
ورزشی- اخبار کشور
صفحه 9
 شنبه 22 شهریور ۱۳99 
2۳ محرم ۱۴۴2 - شماره 22۵60

فصل جدید رقابت های لیگ برتر وزنه برداری پس از ماهها بالتکلیفی این رشته به دلیل شیوع کرونا 
بزودی آغاز خواهد شد.

فدراســیون وزنه برداری به تازگی با ارســال نامه ای به باشــگاه های لیگ برتری اعالم کرد نشست هماهنگی 
این پیکارها روز هفتم مهرماه برگزار خواهد شد.نشســتی که شــاید می توانست خیلی زودتر از این تاریخ برگزار و 
چراغ رقابت های لیگ وزنه برداری روشــن شود، چراکه مجوز برگزاری رقابت های لیگ وزنه برداری برخالف دیگر 
رشته های پربرخورد همچون کشتی از اوایل تیرماه صادر شده بود و فدراسیون می توانست مدتها قبل برای برپایی 

لیگ اقدام کند.
به هر حال دلیل هر چه بود، متولیان تیمهای وزنه برداری هم اکنون در آستانه برگزاری نشست هماهنگی لیگ 
و متعاقب آن آغاز این پیکارها قرار دارند. مســابقاتی که بزودی عامل ایجاد هیجان و پویایی وزنه برداری پس از 

حدود هفت ماه بالتکلیفی و تعطیلی کرونایی خواهد شد.
 بــا این وجود می تــوان امیدوار بود، تدوین برنامه های لیگ برتر به شــکل گیــری تمرینات منظم و گروهی 
وزنه برداران نیز منتهی شــود تا ورزشــکاران ایــن عرصه بتوانند پس از مدتها تمرینات انفــرادی، حاال با رعایت 

پروتکل های بهداشتی به تمرینات منسجم گروهی و حضور در مسابقات مشغول شوند.

لیگ وزنه برداری به زودی آغاز می شود
رئیس فدراســیون بســکتبال می گوید: ۳۱ تیم برای حضور در لیگ برتر بانوان و آقایان اعالم آمادگی 

کرده اند.
رامین طباطبایی در صحبت های خود اظهار داشت: لیگ برتر بسکتبال ۱۵ آبان ماه شروع می شود و فعاًل ۱۶ تیم اعالم 
آمادگی کرده اند. ما برنامه داریم که تیم ها به تعهدات خود و پروتکل هایی که ما مشخص کرده ایم عمل کنند. شرکت در 
جلسات مستمر فدراسیون، تسویه حساب با بازیکنان و مربیان در سنوات گذشته و همچنین تسویه حساب با فدراسیون 
ازجمله این موارد هستند. طباطبایی افزود: طبق برنامه ریزی ها، اواخر شهریور تعداد قطعی تیم ها برای حضور در لیگ برتر 
آقایان مشخص می شود.برای لیگ برتر بانوان نیز فعاًل ۱۵ تیم اعالم آمادگی کرده اند که قرار است لیگ این بخش نیز از 

اوایل آبان شروع می شود.
وی اضافه کرد: البته تعداد این تیم ها هنوز مشــخص نیســت و بستگی به شرایطی دارد که گفتم و امکان دارد تا ۱۲ 
تیم هم کاهش پیدا  کند. به هر حال تیم ها برای حضور در لیگ باید شــرایط خاصی داشــته باشند و نمی توانیم از برخی 

مسائل به سادگی عبور کنیم.
رئیس فدراسیون بسکتبال در شرایطی از آغاز رقابت های لیگ برتر در تاریخ ۱۵ آبان با حضور ۱۶ تیم خبر داد که لیگ 
برتر والیبال از چهارشنبه هفته گذشته بدون حضور تماشاگران آغاز شده است. البته تاخیر در برگزاری لیگ بسکتبال تا 

حدودی منطقی است زیرا سطح درگیری بازیکنان در بسکتبال بسیار باالتر از والیبال است.

شروع لیگ برتر بسکتبال از 15 آبان ماه 

نکته  ورزشی

خواندنی از ورزش

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مدعی شد:

فوتبال ایران در اختیار چند دالل است
چه کسانی راه را برای سودجویان هموار می کنند؟!

حدیث دشت عشق

* توماس باخ پس از پایان نشســت هیئت اجرایی IOC و در حاشیه 
نشســت آنالین خبری، در پاسخ به پرســش خبرنگاری که درباره 
موضوع نوید افکاری از وی ســؤال کرد، بــا بیان این ادعا که کمیته 
ملی المپیک ایران و فدراسیون کشتی این کشور تالش خود را جهت 
تسهیل راه و حل این مشکل انجام می دهند«، گفت: نوید افکاری یک 
ورزشــکار است؛ بنابراین به او نزدیک هستیم، اما اول از همه باید به 
اصول خود پایبند باشــیم. این اصل، احترام به حاکمیت و سیستم 
قضایی کشورهای مستقل اســت. امیدوارم درک کنید که به دلیل 
شرایط خاص و تالش مستمر در این زمینه نمی توانم جزئیات بیشتری 
ارائه دهم. تاکید رئیس کمیته بین المللی المپیک بر احترام به سیستم 
قضایی کشــورها در شرایطی است که رسانه های بیگانه و ضدانقالب 
طی چند روز اخیر در حرکتی هماهنگ مدعی شکنجه نوید افکاری و 
اخذ اقرار از او تحت شکنجه شده  بودند و از دستگاه های بین المللی 

