
ورزشی - اخبار کشور

سرویس ورزشی-
یکی از اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای 
اســامی در تماس با رئیس فدراسیون فوتبال به وی 
اعام کــرد باید در قبال تصمیمــات و انتخاب های 
خودش در این فدراســیون مقابــل افکار عمومی و 

نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد.
فدراســیون فوتبال که از ۱۰ اسفند سال گذشته دوره 
مدیریت جدیدی را با ریاســت شــهاب الدین عزیزی خادم 
ســپری می کند، در همین مدت کوتاه انتخاب هایی را برای 
برخی پســت ها انجام داده که انتقادات زیادی را متوجه این 
فدراسیون کرده است. هر چند انتخاب هایی مثل رئیس حوزه 
ریاســت، دبیرکل و... مورد انتقــادات زیادی قرار نگرفت اما 
انتخاب مجتبی خورشــیدی به عنوان سرپرست تیم ملی و 
البته مطرح شدن تالش برای حضور علی خطیر در مجموعه 
فدراسیون فوتبال انتقادات را به اوج خود رساند تا جایی که 
برخی کارشناســان و اهالی فوتبال نیز از این انتخاب انتقاد 

کردند و برخی آن را یک شوک بزرگ برشمردند.
روز گذشــته خبرگزاری مهر در گزارشی عنوان داشت: 
»بــه دنبال افزایش انتقادات از انتخاب سرپرســت تیم ملی 
فوتبال ایران، وزارت ورزش و مجلس شــورای اســالمی هم 
به ایــن موضوع ورود کرده انــد و در تماس هایی با عوامل و 
رئیس فدراســیون خواســتار توضیح در مــورد دالیل این 
انتخاب ها شــده اند. در این مورد گفته می شــود در صورتی 
که عزیزی خادم پاســخ درست و قانع کننده ای برای انتخاب 
سرپرســت تیم ملی و البته برخی انتخاب های دیگر نداشته 
باشــد، احتمال دعوت از او به مجلس برای ارائه توضیحات 

تکمیلی وجود خواهد داشت.
این در حالی اســت کــه برخی اعضای هیئت رئیســه 
فدراســیون هم از انتخاب های اخیر عزیــزی خادم بی خبر 
بوده انــد و در همین راســتا روز گذشــته یکــی از اعضای 
فراکســیون ورزش مجلس شــورای اســالمی در تماس با 
رئیس فدراســیون فوتبــال به وی اعالم کــرد باید در قبال 
تصمیمات و انتخاب های خودش در این فدراســیون مقابل 

افکار عمومی و نمایندگان مردم در مجلس پاسخگو باشد.«
البتــه گویا این پایــان کار نبوده و دیــروز هم یکی از 
مدیــران وزارت ورزش و جوانــان نیز درخصوص موضوعات 
اخیر گفت و گویی با رئیس فدراســیون فوتبال داشته و از وی 
خواسته اســت برای حفظ آرامش تیم ملی فوتبال از اتخاذ 

تصمیمات جنجالی خودداری کند.
پیگیری تصمیمات عجیب و غریب فدراسیون فوتبال از 
ســوی مدیران وزارت ورزش در شرایطی است که مصطفی 
آجورلو یکی از نامزدهای ریاســت فدراسیون فوتبال که در 
انتخابات اسفندماه سال گذشــته مغلوب عزیزی خادم شد 
با انتشــار پستی در فضای مجازی عنوان کرد: »جناب آقای 
صالحی امیری در جلســه می گفتنــد ورزش ایران را من و 
ســلطانی فر اداره می کنیم. پس هر دو مسئول ورود رمال ها 
به فوتبال ملی کشــور هستند، البته با همکاری جناب آقای 

یونسی )وزیر اطالعات دولت اصالحات(«
رئیس فدراسیون مدعی شایسته ساالری شد

با وجود تمام این انتقادات، عزیزی خادم رئیس فدراسیون 

فوتبال دیــروز در اظهار نظری عجیب مدعی شــد نگاه ما 
مبتنی بر شایسته ســاالری اســت! عزیزی خادم در مراسم 
معارفه علیرضــا امامی فر، رئیس مرکز ملــی فوتبال عنوان 
داشت: علیرغم محدودیت ها و مشکالتی که وجود دارد، در 
کنار هم فعالیت هــای بزرگی را انجام خواهیم داد. نگاهمان 
توســعه محور بوده و با پیشبرد اهداف خود فصل نوینی در 
برنامه ریزی جدید فدراسیون فوتبال، حکم فرما خواهد شد. 

وی ادامه داد: اراده ما قوی و مستحکم است و در همین 
راستا قدم بر خواهیم داشــت. فدراسیون فوتبال بستر الزم 
برای نگاه آکادمیک و روند برنامه ریزی ایجاد خواهد کرد. نگاه 
ما شایسته ساالر بوده و با تغییرات، درصدد آن هستیم که با 
اجرای برنامه های خود با نگاه اقتصادی فوتبال و تغییراتی که 
رخ می دهد، به ســمت آکادمیک بودن و کارآمد شدن بیش 
از پیش، پیش برویم. فضای ما و نگاهمان چیزی اســت که 
به آن اعتقاد داریم و تمام سعی ما بر این است که با عدالت 
پیش رویم و از فدراسیون فوتبال صیانت و حمایت خواهیم 
کرد. رئیس فدراسیون فوتبال گفت: فوتبال برای ما در بخش 

توسعه فوتبال و آکادمیک بسیار مهم و حائز اهمیت است و 
امیدوارم که شاهد رشد بیش از پیش در این قسمت باشیم. 
در فدراســیون فوتبال به روی همه باز است و برای توسعه با 

