیته 

مشخص خواهند شد.
*مجید کهتری سرمربی تیم ملی پاراتیروکمان ، درباره ضرورت جذب مربی خارجی 
برای زهرا نعمتی بر اســاس مصوبه کمیته ملی پارالمپیک و در صورت صالحدید 
فدراســیون تیروکمان، گفت: آنچه که سبب شــده تا زهرا نعمتی در رویدادهای 
آســیایی، جهانی و پارالمپیک به نتایج قابل توجهی دست پیدا کند نتیجه تالش 
و پشــتکار این ورزشــکار بوده نه حاصل زحمات مربی خارجی، به هر صورت اگر 
کمیتــه ملی پارالمپیک این فرصت را برای او فراهم کرده که در صورت صالحدید 
فدراســیون از تجربیات یک مربی خارجی نیز بهره مند شــود، بستگی به تصمیم 
نعمتی دارد. اگر او در این زمینه احســاس نیاز کند من هم به عنوان سرمربی تیم 

ملی از نعمتی حمایت خواهم کرد.
*ایگور کوالکوویچ سرمربی صربستانی سابق تیم ملی والیبال کشورمان 
درباره شرایط قراردادی خود با فدراسیون والیبال ایران گفت: این قرارداد 
فسخ شده است، اما من هنوز منتظر فدراسیون ایران هستم که تعهدات 
مالی خود را به من محقق کند. من چهار قسط پرداخت نشده دارم و آن طور 
که قول دادند این بود که تا پایان ماه می )۱۵ روز دیگر( پرداخت شود، هر 
چند که آنها باید یک ماه زودتر این پول را پرداخت می کردند. مشکل این 
است که به دلیل تحریم های اعمال شده علیه ایران، آنها نمی توانند نقل و 
انتقاالت بین المللی انجام دهند و من همیشه همه پرداخت ها را به صورت 
نقدی دریافت کرده ام. امیدوارم ترتیب آن امکان پذیر باشــد تا مجبور 

نشوم که به طور اختصاصی به ایران پرواز کنم.
*فدراسیون جهانی بسکتبال، تاریخ جدید برگزاری مسابقات انتخابی المپیک توکیو 
برای شــناخت چهار سهمیه باقیمانده را سه شنبه ۸ تیر تا یکشنبه 13 تیر 1400 
اعالم کرد. پیش از این هفت تیم آرژانتین، استرالیا، اسپانیا، فرانسه، ایران، نیجریه 
و آمریکا از جام جهانی 201۹ در کنار ژاپن )میزبان( به المپیک صعود کرده بودند.

تشکیل تیم ب فوتسال یک سال به عقب افتاد
با تعویق جام جهانی فوتسال تشکیل تیم ب فوتسال نیز که در راستای تغییر 

نسل در فوتسال ایران بود به تعویق افتاد.
کمیته فنی و توســعه فوتسال از مدت ها قبل بحث تشکیل تیم ب فوتسال در 
راســتای بها دادن به بازیکنان جوان و گمنام لیگ و تغییر نســل در فوتسال ایران 
مطرح کرد که البته با واکنش هایی از ســوی ســرمربی تیم ملی بزرگساالن همراه 
بود و کار به درگیری رســانه ای ناظم الشریعه با حسین شمس عضو کمیته فنی و 
پیشنهاد دهنده طرح تشــکیل تیم ب هم کشید. در نهایت در جلسه ای با حضور 
طرفین مقرر شد تشــکیل این تیم به بعد از جام جهانی فوتسال موکول شود. آن 
زمان قرار بود بازی ها در شهریور ماه امسال برگزار شده و تیم ب پس از این بازی ها 
تشــکیل شود اما با تعویق یک ساله این بازی ها عمال تشکیل این تیم نیز به تاخیر 
خواهــد افتاد که در روند جوانگرایی تیم ملی نیز خلل ایجاد می کند. به عبارتی تا 
نیمه دوم سال 1400 خبری از تشکیل تیم ب نخواهد بود و باید دید در این شرایط 

کمیته فنی و توسعه فوتسال تصمیم تازه ای برای تیم ب خواهد گرفت یا نه؟
۲+۲ سهمیه ایران در فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا

