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پنجشنبه ۶ آذر ۱۳99 
۱۰ ربیع الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۲۰

رئیس کمیته بین المللی المپیک باارسال پیامی از دهکده مسابقات المپیک توکیو از ورزشکاران 
خواست تا برای حضور در المپیک آماده شوند.

توماس باخ با ارســال یک پیام ویدئویی طی بازدید خود از دهکده ورزشــکاران در توکیو و با تاکید بر 
اهتمام الزم بر برگــزاری به یادماندنی ترین بازی های المپیک خطاب به ورزشــکاران گفت: برای حضور در 
بازی های المپیک آماده شوید. این پیام ویدئویی توسط توماس باخ در بالکن یکی از بلندترین برج های اقامتی 
در دهکده ورزشکاران توکیو۲۰۲۰ ضبط و بر روی وبسایت IOC بارگذاری شده است. توماس باخ در این پیام 
گفت: »اینجا مکانی است برای ۹ ماه آینده از هم اکنون. من بسیار خوشحالم که می توانم در اینجا از دهکده 
المپیک در توکیو به شما سالم کنم. برای این بازی های المپیک آماده شوید و حتی بیشتر تمرین کنید، حتی 
در این شرایط سخت بسیاری از شما و بیشتریِن شما در این لحظه حضور دارید. اما اگر دوباره به اطراف خود 
بنگرید، بنظر می رسد ارزش تالش کردن را دارد«. این اظهارات رئیس کمیته بین المللی المپیک و همچنین 
مقامات ژاپن مبنی بر برگزاری قطعی المپیک در شــرایطی است که هنوز برخی گمانه زنی ها حکایت از آن 
دارد که اگر وضعیت شــیوع ویروس کرونا به همین شکل باشد، احتمال لغو المپیک وجود دارد. طبق اعالم 

قبلی کمیته بین المللی المپیک ، مسابقات توکیو از مردادماه سال 14۰۰ آغاز می شود.

پیام رئیس کمیته بین المللی المپیک: ورزشکاران برای حضور در المپیک آماده شوند
دبیرکل فدراسیون والیبال درباره رقم قرارداد سرمربی تیم ملی گفت: منافع ملی و ورزش ایران در قرارداد در نظر 

گرفته شده است. ضمن اینکه اتفاقی که در فوتبال رخ داد در والیبال رخ نمی دهد.
پس از فسخ قرارداد فدراسیون والیبال با ایگور کوالکوویچ، سرانجام پس از گذشت حدود ۹ ماه »والدمیر آلکنو« رسمی به عنوان 
سرمربی تیم ملی معرفی شد تا هدایت تیم ملی در لیگ ملت های ۲۰۲1 و بازی های المپیک را بر عهده داشته باشد.طبق روال گذشته 
هنوز جزییاتی از رقم قرارداد آلکنو منتشر نشده است و مشخص نیست مربی نام آشنای دنیای والیبال که مدال طال و برنز المپیک را 
دارد با چه مبلغی هدایت تیم ملی والیبال ایران را پذیرفته اســت. به ویژه که آلکنو در مصاحبه های خود اعالم کرده بود مسائل مالی 
برای او مهم است. میالد تقوی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درباره مبلغ قرارداد آلکنو با فدراسیون والیبال گفت: رقم قرارداد مربیان 
گذشته هیچ گاه رسمی اعالم نشد و همیشه گمانه زنی رسانه ها را درباره رقم قرارداد ایگور کوالکوویچ )سرمربی اسبق تیم ملی والیبال( 
را شاهد بودیم. منطقی است که در عالم حرفه ای زمانیکه سرمربی قرارداد شش ماهه با باشگاهی دارد مبلغ قرارداد را اعالم نکنیم تا 
تاثیری روی کار حرفه ای او نگذاریم. دبیرکل فدراســیون والیبال در پاسخ به این سؤال که در بحث قرارداد سرمربیان خارجی فوتبال 
مانند ویلموتس کشــور با مشــکل مواجه شد و سرانجام رقم قرار داد برای مردم رسانه ای شد چرا رقم قرار داد نباید از ابتدا برای اذهان 
عمومی مشخص باشد؟ گفت: تا به حال مشکلی مانند ویلموتس در والیبال نداشته ایم. نوع قراردادها طوری است که مشکلی در آینده 

برای فدراسیون پیش نیاید و منافع ملی و ورزش ایران به خطر نیافتد.

فدراسیون والیبال رقم قرارداد سرمربی خارجی تیم ملی را اعالم نمی کند!

نکته  ورزشی

*مراسم تشییع پیکر حاج محمد خادم ظهر دیروز با حضور خانواده 
و تعدادی از قهرمانان و پیشکســوتان کشــتی خراسان انجام و در 
جوار حرم امام رضا )ع( به خاک ســپرده شــد. محمد خادم اَزَغدی 
متولد ۱۲ شــهریور ۱۳۱۴ در مشــهد و مربی سابق تیم ملی کشتی 
آزاد ایران روز ســه شنبه به دلیل نارســایی قلبی و کهولت سن در 
تهران درگذشت. در مراسم خاکسپاری زنده یاد »حاج محمد خادم« 
بــا وجود آن که خانواده اش به دلیل شــرایط موجــود و برای حفظ 
سالمتی همه هموطنان، دوستان و آشــنایان و جلوگیری از شیوع 
ویروس کرونا درخواست کرده بودند کسی به زحمت نیفتد اما برخی 
قهرمانان همچون امیــر توکلیان، حمید بنی تمیم، علی اصغر بذری، 
عباس طحان، برادران صحرایی، عبدالرضا کارگر، برادران بامشکی، 
حسین مهر افروزیان، حسن بذرافشان، مرتضی علیزاده و جمعی از 