برنامه ریزی پیش خواهیم رفت.
نقش هیئت رئیسه چیست؟

با حرف و شعار نمی توان مدعی شایسته ساالری در فوتبال 
شد، رئیس فدراسیون اگر واقعا معتقد به شایسته ساالری است 
باید در عمل به گونه ای رفتار کند که برای همه محســوس 
باشــد نه اینکه وقتی حرف از »شایسته ســاالری« می شود، 

صدای خنده فوتبالی ها بلند شود!
البته این انتقــاد تنها متوجه عزیزی خادم نمی شــود 
و تمام اعضای هیئت رئیســه را نیز در بر می گیرد. احســان 
اصولی، طهمورث حیدری، بهرام رضاییان، مهرداد سراجی، 
خداداد افشاریان،  احمدرضا براتی و میرشاد ماجدی به عنوان 
اعضای جدید هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از مجمع رای 
گرفته اند و نباید در قبال اتفاقات فدراسیون بی تفاوت باشند. 
در گذشته معموال هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نظاره گر 
اتفاقات و تصمیم گیری های سلیقه ای بودند، اگر بنا باشد باز 
هم آنها منفعالنه عمل کنند و تصمیمات کالن نیز به صورت 
شخصی و سلیقه ای صورت بگیرد که هیچ؛ اما اگر قرار است 
در همین ابتدای کار دوره جدید تغییری در این روند صورت 

بگیرد، وقت آن همین االن است.
 اعضای هیئت رئیســه باید اتفاقاتــی که در دوره پیش 
رخ داد را بــرای خود یادآوری کننــد و از آن درس بگیرند. 
در جریان قرارداد فدراســیون قبلی با مارک ویلموتس هنوز 
پای تک تک اعضای هیئت رئیسه گیر است و افکار عمومی، 
همه ســکانداران وقت فدراسیون را باعث و بانی ناکامی های 
این قرارداد پر حــرف و حدیث در بُعد فنی، مالی و حقوقی 
می دانند. فدراسیون جدید در شرایطی بحرانی سکان هدایت 
فوتبــال ایران را برعهده گرفته ولی بایــد بدانیم با اقدامات 
کنونی شــرایطی بحرانی تر نیز رقم خواهد خــورد. در این 
شرایط پررنگ شــدن نقش اعضای هیئت رئیسه در نظارت 

باید بیشتر از قبل باشد. 
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نقش هیئت رئیسه در اتفاقات اخیر چیست؟

ورود مجلس به انتخاب های عجیب فدراسیون فوتبال
عزیزی خادم باید پاسخگوی افکار  عمومی و نمایندگان باشد!

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی معتقد است که نمایندگان کشورمان در مسابقات گزینشی آسیایی باید 
حداقل دو سهمیه المپیک را کسب کنند.

شــاگردان محمد بنا در تیم ملی کشتی فرنگی بامداد امروز برای کسب سه سهمیه باقی مانده المپیک راهی آلماتی 
شــدند. محمدرضا گرایی، حســین نوری و محمدهادی ســاروی امیدهای ایران در گزینشی آسیایی برای کسب سهمیه 
هســتند.محمد بنا که در کنار کادر فنی، همیشــه یک مربی روانشناس بزرگ بوده، درخصوص شانس کسب سهمیه در 
گزینشی پیش رو گفت: طبیعتا یک مقداری کار در وزن 67 کیلوگرم سخت است، ولی دو کشتی گیر دیگرمان دیگر باید 
سهمیه را بگیرند.برای این مسابقات رنکینگ گذاشتند و هادی ساروی که سال گذشته طال گرفت، رنکینگ یک را دارد و 
کره هم رنکینگ آن طرف را، اما بعید نیســت که زرنگی کنند و قزاقستان را بگذارند آن گروه و نماینده قرقیزستان را در 
گروه ما. کشــتی گیر قرقیزستان هم در 97 کیلوگرم خوب است و حریف مستقیم ساروی محسوب می شود. حاال ممکن 
است از این کارها بکنند، اما قدرت بچه های ما هم مشخص است و آنها ثابت کرده اند که برتری محسوسی نسبت به خیلی 

از حریفان شان دارند.
سرمربی تیم ملی فرنگی تاکید کرد: در وزن های باال نسبت به کسب سهمیه در آسیا امیدوارتریم، یک مقدار همان طور 
که گفتم در 67 کیلو کار سخت است، ولی رضا گرایی هم کشتی گیر شایسته ای است و امیدوارم که روزش باشد و همان 

کشتی ای که از او انتظار داریم را بگیرد.

پیش بینی محمد بنا از مسابقات کشتی فرنگی گزینشی المپیک 
رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت: شانس کسب مدال طای ما در پارالمپیک توکیو، بیشتر در رشته های 