ورزش خواسته بودند به این ماجرا ورود کند.
*تیم فوتبال استقالل صبح پنجشنبه تهران را به مقصد دوحه برای شرکت در 
رقابت های لیگ قهرمانان آســیا ترک کرد. در این بین، ۱۷ تن از عوامل کادر 
فنی همچون نصراهلل عبداللهی، کادر تدارکات، کادر رسانه و بازیکنانی همچون 
میالد زکی پور،  حسین پورحمیدی، فرشید اسماعیلی، عارف غالمی نتوانستند 

عازم دوحه شوند.
*ژاپن کشــور میزبان المپیک و پارالمپیــک در نظر دارد که میزان 
تماشــاگران رویدادهای ورزشی در این کشور را تا سقف ۲۰ هزار نفر 
افزایش دهد. طبق گزارش کیودو، باالترین سقف ورود تماشاگران در 

کشور ژاپن می تواند به ۲۰ هزار نفر نیز برسد. 
*کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزاری مسابقات قهرمانی فوتسال در قاره کهن 
را به سال میالدی آینده موکول کرد و از تغییر شیوه برگزاری فینال مسابقات 

لیگ قهرمانان خبر داد.

نهادهای نظارتی سراغی از 
بازار آشفته نقل و انتقاالت بگیرند!

سرویس ورزشی-
بار دیگــر اتفاقات فصل نقل و انتقاالت فوتبــال ایران و مبالغ عجیب 
درخواســتی بازیکنان و مربیان از باشگاهها، ســبب شد تا صدای اعتراض 
جامعه بلند شــود. این داســتان را در ســال های قبل نیز شاهد بودیم، اما 
امسال با توجه به ارقامی که اعالم شده است، حجم اعتراضات نیز بیشتر از 

گذشته به نظر می رسد.
اعتــراض جامعه به این اتفاقات از این جهت اســت که؛ چرا باید برای 
فوتبال از بیت المال و از جیب ملت خرج شود و آیا اساسا این روند با اصول 

فوتبال حرفه ای همخوانی دارد؟
نگاهی به فهرســت تیم های حاضر در سطح اول فوتبال ایران، گویای 
این مسئله است که اغلب آن تیم ها، از منابع دولتی ارتزاق می کنند و طبعا 
ریخــت و پاش های فصل نقل و انتقاالت و مبالغ هنگفتی که به پای برخی 
بازیکنــان و مربیان می ریزند، از همان منابع دولتی خواهد بود، لذا این نوع 
هزینه تراشــی برای فوتبال، بدون بازگشــت و تنها در جهت منافع عده ای 

خاص است.
طی روزهای گذشــته، برخی افراد در مواجهه بــا اعتراضات به مبالغ 
درخواســتی فوتبالیست ها، از فوتبال اروپا مثال آورده و اعالم کردند مبالغ 
پرداختی به بازیکنان ایرانی، در مقایسه با ارقامی که در فوتبال اروپا و حتی 
همین کشــورهای حوزه خلیج فارس به فوتبالیست ها تعلق می گیرد ناچیز 

است و...
این ادعا و این نظر کامال درست است اما باید صورت مسئله را در نظر 
گرفت و آن صورت مســئله، همان منابع مالی باشــگاههای ایرانی و محل 
درآمدزایی باشــگاههای اروپایی است که در واقع شاه کلید ماجرا همینجا 

خواهد بود.
فوتبال اروپا اگر در نقل و انتقاالت باشــگاههای خود شــاهد رد و بدل 
شدن مبالغ هنگفتی است، آن مبالغ از فوتبال به فوتبال می رسد؛ به تعبیر 
ساده تر، دخل فوتبال آن برای خرج شان هزینه می شود. در آن فضا رقابت 
بر ســر جذب بازیکنان بزرگ و سوپر ستاره ها، به این دلیل جذاب است و 
اعتراضی در پی ندارد که؛ همگان می دانند آن باشگاهها با استفاده از منابع 
مشخص خود و درآمد یکساله شان از راه های مختلف مثل تبلیغات، تولید 
و فروش بازیکن، حق پخش تلویزیونی، بلیت فروشــی و... دست به خرید 

می زنند.
بر می گردیم به فوتبال خودمان که دخل و خرج آن کمترین همخوانی 
با هم ندارد. شــرایطی که باشــگاههای لیگ برتری همین امروز به دلیل 
شکایت مربیان و بازیکنان خارجی با آن رو به رو هستند و شمشیر داموکلسی 
که فیفا باالی ســر این باشــگاهها قرار داده است، به تنهایی گویای منظور 
ماســت. این باشگاهها به علت فقدان ســاختار درست و اصولی و خالصه 
شدن اهداف مدیران شان در بردها و قهرمانی های مقطعی، کوهی از بدهی 
 را پشت سر خود می بینند و امروز که شاهد ریخت و پاش های آنان در فصل 
نقل و انتقاالت هستیم، این قراردادهای میلیاردی تله های جدیدی هستند 

که سر راه مدیران بعدی این باشگاه کار گذاشته می شوند و...!
اما در این فضا و حالی که همه راه های درســت و حرفه ای درآمدزایی 
مثل اســتفاده از حق پخش تلویزیونی و حق میزبانی مسابقات و... بر روی 
باشــگاهها بسته شده و اراده ای هم برای بازگشایی آنها دیده نمی شود، چه 
باید کرد؟ آیا با این توجیه که باشگاهها امکان درآمدزایی ندارند، باید به آنها 
اجازه بهره بــرداری غیر منطقی از منابع دولتی- بخوانید بیت المال- را داد 