پیشکسوتان، عالقه مندان کشتی و مردم حضور داشتند.
*در حالی که قرار بود مسابقات دور برگشت بیستمین دوره لیگ برتر کشتی 
آزاد و فرنگی، جام یادگار امام)ره(همانند دور رفت به میزبانی ســالن 1۲ هزار 
نفــری آزادی برگزار شــود، به دلیل برخی نواقص و انجــام تعمیرات در این 
ســالن، خانه کشتی شهید ابراهیم هادی به عنوان میزبان دور برگشت معرفی 
شد.مسابقات دور برگشت لیگ برتر کشتی فرنگی از یکشنبه ۹ آذر و مسابقات 
کشــتی آزاد از 1۵ آذر آغاز خواهند شــد که با اعالم سازمان لیگ همه این 
رقابت ها به میزبانی خانه کشــتی شهید ابراهیم هادی انجام خواهد شد.محل 
برگزاری مرحله نهایی لیگ برتر کشــتی آزاد و فرنگــی نیز در زمان دیگری 

اعالم خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم علیرضا قلی زاده
آرامش عمیق بعد از شهادت

امروز پنجمین ســالگرد شهادت شهید 
مدافع حرم علیرضا قلی زاده است. این شهید، 
پنجم اردیبهشت سال 1364 در شهرستان 
قیروکارزین در استان فارس متولد شد. وی 
همچنین ششــم آذر ســال 13۹4 در حلب 
ســوریه و در نبرد با تروریست های تکفیری، 
به شهادت رســید.  یکی از همرزمان شهید 
می گفت: »جمعه ظهر )شــش آذر ۹4( توی 

ســنگر بودیم. اگر ایســتاده نماز می خوندیم دشــمن ما رو می زد. علیرضا نمازش 
رو به صورت نشســته توی ســنگر ما خوند. 1۰ الی ۲۰ دقیقه بعد از نماز ظهر بود 
که تیر خورد باالی چشــم چپش، با اینکه کاله ســرش بود تیر از کاله رد شــد و 
پیشونی اش رو شکافت... سریع سوار ماشینش کردیم، هنوز نبضش می زد و داشت 
خس خس می کرد. توسل کردیم به حضرت زهرا)س(، اما علیرضا انتخاب شده بود 
و فدای زینب ســالم اهلل علیها شد...وقتی می خواســتیم دفنش کنیم انگار به خواب 
رفته بــود. آرامش توی چهره اش موج می زد...« در وصیت نامه شــهید مدافع حرم 
علیرضا قلی زاده می خوانیم: »بنده گنهکار به عنوان ســرباز کوچک و خدمتگزار به 
نظام مقدس جمهوری اســالمی به همه برادران و دوستانم توصیه می نمایم که راه 
شهدا را سرلوحه کار و حرکت خود قرار دهند چرا که راه آنان راه خداست، راه ائمه 
علیهم السالم است، راه امام )ره( است. بنده به نهاد مقدس سپاه ایمان قلبی داشته 
و همیشــه به این نهاد مقدس افتخار می کرده ام چرا که پیرو والیت است و از خط 
والیت جدا نمی شــود و نخواهد شــد. بنده آرزو دارم که شهادت در راه خدا نصیبم 

شود، گرچه خود را الیق این فیض عظیم نمی بینم، ولی امیدم به خداست.«

تقابل دیدنی تراکتور و سپاهان در روز دوم هفته سوم لیگ برتر فوتبال

استقالل، ماشین سازی را دست خالی به تبریز فرستاد 
گل گهر سیرجان در صدر جدول باقی ماند

حدیث دشت عشق

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

پنجشنبه 6 آذر ۱۳99                                     هفته سوم لیگ برتر ایران
*نفت  مسجدسلیمان......................................پرسپولیس)ساعت 16:3۵- شبکه سه(
جمعه 7 آذر ۱۳99                                           هفته ۱0 لیگ برتر انگلیس
*کریستال پاالس............................................نیوکسل)ساعت ۲3:3۰- شبکه ورزش(

راه قوی شدن در ورزش
 چیست؟

سرویس ورزشی-
»لزوم قوی شدن در ورزش« موضوعی است که ما بارها و به ویژه در چند 
مــاه اخیر به این موضوع پرداخته ایم و گفته ایم که » قوی شــدن« ورزش ، 
هدف اصلی ودغدغه دائمی مدیران و مســئوالن ورزش ما باید باشد ، هرکاری 
غیر از این، حاشیه روی و پرداختن به مشغولیت ها وغافل شدن از اصل مطلب 

وبه اصطالح رایج مصداق» ترک فعل« است. 
با توجه به وضعیت خاص کشــور و دشــمنی ها و شرارت هایی که درباره 
آن وجــود دارد بایــد در همه زمینه ها و عرصه ها » قوی« باشــیم؛ از علم و 
دانشگاه گرفته تا فرهنگ و هنر ، از پزشکی وبهداشت گرفته تا صنعت واقتصاد 

و باالخره ورزش.
این مملکت دشمن و بدخواه دارد که در همه زمینه ها از جمله ورزش هم 
علیه این ملک و ملت دشمنی می کند. این واقعیتی است که کمتر کسی آن را 
انکار می کند. خوب، در برابر این واقعیت غیر قابل کتمان وظیفه و مسئولیت 
ما خاصه مســئوالن مملکتی چیست؟ باید به دشمن التماس کنیم که دست 
از دشــمنی با ما بردارد و به ما رحم کند؟ آیا این کار با عزت و شرف و غیرت 
و ســایر خصلت های انسانی همخوانی دارد؟ آیا مطابق فرهنگ فتوت و اخالق 

پهلوانی است؟ 
مسلما نیست، پس چه باید کرد؟ راهش همانی است که باالتر عرض شد؛ 
قوی شدن! باید چنان در همه زمینه ها قوی شویم که هیچ بدخواه و شروری 
نتواند چشــم بد به این مملکت داشته باشــد. باید چنان اقتصاد قوی تدارک 