دوومیدانی, وزنه برداری, تیر و کمان, تیر اندازی و تکواندو است.
محمود خسروی وفا در تازه ترین صحبت های خود درخصوص واکسینه شدن ورزشکاران پارالمپیکی جهت حضور در 
مســابقات اظهار داشت: با توجه به خاص بودن شرایط جسمی ورزشکاران پارالمپیک, الزم بود جهت حضور در مسابقات 
واکسینه شوند تا خطری سالمتی آنها را تهدید نکند. وی در پاسخ به اینکه آیا کمیته برگزاری مسابقات المپیک محدودیتی 
برای افرادی که واکسینه نشده اند قائل هست یا خیر گفت: طبق اطالعاتی که تا امروز از کمیته برگزاری المپیک به دست 
ما رســیده اســت, ورزشکاران کشور ما جهت حضور در مسابقات باید نتیجه تســت منفی داشته باشند و در بدو ورود به 
فرودگاه توکیو مجددا باید تست دهند و در صورت منفی بودن می توانند با رعایت پروتکل ها وارد دهکده شوند و در صورت 
مثبت شدن تست به ورزشکار اجازه همراه شدن با کاروان داده نمی شود و باید به مدت ۱5 روز قرنطینه شود که در این 
صورت دیگر به حضور در مســابقات نمی رســد.  رئیس کمیته پارالمپیک با اشاره به برگزاری جلسه شورای عالی در هفته 
آینده و مصوب شدن تعداد نهایی نفرات اعزامی گفت: تا امروز به جز تعداد ورزشکاران اعزامی که به 6۰ نفر رسیده است 
و کادر فنی که فعال حدود 27 نفر هســتند, آمار دیگری از تعداد نفرات اعزامی در دســت نداریم. ما در 9 رشته المپیک 
شرکت خواهیم کرد که 2 رشته آن تیمی )بسکتبال و والیبال( و مابقی انفرادی هستند. شانس مدال طالی ما هم بیشتر 

در رشته های دوومیدانی, وزنه برداری, تیر و کمان, تیراندازی و تکواندو است. 

رئیس کمیته ملی پارالمپیک: در 5 رشته شانس بیشتری برای کسب طال داریم

اخبار کوتاه از فوتبال

اولتیماتوم سایپا به ابراهیم صادقی
مدیران باشــگاه سایپا به خاطر کسب نتایج ضعیف به سرمربی تیم فوتبال 
این باشگاه اولتیماتوم دادند. هیئت مدیره باشگاه سایپا دیروز )سه شنبه( با حضور 
ابراهیم صادقی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه تشکیل جلسه داد تا درباره نتایج 
کســب شده در لیگ برتر گفت وگو شود. سایپا امسال تیم قدرتمندتری نسبت 
به فصل گذشته روانه مسابقات کرده اما از نظر مدیران این باشگاه نتایج مطلوبی 
حاصل نشده است.از این رو در جلسه هیئت مدیره به ابراهیم صادقی یک بازی 
دیگر فرصت داده شد تا با کسب پیروزی و در ادامه، کسب نتایج خوب، تیم را از 
شرایط بحرانی خارج کند.تیم فوتبال سایپا در حال حاضر با سه برد، 9 تساوی و 
7 شکست، ۱۸ امتیازی است و در رده سیزدهم جدول قرار دارد.سایپا در هفته 
بیســتم لیگ برتر فوتبال ایران یکشنبه هفته آینده از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در 

ورزشگاه امام علی رفسنجان به مصاف تیم مس می رود.
پرسپولیس- نساجی؛ سرخپوشان می خواهند با پیروزی راهی هند شود

دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر فوتبال از عصر امروز )پنجشنبه( با انجام 
مســابقه دو تیم پرسپولیس و نساجی مازندران آغازمی شود. هفته بیستم لیگ 
برتر در حالی امروز آغاز می شــود که دو مســابقه آن به تعویق افتاده اســت. 
بازی نفت آبادان و اســتقالل و فوالد خوزســتان و تراکتور به دلیل حضور در 
لیگ قهرمانان آســیا برگزار نمی شود. مسابقه شــهرخودرو و ذوب آهن هم به 
دلیل برگزاری مســابقات دو میدانی آسیایی در مشهد به روز پنجشنبه آینده 
موکول شده است. با این حال پرسپولیس امروز اولین مسابقه هفته را در تهران 
مقابل نســاجی مازندران انجام می دهد. آن هم در حالیکه تهران و بسیاری از 
شــهرهای کشــور به دلیل موج چهارم کرونا به رنگ قرمز در آمده اند. نساجی 
هم چند بازیکن کرونایی داشــت که تســت مجدد کرونا داد. این آخرین بازی 
پرسپولیس در لیگ برتر قبل از سفر به هند و حضور در لیگ قهرمانان آسیاست. 
سرخپوشان تهرانی هفته گذشته مقابل تیم مشهدی یک بر یک متوقف شدند. 
در آن مسابقه مهاجمان پرسپولیس مثل همیشه چندین موقعیت گلزنی را از 
دســت دادند تا پرســپولیس در پایان هفته نوزدهم در رده دوم جدول و یک 
پله پایین تر از ســپاهان قرار بگیرد.  شاگردان گل محمدی می خواهند با برد و 
صدرنشینی راهی هند شوند و به همین دلیل باید نساجی را شکست بدهند که 
کار راحتی نیســت. تیم قدیمی و ریشه دار نساجی با حضور ساکت الهامی روند 
صعودی به خود گرفته و با دو برد متوالی  به بقا در لیگ برتر بسیار امیدوار شده 

است. برنامه کامل دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر به این شرح است:
پنجشنبه 19 فروردین 1400

*صنعت نفت آبادان...............................................استقالل)به تعویق افتاد(
*پرسپولیس................................................نساجی مازندران)ساعت۱۸:5۰(

یکشنبه 22 فروردین 1400
*ماشین  سازی تبریز.............................................آلومینیوم اراک)ساعت۱7(
*مس رفسنجان..............................................................سایپا)ساعت۱۸:۳۰(

دوشنبه 23 فروردین 1400
*پیکان.........................................................گل گهرسیرجان)ساعت۱7:۳۰(
سپاهان.........................................................نفت  مسجدسلیمان)ساعت۱۸:5(

پنجشنبه 26 فروردین 1400
*شهر خودرو...........................................................ذوب آهن)ساعت2۰:۳۰(