براســاس رتبه بندی لیگ های معتبر آســیایی در نوامبــر 201۹ تغییر در 
ســهمیه های ایران برای فصل بعد لیگ قهرمانان آســیا به وجود نخواهد آمد. به 
گزارش استاد الدوحه، کنفدراسیون فوتبال آسیا در 2۹ نوامبر 201۹ بهترین های 
لیگ های این قاره را انتخاب کرد. در این رده بندی چین با 100 امتیاز در جایگاه 
نخســت قرار گرفت و لیگ ســتارگان قطر هم دوم شد. لیگ های ژاپن، عربستان 
و کره جنوبی هم در رده های ســوم تا پنجــم قرار گرفتند. لیگ برتر ایران هم در 
جایگاه ششم جای گرفت. در رده بندی 11 مارس 2020 تغییراتی در این لیگ ها 
به وجود آمد تا جاییکه ژاپن در جایگاه نخســت قرار گرفت و عربستان هم به رده 
دوم صعود کرد این درحالی اســت که چین و قطر به ترتیب سوم و چهارم شدند 
و ایران هم به رده پنجم رســید. سایت اســتاد الدوحه قطر اعالم کرد که سهمیه 
بندی فصل 2021 لیگ قهرمانان آسیا براساس رنکینگ 2۹ نوامبر 201۹ خواهد 
بود و به این ترتیب در ســهمیه ایران تغییری بــه وجود نخواهد آمد و باتوجه به 
قرار گرفتن در رده ششم همچنان دو سهمیه مستقیم و دو سهمیه غیر مستقیم 

را خواهد را داشت.
کلوپ بروژ رسما قهرمان لیگ بلژیک شد

باشگاه کلوپ بروژ رسما قهرمانی خود را در فصل 201۹-2020 لیگ بلژیک 
با وجود لغو این رقابت ها به خاطر ویروس کرونا اعالم کرد.

لیگ بلژیک نخســتین لیگ اروپایی بود که تنها بعد از چند هفته از شیوع 
ویروس کرونا لغو شــد و فدراســیون فوتبال این کشــور پایان آن را اعالم کرد.
کلــوپ بروژ با وجود لغــو لیگ بلژیک با توجه به قــرار گرفتن در صدر جدول 
رده بندی رسما به عنوان قهرمان انتخاب شد.این باشگاه بلژیکی خبر انتخاب به 
عنوان قهرمان فصل را رســما اعالم کرد.کلوپ بروژ با 15 امتیاز اختالف نسبت 
بــه نزدیک ترین تعقیب کننده خود در صدر جدول رده بندی قرار داشــت و این 
فاصله امتیازی کافی بود تا به عنوان قهرمان انتخاب شود.همه باشگاه های فوتبال 
بلژیک با این تصمیم فدراسیون فوتبال این کشور موافقت کردند و همین باعث 
شــد تا قهرمانی کلوپ بروژ هم رسما اعالم شود.این هفدهمین قهرمانی بروژ در 
لیگ بلژیک و سومین قهرمانی در 5 فصل اخیر است که این تیم را راهی مرحله 
گروهی فصل بعد لیگ قهرمانان اروپا خواهد کرد. خنت )تیم میالد محمدی( در 
رده دوم در مرحله ســوم مقدماتی لیگ قهرمانان حضور خواهد داشت و شارلروا 
)تیم کاوه رضایی، علی قلی زاده و یونس دلفی( در رده ســوم به مرحله گروهی 
لیــگ اروپا خواهد رفت. همچنین تیم قعر نشــین بورن نیز به دســته پایین تر 

سقوط می کند.

از تهیه و تدارک  بنیاد کرامت رضوی  مدیرعامل 
حدود ۷۰۰ هزار بسته کمک معیشتی برای نیازمندان 
سراسر کشور زیر نظر آستان قدس رضوی و توزیع تا 

پایان ماه مبارک رمضان خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین استادآقا گفت: 
بنا به دســتور متولی آســتان قدس رضوی برای حمایت از 
سیل  زدگان ســه استان  سیستان و بلوچســتان، کرمان و 
خوزســتان، تهیه و توزیع ۸2 هزار بسته معیشتی در دستور 

کار بنیاد کرامت رضوی قرار گرفت.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی همچنین افزود: 32 هزار 
بسته معیشتی برای استان کرمان و برای دو استان سیستان 
و بلوچستان و خوزستان هر کدام 25 هزار بسته حمایتی در 