ببینیم که حربه تحریم و بایکوت کامال ناکار آمد باشد.
باید در ورزش به جایگاهی برســیم کــه در میادین بین المللی دل مردم 
کشورمان شاد و هر برد ومدال و موفقیتی خار چشم دشمنان باشد. همه داریم 
توطئه های بدخواهان را در این روزها علیه شطرنج کشور می بینیم. همه شاهد 
هســتیم که تیم عربســتانی که بازی آخر مرحله غرب آسیا را به پرسپولیس 
باخت دارد به در و دیوار می زند که روی کاغذ موجبات صعود خود و ســقوط 

نماینده فوتبال ایران را فراهم آورد.
 اینها واقعیاتی است که نمی توان انکار کرد. باید واقعیت ها را بشناسیم و 
برای مقابله با آن تاکتیک ها و روش های الزم را به کار ببندیم. باید در ورزش 
و در همه جا » قوی« شــویم و راه قوی شــدن هم» حرف زدن« و »شعار 
دادن« نیست. راه قوی شدن به کار بستن اصول قوی شدن و اولین اصل هم 
» شایسته ســاالری« و سپردن کار دست کاردان و طرد و دفع عوضی آمده ها 

و فرصت طلب های آویزان از ورزش است.

سرویس ورزشی-
در روز نخست هفته سوم رقابت های لیگ برتر 
استقالل در تهران توانســت از سد ماشین سازی 

تبریز عبور کند.
روز نخســت از هفته ســوم رقابت های لیگ برتر روز 
گذشــته با برگزاری 4 بازی به پایان رسید. دیروز در تهران 
و ورزشــگاه آزادی استقالل موفق شــد با یک گل از سد 
ماشین ســازی تبریز عبور کند. میلیج در دقیقه ۵۷ برای 
اســتقالل گل زد. شــاگردان محمود فکــری در نیمه اول 
بخش زیادی از زمان بازی را در اختیار داشــتند و حمالتی 
را روی دروازه تیــم تبریزی پی ریــزی کردند اما حمالت 
آنها آنقدر زهردار نبود که بتواند دروازه ماشــین سازی را با 
خطر جدی مواجه کند. در نیمه دوم هم روند کند و کسل 
کننده استقالل تا دقیقه ۵۷ ادامه داشت اما در این لحظه 
»میلیچ« با یک ضربه زیبا و دیدنی که با خطای ایستگاهی 
به دســت آمد، آبی پوشــان را یک بر صفر از حریف پیش 
انداخت. در ادامه اســتقالل و ماشین سازی فرصت هایی 
برای گلزنی داشــتند اما توپی از خط دروازه ها عبور نکرد 
تا اســتقالل به زحمت از سد تیم ماشین سازی عبور کند. 
آبی پوشــان اگر چه در بازی دیروز به برتری رسیدند ولی 
شکل نمایش این تیم نشان داد که استقالل برای رسیدن 

به روزهای اوج خود خیلی کار دارد.
در سیرجان جدال گل گهر و فوالد با تساوی یک – یک 
به پایان رســید. در این بازی ابتدا گادوین منشا در دقیقه 
۹ از نقطه پنالتــی برای گل گهر گلزنی کرد. فوالدی ها با 
هدایت جواد نکونام در همان نیمه نخســت  توسط محمد 
قاســمی نژاد در دقیقه 41 گل خورده را جبران کردند.در 
نیمه دوم و در حالی که این مسابقه در حال اتمام بود، داور 
مســابقه برخورد توپ به دست یونس شاکری بازیکن گل 
گهر در محوطه جریمه این تیم را برای فوالد پنالتی اعالم 
کرد. ساســان انصاری بازیکن فوالد در دقیقه 4+۹۰ پشت 
این ضربه پنالتی ایستاد اما ضربه او به تیرک دروازه برخورد 
کــرد و این فرصت خوب فوالد برای پیروزی در ثانیه های 

پایانی از دست رفت.
در تهران تیم های سایپا و نساجی مازندران به مصاف 

هم رفتند که این بازی با یک گل به سود سایپا تمام شد.در 
این بازی محسن مسلمان در دقیقه 6۵ برای سایپا گلزنی 
کرد تا این تیم نخستین برد خود را در فصل جاری تجربه 
کند. ســایپا با ســرمربیگری ابراهیم صادقــی از دو هفته 
ابتدایی لیگ صاحب دو تســاوی شــده بود و با برد امروز 

۵ امتیازی شد.
در اراک جدال تیم های آلومینیوم و مس رفسنجان با 
تساوی بدون گل به پایان رسید. تا قبل از این بازی هر دو 
تیم جزو تیم های بدون امتیاز لیگ بودند که با این تساوی 

هر کدام صاحب یک امتیاز شدند.
تقابل دیدنی تراکتور و سپاهان 

در ادامــه رقابت های لیگ برتر، امــروز نیز 4 بازی در 
شهرهای مختلف کشورمان برگزار می شود که در مهمترین 
آنها تراکتور در تبریز میزبان ســپاهان اصفهان است. تقابل 
این دو تیم مدعی همیشه دیدنی و جذاب است. هر دو تیم 
جمعــی از بهترین و با کیفیت ترین بازیکنان لیگ برتر را در 
اختیار دارند و اگر سرمربیان دو تیم احتیاط را از دستور خود 

خارج کنند می توانیم شاهد یک بازی زیبا و تهاجمی باشیم.  
علیرضا منصوریان هنوز با تراکتور بردی به دســت نیاورده و 
به دنبال دشــت اولین پیروزی خود است. سپاهان اما هفته 
گذشــته آلومینیوم اراک را برد تا ســه امتیازی شود. محرم 
نویدکیا که اولین سال مربیگری در لیگ برتر را در کارنامه اش 
ثبت کرده روز سختی مقابل منصوریان و قرمزپوشان تبریزی 
دارد. تراکتور فقط یک گل زده و اکنون باید نشان بدهد که 