یادی از شهید مدافع حرم حجت اهلل نوچمنی
شناسایی در صدمتری داعش

ســومین ســالگرد شــهادت شــهید مدافع حرم 
حجــت اهلل نوچمنی اســت. یکی از رزمندگان ســپاه 
پاسداران انقالب اســالمی که در حمله مستقیم رژیم 
صهیونیستی به شهادت رسید.  شهید نوچمنی متولد 
۱5 شــهریور ۱۳57 در روستای »نوچمن« بود. دوران 
تحصیل خود را در اســتان گلستان سپری کرد و برای 
سربازی به تهران آمد. حجت اهلل سال ۱۳۸۴ ازدواج کرد 

و ثمره این زندگی عاشــقانه دو فرزند به نام های »علیرضا« و »النا« اســت. سال 
۱۳9۱ وارد نیروی قدس ســپاه پاســداران شــد و 2۰ فروردین ۱۳97 در اولین 
مرتبه اعزام خود به سوریه، توسط جنگنده های رژیم صهیونیستی در پایگاه هوایی 
»حمص« به شهادت رسید. پیکر پاک این شهید در گلزار شهدای امامزاده روشن 
آباد به خاک ســپرده شده است. همسر شهید نوچمنی در مصاحبه ای گفته بود: 
»یکي از آرزوهاي همسرم شهادت بود. بارها و بار ها در باره این خواسته قلبي برایم 
صحبت کرده بود. به برادرش هم گفته بود من در دفاع از حرم شــهید مي شــوم. 
آخرین بار هم از شهادت براي من گفت اما باور نمي کردم به این زودي به آرزویش 
برســد. به برادرش گفته بود من در دفاع از حرم، شــهید مي شوم. حجت آرزوي 
شهادت در قامت یک مدافع حرم را داشت.« و »سرنترسی داشت، آنقدر شجاع بود 
که در یک شناسایی تا صد متری گروه های تروریستی داعش در سوریه رفته بود، 
و یک روز کامل با همرزمش همانجا نشسته بود تا آنها متوجه حضورشان نشوند.«

حدیث دشت عشق

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان از وقوع زلزله 
۵.3 ریشتری در مریوان خبر داد. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از سنندج، محمد فالحی، گفت: 
ســاعت ۱9 و ۴2 دقیقه و 2۳ ثانیه شامگاه سه شنبه زلزله ای با قدرت 
5.۳ ریشتر، مرز عراق و استان کردستان، حوالی مریوان و در عمق ۱۰ 

کیلومتری زمین روی داد.
وی اضافه کرد: این زلزله در 2۴ کیلومتری مریوان، 27 کیلومتری 
چناره و 2۸ کیلومتری بوئین ســفلی، 9۸ کیلومتری سنندج روی داد 
و مردم شــهر های ســنندج، سروآباد، ســقز، بانه و دیواندره نیز آن را 

احساس کردند.
وی ادامــه داد: پس از وقوع زلزلــه، تیم های ارزیاب هالل احمر و 
دیگر دستگاه های مسئول، به منطقه اعزام شدند و در بررسی های اولیه، 
خسارت به 297 واحد مسکونی در 2۳ روستای مریوان گزارش داده شد.

او با بیان اینکه ۱۸ واحد مسکونی بین ۳۰ تا 6۰ درصد خسارت دیده 
است، افزود: تیم های ارزیاب بنیاد مسکن انقالب اسالمی نیز برای ارزیابی 

خسارات وارده و جبران آن به منطقه اعزام  شدند.
وی یادآور شــد: در این حادثه 9 نفــر بر اثر ترس و هنگام خروج 

از منزل، دچار مصدومیت شدند که به صورت سرپایی درمان شدند.
فالحــی گفت: در روســتا های نقطه صفر مــرزی بخش ننور بانه 

ترک خوردگی منازل گزارش شده است. 
زلزله مریوان دو پس لرزه نیز به دنبال داشت که بزرگ ترین آن ۳.۸ 
ریشتر قدرت داشــت. مریوان در ۱۳5 کیلومتری غرب سنندج مرکز 

استان کردستان واقع شده است.

زلزله 5/۳ ریشتری
 کردستان را لرزاند

اهواز- خبرنگار کیهان :
سانحه رانندگی در شهرستان  دزفول سه کشته برجای گذاشت.
رئیس مرکز اورژانس و فوریت های پزشکی شهرستان دزفول با اعالم 
ایــن خبر، گفت: حادثه تصــادف در محور صفی آباد به میانرود و روبروی 
کارخانه تولید یخ در ســاعت سه و ســه دقیقه بامداد دیروز به اورژانس 

شهرستان اعالم شد.
علی بختیاری ، افزود: در این تصادف که متاسفانه میان یک کامیون و 
یک دستگاه خودرو پژو پارس رخ داد سه نفر سرنشین خودرو در دم جان 
باختند. وی اضافه کرد: به دلیل شدت حادثه متاسفانه امکان خارج کردن 
اجســاد از خودرو وجود نداشت که تیم امداد و نجات به همراهی پلیس 

راهور با استفاده از جرثقیل اجساد را از خودرو خارج کردند.
بر اساس این گزارش، متوفیان ۱۸، 25 و 27 سال سن داشتند و تنها 
یک نفر آن ها بومی منطقه بود، پس از اتمام عملیات اجساد به باغ بهشت 

آرامستان شهید آباد منتقل شدند.