نظر گرفته شده است.
اســتاد آقــا تصریح کــرد: مراحل تهیه و بســته بندی 
بســته های کمک معیشــتی در تهــران انجام شــده و این 
محموله ها در حال انتقال به مصالی ســه شهرستان کرمان، 
اهواز و زاهدان هســتند تا طی مراسم افتتاحیه ای با حضور 
نمایندگان ولی فقیه در این اســتان ها در هفته آتی عملیات 
توزیع آغاز شــود. وی با  اشاره به طرحی با مشارکت خیرین 
سراسر کشور، گفت: در طرح حمایتی دیگری، آستان قدس 
در 2۷ اســتان کشور )به جز اســتان های خراسان رضوی، 
سیستان و بلوچســتان، کرمان و خوزستان( در حال توزیع 

200 هزار بسته معیشتی است.
این مقام مســئول در آســتان قدس رضوی ابراز کرد: 

همزمان خادمیاران رضوی سراسر کشور نیز 150 هزار بسته 
معیشتی را تدارک دیده و در حال توزیع آنها هستند.

وی با  اشــاره به طرح های حمایتی در حال اجرا در شهر 
مشــهد، ادامه داد: 150 هزار بسته غذایی در شهر مشهد در 
حال توزیع اســت. در ضمن 100 هزار بسته افطاری سبک 
ویژه محرومان با حمایت آستان قدس رضوی و با مشارکت 
دانشــجویان برای بســته بندی و آماده سازی در حال تهیه 

است که در استان خراسان توزیع می شود.
اســتاد آقا با تأکید بر اینکه توزیع بســته های غذایی بر 
اساس شبکه اطالعاتی چهار نهاد بهزیستی، کمیته امداد امام 
خمینی)ره(، هالل احمر و گروه های جهادی انجام می شود، 
اضافه کرد: همچنین روزانــه 10 هزار قرص نان ویژه افطار 

نیازمندان پخت و توزیع شــده و بــه صورت روزانه 20 هزار 
پرس غذای گرم طبخ و در اختیار اقشــار بی بضاعت حاشیه 

شهر مشهد قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه بســته های معیشــتی آســتان قدس 
رضوی بــا اعتباری بالغ بر 100 میلیارد تومان تهیه شــده 
اســت، ابراز کرد: از این مبلغ ۶5 میلیارد تومان را آســتان 
قدس و 35 میلیارد توســط خادمیاران و کانون های خدمت 
تأمین شده است. مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی گفت: عالوه 
بر این آستان قدس رضوی به تشکل های مردمی برای تهیه 

بسته های غذایی و توزیع غذای گرم کمک کرده است.

بانوی کردستانی هزینه سفر حج خود را 
به آزادی زندانیان مالی بخشید

مدیرکل زندان های کردستان گفت:  یک زن میانسال ساکن یکی 
از روستاهای توابع شهرستان سنندج، با مراجعه به ستاد دیه استان، 
مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال پولی که برای سفر حج تمتع خود آماده کرده 
بود به ستاد مردمی دیه برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد 

اهدا کرد. 
بهــادر فتحی، در گفت و گو با ایرنا افزود:  امیدواریم با تداوم این کمک ها تا 
پایان ماه مبارک رمضان بتوانیم زمنیه آزادی تعدادی از زندانیان نیازمند جرایم 

غیرعمد را فراهم کنیم.
فــرد خیری هم که هزینــه حج خود را اهدا کرده بود و خواســت نامش 
فاش نشــود گفت: پس از اینکه از طریق صداوسیمای استان متوجه شدم که 
تعدادی از هم نوعانم دچار مشــکالت اقتصادی شده و ناخواسته و بدون اینکه 
جرمی را مرتکب شده باشــند روانه زندان شده اند، تصمیم گرفتم پولی که از 
قبل برای ســفر حج تمتع خود اختصاص داده بودم را به ستاد دیه بدهم تا به 
ایــن ترتیب بتوانم در این ماه پر خیر و برکــت در آزادی این افراد آبرومند از 

زندان سهیم باشم.