می خواهد در قواره یک مدعی حاضر شود. 
در دیگر بازی امروز تیم نفت مســجد سلیمان میزبان 
پرسپولیس است. نفت مسجدسلیمان بدون باخت و برد و با 
دو امتیاز لیگ برتر را شروع کرده است  و این مرتبه مقابل 
پرسپولیس به دنبال اولین برد است. مجتبی حسینی سال ها 
به عنوان دستیار یحیی گل محمدی در کنار او کار کرده و 
به خوبی با تفکرات فوتبالی مربی پرســپولیس آشناســت. 
البته سرخپوشــان در این مسابقه یحیی گل محمدی را به 
عنوان سرمربی روی نیمکت ندارد. حمید مطهری در غیاب 

یحیی هدایت فنی سرخپوشان را برعهده خواهد گرفت.

در اصفهان هم ذوب آهن میزبان پیکان است. ذوب آهن 
اگر در این مســابقه پیروز شود شــرایطش تا حدود زیادی 
مساعد می شــود اما باخت دوباره این تیم می تواند اتفاقات 
زیادی به همراه داشته باشد. در سوی دیگر میدان نیز مهدی 
تارتار که روز سه شــنبه از سرمربیگری پیکان استعفا داده 
بود، با مخالفت هیات مدیره به روی نیمکت این تیم برگشت 
تا پیکان در بازی بــا ذوب آهن دنبال دومین پیروزی خود 
باشد. در آخرین بازی امروز هم شهرخودرو در مشهد میزبان 
نفت آبادان اســت. تیم شــهرخودرو بعد از باخت به پیکان 
دوباره در خانه به دنبال برد و جبران ناکامی است. در سوی 
دیگر میــدان هم نفت آبادان با بازیکنــان و کادر جدیدش 

دنبال پیروزی در این بازی است.
برنامه کامل دیدارهای باقیمانده هفته ســوم لیگ برتر 

به این شرح است:
پنجشنبه 6 آذر ۱۳99

*شهرخودرو مشهد..........................نفت آبادان)ساعت 1۵:4۵( 
*ذوب آهن اصفهان......................پیکان تهران)ساعت 16:۲۰( 
*تراکتورتبریز.........................................سپاهان)ساعت 16:3۰(
 *نفت مسجدسلیمان.....................پرسپولیس)ساعت 16:3۵(

مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
گفــت: دو هزار میلیارد تومان تســهیالت در قالب 
پرداخت  به کشاورزان کشــور  کارت«  »کشــاورز 

می شود. 
 حمید رســولی، در وبینار اعطای »کشاورز کارت« به 
کشاورزان خراسان جنوبی افزود: خراسان جنوبی پیشرو در 
خدمات کشاورزی کشور است و کشاورز کارت برای نخستین 

بار در این استان اجرایی شد.
وی بیان کرد: در سال جاری و علیرغم نظر وزارت جهاد 

کشــاورزی ارز تاسیسی همچون کود شیمیایی از رسمی به 
نیمایی تغییر داده شــد که افزایــش قیمت کود را به دنبال 

داشت.
مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشــاورزی گفت: 
این افزایش قیمت به دغدغه اصلی مدیران بخش کشاورزی 
تبدیل شد و به دنبال راهکار بودیم که فشار به کشاورزان را 

با توجه به تاثیر ارز بر قیمت کودها کاهش دهیم.
وی یادآور شد: در این طرح به ازای هر هکتار دومیلیون 
تومان تســهیالت در اختیار کشــاورزان قرار می گیرد و این 

اعتبار هیچ ارتباطی با تســهیالت قبلی کشــاورزان ندارد و 
اعتبار مستقل و بهره 1۲ درصد دارد.

رســولی تصریح کرد: این تســهیالت صرفا برای تهیه 
نهاده هایی همچون کود و ســم در اختیار کشــاورزان قرار 
می گیرد و سقف تسهیالت بر اساس هکتار کاشت غالت ۲۰ 

میلیون تومان با بازپرداخت یکساله خواهد بود.
وی افزود: ســه هزار و ۵۰۰  کارگزاری در کشور وظیفه 
توزیع نهاده های کشاورزی و کودهای شیمیایی یارانه ای را بر 

عهده دارند که به مرحله اجرایی رسیده است.

نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس، 
بهره مند  مزایای منطقه جنگی  از  بازنشســتگان 

می شوند. 
علی اکبر بسطامی ، اظهار داشــت: قانون استفساریه 
بند )ج( ماده 11۲ برنامه ششم توسعه کشور که در مورد 
تسری مزایای مناطق عملیاتی و امنیتی به بازنشستگان 

است بررسی و با رای قاطع نمایندگان تصویب شد.
وی افزود: در برنامه ششــم توسعه به منظور جبران 
عقب ماندگی های اســتان های محروم و جنگ زده،  بندی 
تحت عنوان ماده 11۲ گنجانده شــد که  اشــاره دارد به 

اینکه کسانی که در مناطق جنگی خدمت می کنند باید 
از مزایای مناطق جنگی بهره مند شوند.