تا از کنار این خوان گسترده، عده ای دالل و سوءاستفاده گر پروار شوند؟ 
در این داستان و این نقد، بار دیگر باید به حلقه مفقوده ای به نام نظارت 
اشــاره کنیم که در بحث نقل و انتقاالت فوتبال ایران نیز همچون بسیاری 
دیگر از بخش های ورزش مان جای آن خالی اســت. روشــن است که اگر 
مجامع باشگاههای کشور از حالت سمبلیک و مجسمه ای خارج می شدند و 
به وظیفه اصلی خود که همان رصد حرکات و اقدامات مدیران باشگاهها بود 
عمل می کردند، دیگر شاهد جوالن دالل ها و زیاده خواهی برخی بازیکنان 
فوتبال نمی شدیم. البته قبل از رسیدن به این مرتبه و تحقق این خواسته، 
باید باشگاههای خود را به سمت خصوصی شدن حرکت دهیم تا خیلی زود 
دست آنها و مدیران شان از منابع دولتی کوتاه شود و به اصطالح عامیانه یاد 

بگیرند روی پای خود بایستند و به معنای واقعی حرفه ای شوند.
امیدواریم در راستای اقدامات جسته و گریخته ای که اخیرا در راستای 
مبارزه با فســاد در ورزش از سوی برخی نهادهای نظارتی و قضایی صورت 
گرفته است، سراغی هم از بازار آشفته نقل و انتقاالت فوتبال گرفته شود و 

شاهد جوالن بیشتر واسطه ها و دالل های فرصت طلب نباشیم.

سرویس ورزشی-
انتقاد از شرایط  با  مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
حاکم بر نقل و انتقال بازیکنان فوتبال عنوان داشت: 

فوتبال ایران در دست چند دالل است.
در شرایطی که بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش 
سرســام آور بازیکنان و مربیان فوتبــال انتقاداتی را متوجه 
مدیران فوتبال و وزارت ورزش کردند، روز گذشته مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس در گفت و گویی تلویزیونی مدعی شد که 

فوتبال ایران در دست چند دالل است.
مهدی رسول پناه در گفت و گویی با برنامه ورزش و مردم 
در مــورد رقم های میلیاردی که به بازیکنان جدید پرداخت 
شده است گفت: ما نسبت به فصل قبل برای بازیکنان جدید 
سقف را رعایت کردیم و حتی کمتر از سقف هم به بازیکنان 
داده ایم. کپی قرارداد ۷ بازیکن را هم برای ســازمان بازرسی 
و وزارت ورزش ارســال خواهیم کرد تــا آنها هم در جریان 

مبالغ قرار بگیرند. 
وی افزود: متاســفانه فوتبال ایران در دست چند دالل 
است و با ایجاد رقابت کاذب قراردادها را باال می برند و باعث 
افزایش قیمت ها می شــوند. نمی دانید کــه این دالل ها در 
فوتبــال ایران چه جوالنی می دهند. ما به آنها میدان ندادیم 
ولی خیلی از این حیث تحت فشار بودیم. حاضرم قراردادهای 
این فصل و فصل قبل را منتشر کنیم تا هواداران در جریان 

این قراردادها باشند.
رســول پناه در بخش دیگــری از صحبت هایش درباره 
فعالیت های این باشــگاه در نقل و انتقاالت عنوان داشت: ما 
تالش کردیم تا بهترین بازیکنان را به پرسپولیس بیاوریم که 
هــر کدام از این بازیکنان در تیم خودشــان بهترین بازیکن 
بودند. در تمدید قرارداد بازیکنان از جمله بشار رسن نیز باید 
بگویم ایشــان برای تمدید قرارداد درخواست تسویه حساب 
فصول گذشته بود که ما ناچار شدیم برای حفظ این بازیکن 
مطالباتش را بدهیم. اگر این کار را نمی کردیم مشخص بود 

که چه اتفاقاتی رخ می داد. 
رســول پناه در مورد جدایی مهــدی ترابی هم گفت: 
مهدی پسری مومن و بسیار با اخالق بود و تصمیم گرفت به 
قطر برود که باید از زحمات او تشکر کنیم. پیشنهادی هم که 

از قطر داشت به خاطر نوسان ارز و قیمت هایی که االن وجود 
دارد بسیار چشمگیر بود و مهدی تصمیم گرفت که به قطر 
برود. ما تالش مان را می کنیم که امثال مهدی ترابی را برای 
پرسپولیس بسازیم. پرسپولیس متکی به یک ستاره نیست. 
با شــناختی که از کادر فنی و سرمربی تیم دارم شک ندارم 

که پدیده های جدیدی به تیم اضافه خواهد شد. 
مدیرعامل پرســپولیس در مورد جدایــی علی علیپور 
نیز گفت: علی فرزند پرســپولیس اســت. او برای قهرمانی 
پرسپولیس زحمت کشیده است. از او تشکر می کنم و اعالم 
می کنم که در باشگاه پرسپولیس همیشه به روی این بازیکن 
باز است. اســم او را برای لیگ قهرمانان آسیا رد کردیم. در 
صحبتی که با وکیل ایشان داشتیم گفت که نظر علیپور این 

است که اصال بحث پول نیست و می خواهد به اروپا برود. 
چه کسانی راه را برای دالالن باز می کنند؟

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در صحبت هایش به نقش 
پررنگ دالالن در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال ایران اشــاره 

کرد. موضوعی که پیش از این نیز از زبان برخی مســئوالن 
فوتبال شنیده شــده است. اما رســول پناه و سایر مدیران 
باشــگاه های فوتبال در صحبت هایشان به نکته مهمی اشاره 
نمی کنند و آن هم این اســت که چه عواملی باعث شده راه 

برای منفعت طلبان و سودجویان باز شود؟!
در کنار نبود نظارت که باید حتما باشد، یکی از عوامل 
قدرت گرفتن دالالن، دســتپاچگی باشــگاه بــرای خرید 
بازیکنان اســت. در فوتبال ایران رسم شده که باشگاه ها در 
نقل و انتقاالت تا می توانند بازیکن می خرند ولی در فوتبال 
حرفه ای تیم ها زمانی بازیکن جذب می کنند که احســاس 
نیــاز کنند و در کنار آن قیمت بازیکن نیز برای آنها معقول 