توقف تولید پراید 
عامل افزایش قیمت  خودرو است

عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
توقف تولید پراید عامل بی ثباتی و افزایش قیمت  خودرو در بازار شده 

است. 
رمضانعلی سبحانی فر، در گفتگو با ایرنا افزود: توقف تولید دو مدل خودرو 
پراید بدون جایگزینی محصوالت در خطوط تولید، قیمت های سرســام آور را 

به همراه داشته است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم و محدودیت واردات خودرو و نبود 
خودروهای جایگزین، ســازمان استاندارد توقف تولید خودرو پراید را به زمان 

دیگر موکول کند.
نماینده مردم ســبزوار در مجلس شــورای اســالمی گفت: توقف تولید 
خودرو پراید تامین خودرو در بازار را دچار مشکل کرده و برخی سودجویان در 

پی خریداری و نگهداری این خودرو شده اند.
وی افزود: همچنین در شــرایط کنونی سایر خودروها نمی توانند نیازهای 
جامعه بویژه اقشــار کم درآمد را تامین کنند که ایــن عوامل افزایش قیمت 

خودرو را رقم زده است.
ســبحانی فر ادامه داد: راهکار اجرایی در شرایط کنونی ممنوعیت توقف 
خودرو پراید از ســوی ســازمان اســتاندارد و تداوم تولید آن با رعایت  سایر 

استانداردهای الزم است.
وی گفت: با محدودیت تردد و کاهش ســرعت خودرو پراید در جاده ها و 
در پــی آن اعمال قوانین راهنمایــی و رانندگی، می توان آمار حوادث و تلفات 

جاده ای را تا حدودی کاهش داد.  
ایــن نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت خودرو بر مبنای عرضه و تقاضا 
تعیین می شود افزود: توقف تولید خودرو پراید زمانی جلو نوسانات بازار خودرو 
و سوء استفاده سوداگران را می گیرد که با تولید خودرو ارزان اقشار  کم درآمد 

توان خرید داشته باشند.
وی ادامــه داد: همچنین باید با اعمال محدودیــت برای ثبت نام خودرو 
تمهیداتی فراهم شود که ثبت نام کنندگان خودرو را برای استفاده و رفع نیاز و 

نه به عنوان کاالی سرمایه ای خریداری کنند.

عضو کمیســیون عمران مجلس بــا انتقاد از 
صادرات ۱۰ میلیون تنی فوالد در شرایطی که قیمت 
این محصول در بازار داخلی افزایش یافته است گفت: 
سیاست های دولت هرج و مرج بازار فوالد را تشدید 

کرد. 
حســن خسته بند در گفت وگو با تســنیم در رشت، از 
صادرات 10 میلیون تنی فوالد خبر داد و با تأکید بر اینکه 
دولت به جای تنظیم بازار جهت کاهش فشار به مردم حتی 
چندین هزار میلیارد تومان یارانه هم به این بخش می دهد 
اظهار داشــت: سؤال من این است که چرا باید قیمت فوالد 
چندین برابر افزایش یابد و دولت هم نتواند کاری انجام دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد شدید از دیدگاه 
حاکم بر مدیریت اقتصادی کشور و اعمال تبعیض آشکار در 
نحوه پرداخت یارانه های کالن به دو صنعت خودروسازی و 

فوالد ابراز داشت: بخش فوالد و خودروسازان سال ها است 
که از عواید این حمایت های کالن بهره می برند در حالی که 

کسی هم جرئت قطع یارانه آن ها را ندارد.
نماینده مردم بندرانزلــی در مجلس عنوان کرد: بارها 
گفته ام و باز هم می گویم دود افزایش بی حســاب و کتاب 
قیمت فوالد فقط و فقط به چشــم قشرهای ضعیف جامعه 
مــی رود در حالی کــه دالالن فــوالد روز بــه روز در حال 

ثروتمندتر شدن هستند.
خســته بند با بیان اینکه در شــرایط فعلی که با موج 
شــدید افزایش قیمــت فوالد در کشــور و معضل کمبود 
مســکن مواجه ایم باید صادرات فوالد کاهش یابد تصریح 
کرد: بسیاری از مردم و اقشــار فاقد خانه هم اینک منتظر 
تحویل طرح های مسکن ســازی هستند اما افزایش قیمت 
فــوالد و مصالح ســاختمانی مانع از اتمــام این طرح های 