بســطامی یادآور شــد: اجرای ایــن مصوبه عطف به 
گذشــته نشــد و کســانی که از شــروع تا پایان جنگ 
تالش های زیادی کردند مســتثنی شدند و از مزایای آن 

بی بهره ماندند.
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
گفت: بنابراین مجلس استفســاریه ای تدوین و به شورای 
نگهبان ارسال کرد که شورای نگهبان این استفساریه را با 
این توضیح که آیا منظور از شاغالن مناطق عملیاتی دفاع 
مقدس موضوع بند ج برنامه ششم توسعه، شاغالنی است 

که در طول دفاع مقدس از 31 شــهریور سال ۵۹ تا ۲۷ 
تیر سال 6۷ مشغول به کار بودند که کمیسیون با بررسی 

و تصویب این مصوبه جواب داد.
بسطامی  اظهار داشت: استفساریه شامل همه افرادی 
که در بازه زمانی شــروع جنگ تاکنون در مناطق جنگی 

مشغول کار هستند، می شود.
نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی یادآور 
شد: بر اساس این مصوبه، مزایای مناطق جنگی به تمامی 
افرادی که از اول تا پایان جنگ در مناطق جنگی مشغول 
فعالیت بودند و همچنین در حال حاضر بازنشسته شدند، 

تعلق می گیرد.

ترخیص ۱۰۰ کانتینر الستیک خودرو از گمرک بوشهر آغاز شد
مدیرکل گمرک بوشهر گفت: ترخیص ۱00 کانتینر الستیک خودرو در این بندر آغاز و در نخستین محموله 

نیز ۱۱ کانتینر شامل دو هزار و ۵00 حلقه برای عرضه به بازار از گمرک خارج شد. 
بهروز قره بیگی، در گفت و گو با ایرنا افزود: کارهای ترخیص مابقی الستیک ها نیز انجام شده و در حال انجام تشریفات 

خروج است که پیش بینی می شود در اسرع وقت روانه بازار شود.
وی بیان کرد: در اجرای مصوبه ستاد اقتصادی دولت که در هفته گذشته از طریق گمرک جمهوری اسالمی ایران به 

سراسر کشور از جمله استان بوشهر ابالغ شد، اطالع رسانی به صاحبان کاال انجام گرفت.
قره بیگی ادامه داد: در این زمینه با برگزاری نشست های کارشناسی روش های اجرایی احصا شد تا در کمترین زمان 

ممکن نسبت به ترخیص کاالها اقدام شود.
وی اظهار داشــت: همچنین از هفته گذشــته تاکنون ترخیص بیش از دوهزار و ۵۰۰ تن کاالهایی که بیشــتر اجزا، 

قطعات و مواد اولیه خط تولید هستند، آغاز شده است.
قره بیگی یادآور شد: تاکنون 3۰ تا 4۰ درصد این کاالها ترخیص شده و مابقی آنها نیز در مرحله خروج است.

 وی یادآور شد: عالوه براین کار ترخیض کاالهای اساسی از جمله حدود ۲4 هزار تن برنج که در گمرک های بوشهر 
و منطقه ویژه وجود داشت و عمده مشکل آنها اختصاص کد منشا ارز بود با گشایش حاصله آغاز شد و تاکنون 1۰ هزار 

تن آن ترخیص شده است.
قره بیگی اظهار کرد: از نظر گمرک هیچگونه ایستایی در این زمینه وجود ندارد و در صورت مراجعه صاحبان کاال در 

همان روز کار آنها انجام می شود.
وی گفت: کاالهایی که از گمرک منطقه ویژه اقتصادی به گمرک بوشهر اظهار شده نزدیک به دوهزار و ۵۰۰ تن اعم 

از کانتینری و غیرکانتینری است که اکنون در حال ترخیص است.
قره بیگی یادآور شــد: از اول سال تاکنون بیش از 11۰ هزار تن کاالی اساسی از گمرک های استان بوشهر ترخیص 

شده است و مابقی نیز بزودی ترخیص می شوند.
وی عنوان کرد: با مصوبه جدید دولت مشکل ۸۰۰ قلم از کاالهای متروکه و کاالیی که مشکل ترخیص دارند، برطرف 

می  شود.

شهادت مدافع سالمت شهرکرد
شهرکرد-  خبرنگار کیهان: 

مدافع ســالمت مرکز  هاجر )س( شــهیده »رضــوان نورمند 
چالشتری«  فلوشیپ الکترو فیزیولوژی بالینی قلب در راه خدمت به 
مردم این استان و در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا به این بیماری 

مبتال شد و به خیل شهدای مدافع سالمت پیوست.    
کارکنان بیمارستان هاجر )س( شهرکرد با انتشار پیامی  شهادت وی را به 

مردم تسلیت گفتند.
در این پیام آمده است: این حادثه موجب تأثر و تالم شدید قلبی همکاران 
حوزه سالمت شد، این واقعه به همه ما آموخت که کسانی که با خدا هم عهد 
شــده اند در راه نجات جان بیماران از هیچ کوششی فروگذار نکرده و همواره 

آماده جانفشانی هستند.
بی شــک از دســت دادن این عزیزکه با تخصص خود می توانســت جان 
انسان ها را نجات دهد بسیار باعث تأثر و تأسف است و جامعه و مردم از بودن 

آنها و از خدمات ارزشمندشان محروم خواهند شد.

منزل مسکونی آیت اهلل یزدی 
برای ساخت مدرسه علمیه وقف شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قــم گفت: یک باب منزل 
مسکونی در قم از ســوی آیت اهلل محمد یزدی برای احداث مدرسه 

علمیه وقف شد. 
به گزارش ایرنا ، حجت االسالم عباس اسکندری، بیان کرد: آیت اهلل محمد 
یزدی دبیر جامعه مدرســین حوزه علمیه قم، و استاد برجسته حوزه علمیه، 
یک باب منزل مسکونی خویش در قم را برای راه اندازی مدرسه علمیه به نام 

»محمدیه« وقف کرد.
وی افزود: نیمی از این خانه با مساحت 4۸۰ متر مربع متعلق به آیت اهلل 
یزدی و نیم دیگر هم متعلق به همسر مرحومه ایشان بوده که با موافقت ورثه، 

مجموعا برای تاسیس مدرسه علمیه وقف شده است.
وی خاطرنشــان کرد: تولیت وقف مذکــور بر عهده دبیر وقت حوزه های 
علمیه و یکی از روحانیون معرفی شــده از ســوی آیت اهلل یزدی است و امام 

جمعه قم هم به عنوان ناظر وقف تعیین شده است.

