صفحه 9
پنجشنبه  ۲۵دی ۱۳۹۹
 ۳۰جمادیاالول  - ۱۴۴۲شماره ۲۲۶۶۲

ورزشی -اخبار کشور
اخبار کوتاه از فوتبال

 27اسفند آغاز اردوی تیم ملی فوتبال
تیــم ملی برای دیدار با رقبای خود در انتخابی جام جهانی که در فروردین
 ۱۴۰۰برگزار میشود ،به اردوی دو هفتهای خواهد رفت .بعد از گذشت یک سال
و به عقب افتادن چند باره مسابقات انتخابی جام جهانی در قاره آسیا ،این نگرانی
برای کشورهایی مانند ایران به وجود آمده که مسابقات در دور برگشت به صورت
متمرکز برگزار شود و نتوانند از حق میزبانی خود بهرهمند شوند .با این حال در
آخرین برنامهریزی انجام شــده از سوی  AFCو  ،FIFAقرار است مسابقات طبق
روال معمول خود برگزار شــود و شرایط رفت و برگشتی رعایت خواهد شد .در
ن گام روز  5فروردین
نتیجه تیم ملی ایران در دو بازی نخســت خود در نخستی 
در ورزشگاه آزادی از هنگ کنگ پذیرایی میکند و به فاصله پنج روز بعد عازم
کامبوج خواهد شــد تا با این تیم روبهرو شود .البته این برنامهریزی در شرایطی
است که دبیرکل  AFCبه کشورهای آسیا گوشزد کرده در صورت برگزار نشدن
این مســابقات به علت اپیدمی کرونا ،مجــددا درباره برگزاری بازیها به صورت
متمرکز یا رفت و برگشت تصمیمگیری میکنند .با توجه به برنامهریزی جدید
کنفدراسیون فوتبال آسیا ،سرمربی تیم ملی و دستیارانش که برای جشن سال
نو میالدی راهی کشــورهای محل سکونت خود شده بودند ،در تدارک بازگشت
ی بازیهای لیگ برتر در دو ماه آینده هستند .طبق رایزنیهای
به ایران و بررس 
انجام شــده میان سرمربی تیم ملی و دبیرکل فدراسیون فوتبال ،اردوی ایران از
 ۲۷اســفند  ۹۹شروع میشــود و تا  ۱۱فروردین  ۱۴۰۰ادامه خواهد داشت.در
پ تیمهــای ملی اردوی خود را برگزار
ایــن اردوی دو هفتهای ،بازیکنان در کم 
خواهند کرد و اســکوچیچ برای نخســتین بازی رسمی خود به عنوان سرمربی
ی ایران آماده میشــود.بدون شک مهمترین بازیهای تیم ملی با بحرین
تیم مل 
و عراق در  17و 25خرداد است که میتواند حکم صعود به مرحله سوم انتخابی
را امضــا یا تیم ملی را در همین مرحله حــذف کند .به همین دلیل دو بازی با
هنگ کنگ و کامبوج میتواند درک بهتری به سرمربی تیم ملی برای مصاف با
این دو تیم عربی دهد.
باقری توسط فکری کنار گذاشته شد
فرشــید باقری به دلیل بینظمی در تمرینات اســتقالل ،توســط سرمربی
آبیپوشان کنار گذاشته شد.فرشید باقری ،بازیکن تیم فوتبال استقالل به دلیل
بینظمی در تمرینات آبیپوشــان و بیتوجهی به گوشــزدهای محمود فکری،
توسط سرمربی آبیها از تیم کنار گذاشته شد.پیش از این میلیچ ،بازیکن کروات
استقالل به سرنوشت باقری دچار شده بود و این بازیکن کروات در نهایت جمع
آبیپوشان پایتخت را ترک کرد.
برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران
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امام جمعه اهل سنت مراوهتپه
درگذشت