باشد.
در باشــگاه های ایرانی، مدیران و مربیان بدون توجه به 
بضاعت مالی خود، سبد خریدش را تا جای ممکن پر می کند 
و حتی اگر نیازی هم نداشته باشد، دست خالی باز نمی گردد 
که مبادا کســی نگوید توان یا عرضه خریدن نداشــت. در 

مقابــل، مربیان و مدیران حرفه ای جهان ابتدا نگاهی به تیم 
خــود دارند و با در نظر گرفتن بودجــه، نیاز و ارزش واقعی 
بازیکن مورد نظرشان اقدام می کنند و پولدار بودن، به معنای 

خرید کردن نیست.
بــه عنوان نمونه در پرســپولیس مدیران این باشــگاه 
تاکنــون هفت بازیکن گرفته و در مقابل ســه بازیکن نیز از 
دســت داده اند. این در حالی است آنها به تازگی و با اختالف 
زیادی قهرمان ایران شدند و طبیعتا تیم کم نقصی داشتند 
که توانستند به چنین موفقیتی دست یابند اما باز هم کافی 
نبود. در نتیجه همان طور که همه دیدند، پرسپولیس هفت 

بازیکن جدید به خدمت گرفته است.
در استقالل هم وضعیت به همین منوال است. این تیم 
نایب قهرمان شــد، تا فینال جــام حذفی رفت و مدیرعامل 
تیم هم مدعی اســت که این بازیکنان در حد قهرمانی لیگ 
برتر هســتند اما در نهایت آبی ها تاکنــون ۵ بازیکن جدید 
خریده اند و زمزمه جذب دو بازیکن دیگر هم وجود دارد اما 
فقــط جدایی دو بازیکن در هاله ای از ابهام اســت که به نظر 

می رسد این دو نفر هم رفتنی نیستند.
رفتار باشگاه های حرفه ای فوتبال جهان

اما تیم هــای موفق اروپایی چطور رفتــار می کنند؟ بر 
اساس اعالم خبرگزاری ایسنا رئال مادرید به عنوان قهرمان 
اســپانیا هیــچ بازیکنی به خدمت نگرفتــه و حتی چندین 
بازیکن را فروخته یا قرض داده تا با وجود این همه سرمایه، 
از هزینــه اضافی پرهیز کند. بایرن مونیخ هم همین رفتار را 
داشته است. آنها از مدت ها قبل الکساندر نوبل و لروی سانه 
را گرفتند و در عوض بازیکنان قرضی مانند کوتینیو و پرشیچ 
را رد کردند و قرار است چند بازیکن از جمله آلکانتارا و آالبا 

از تیم جدا شوند.
تیم بندرنشین لیورپول هم چنین وضعیتی را پشت سر 
می گذارد. این تیم فقط سیمیکاس را جذب کرده و بیش از 
۵ بازیکن را راهی تیم های دیگر کرده چون نیازی نداشــته 
تیــم قهرمان را عوض کند. یوونتوس هم به جز آرتور ملو از 
بارســلونا که با پیانیچ معاوضه کرده، بازیکن دیگری را برای 
تیم اصلی خود به خدمت نگرفته اســت و در عوض تاکنون 

چهار بازیکن این تیم جدا شده اند.
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تجمع انقالبی مردم کرمان در محکومیت اهانت 
به ساحت مقدس قرآن کریم و پیامبر اکرم )ص( در 
گلزار شهدای کرمان و در جوار مزار سیدالشهدای 

مقاومت برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری فارس حجت االسالم علی توکلی 
امام جمعه موقت کرمان در این آیین اظهار داشت: در قرآن 
آمده است که دشمن در تالش است که نور خدا را خاموش 
کند امــا خداوند نور خودش را تمام و کامل خواهد کرد و 
برای خاموش کردن نور خدا دشــمن از مقدماتی استفاده 
می کند که یکی از آنها اهانت و آزار به شــخصیت های اول 

این مکتب است.
وی عنوان کرد: دشــمن گاهی با جنگ های تحمیلی، 
گاهــی با اســتفاده از چهره های نفاق و گاهی با نســبت 
دادن های نادرست و ناروا و گاهی با نفوذ در مراکز قدرت و 
تصمیم گیری به دنبال این است که از سبک زندگی مردم 
رنگ خدایی را بگیرد و مردم را نســبت به دستورات دینی 

کم اهمیت بکند.
وی افــزود: در این مقطــع از تاریخ که اهانتی صورت 
گرفت به رسول مکرم اسالم و قرآن کریم را آتش زدند این 
زائیده فکر و اندیشــه یک نشریه و یا یک نویسنده نیست 
بلکــه حکایت از یک جبهه پرقدرتــی دارد که این جبهه 

بازخورد رشد و توسعه انقالب اسالمی است.
امــام جمعه موقت کرمان گفت: انقالب اســالمی هر 
روز عمیق تر، ریشــه دارتر، جامع تر و گسترده تر به حرکت 

نخســتین نمازجمعه گرگان از ابتدای ســال ۱۳۹۹ تاکنون، ظهر دیروز به امامت آیت اهلل نورمفیدی 
نماینده ولی فقیه در استان گلستان و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی اقامه شد. 