امتحانات هفته آینده حوزه علمیه قم 
تعطیل شد

آموزش سطوح عالی حوزه علمیه قم در اطالعیه ای 
اعالم کرد: با توجه به استمرار وضعیت بحرانی شیوع 
ویروس کرونا ، امتحانات هفته آینده حوزه علمیه قم 

تعطیل اعالم شد. 
در این اطالعیه آمده است: حسب موافقت مدیر سطوح 
عالــی و خارج حــوزه علمیه قم، با توجه به تعطیل شــدن 
امتحانات شــفاهی از هشتم تا ســیزدهم آذرماه جاری )به 
مدت یک هفته( طالبی که امتحانات شفاهی آن ها لغو شده 
است، می توانند نسبت به اخذ نوبت امتحانی جدید به یکی از 

روش های ذیل اقدام کنند.
1.  در ظرفیت های جدید اعالم شده، زمان دلخواه خود 

را از طریق سامانه نجاح انتخاب و ثبت نمایند.
۲ . امتحــان فوق العاده یا جایگزینــی برای آزمون های 
تعطیل شده لحاظ می شود که ان شاءاهلل نحوه ثبت نام و زمان 

آن متعاقبا اطالع رسانی خواهد شد.
3.  طالب می توانند در صــورت ضرورت، از طریق ثبت 
درخواســت در پیشخوان حوزه نسبت به اخذ نوبت امتحانی 

جدید پیگیری نمایند.
در این اطالعیه بیان شده است: با عنایت به شرایط پیش 
آمــده اولویت اخذ امتحان از مواردی می باشــد که امتحان 
ایشان لغو شده است، لذا طالب از مراجعه حضوری یا تماس 

غیرضروری خودداری کنند.

ترخیص ۱۲۵ هزار تن شکر خام 
از بندر امام  خمینی)ره( 

مدیــرکل غله و خدمات بازرگانی خوزســتان گفت: 
۱۲۵هزار تن شکر خام خارجی برای تبدیل به شکر سفید 
و مصرف داخلی به تازگی از بندر امام  خمینی)ره( در جنوب 

خوزستان  ترخیص شد. 
امید جهان نژادیان، در گفت وگو با ایرنا افزود: شکر خام وارداتی 
برای تبدیل آن به شکر سفید به تدریج به کارخانه های قند سراسر 

کشور ارسال می شود.
وی با بیان اینکه شکر خام وارداتی در انبارهای مجتمع بندری 
امام خمینی)ره( نگهداری می شود بیان کرد: شکر وارداتی از طریق 

ناوگان حمل و نقل جاده ای منتقل می شود.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزســتان ادامه داد: طبق 
برنامه تا پایان امســال ۵۰۰ هزار تن شکر خام وارداتی از طریق 

بندر امام  خمینی)ره( وارد کشور خواهد شد.
جهان نژادیان افزود: بخشی از شکر خام وارداتی به عنوان ذخایر 

راهبردی در انبارها نگهداری خواهد شد.
به گفته وی نیاز ساالنه کشور به شکر حدود ۲.۲ میلیون تن 
است که حدود 1.۲ میلیون تن آن در کشور تولید و بقیه از خارج 

وارد می شود.

احتکار ۸۱۱ میلیارد ریال لوازم خانگی 
در قم

فرمانده انتظامی قم گفــت: یک انبار لوازم خانگی به ارزش ۸۱۱ 
میلیارد و 99 میلیون ریال در استان کشف شد. 

سرتیپ سید محمود میرفیضی، افزود: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی 
قم پس از بررسی های اولیه و با همراهی کارشناسان سازمان صمت و ضابطان 
قضایی سپاه اســتان، محل احتکار تعداد زیادی لوازم خانگی را در یک انبار 

شناسایی کردند.
وی گفت: پس از هماهنگی با مقــام قضایی و ورود کارآگاهان به داخل 
انبار، محموله لوازم خانگی احتکارشــده شــامل؛ 3۸ دستگاه یخچال، شش 
دســتگاه ماشین لباسشویی، 6۵ دســتگاه بخاری، دو دستگاه کولرگازی و ۹ 
دســتگاه آبگرمکن کشف شد و کارشناســان، ارزش اموال کشف شده را در 

مجموع ۸11 میلیارد و ۹۹ میلیون ریال اعالم کردند.
وی با  اشــاره به دســتگیری یک تَن و پلمب انبار مذکور اظهار داشــت: 
متهم به همراه پرونده تشکیل شده، برای انجام مراحل قانونی، تحویل مرجع 

قضایی استان شد.
وی خاطرنشــان کرد: خرید و فروش کاالهایی که در قانون، ثبت آنها در 
ســامانه ثبت انبارها الزامی است؛ امتناع از آن مشمول احتکار، قاچاق و سایر 

تخلفات صنفی می شود.

 محکوم به اعدام
 از چوبه  دار رهایی یافت

رئیس شوراهای حل اختالف سیستان و بلوچستان 
گفت: با تالش اعضای شورای حل اختالف زاهدان یک 

نفر از مجازات حتمی قصاص رهایی یافت. 
به گزارش ایرنا حجت االسالم حمیدرضا بندانی، در جمع 
خبرنگاران با اشاره به جزییات این پرونده افزود: پس از ارجاع 
پرونده قتل از شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
زاهدان تالش اعضای شــورای حل اختالف در زمینه صلح و 

سازش بین طرفین پرونده آغاز شد.
رئیس شــوراهای حــل اختالف سیستان وبلوچســتان 
گفت: پس از برگزاری چندین نشســت و رایزنی با خانواده 
طرفیــن، در نهایت تالش ها نتیجه داد و پدر مقتول رضایت 

خود را از حق قصاص اعالم کرد.