نیمه تمام شده است.
وی جلوگیری از افزایش بی ضابطه و تثبیت نابسامانی 
در بازار عرضه فوالد و مصالح ســاختمانی را خواستار شد و 
با بیان اینکه دســتگاه های نظارتی باید به این قضیه ورود 
کنند افزود: وقتی قیمت مرکبات و خشــکبار در کشــور 
گران می شود سریعاً دستور لغو صادرات صادر می کنند در 

حالی که در صنعت فوالد چنین خبرهایی نیست.
نماینده مــردم بندرانزلی در مجلــس اتخاذ این گونه 
تصمیمــات دوگانــه و تبعیض آمیز را علــت اصلی به هم 
خوردن تعادل در بازار فوالد و مصالح ساختمانی دانست و 
گفت: دستور قطع یا کاهش صادرات زمانی صادر می شود 
که از وارد آمدن آســیب به مــردم جلوگیری به عمل آید 
اما مشــخص نیســت چرا همین اتفاق در حوزه فوالد رخ 

نمی دهد.

جلوگیری از ورود ۱۰۰ تن کاالی غیراستاندارد 
به بنادر استان بوشهر

مدیرکل استاندارد استان بوشــهر گفت: بازرسان این اداره 
کل از ورود ۱9 محموله کاالی غیراســتاندارد به وزن ۱۰۰ تن و با 
ارزش ۱8 میلیارد ریال به بنادر و گمرک های این استان جلوگیری 

کردند. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از بوشــهر، محمد رحیــم بهره مند صبح 
دیــروز در جمع خبرنگاران در بوشــهر جلوگیری از تولیــد، واردات و عرضه 
کاالی غیراســتاندارد را  مورد تاکید قرار داد و افــزود: مقابله با ورود کاالهای 
غیراستاندارد، از جمله مهم ترین اولویت های کاری  اداره کل استاندارد محسوب 
می شود و در این راستا، طی سال گذشته، از صدور سه محموله صادراتی نیز با 

توجه به مغایر بودن با استانداردهای مربوطه ممانعت به عمل آمد.
وی، از اجــرای طرح نظارت بر کاالهای مصرفی در بازار اســتان بوشــهر 
خبرداد و تصریح کرد: در این راســتا گروه های مختلــف نظارتی در بازارهای 
اســتان بوشــهر بر کاالهای مصرفی مردم نظارت می کنند که این مهم در ماه 

مبارک رمضان افزایش یافته است.
مدیرکل اســتاندارد استان بوشــهر با بیان اینکه در بازرسی های به عمل 
آمده کاالی غیراستاندارد شناسایی و جمع آوری شده است گفت: کاالهای  غیر 
استاندارد جمع آوری شده با هماهنگی کارشناسان اداره کل تعزیرات حکومتی 

معدوم می شود.

معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی از افزایش ۵۰ درصدی حقوق پرستاران و ۳۵ 

درصدی حقوق پرستاران شرکتی از امسال خبر داد.
»مریــم حضرتی« در جریان ســفر یــک روزه خود به 
اســتان یزد با بیان این که در دوران کرونا چهار هزار و 500 
پرســتار در بیمارستان های کشور مشغول خدمت رسانی به 
جامعه هدف بودند، اظهار کرد: طبق هماهنگی انجام شــده 
مجوز اســتخدام سه هزار پرســتار و دو هزار و 2۸4 پرستار 
قراردادی نیز گرفته شــده که منتظر تامین اعتبار از سوی 
سازمان برنامه و بودجه هستیم. وی با اشاره به افزایش حقوق 
کارکنان نظام ســالمت، افزود: حقوق پرستاران 50 درصد و 