به گزارش خبرگزاری تســنیم، پس از شــیوع ویروس کرونا و وضعیت قرمز شهرســتان گرگان از ابتدای امسال 
تاکنون، با تصویب ستاد استانی کرونا برگزاری نمازجمعه در گرگان لغو شده بود و دیروز نخستین نمازجمعه گرگان از 
ابتدای ســال تاکنون، به امامت آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان با رعایت فاصله شرعی و رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی اقامه شد.
مردم گرگان پس از مدت ها با حفظ فاصله گذاری اجتماعی و موارد بهداشتی در نمازجمعه در مصلی وحدت گرگان 

شرکت کردند.

هشدار فرمانده انتظامی قم:
فریب تبلیغات ثبت نام پیاده  روی اربعین را 

نخورید
قم- خبرنگار کیهان: 

فرمانده انتظامی اســتان قم با بیان این که این روزها حاشیه ها 
پیرامون اجرا یا عدم اجرای مراسم اربعین در شبکه های اجتماعی به 
اوج خود رسیده است، گفت: در این میان مجرمان سایبری به دنبال 

سوءاستفاده از شهروندان هستند. 
سردار ســید محمود میرفیضی، اظهار داشت: شــهروندان به هیچ عنوان 
فریب این تبلیغات را نخورده و به لینک ها و درگاه های بانکی معرفی شده برای 

ثبت  نام و واریز وجه در این تبلیغات مراجعه نکنند.
وی افزود: این لینک ها و درگاه های بانکی برای سرقت اطالعات شهروندان 

و اطالعات بانکی آنها طراحی شده است.
وی با بیان اینکه اعزام یا عدم اعزام زائر اربعین حســینی منوط به دستور 
ســازمان حج و زیارت و ســایر مبادی ذی ربط بوده، گفت: با توجه به بیماری 

کرونا این سازمان در این خصوص هنوز برنامه ای اعالم نکرده است.
وی یادآور شد: هرگونه ثبت نام بدون مجوز سازمان حج و زیارت غیرقانونی 
بوده و تبلیغات انجام شــده در کانال ها و گروه های شبکه های اجتماعی برای 

ثبت نام پیاده روی اربعین حسینی از سوی مجرمان سایبری است.
میرفیضی، با بیان اینکه شــهروندان بایســتی مراقــب فریب مجرمان و 
کالهبرداران سایبری باشند، گفت: شهروندان به هیچ عنوان فریب این تبلیغات 
را نخــورده و هیچ وجهی برای ثبت نام یا پیش ثبت نام به شماره حســاب های 

اعالمی از سوی این تبلیغات واریز نکنند.
فرمانده انتظامی اســتان قم اضافه کرد: تاکنون خبری از سازمان عتبات 
مبنی بر اعزام زائر منتشــر نشده است و شهروندان می بایست منتظر اعالم از 
طرف سازمان باشند و در صورت اعزام به کاروان های زیارتی مراجعه و ثبت نام 

نمایند.

عذرخواهی نماینده مردم مشهد از مردم 
بابت نوسانات بازار

نماینده مردم مشــهد در مجلس شورای اسالمی گفت: به عنوان 
یک نماینده مجلس از همه مردم و به ویژه تولیدکنندگان عذرخواهی 
می کنم، اصال قابل دفاع نیســت که وضعیــت عرضه نیازهای مردم 

اینگونه باشد و این نوسانات غلط شکل بگیرد. 
حجت االســالم نصراهلل پژمانفر، درخصوص نوسانات قیمت ها اظهار کرد: 
تالش ما این اســت که به دور از یک فضای سیاسی به این مسائل بپردازیم و 

گوشه ای از این کار را بگیریم.
وی ادامه داد: امروز یک بی انصافی صورت می گیرد و آن هم این است که 
برخی اتفاقات را مربوط به یک مجموعه می دانیم، به عنوان مثال امروز گران 
شــدن کاالها را به شدت از سمت تولیدکننده می دانند، با وجود اینکه بخش 

قابل توجهی از این مسائل تنها متوجه تولیدکننده نیست.
این نماینده مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در مورد افزایش قیمت ها 
با مجموعه های تولیدی مکاتبه کردیم که آنالیز قیمت ها نسبت به محصوالت 

را برای ما بفرستند تا مجلس نسبت به قیمت نهایی نظارت داشته باشد.
پژمانفر عنوان کرد: ما درخصوص اجاره دادن مجموعه های تعطیل شــده 
به شــرکت های نوپا در حال پیگیری از وزارت صنعت و معدن هستیم تا آنها 
بتوانند با دو پروانه خدمات خــود را ارائه کنند. این کمکی موثر در ارتباط با 
موضوع تولید است. نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی گفت: در 
مجلس یازدهم ســعی ما بر این اســت که در کمیسیون اصل ۹۰ از ظرفیت 
مجلس برای اصالح طرز کار دستگاه ها استفاده کنیم. اصل نودم قانون اساسی 
یک ماموریت فراقوه ای را به مجلس واگذار کرده و آن ماموریت این اســت که 
مجلس در طرز کار خود و دیگر قوا وارد شود و هر طرز کار اشتباهی را اصالح 
کند. بخش قابل توجهی از مشــکالتی که در کشور ایجاد شده در طرز کاری 

است که در روند اقدامات داریم.
وی بیــان کرد: بــه طور میانگین ۴۰۰ تا ۵۰۰ شــکایت در هر ماه به ما 
می رســد. ما تالش کردیم شــکایاتی را که جنبه شــخصی دارد در پروســه 
حداقلی پاسخ دهیم. ما امروز یک کمیته درست کردیم که در موضوع فوالد، 
پتروشــیمی، نهاده های دامی، ارز و بانک فعالیت می کند و عالوه بر این هیچ 
محدودیتی در پیگیری و احضار مسئوالن نداریم و حتما این کار را می کنیم.