کیش- خبرنگار کیهان :
 یک مسافر 9۳ ســاله در جزیره کیش، دیروز به 

علت ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داد.
سخنگوی شورای ســالمت کیش روز سه شنبه با اعالم 
این خبر گفت: با فوت این مسافر آقا، بدون بیماری زمینه ای 
و بستری در بیمارستان کیش، آمار فوتی ها در کیش از ابتدا 
تا کنون به ۲1 نفر رسید. محمدرضا رضانیا با اشاره به اینکه 
فوتی جدید مســافر بوده اســت،  از مردم خواست از رفت و 
آمدها و مســافرت های بدون ضرورت خودداری کنند یا آنها 
را به حداقل برسانند. سخنگوی شورای سالمت کیش افزود : 
باید بپذیریم در این شــرایط هر بیماری با عالئم مشابه باید 
فرض را بر کرونا گذاشــت و با مراجعه به پزشــک، شــدت 
بیماری و درگیری ریه را مشــخص کرد که پس از مشخص 
شــدن موضوع الزم است ضمن رعایت قرنطینه و مراقبت از 
اطرافیان، ضرورت شروع درمان یا بستری مورد بررسی قرار 
گیرد. بر اساس ابالغیه  جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، کیش 

در وضعیت زرد از نظر ابتال به این بیماری قرار دارد. 
قرارگاه بسیج دانشــجویی مبارزه با کرونا دانشگاه علوم 
پزشــکی هرمزگان نیز دیروز در نامه ای خطاب به استاندار 
هرمزگان مدعی نقض آشــکار مصوبات ستاد ملی مقابله با 

کرونا در جزیره کیش شد.

۶۱ میلیارد ریال کاالی قاچاق  کشف  
در سیستان وبلوچستان

فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان از کشف 6۱ میلیارد 
ریال کاالی قاچاق توسط نیروی انتظامی این استان خبر داد. 

ســرتیپ احمد طاهری اظهار داشت: سیستان وبلوچستان دارای 
مرزهای وســیع و گسترده ای در جنوب شرق کشــور است و روزانه 
خودروهای سبک و سنگین بی شماری از محورهای مواصالتی استان 
عبــور می کنند بــه همین جهت نظارت هــا و کنترل های خود برای 

شناسایی و برخورد با قاچاقچیان کاال را بیش از گذشته کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا پلیس امنیت اقتصادی استان 
و رده های عملیاتی در شهرســتان های ایرانشهر، نیمروز و کنارک با 
کنترل مســیرهای ارتباطی استان طی 4۸ ساعت عملیات و در یک 
اقدام منسجم و هماهنگ چندین محموله کاالی قاچاق که کارشناسان 
ارزش این محموله ها را 61 میلیارد و 463 میلیون ریال برآورد کردند 
کشف و توقیف کردند. وی اظهار داشت: در این عملیات ها 1۲۵ تن و 
۲4۰ کیلوگرم شیرخشک، ۷۵ تن ذرت و 1۰ تن گندم قاچاق کشف 
شــده اســت.  طاهری بیان کرد: در این رابطه 1۰ دستگاه خودروی 
سنگین که اقدام به حمل کاالی قاچاق می کردند در مسیرهای ارتباطی 

شناسایی و توقیف شدند.
وی با اشــاره به شناســایی 1۰ متخلف در این رابطه، با تاکید بر 
استمرار طرح مقابله با قاچاق کاال و ارز در سیستان وبلوچستان از فعالیت 
گســترده قرارگاه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در استان با همکاری همه 

عوامل انتظامی و امنیتی خبر داد.

اعضای باند کالهبرداری در البرز 
دستگیر شدند 

رئیس  پلیس آگاهی البرز از دستگیری اعضای باند کالهبرداری 
کارت به کارت که به صورت گسترده در سراسر کشور انجام می دادند، 

در این استان خبرداد. 
ســرهنگ محمد نادربیگی، در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: ماموران 
پلیــس دایره مبارزه با کالهبرداری پلیس آگاهی در پی دریافت شــکایاتی 
مبنی بر کالهبرداری کارت به کارت  در بیمارســتان ها، موضوع در دســتور 

کار قرار گرفت.
 وی خاطرنشــان کرد که با رصد پرونده های شــاکیان مشخص شد که 
افــرادی در زندان هــا  از طرق افراد مرتبط  افراد بیمار در بیمارســتان ها را 
شناســایی و اقدام به دریافت اطالعات آنها کرده و به عنوان پزشــک معالج 

با خانواده ها تماس و تقاضای واریز مبلغ برای تهیه دارو آنها را می کردند.
 نادربیگی افزود: شاکیان اذعان داشــتند پس از واریز مبلغ درخواست 
شده وقتی به بیمارســتان مراجعه می کردیم، پرستاران بخش های مختلف 
اظهــار بی اطالعی می کردند.  وی بیان داشــت: در پیگیری های ویژه پلیس 
سرنخی از کالهبرداران به دست آمد و چهار نفر در این زمینه دستگیر شدند 

که مشخص شد سرکرده باند دارای 1۵ فقره سابقه کیفری بوده است.
رئیــس  پلیــس آگاهی اســتان البرز گفــت: متهمــان در اظهارات به 
کالهبرداری  پنج میلیارد ریالی در استان های تهران، البرز، اصفهان، فارس و 

دیگر مناطق اعتراف کردند.
 وی اضافه کرد: تاکنون 3۵ مالباخته در این زمینه شناسایی شده اند.