سانحه رانندگی در دزفول
 ۳ کشته برجای گذاشت

مدیرعامــل بنیاد برکت گفت: بنیاد برکت 
امســال 1۵ هزار شغل جدید را برای کولبران 

راه اندازی می کند. 
امیرحســین مدنی ، گفت: امســال نیز همانند 
ســال گذشــته ورودی جدی به حوزه اشتغال زایی 
برای کولبران سه استان مرزی کردستان، کرمانشاه 
و آذربایجان غربی خواهیم داشــت و ۱۴ شهرستان 
این سه استان زیر پوشــش فعالیت های بنیاد قرار 

خواهند گرفت.
وی خاطرنشان کرد: امسال راه اندازی پنج هزار 
طرح در دســتور کار اســت که باعث فراهم آمدن 

فرصت های کســب وکار و تامین اشتغال پایدار برای 
۱5 هزار نفر خواهد شد.

مدنی با اشاره به اشتغال زایی برای کولبران ۱۴ 
شهرســتان در ســال جدید اظهار داشت: کولبران 
شهرستان های پاوه، جوانرود، ثالث باباجانی و روانسر 
در استان کرمانشاه؛ سردشت، پیرانشهر و اشنویه در 
آذربایجان غربی و مریوان، ســروآباد، بانه، کامیاران، 
سنندج، دیواندره و سقز در کردستان تحت پوشش 

فعالیت های بنیاد برکت در سال ۱۴۰۰ قرار دارند.
مدنی اذعان کرد: پنج هزار و 5۰۰ میلیارد ریال 
حجم کل سرمایه گذاری پیش بینی شده برای ایجاد 

پنج هزار طرح اشتغال زایی برای کولبران سه استان 
مرزی اســت. وی خاطرنشــان کــرد: آبزی پروری، 
مشــاغل دانش بنیان، پرورش بوقلمون، نوشت افزار، 
محصوالت گلخانه ای، تولید قارچ و پرورش گیاهان 
دارویی رسته های شغلی اولویت دار برای کولبران در 

سال ۱۴۰۰ هستند.
مدیرعامــل بنیاد برکت بــا تاکید بر اینکه زنان 
کولبر برای ۱5 هزار شــغل جدیدی که در ســال 
۱۴۰۰ تدارک دیده شــده، در اولویت قرار خواهند 
داشت، خاطرنشان کرد: بنیاد از سال گذشته درصدد 
شناسایی زنان کولبر برآمده و تا به امروز ۱۱۰ طرح 

اشتغال زایی خرد و خانگی را برای این زنان راه اندازی 
کرده است. 

مدنی افزود: ســال گذشــته ۱۱۰ زن کولبر در 
روستاهای هفت شهرستان سروآباد، بانه و کامیاران 
در اســتان کردستان و پاوه، ثالث باباجانی، جوانرود 
و روانسر اســتان کرمانشاه شناسایی شدند و تحت 
پوشش فعالیت های اشــتغال زایی بنیاد برکت قرار 

گرفتند.
به گفته وی، ۱۱۰ طرح اشتغال زایی اجتماع محور 
برای این زنان ایجاد ۳۳۰ فرصت شــغلی مستقیم و 

غیرمستقیم را به دنبال داشته است.

ایجاد 15 هزار شغل جدید »برکت« برای کولبران در سال جاری

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در 
کلی  رویکرد  گفت:  اسامی  مجلس شورای 
مجلس درخصوص ســند همکاری ایران و 

چین مثبت است. 
احمد علیرضا بیگی، در گفت  وگو با ایسنا با بیان 
اینکه هدف دو کشور سود بردن از این سند است، 
ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران به عنوان کانون 
انرژی و چین نیازمند یک منبع انرژی است  و در 
مقابل ما نیز نیازمند تکنولوژی و فناوری هستیم 
درواقع دوکشــور قابلیت های خود را به اشــتراک 

می گذارند. وی خاطرنشــان کرد: این  ســند فعال 
تعهدآور نیســت و زمانی تعهدآور خواهد بود که 
ســندهای موضوعی نیز آماده شده و به تصویب 
مجلس برسد و طرف چینی نیز باید مراحل تصویب 

مرسوم کشور خود را طی کند.
وی تاکید کــرد: ما نباید چین را منجی خود 
بدانیم و بســتگی به تیم مذاکره  کننده ما دارد که 
ســندهای بعدی را تا چه اندازه با هوشــیاری و 
هوشمندی ببندند تا از این فرصت به  دست آمده 

به  نحو احسن استفاده کنیم.

رویکرد مجلس درخصوص سند همکاری ایران و چین 
مثبت است

راه اندازی رسمی رشته ای 
که با روحیات مردم ایران سازگار نیست

در آخرین روزهای دولت دوازدهم پســر رئیس  سازمان برنامه و 
 MMA بودجه مجوز راه اندازی رســمی انجمن هنرهای رزمی یا همان

را گرفت.
MMA یا همان مبارزه در رینگ رشته ای است رزمی که طی سالیان اخیر 

در سایه غفلت مسئوالن ورزش روایج یافته و بسیاری از جوانان عالقه مند به 
ورزش به صورت زیرزمینــی آن را دنبال می کنند.در MMA بیش از هر چیز 
از بوکس استفاده می شود و ووشو، کشتی، جودو و کیک بوکسینگ هم دیگر 
رشته هایی هستند که تسلط در آنها می تواند موفقیت در این رشته را افزایش 
دهد. هر چند قرار اســت این مســابقات در ایران خــارج از قفس و با قوانین 
داخلی ما همخوانی داشته باشد ولی خشونت بیش از  اندازه در این رشته، قطعا 