این نماینده مجلس شــورای اسالمی خاطرنشــان کرد: استان خراسان 
مزیت هایــی در ارتباط با موضوع تولیــد دارد. مجموعه صنعت و معدن، اتاق 
تعــاون و به طور خاص خانــه صنعت و معدن باید کمک کننــد تا با توجه 
به شــرایط بخش های مختلف، از این مزیت های نسبی استان در بحث تولید 

استفاده شود.

خمینی شهر - خبرنگار کیهان:
ناحیه  ســپاه  ولی فقیه  نمایندگــی  مســئول 
خمینی شهر گفت: ۱86 بسته کمک معیشتی به همت 
بسیج طالب تهیه و در میان طالب نیازمند توزیع شد.
حجت االســالم سیدهانی موســوی، افزود:  ۱8۶ بسته 
کمک معیشــتی به همت پایگاه بسیج طالب حضرت زینب 
خمینی شهر با همکاری سازمان بسیج طالب استان تهیه و 

در میان طالب نیازمند توزیع شد. 
وی افزود: امام حســین علیه السالم می فرماید نیازهای 
مردم به شــما از نعمت های الهی به شما مومنین است و از 

این نعمت ها هیچ وقت خسته نشوید.
وی ادامه داد: در راســتای لبیــک به ندای رهبر معظم 
انقــالب اســالمی عزیزان ما در بســیج طالب شهرســتان 
خمینی شــهر همگام و همراه با سایر اقشار مردم در جشن 
همدلی و همراهی با نیازمندان جامعه دســت به دست هم 
دادند و با همکاری بســیج طالب استان اصفهان تعداد ۱8۶ 

بسته کمک معیشتی برای طالب نیازمند فراهم کردند.
گفتنی است ارزش هر بســته ۲۰۰ هزار تومان است و 
شامل ۵کیلو برنج، دو عدد سویا، دو عدد ماکارانی، یک بسته 
نخود، یک بســته عدس، دوعدد تن ماهــی، دو قوطی رب 

گوجه و دو عدد روغن می باشد.

8  کشته در سوانح رانندگی 
در محورهای اراک- خنداب و خاش- زاهدان

اراک-  خبرنگار کیهان: 
هشــت نفر در محورهای اراک-  خنداب در استان مرکزی و 

خاش-  زاهدان در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی  اســتان مرکزی گفت: بر اثر برخورد 
یکدســتگاه خودرو نیسان وانت و پراید در محور اراک-  خنداب چهار نفر از 

سرنشینان خودرو پراید جان خود را از دست دادند. 
سرهنگ »ایرج کهریزی« افزود: در پی کسب خبری مبنی بر وقوع یک 
ســانحه رانندگی در ابتدای محور اراک- خنداب بالفاصله تیم های امدادی و 
انتظامی  به محل اعزام شدند و مشخص شد یک دستگاه نیسان وانت با خودرو 
پراید با یکدیگر برخورد کرده اند که بر اثر شدت سانحه چهارسرنشین خودرو 
پراید جان خود را از دســت داده اند و دو نفر از سرنشــینان خودروی نیسان 

مصدوم شده اند.
وی با بیان اینکه بالفاصله مصدومان ســانحه توسط نیروهای امدادی به 
مراکز درمانی انتقال داده شــدند، تصریح کرد: صحنه ســانحه نیز از ســوی 

کارشناس پلیس راه بازدید شد.
وی خاطرنشــان کرد: در بررسی کارشناسی انجام شده علت این سانحه، 
بی مباالتی از ســوی راننده خودرو نیســان به علت تجاوز به چپ و سرعت 

غیرمجاز اعالم شد.
همچنین رئیس پلیس راه شــمال استان سیســتان و بلوچستان هم از 
کشته شدن چهار نفر در برخورد شدید دو دستگاه سواری پژو پارس در محور 

خاش-  زاهدان خبر داد. 
سرهنگ »کشواد بهروزی زاده« گفت: یک فقره تصادف فوتی در کیلومتر 
پنج محور »خاش-  زاهدان« به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اعالم و بالفاصله 
گشت تصادفات پلیس راه به همراه نیروهای امدادی برای بررسي موضوع به 

محل حادثه اعزام شدند.
وی با بیان اینکه در بررســی به عمل آمده مشخص شد، دو دستگاه پژو 
پارس به صورت رخ به رخ به شدت با یکدیگر برخورد کرده اند، تصریح کرد: در 
این حادثه هر دو راننده و دو سرنشین از هر دو خودرو به علت شدت جراحات 
وارده در دم فوت و دو سرنشین دیگر خودروها نیز به شدت مجروح و توسط 

نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.
وی علت تامه این حادثه تلخ رانندگی را تخطی از سرعت مطمئنه سواری 

پژو پارسی که از زاهدان به سمت »خاش« در حرکت بوده، اعالم کرد.

مدیرکل راه آهن خراســان گفت: نخستین قطار 
پنج ستاره رشت - مشهد موسوم به قطار زندگی وارد 

مشهد شد. 
مصطفی نصیری ورگ، در گفت و گــو با ایرنا افزود: این 
قطار مســافربری با ۱۰ واگن روز پنجشنبه ساعت ۱۰و ۲۵ 

دقیقه وارد ایستگاه راه آهن مشهد شد.
روز چهارشــنبه قطار پنج ستاره زندگی رشت - مشهد 
با حضور محمــد باقر نوبخــت رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی آغــاز به کار کرد و عصر روز چهارشــنبه عازم 

مشهد شد.
مدیرعامل شرکت حمل ونقل ریلی رجا عصر چهارشنبه 
درخصوص این قطار گفت: با تالش های همکاران این شرکت 
و ســرمایه گذاری صورت گرفته ســازمان تامین اجتماعی، 
سومین رام از قطار مجلل و پنج ستاره زندگی در مسیر ریلی 