پرستاران شرکتی نیز 30 تا 35 درصد افزایش یافته است.
معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت با بیــان این که 
تعرفه گذاری خدمات پرســتاری قانونی 14 ساله بوده و این 
مهم نیز به تصویب رســیده ولی اجرایی نشده است، گفت: 
بــا ورود رئیس  قــوه قضائیه به این موضــوع و تعیین مدت 
چهار ماهه برای بازرســی و بررســی موضوع، منتظر تعیین 
تکلیف این قانون هســتیم. حضرتی تصریح کرد: اواخر سال 
۹۶ کارگروه تخصصی اصالح نظام پرداخت به منظور بررسی 
مسائل و مشکالت نظام پرداخت پرستاران با طرح قاصدک 
در معاونت پرســتاری تشکیل شــد. این مسئول در ادامه با 
بیان این  که مهم ترین تصمیم کارگروه تخصصی اصالح نظام 
پرداخت، اصالح شــیوه پرداخت کارانه و اضافه کار کارکنان 
غیر پزشک بود ، بیان کرد: این مهم برای اجرا به دانشگاه ها 
و دانشکده های علوم پزشــکی ابالغ و براساس آن از ابتدای 
اسفندماه ۹۸ پرداخت اضافه کار و کارانه جداگانه محاسبه و 
پرداخت می شود. معاون پرستاری وزارت بهداشت در پایان 
خاطرنشان کرد: برای پرســتاران فوق العاده ای ویژه در نظر 
گرفته شده که پس از تصویب در ستاد ملی مقابله با کرونا به 

دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه گفت: براساس تصویب هیئت دولت، برق مصرفی 
مناطق زلزله زده اســتان کرمانشاه در فاصله ســال های ۱۳96 تا ۱۳98 به صورت رایگان، محاسبه 

می شود.
به گزارش صداوســیما کرمانشــاه، امیدعلی مرآتی گفت: براساس تصویب هیئت دولت، برق مصرفی مناطق زلزله زده 
استان کرمانشاه در فاصله سال های 13۹۶ تا 13۹۸ به صورت رایگان، محاسبه و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شرکت 

توزیع نیروی برق کرمانشاه تلقی می شود.
وی اضافه کرد: برق هیچ کدام از هموطنانی که در مناطق زلزله زده ســرپل ذهاب و ثالث باباجانی، در کانکس زندگی 

می کنند، قطع نشده است.
وی با  اشاره به اینکه هم اکنون بیش از یک هزار کانکس وجود دارد که برق آنها به صورت رایگان تامین می شود افزود: 
هرگونه تصمیم گیری درباره وضعیت هموطنان ســاکن در کانکس های سرپل ذهاب و مناطق اطراف آن، از طریق شورای 

تامین انجام می شود و شرکت توزیع برق نیز تابع تصمیمات این شورا خواهد بود.
وی افزود : برای مشــترکانی که  پس از تعمیر یا نوسازی واحد مسکونی، در منازل خود ساکن شده اند، کنتور جدید 

به صورت رایگان نصب شده است.

ادامه تعطیلی ادارات و بانک های 
۱۶شهرستان خوزستان 

استاندار خوزستان گفت: ادارات، بانک ها و اصناف غیرضروری 
۱6 شهرستان خوزستان تا دوشــنبه هفته آینده همچنان تعطیل 

شدند. 
غالمرضا شریعتی در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: برای جلوگیری از 
ناپایدار شــدن وضعیت انتشار ویروس کرونا در استان  شورای تامین استان 
تصمیم گرفت تا  ادارات، بانک ها و اصناف غیرضروری این 1۶ شهرســتان 

تعطیل شوند.
وی بیــان کرد:1۶ شهرســتانی که این دســتورالعمل در آنها عملیاتی 
می شــود شــامل اهواز، کارون، باوی ، رامهرمز ، مسجد ســلیمان، هفتکل، 
حمیدیه، دشت آزادگان، ماهشهر، هندیجان، دزفول، شوش، شوشتر،گتوند، 

آبادان و خرمشهر می باشند. 
وی گفت: با تمهیداتی که اندیشــیده می شود امید است شرایط ابتالی 
افراد به بیماری کرونا در این شهرها کنترل شود و  وضعیت به حالت عادی 

بازگردد.
استاندار خوزستان گفت در سایر شهرستان های خوزستان شرایط مثل 

گذشته عادی است و ادارات و اصناف  در آن دایر می باشند. 
استاندار گفت:  بانک ها در 1۶ شهرستان تعطیل هستند اما با تشخیص 
شــورای هماهنگی بانک های استان شــعب منتخبی که از سوی این شورا 

معرفی می شود به صورت کشیک دایر خواهد بود. 
ویروس کرونا طی  یک هفته در اســتان خوزستان افراد زیادی را مبتال 
کرده به گونه ای که مســئوالن وزارت بهداشت اعالم کردند در 4 روز گذشته 
یک چهارم مبتالیان به ویروس کرونا در کشــور مربوط به استان خوزستان 

است.