آخوند «خوجهدردی غراویفر» امام جمعه اهل سنت شهرستان
مرزی مراوهتپه در شرقیترین قسمت استان گلستان سحرگاه دیروز
(چهارشنبه) به دلیل کهولت سن در  ۹۳سالگی دار فانی را وداع گفت.
توگو با ایرنا ضمن تایید خبر درگذشــت امام
فرمانــدار مراوهتپه در گف 
جمعه این شهرســتان گفت :مرحوم غراویفر که از سال  ۱۳۴۹عهدهدار امام
جماعت مســجد نورانی مراوهتپه بود ،از ســال  ۷۲به عنوان امام جمعه اهل
سنت این شهرستان معرفی شد.
امانگلدی ضمیر ،افزود :امام جمعه مراوهتپه عالوهبر مسائل دینی همواره
حضور فعالی در مناسبتها و برنامههای سیاسی و اجتماعی از جمله انتخابات
داشت و مردم را نیز به حضور در صحنه دعوت میکرد.
به گفته وی ،مراسم تشییع و خاکسپاری امام جمعه مراوهتپه ساعت ۱۴
دیروز با رعایت کامل شیوهنامههای بهداشتی در مصالی نماز جمعه این شهر
برگزارشد.

کشف افزونبر یک تن مواد مخدر
در سیستان و بلوچستان

فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان گفت :یک هزار و ۳۱
کیلو و  ۸۰۰گرم تریاک در دو عملیات درگیری مســلحانه ازاشرار و
قاچاقچیان موادمخدر در جنوب این استان کشف شده است.
ســرتیپ احمد طاهری ،در گفتوگو با ایرنا اظهار داشت :شب سهشنبه
پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستانهای ایرانشهر و سراوان طی دو عملیات
جداگانه و موفقیتآمیز و پس از درگیری چند ســاعته با دو تیم از یک باند
بزرگ قاچاق مواد مخدر ضمن دستگیری هفت قاچاقچی یک هزار و ۳۱کیلو
و  ۸۰۰گرم تریاک را کشف کردند.
وی ادامه داد :در این دو عملیات سه دستگاه پژو  ۴۰۵توقیف و سه قبضه
سالح کالش بهمراه ۱۴۰فشنگ جنگی کشف شد.

 ۷۸۹میلیارد ریال تخلف ارزی
در آذربایجانغربی کشف شد

س سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجانغربی گفت :طی
رئی 
دی ماه جاری ۷۸۹ ،میلیارد ریال تخلفات ارزی در این استان کشف
و در این باره ،پنج فقره پرونده تشکیل شده است.
توگو با ایرنــا افزود :در نظــارت بر عملکرد
غالمرضــا بابایــی ،در گف 
شــرکتهای واردکننده کاالهای مورد نیاز کشــور که از ارز دولتی استفاده
کرده بودند ،طی دی ماه امسال پنج فقره پرونده تخلف ارز دولتی عدم اجرای
تعهدات در این استان تشکیل شد.
وی اضافــه کرد :جدیدتریــن پرونده تخلفات ارزی برای یک شــرکت
واردکننده بوده کــه به میزان  ۲میلیون و  ۲۱هزار و  ۹۹۳درهم اماراتی ارز
دولتی دریافت کرده بود ولی به دلیل عدم اجرای تعهدات ،پروندهای به ارزش
 ۱۳۸میلیارد و  ۸۰۹میلیون ریال تشــکیل و جهت رسیدگی و صدور حکم
نهایی به مراجع ذیصالح ارجاع داده شد.
وی اظهار کرد :شــرکتها و افرادی که برای واردات کاالهای مورد نیاز
کشور به ویژه کاالهای اساسی مورد نیاز مردم ارز دولتی دریافت کردهاند باید
به موقع به تعهدات خــود عمل کنند در غیر این صورت با متخلفان مطابق
قانون و با جدیت تمام برخورد خواهد شد.

آتشسوزی
هفت هزار قطعه جوجه را تلف کرد

فرمانده انتظامی خراسان شمالی از وقوع یک فقره آتشسوزی
مرغداری و ســوختن هفت هــزار جوجه در یکی از روســتاهای
شهرستان شیروان خبر داد.
ســرتیپ علیرضا مظاهری  ،اظهار داشــت :برابر اعالم مرکز فوریتهای
پلیســی  ۱۱۰مبنی بر وقوع یک فقره آتشســوزی در یکی از روســتاهای
شهرستان شیروان ،بالفاصله ماموران انتظامی و عوامل آتشنشانی به محل
اعزام شدند.
وی ارزش مرغهای تلف شــده را بیش از ۹۱۰میلیون ریال دانســت و
گفت :در این حادثه یک دستگاه هیتر صنعتی نیز به ارزش  ۷۰میلیون ریال
در آتش سوخت.
وی افزود :برابر اعالم کارشناسان علت این آتشسوزی نوسانات سیستم
برق مرغداری بوده است.