جذاب و زیبای رشت - مشهد راه اندازی شد.
محمــد رجبــی ، افزود: ایــن قطار پنج ســتاره با دارا 
بودن تنها واگن رســتوران دو طبقه در شــبکه ریلی کشور 
با محیطــی زیبا و جذاب به عالوه امکانــات دیگر همچون 
کوپه های تخت ویژه با سرویس های خواب بهداشتی وکیوم 
شده، پذیرایی توســط مهمانداران تحصیل کرده و مجرب، 
سیستمهای صوتی و تصویری به صورت وای.فای و آی. پی. 
تی. وی، سرویسهای بهداشتی ایرانی و فرنگی، امکان تنظیم 
دمای کوپه توســط مسافر در سه سطح و پذیرایی بر اساس 
انتخاب مسافران هنگام خرید بلیت، سفری دل انگیز را برای 

مسافران فراهم کرده است.
طی سال های گذشته حدود نیمی از قطارهای مسافربری 
کشور به مقصد مشهد برنامه ریزی می شد اما در حال حاضر 
به دلیل شــیوع ویروس کرونا برنامه ریزی حرکت قطارها بر 

اساس تقاضای سفر صورت می گیرد.
بر اساس اعالم استانداری خراسان رضوی سفرهای ریلی 
به مقصد مشهد طی پنج ماه نخست سال جاری در مقایسه با 

مدت مشابه پارسال 8۴ درصد کاهش داشته است.  

دادستان گیالن خبر داد 
بازداشت عوامل دخیل در یک نزاع دسته جمعی 

در رشت
رشت- خبرنگار کیهان: 

 دادســتان گیالن گفت: دو گروه از افراد سابقه دار و مخلین امنیت 
عمومی که در یک نزاع دسته جمعی در رشت با سالح سرد به یکدیگر 
حمله ور شده بودند، با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند. 
سید مهدی فالح میری ، اتهامات این افراد را قدرت نمایی با قمه از طریق 
ایجاد رعب و وحشت، اخالل در نظم عمومی، تخریب و ضرب و جرح برشمرد 
و افزود: پرونده قضایی این افراد در شــعبه بازپرسی ویژه رسیدگی به جرائم 

خشن دادسرای عمومی و انقالب رشت در حال رسیدگی است.
وی تاکیــد کرد: حفظ آســایش و آرامش و امنیت شــهروندان عزیز از 
اولویت های دادستانی است و دستگاه قضایی با مخلین نظم عمومی و امنیت 

جامعه بدون مماشات و به سختی برخورد خواهد کرد.

دستگیری عامل آتش سوزی 
خودپرداز

سرویس شهرستانها : 
شمالی  خراسان  اســتان  آگاهی  رئیس پلیس 
پلیس عامل آتش سوزی دستگاه خودپرداز  گفت: 

بانک را دستگیر کرد.
ســرهنگ مقصود رســتگار افزود: عامل آتش سوزی 
دســتگاه خودپرداز بانک مســکن بجنورد کمتر از چهار 

ساعت دستگیر شد. 
وی اضافــه کــرد: در پی اعــالم خبــری مبنی بر 
آتش ســوزی دســتگاه عابر بانــک مســکن در یکی از 
خیابان های اصلی شهر بجنورد، ماموران به همراه عوامل 

آتش نشانی به محل اعزام شدند.
وی در ادامه ظهار داشت: با شناسایی محل اختفای 
متهم که نوجوانی ۱۵ ســاله بود وی دســتگیر و به مقر 

انتظامی منتقل شد.
وی تصریح کرد: متهم در اعترافاتش علت این اقدام 
خــود را کنجکاوی و همچنین الگــو گرفتن از بازی های 

کامپیوتری اعالم کرد.

هندیجان - خبرنگار کیهان: 
توقیف  از  خوزستان  استان  مرزبانی  فرمانده 
یک فروند شناور تجاری حامل کاالهای قاچاق در 

آب های شمال خلیج فارس و هندیجان خبر داد.
ســردار لطفعلی پاکبــاز، اظهار داشــت: دریابانی 
ماهشهر با هدف مبارزه با قاچاق کاال و کنترل آب های 
ساحلی استان خوزستان موفق شدند محوله قاچاق در 
خور زهره را شناســایی و متوقــف نمایند . وی ارزش 
کاالهای کشف را سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال ذکر 
کرد و افزود: در این رابطه پنج  نفر مهتم  نیز دســتگیر 

شدند.

پیام کرمانی ها از جوار مزار »حاج قاسم« در محکومیت اهانت نشریه فرانسوی

کشف کاالی قاچاق 
در آب های شمال خلیج فارس

قطار زندگی
 از رشت وارد مشهد شد

خودش ادامه می دهد و دشمن هم قطعا ساکت و بی تفاوت 
نمی نشیند گاهی با همین اهانت و گاهی با آتش زدن قرآن 

دلیل این کار هم عوامل مختلفی می تواند باشد.
توکلی ادامه داد: یکی از دالیل این است که می خواهد 
حرکات مرمــوز و پیچیده ای که امروز در خاورمیانه تحت 
عنوان صلح اســرائیل با امارات در حال رقم خوردن است 
آن را تحت الشــعاع قــرار دهد و کار خــود را به راحتی و 
بدون عکس العمل زیاد انجام دهد لذا رهبری در پیامشان 
فرمودند این گناه بزرگ و نابخشــودنی است ولی ما باید 
مراقب باشــیم که دشــمن از این فضای بــه وجود آمده 
اســتفاده نکند و اهداف خودش را پیاده نکند یعنی ضمن 

اینکه غیرت دینی خود را نشان می دهیم باید همه اقدامات 
دشــمن را به ویژه در خاورمیانه رصد کنیم و در مقابل آن 