آسیب های جدی به ورزشکاران وارد می سازد.
چند سال قبل و به دنبال حضور چند دختر نوجوان در مسابقات این رشته 
در ارمنســتان و انتشار فیلم مبارزه آنها بازتاب منفی بسیاری در جامعه داشت 
و این موضوع نشان داد که روحیه مردم کشورمان با این رشته خشن سازگار 
نیســت.تمام این اتفاقات موجب گردید که مردادماه ســال ۱۳96 ممنوعیت 
فعالیت ورزشــکاران در MMA از سوی معاون وقت ورزش قهرمانی و حرفه ای 
وزارت ورزش و جوانــان اعالم گردد ولی با این حال کماکان اخبار بســیاری 
مبنی بر برگزاری مســابقات این رشته ورزشــی به صورت زیرزمینی منتشر 
می شــد تا اینکه این بار اما باز هم ژن خوب کارساز شد و وزارت ورزش مجوز 
انجمن MMA را به دست توحید نوبخت دادند تا فعالیتش را به زودی زیر نظر 
فدراســیون انجمن های ورزشی رزمی شــروع کند. اما توحید نوبخت حقیقی 
کیســت؟ و چرا از شــهرت اصلی اش در خبرها استفاده نشده است؟ او کسی 
نیست جز پسر رئیس  سازمان برنامه و بودجه که با حمایت وزارت ورزش مجوز 
ریاســت انجمن هنرهای رزمی ترکیبی را گرفته اســت. MMA که سال های 
زیادی اســت به هیچ عنوان اجازه فعالیت رسمی ندارد، این روزها با حمایت 
وزارت ورزش و جوانان به یک ژن خوب رســید! متاسفانه در آخرین روزهای 
دولت دوازدهم شاهد آن هســتیم که پست هایی در برخی از فدراسیون های 
ورزشی به اشخاص داده می شود که جای سؤال دارد و به وضوح مشخص است 

که هیچ کار کارشناسی روی آن صورت نمی گیرد.

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

119134335191640. سپاهان

219108125101538. پرسپولیس

31997322121034. استقالل

4186931711627. فوالد

5197661717027. تراکتور

327-6196941821- آلومینیوم اراک

7187562120126. گل گهر سیرجان

8196761515025. صنعت نفت آبادان

9196761414025. مس رفسنجان

125-10196761819. پیکان

224-11196671921. شهرخودرو

420-12194871317. نفت مسجدسلیمان

618-13193971016. سایپا

717-14193881825. ذوب آهن

716-151944111623د نساجی مازندران

189-161916121230. ماشین سازی تبریز

دادستان مرکز استان کرمان از دستگیری هشت نفر از معاونان، 
کارکنان و فعاالن حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمان 

به اتهام ارتشاء و رشاء خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، دادخدا ساالری، اظهار  داشت: 
با رصد و نظارت اطالعاتی سربازان گمنام امام زمان)عج( در مجموعه اداره 
کل اطالعات اســتان کرمان و دستورات قضایی بازپرس ویژه رسیدگی به 

فساد اداری در مجموعه راهداری استان کرمان در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: این افراد به دلیل اتهاماتی از جمله دریافت رشوه، سوءاستفاده 
از جایگاه شغلی و استفاده از رانت دولتی دستگیر و در بازداشت به سر می برند.
وی تصریح کرد: تعــدادی از کارکنان اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای و فعاالن حوزه توزیع الستیک تعاونی ناوگان حمل ونقل، با تشکیل 
باند ارتشاء و اختالس ضمن سوءاستفاده از جایگاه شغلی و تبانی با تعدادی 
از عامالن فروش الستیک، مسئوالن انجمن صنفی و شرکت های حمل ونقل 
کاال اقدام به صدور حواله برای افراد مورد نظر خود کرده و در ازای آن مبالغی 
را دریافت کرده و یا تعدادی از الستیک ها را به عنوان سهم خود برداشته و 
در بازار آزاد به فروش می رسانده اند.  وی با تاکید بر اینکه اقدامات اعضای 
این باند موجب ایجاد نارضایتی در بین رانندگان ناوگان حمل ونقل جاده ای 
شده است افزود: اعضای این باند همچنین با سوء استفاده از اهرم های نظارتی 
از جمله کمیسیون ماده ۱2 )بررسی تخلفات شرکت های حمل ونقل کاال و 
مسافر(، کمیسیون ماده ۱۰ )تخلفات رانندگان( و کمیسیون های تمدید یا 
صدور مجوزهای شرکت های باری و مسافری اقدام به اخذ رشوه های کالن 

از متولیان شرکت های مذکور می کرده اند.

پزشک عمومی بیمارستان امام خمینی)ره( دهدشت از ضرب 
و شتم خود توسط همراهان یک بیمار خبر داد. 

»سلمان مهمدی« در گفت و گو با خبرنگار ایسنا در خصوص جزییات 
این خبر اظهار کرد: سه شب قبل در اورژانس شیفت بودم که یک بیمار 

تصادفی را به اورژانس آوردند.
وی افــزود: نزدیک به 9 نفر همراه بیمار بدون ماســک و هرگونه 
پروتکل های بهداشــتی با خنده های بی مورد، جو اورژانس را مخدوش 

کرده بودند.
این پزشک در ادامه گفت: با دیدن این صحنه، نزد همراهان بیمار 
رفتم و تذکرات الزم را دادم که ناخودآگاه اقدام به درگیری لفظی و نهایتا 
فیزیکی کردند و با زنجیر به سرم زدند و حدود دو ساعت بیهوش شدم.

مهمدی بیان کرد: بعد از مداوا و انجام ســی تی اســکن، وضعیت 
عمومی ام مساعد هست.

وی خواســتار برخورد با چنین افرادی شــد و بیان کرد: دو نفر از 
همین افراد در بازداشت هستند.