نادربیگی یادآور شــد که چنانچه افرادی به این شیوه مورد کالهبردای 
قرار گرفتند به پلیس آگاهی اســتان البرز در میدان طالقانی کرج  مراجعه 

کنند.
رئیس  پلیس آگاهی اســتان البرز تاکید کرد: مــردم به هیچ عنوان به 
تماس های ناشــناس برای دریافت وجه به عناوین مختلف توجه نکنند و از 

دراختیار دادن کارت های بانکی خود به افراد غیر خودداری کنند.

فرمانده انتظامی شرق استان تهران گفت: ضارب 
سرپرست آموزش و پرورش قرچک که روز سه شنبه 
وی را مورد اصابــت چندین گلوله قــرار داده بود 

دستگیر شد. 
ســرتیپ کیومرث عزیزی، به ایرنــا گفت: پیش از ظهر 
روز سه شنبه و در پی تماس با مرکز فوریت های پلیسی 11۰ 
مبنــی بر درگیری و مجروحیت سرپرســت اداره آموزش و 
پرورش شهرستان قرچک،  ماموران انتظامی در محل حاضر 

شدند.
وی اظهار کرد: با بررســی های صورت گرفته از ســوی 
پلیس مشــخص شــد که فردی با حضور در دفتر مدیریت 
آموزش و پرورش این شهرستان، در یک اقدام مجرمانه ضمن 
درگیری، با شلیک چند گلوله موجب مجروحیت سرپرست 
آموزش و پرورش این شهرســتان شــده به سرعت از محل 

متواری و مصدوم بالفاصله به بیمارستان منتقل شد.
عزیزی گفت: از نخســتین لحظات وقــوع این حادثه، 
پلیس با اقدامات گســترده اطالعاتی ضمن هماهنگی کامل 
با مراجع قضائی نسبت به پیگیری و شناسایی محل اختفاء 
و دستگیری متهم متواری اقدام کرد که با تالش های صورت 
گرفته، این فرد در منطقه ای خارج از شهرستان شناسایی و 

دستگیر شد.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان 
از دستگیری چهار شرور مسلح و کشف مقادیری 
سالح، مهمات و تجهیزات توسط مرزبانان مجاهد 

هنگ مرزی جکیگور خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم ، ســرتیپ »محمد 
مالشاهی«  اظهار داشت: در راستای ارتقاء امنیت منطقه 
و بــا توجه به تحرکات موجــود و تهدیدات معاندان در 
سطح حوزه استحفاظی، مرزداران این فرماندهی با انجام 

اقدامات گســترده اطالعاتی و رصد تحرکات اشــرار در 
منطقه، موفق شــدند اعضای یک باند شرارت که باعث 
ایجاد ناامنی در ســطح منطقه شــده بودند را دستگیر 

کنند.
وی افزود: با انجام کار اطالعاتی هدفمند و با هدایت 
عملیاتی و پشتیبانی اطالعاتی مرزبانی استان، مخفیگاه 
این باند زورگیر، راهزن و شرور در روستای »مشینگ« 
مورتان شناســایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی و 

با رعایت حقوق شهروندی، مرزداران موفق شدند چهار 
شــرور که با شرارت های وســیع در سطح منطقه باعث 
ایجاد رعب و وحشت عمومی شده و موجبات نارضایتی 
مرزنشــینان را فراهــم آورده بودند در یــک عملیات 

منسجم، مقتدرانه و موفقیت آمیز دستگیر کنند.
وی تصریــح کــرد: مــرزداران در ایــن عملیــات 
هوشــمندانه مقادیری سالح، مهمات و تجهیزات و یک 

دستگاه خودروی لندکروز را کشف کردند.

 فوت یک مسافر در کیش 
بر اثر ابتال به کرونا

۲ هزار میلیارد تومان تسهیالت در قالب کشاورز کارت
 پرداخت می شود

 بازنشستگان از مزایای مناطق جنگی بهره مند می شوند

انهدام باند شرارت در هنگ مرزی جکیگور

ضارب  سرپرست آموزش و پرورش قرچک 
دستگیر شد

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
13۲106۲47. گل گهرسیرجان

۲3۲014۲۲6. استقالل        
331۲05415. فوالد          

431۲0۲115. سایپا         
531114۲۲4. نساجی مازندران

6۲1101014. پرسپولیس 
7۲10131۲3. شهر خودرو

8۲101۲۲03. پیکان      
9۲101۲۲03. صنعت نفت آبادان

13-10۲101۲3. سپاهان      
11۲0۲0330۲. ذوب آهن         

1۲۲0۲0110۲. تراکتور      
13۲0۲0110۲. نفت  مسجدسلیمان
41-14301۲15. ماشین سازی تبریز

41-15301۲04. آلومینیوم اراک
41-16301۲04. مس رفسنجان

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس

مارادونا ستاره پیشین فوتبال جهان 
درگذشت

دیگوآرماندو مارادونا ستاره پیشــین فوتبال آرژانتین و یکی از 
برترین بازیکنان تاریخ فوتبال به دلیل حمله قلبی در سن 60 سالگی 

درگذشت. 
مارادونای 6۰ ســاله چنــدی قبل به علت عارضه مغزی در بیمارســتان 
بســتری شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. در شرایطی که انتظار می رفت 
 حال ســتاره پیشــین فوتبال جهان بهتر شــود ولی او دیــروز در خانه دچار
 ایســت قلبی شــد و در نهایت جان خود را از دســت داد. مارادونا در دوران 
حرفــه ای خود برای تیم هــای آرژانتینوس جونیورز، بوکاجونیورز، بارســلونا، 
ناپولی و ســویا و نیولز اولدبویز به عنوان یک بازیســاز توانا، در پست هافبک 
هجومی بازی کرد. ستاره آرژانتینی در بارسلونا و ناپولی به بیشتر موفقیت های 
 باشــگاهی اش دست یافت. مارادونا در رده ملی ۹1 بار برای تیم ملی آرژانتین

 به میدان رفت و34 بار گلزنی کرد.
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