موضع بگیریم.
 وی اظهار کرد: این اهانت به رســول اکرم اســمش 
را آزادی بیان گذاشــتند، رئیس جمهور فرانســه می گوید 
ایــن حکایت از آزادی بیــان دارد و ما نمی توانیم برای آن 
محدودیت قائل شــویم یک ســوال این اســت که جناب 
رئیس جمهور فرانسه چندین سال قبل دانشمند خود شما 
وقتی هولوکاســت را مورد انتقاد قرار داد محکوم، زندان و 
جریمه کردیــد و آن روز آزادی بیان را فراموش کردید و 
اجازه ندادید که به هولوکاســت اهانت شود و مورد انتقاد 

قرار بگیرد.
توکلی ادامه داد: چه شده که امروز این چنین وقیحانه 
به میدان آمدید و برای این عمل زشــت دفاع می کنید لذا 
باید این نکته را مورد لحاظ قــرار بدهیم چرا باید ارتباط 
مسئوالن ما چه حضوری و تلفنی با رئیس جمهور بی غیرت 
فرانسه هر روز تکرار شود چرا باید این نوع اعمال و رفتار با 
وجود همه اهانت هایی که می کنند نادیده گرفته شود این 
نتیجه ای جز متجری شــدن و جسور شدن فرانسه و دیگر 

کشورهای اروپایی و آمریکایی ندارد.
امام جمعه موقت کرمان گفــت: در کنار مرقد مطهر 
سردار شهیدمان این جمله را باید مورد اندیشه قرار دهیم 
که جایزه صلح نوبل را به ترامپ قاتل ســردار ســلیمانی 
اختصاص می دهند اینقدر دنیا معادالتش به هم ریخته و 
ارزش ها جابجا شده و واقعیت ها بعضا به طور علنی وارونه 
جلوه می کند که یک قاتل به عنوان برنده جایزه صلح نوبل 

در دنیا مطرح می شود.

توزیع کمک مومنانه 
توسط بسیج طالب

اقامه نخستین نمازجمعه گرگان در سال 1۳۹۹ 
با رعایت شیوه نامه های بهداشتی

ســه میلیارد ریال و دســتگیری متهم در 
خرم آباد خبر داد. 

سرهنگ عباس نظری، اظهار کرد: در پی اعالم 
شــکایت فردی به پلیس آگاهی لرســتان مبنی بر 
اینکه  شــخصی با به کارگیری روش های متقلبانه 
مبلغ قابل توجهــی را از وی کالهبرداری اســت، 
موضوع به صــورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان 

مبارزه با جعل و کالهبرداری قرار گرفت.
وی تصریح کــرد: در تحقیقــات به عمل آمده 
توسط ماموران محرز شد فرد خاطی با دسترسی به 
مدارک هویتی شاکی و با تبانی بنگاه مشاور امالک 
قولنامــه ای جعلی تنظیم کرده  و یک واحد تجاری 
شــاکی را به ارزش سه میلیارد ریال به تصرف خود 

درآورده و به فرد دیگری فروخته است.
رئیس  پلیس آگاهی لرســتان خاطرنشان کرد: 
در اقــدام بعــدی مامــوران، متهم دســتگیر و در 
بازجویی هــای به عمل آمده به بزه ارتکابی اعتراف و 

به مرجع ذی صالح معرفی شد.

دستگیری کالهبردار ۳ میلیاردی در خرم آباد
خرم آباد- خبرنگار کیهان: 

 رئیس  پلیس آگاهی اســتان لرســتان 
ارزش  به  از کشــف یک فقره کالهبرداری 

یادی از شهید مدافع حرم امین زارع
غرق در دریای عشق به شهادت

شــهید مدافع حرم، ناوبان ســوم پاسدار 
شــهید محمد امین زارع از تکاوران تیپ امام 
ســجاد)ع( نیروی دریایی ســپاه پاســداران 
انقالب اســالمی بود. این شهید فرزند ایثارگر 
و جانبــاز دوران دفاع مقــدس »اهلل داد زارع« 
در اردیبهشت ســال ۱۳۶۴ در روستای سنان 
از توابع شهرســتان فسا در خانواده ای مذهبی 
چشــم به جهان گشود. این شــهید بزرگوار با 

گذراندن دوره های مختلف آموزشــی، رزمی و کســب افتخارات و مقام در 
رشته های غواصی، ســقوط آزاد، پاراگالیدر، پاراموتور و تک تیرانداز و کسب 
مدرک مربیگری با تکمیل تحصیالت دانشــگاهی در رشته تربیت بدنی ، به 
ناوگان دریایی سپاه پیوست. وی برای حراست از مرزهای آبی نیلگون خلیج 
همیشــه فارس بارها تا دل ناوهای جنگی اســتکبار جهانی پیش رفت. این 
شهید عزیز در آبان سال ۱۳۹۴جهت دفــاع از حرم حضرت زینب)س( عازم 
سوریه شد و سرانجام در منطقه حلب و خان طومان بر اثر آلودگی شیمیایی 
مجروح و در تاریخ دوم آذر سال ۹۵ به خیل همرزمان شهیدش پیوست. در 
بخشی از وصیت نامه شهید مدافع حرم محمدامین زارع آمده است: »همیشه 
با خود می گفتم که  ای کاش من هم در هشــت ســال دفاع مقدس شرکت 
می کردم و همیشه افسوس می خوردم و زمانی که متوجه جبهه اســـالم در 
لبنان، سوریه، فلسطین و عراق و... شدم از خداوند خواستم تا من هم در این 

جبهه حضور پیدا کنم و همیشه در ذهنم آرزوی شهادت را می پروراندم...«