انهدام باند ارتشاء در اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کرمان 

ضرب و شتم پزشک عمومی بیمارستان امام خمینی)ره( دهدشت 
توسط همراهان بیمار

نیروهای انتظامی یزد و سیستان و بلوچستان 
طی عملیات های جداگانه ای چهار هزار و 607 
کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.
فرمانده انتظامی اســتان یزد از کشف یک هزار و 

هفت کیلوگرم  مواد مخدر از نوع تریاک خبر داد. 
ســرتیپ »عباســعلی بهدانی فرد« تصریح کرد: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر اســتان یزد طرح 
کنترل محورهای مواصالتی را به مدت 2۴ ساعت به 

مرحله اجرا گذاشتند.
وی افــزود: ماموران پلیس اســتان یــزد در این 

طرح پنج دســتگاه خودرو سواری و کامیون مربوط 
به قاچاقچیــان را در محورهای »مهریز«، »خاتم« و 

»اردکان« شناسایی و آنها را متوقف کردند.
وی ضمن اشــاره به دســتگیری هفــت نفر از 
سوداگران مرگ، خاطرنشان کرد: ماموران در بازرسی 
از خودروهــا یک هزار و هفت کیلوگرم موادافیونی از 

نوع تریاک را کشف کردند.
وی با بیان این که سوداگران مرگ این محموله ها 
را از شهرهای جنوب شرقی کشور تهیه و قصد انتقال به 
دیگر استان ها را داشتند، گفت: قاچاقچیان به دادسرا 

معرفی و روانه زندان شدند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان هم از کشف  
ســه هزار و 6۰۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و 
سوخته تریاک ، در درگیری با سوداگران مرگ خبر داد. 
ســرتیپ احمد طاهری ، گفــت: پلیس مبارزه با 
مواد مخدر سیستان و بلوچستان، شهرستان زاهدان 
و یــگان تکاوری قرارگاه عمار در درگیری با یک باند 
مسلح قاچاق مواد مخدر که قصد انتقال محموله مواد  
مخدر را از نوار مرزی میرجاوه به مرکز استان و سپس 

به عمق کشور داشتند درگیر شدند.

او افزود: در این عملیات که منجر به حریق یکی 
از خودرو های این باند شــد قاچاقچیان که تاب توان 
ایســتادگی در مقابل تکاوران انتظامی را نداشتند با 
توجه به صعب العبور بــودن منطقه از محل متواری 

شدند.
وی ادامــه داد: ماموران انتظامی در این عملیات 
عالوه بر کشف محموله سنگین مواد مخدر در بازرسی 
از خودرو ها چندین تیغه خشاب، مقادیر زیادی مهمات 
جنگی و همچنین یک دستگاه بی سیم دستی کشف 

و ضبط کردند.

کشف4/6 تن مواد  مخدر در دو استان کشور 

تمرین مرکب دریایی بین دو نیروی دریایی 
ارتش ایران و پاکستان، با حضور ناوگروه های 
نیروی دریایی 2 کشــور و انجام سناریوهای 
مختلف دریایی در آب های خلیج فارس و دریای 

عمان پایان یافت.
به گــزارش روابط عمومی ارتش، تمرین مرکب 
دریایی با هدف ارتقای توان رزمی و تبادل اطالعات 
و دانش نظامی بین دو نیروی دریایی ایران و پاکستان 
و به منظور نمایش قدرت دریایی و هم افزایی، برقراری 
تعامل سازنده و پویا در راستای ایجاد صلح و امنیت 
پایدار در منطقه، صبح دیروز در آب های خلیج فارس 
و دریای عمان، برگزار شد و با موفقیت به پایان رسید.
در ایــن تمرین دریایی یگان های نیروی دریایی 
ارتــش متشــکل از ناوشــکن البرز و یــک فروند 
موشک انداز به همراه یک بالگرد و همچنین یگان های 
شناور رزمی و پشتیبانی از نیروی دریایی پاکستان 

حضور داشتند.
عملیات دریایی مشــترک شامل نقل و انتقاالت 
هوایی، دریایی و انجام مشــترک عملیات Passex در 
این تمرین مرکب دریایی با حضور یگان های نیروی 

دریایی ایران و پاکستان، انجام شد.
همچنین افسران و کارکنان 2 نیروی دریایی ایران 
و پاکستان در راســتای تبادل تجربیات آموزشی و 
عملیاتی از یگان های شناور یکدیگر مستقر در منطقه 
یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس دیدن کردند.
ناوگروه نیروی دریایی ارتش پاکســتان پیش از 
ظهر شنبه در منطقه یکم امامت نیروی دریایی ارتش 

جمهوری اسالمی ایران در بندرعباس پهلو گرفت.

مدیرکل تبلیغات اســامی آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه جامعه  متدین از تعطیلی مکرر برنامه های 
فرهنگی و مذهبی و مراکز مذهبی نگران و گایه مند 
هستند، گفت: طبق گزارش های ستاد کرونا، بیشترین 
رعایت مسائل بهداشتی از سوی مردم متدین در مراسم 
مذهبی شــده ولی بیشترین تعطیلی نیز متوجه این 

قشر شده است. 
حجت االســالم حسن شــعبانی ، در جلسه هم اندیشی 
با اصحاب رســانه، با تاکید بــر اینکه نباید به جامعه طوری 
القا شــود که برخی از مراکز و مســئوالن نسبت به شعائر 
دینی کم توجه هســتند، اظهار کرد: زمانی که در ایام نوروز، 
ســفرهای نوروزی به راحتی انجام می شــود و سخت گیری 
الزم به کار گرفته نمی شود و حتی برخی از مسئوالن اعالم 
می کنند ورود به شمال ممنوع نیست، قطعا در حال حاضر 
با وضعیت قرمز مواجه خواهیم شد. وی یادآور شد: ما نباید 
تالش و کمک های مراکز مذهبی را در چهار دور پیک کرونا 
فرامــوش کنیم،  اگر تالش این عزیزان نبود اکنون به لحاظ 
اجتماعی شــرایط متفاوتی داشتیم، مراکز مذهبی تحت هر 
شرایط سختی تالش می کنند نیازهای معنوی و مادی مردم 
را برطرف کنند ولی هر اتفاق کوچکی که می افتد بالفاصله 
فلش اول به ســمت تعطیلی مراســم مذهبی می رود. وی 
تاکید کرد: امیدواریم در این فرصت باقیمانده تا ماه مبارک 
رمضان، تجدید نظر جدی در مورد تعطیلی مراسم مذهبی 