خرم آباد- خبرنگار کیهان: 
 فرماندار رومشکان از برگزاری مراسم عروسی 

در کوه ها در این ایام کرونایی خبر داد. 
نعمــت اهلل دســتیاری، اظهار کرد: با توجــه به روند 
افزایشی کرونا در رومشــکان شورای تامین مصوب کرده 
که هرگونه مراســم عزا و عروسی برگزار نشود و با کسانی 

که در این خصوص همکاری نکنند، برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: متاسفانه موضوعی که االن در رومشکان 
باب شــده این است که بیشتر عروسی ها را در کوه ها و با 

حضور افراد زیادی برگزار می شود.
وی با بیــان اینکه تا اطالع ثانوی اجازه بازگشــایی 
مدارس را نخواهیم داد، تصریــح کرد: دلیل این تصمیم 
روند افزایشی کرونا در رومشکان بوده و متاسفانه برخی از 

مردم به هیچ وجه رعایت نمی کنند.
فرماندار رومشــکان با بیان اینکه شــبکه بهداشت و 
درمان شهرســتان ملــزم به بیماریابــی و نمونه گیری از 
فعاالن مشــاغل پرخطر شده اســت، افزود: البته یکی از 
دالیل روند افزایشــی کرونا در رومشکان این است که ما 

بیماریابی می کنیم.
وی تاکید کرد: برای مقابله بــا کرونا اقدامات خوبی 
در رومشــکان اجرا می شود اما تا مردم رعایت نکنند این 

اقدامات موثر نخواهد بود.
دســتیاری با بیان اینکه نظارت ها بر اماکن و مغازه ها 
تشــدید خواهد شد، افزود: رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
و پروتکل های بهداشتی نیز باید در همه صنوف و ادارات 
انجام شود و از حضور ارباب رجوع بدون دستکش و ماسک 

در ادارات جلوگیری می شود.

مخالفت نماینده مردم زاهدان در مجلس 
با بازگشایی مدارس سیستان و بلوچستان

نماینده مردم زاهدان در مجلس در پی افزایش آمار مبتالیان به 
ویروس کرونا در سیستان و بلوچستان ضمن اظهار نگرانی، مخالفت 

صریح خود را با بازگشایی مدارس استان اعالم کرد. 
حســینعلی شهریاری ، در این رابطه به خبرنگار تسنیم اظهار داشت: طی 
تماس های تلفنی جداگانه با وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، معاون 
پارلمانی وزیر آموزش و پرورش و اســتاندار سیســتان و بلوچستان، صراحتاً 

مخالفت خود را با بازگشایی مدارس در ادامه سال تحصیلی اعالم کردم.
وی افــزود: در این تماس ها با بیان اینکه بازگشــایی مــدارس از تاریخ 
2۷ اردیبهشــت ماه حتی برای رفع اشــکال، به آمار مبتالیان به بیماری کرونا 
می افزاید، تاکید داشــتم بازگشایی مدارس در این شرایط که با افزایش شیوع 
ویروس کرونا در استان مواجه هستیم، عالوه بر دانش آموزان سالمت معلمان 

را نیز به خطر می اندازد.
وی ادامــه داد: همچنین در گفت وگو با معــاون پارلمانی وزیر آموزش و 
پرورش، نســبت بــه عدم پیش بینی تمهیــدات الزم و کافــی در قبال جان 
دانش آموزان، معلمان و کادر آموزشــی در استان سیستان و بلوچستان تذکر 

دادم.