در نظر گرفته شود.
حجت االســالم شــعبانی با انتقاد از اینکه پیشنهادات 
کاربردی ارائه شده به ستاد کرونا در سطح کارشناسی سازمان 
تبلیغات اسالمی مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: هیچ کدام 
از این پیشنهادات مورد توجه قرار نگرفت و تنها بدترین گزینه 

رئیس  پلیس فتای استان زنجان گفت: شخصی که در یکی که تعطیلی مراسم بود، مورد توجه قرار گرفت.
از شــبکه های اجتماعی ترویج خشونت می کرد، شناسایی و 

دستگیر شد. 
سرهنگ محمدعلی آدینه لو، اظهار کرد: طی رصد و پایش مستمر 
انجام شده، صفحه  اینستاگرامی فعال در زمینه ترویج خشونت از طریق 
انتشار فیلم و تصاویر مجرمانه احصا و شناسایی گردانندگان آن در دستور 

کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی در رابطه با دستگیری عامل انتشار خشونت در فضای مجازی، 
افزود: با بررسی های فنی و پلیسی، متهم به هویت  معلوم در استان  زنجان 
مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری پلیس 
اطالعات و امنیت عمومی دســتگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل 
مقام قضایی شد. این مسئول با بیان اینکه پلیس هرگونه هنجارشکنی 
در فضای مجازی را به  صورت شبانه روزی رصد و پایش می کند، تصریح 
کرد: قدرت نمایی با سالح گرم و سرد و ایجاد رعب و وحشت در فضای 

مجازی جرم بوده و قاطعانه با مجرمان برخورد قانونی خواهد شد.

دستگیری عامل ترویج خشونت
 در فضای مجازی

رئیس  پلیس راه اســتان خراسان جنوبی گفت: برخورد دو 
تریلی با پراید در محــور مواصاتی»بیرجند به زاهدان« پنج 

کشته و یک مجروح برجاي گذاشت. 
سرهنگ »علیرضا رضایی« اظهار داشت: با اعالم مرکز فوریت هاي 
پلیســي مبني بر وقوع حادثه رانندگي در محور مواصالتی»بیرجند به 
زاهدان« بالفاصله مأموران و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: مأموران با حضور در محل حادثه مشاهده کردند دو تریلی 
با یک ســواری پراید برخورد کرده است که در اثر این حادثه پنج نفر 
از سرنشینان پراید جان خود را از دست دادند و یک نفر مصدوم که با 

اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
وی با بیان اینکه علت تصادف برابر نظریه کارشناســان پلیس راه 
عدم توجه راننده تریلی به جلو تشخیص داده شده است، تصریح کرد: 
رانندگان با رعایت قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي از هرگونه عجله 
و شتاب بي مورد پرهیز کنند تا شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

برخورد دو تریلی با پراید
 5 کشته برجای گذاشت

جامعه  متدین از تعطیلی مکرر 
برنامه های فرهنگی و مذهبی 

گالیه مند است

تمرین مرکب دریایی 
نیروی دریایی ارتش ایران و پاکستان 

پایان یافت

رئیس  سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: با تولید شناور 
دروگر ســنبل آبی، ایران به جرگه کشورهای 

سازنده شناورهای دروگر پیوست.
امیر دریادار »امیر رســتگاری« دیروز چهارشنبه 
در حاشــیه آیین رونمایی از شناور دروگر سنبل آبی 
در جمع خبرنگاران افزود: ایران توانســت با استفاده 
از دانش و توان بومی نخســتین شــناور دروگر بومی 
ســاخت مجموعه صنایع دریایی شــهید تمجیدی و 
صنایع دریایی وزارت دفاع را رســما مورد بهره برداری 

قرار دهد.
وی گفت: ساخت این شناور 6 ماه طول کشید.

وی ادامــه داد: از نکات قابل ذکر برای ســاخت و 
طراحی این شناور می توان به صرفه جویی ارزی حدود 

6۰ درصدی نسبت به نمونه خارجی آن  اشاره کرد.
رئیس  ســازمان صنایــع دریایــی وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح با  اشاره به همکاری حدود 
پنج شرکت دانش بنیان با مجموعه صنایع دفاع برای 
ساخت این شــناور گفت: تمامی قطعات و المان های 
اصلی نظیر ســامانه رانش، ســامانه انتقال و کانوایر، 
قدرت سیستم های کنترلی داخلی و بومی بوده است.

رستگاری افزود: این شناور به لحاظ قدرت کاری 
حدود دو برابر مشابه خارجی قدرت دارد و می تواند با 
راندمان بهتری نسبت به نمونه خارجی خود فعالیت 
کند؛ ما آمادگی داریم در سایزها و مقیاس های باالتر 
و بزرگ تر نمونه های دیگری از این شناور را بسازیم تا 
بتواند با توجه به رشــد تصاعدی سنبل آبی در تاالب 

انزلی به مقابله با این گیاه بپردازیم.

رئیس  سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع:

ایران به کشورهای سازنده شناورهای دروگر پیوست
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