رئیس  کل دادگســتری هرمــزگان گفت: علیه 
شهردار یکی از مناطق بندرعباس به اتهام اخذ رشوه 

و تخلفات انتخاباتی اعالم جرم شده است. 
به گزارش دادگستری هرمزگان علی صالحی افزود: برای 

این متهم قرار تامین کیفری صادر شده است.
وی اظهار داشت: تحقیقات تکمیلی در مورد پرونده در 

حال انجام است.
شهردار یکی از مناطق بندرعباس هم زمان با فعالیت های 

تبلیغاتی انتخابات مجلس شورای اسالمی دستگیر شد.
بهمن ماه ســال گذشته بازرس کل استان هرمزگان در 
نامه ای به عباس امینی زاده شــهردار بندرعباس، نسبت به 
فعالیت های تبلیغاتی مدیران و  این نهاد عمومی به نفع یک 

کاندیدای خاص هشدار داد.
امینی زاده با حضور در صحن علنی شورای شهر در پاسخ 
به این نامه مدعی شد: این مسئله به شهرداری محدود نبوده 

و مشابه این نامه برای سایر ادارات نیز نوشته شده است.
وی اظهار داشــت: »وقتی ناظران درجه یک شهرداری 
وابسته به فعالیت های سیاسی هســتند، قطعا یک کارمند 
شــهرداری نیز این حق را برای خود متصور بوده و این یک 

امر طبیعی است.«
حاشیه ها و مســائل مرتبط با انتخابات مجلس شورای 
اسالمی در بندرعباس موجب شــد، صحت انتخابات حوزه 
مرکزی هرمزگان با تاخیر و به عنوان آخرین شهر ایران، در 

اردیبهشت امسال از سوی شورای نگهبان تایید شود.

دستگیري ۲ گروگانگیر در شیراز
شیراز - خبرنگار کیهان: 

فرمانده انتظامی شیراز از رهایي گروگان ۳۳ ساله و دستگیري دو 
گروگانگیر در این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ »فرج شــجاعي« گفت: در پي مراجعه فردي به کالنتري »31 
جنت« و اخذ نیابت قضائي مبني بر اینکه برادرش توســط افراد ناشــناس از 
استان بوشهر ربوده شــده و به شهرستان شیراز منتقل شده است موضوع در 

دستور کار ماموران قرار گرفت.
وي افزود: ماموران با اقدامات فني و تخصصي مطلع شــدند که فرد ربوده 

شده در بلوار »صلح« در یک منزل مسکوني نگهداري مي شود.
وی با بیان اینکه ماموران ضمن هماهنگي قضائي ســریعا به محل مورد 
نظر اعزام شدند، گفت: در یک عملیات ضربتي ماموران انتظامي کالنتري »31 

جنت« دو گروگانگیر را دستگیر و فرد ربوده شده را رها کردند.
وی اضافــه کرد: متهمــان در بازجویي اولیه علت و انگیــزه آدم ربایي را 

اختالف حساب عنوان کردند.

مدیر عامل بنیاد برکت رضوی اعالم کرد 

تهیه 700 هزار بسته معیشتی برای نیازمندان کشور

عضو کمیسیون عمران مجلس : 
سیاست دولت، هرج و مرج بازار فوالد را تشدید می کند 

برق زلزله زدگان کرمانشاه از سال 9۶ تا 9۸ 
رایگان محاسبه می شود

برگزاری مراسم عروسی
 در کوه ها

حقوق پرستاران از امسال 
۵۰ درصد افزایش یافت

افسر نگهبان ســازمان آتش نشانی مشهد گفت: اعالم جرم علیه شهردار یکی از مناطق بندرعباس 
تکنســین تعمیرات یک کارخانه در شهرک صنعتی 
توس در ال به الی دســتگاه میکسر خط تولید گرفتار 

شد و جان باخت. 
سر آتشــیار  علی اخالقی ، در گفت و گو با  ایرنا افزود: در 
پی تماس با سامانه 125 مبنی بر وقوع حادثه برای تکنسین 
تعمیرات در داخل یک کارخانه، گروه نجات ایستگاه شماره 
3۶ به محل حادثه در شهرک صنعتی توس مشهد اعزام شد.
وی ادامه داد: تکنســین تعمیرات این کارخانه، به دلیل 
نامعلومی در دســتگاه میکسر خط تولید این مجموعه دچار 
حادثه شــده و در دم جان باخته بود. افسر نگهبان سازمان 
آتش نشانی مشهد گفت: نجاتگران آتش نشانی جسم بی جان 
این جوان 33 ســاله را از ال به الی این میکسر صنعتی رها و 

پیکر وی را تحویل نیروی انتظامی حاضر در صحنه دادند.

مرگ دلخراش تکنسین تعمیرات
 در میکسر 