پایان مهلت دفاع در پرونده ویلموتس

آخرین دفاعیات فدراسیون فوتبال ارسال شد
متهمان نباید در انتخابات شرکت کنند
سرویس ورزشی-
بر اساس اعالم وزیر ورزش و جوانان ،شب گذشته
آخرین دفاعیات فدراسیون فوتبال در پرونده شکایت
مارک ویلموتس به  CASارسال شد.
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان روز گذشته در
توگویی با ایســنا درباره آخرین وضعیت پیگیری پرونده
گف 
حقوقی مــارک ویلموتــس در دادگاه بینالمللی حکمیت
ورزش ،گفــت الیحه دفاعیه در ایــن رابطه از طریق وکالی
فدراســیون فوتبال تهیه و چهارشنبه شب در آخرین مهلت
ارسال مدارک و دفاعیه به  CASارسال شد.
وی ادامــه داد :در این خصــوص از یک وکیل خارجی
متبحر اســتفاده و از دو وکیل دیگر نیز مشاوره حقوقی اخذ
شده اســت .آخرین فرصت برای ارســال الیحه دفاعیه نیز
چهارشنبه شب بود که بر این اساس الیحه دفاعیه فدراسیون
فوتبال ایران نیز بموقع ارسال شد.
وزیــر ورزش و جوانان با اشــاره به اینکــه طبق روند
دادرســی ،پس از دریافت الیحه دفاعیه ایران از سوی ،CAS
بالفاصله موضوع به ویلموتس اعالم میشود ،توضیح داد :پس
از آن نیز ،حدود  30تا  ۴۰روز طول میکشد تا دفاعیه طرف
مقابل تهیه و ارســال شود که پس از آن نیز احتماال جلسه
رسیدگی حضوری برگزار خواهد شد.
سلطانیفر افزود :در این جلسه ،سه داور حضور خواهند
داشــت که یکی از آنها طرف ایرانی ،دیگری مربوط به طرف
مقابل و داور سوم نیز از داوران  CASاست که آخرین بررسی
نیز در این جلســه انجام خواهد شد .طبق برآوردها ،وکالی
ایران امیدوارند که در این پرونده به موفقیت برسیم.
معرفی  8مدیر به دادستانی
اواخــر مردادماه بود که فیفا پس از ماهها وقفه در اعالم
حکم پرونده دعوای حقوقــی ایران با مارک ویلموتس ،رای
خود را اعالم و فدراســیون فوتبال کشــورمان را موظف به
پرداخت  ۶میلیون و  ۱۳۷هزار یورو به ســرمربی سابق تیم
ملی تحت عنوان غرامت کرده اســت .این درحالی است که
ویلموتس تنها  63روز در خاک ایران و همراه تیم ملی حضور
داشــت و پیش از بازی با تیم ملی عراق نیز از تمرین دادن

تیم ملی سرباز زده بود.
این حکم در شرایطی از سوی فیفا اعالم شد که مهدی
تاج رئیسپیشین فدراسیون فوتبال در صحبتهایش ضمن
دفاع از استخدام ویلموتس ،دستمزد او را طبیعی قلمداد کرد
و حتی مدعی شــد در پرونده شکایت این مربی ،فدراسیون
پیروز خواهد شد.
در همان روزها ســازمان بازرسی کل کشور هشت اسم
را برای تحقیقات و رســیدگی در پرونــده مربوط به مارک
ویلموتس ســرمربی ســابق تیم ملی به دادســتان عمومی
و انقالب تهران ارســال کرد .این هشــت نفر اعضای هیئت
رئیســه فدراسیون بودند که در هنگام عقد قرارداد همکاری
با ویلموتس ســند قرارداد را امضا کردنــد و به علت انجام
اشــتباهات متعدد در نوع قرارداد متهم شــناخته شدهاند.
مهــدی تاج به عنوان رئیسو حیدر بهاروند ،لیال صوفیزاده،
محمود اســامیان ،کاظم طالقانی ،هدایت ممبینی ،محمود
شیعی و فریدون اصفهانیان ،این هشت نفر هستند.

عبدولی :بنا گفت هر وقت آماده شدی
به اردوی تیم ملی بیا

هیئت رئیسه نمیتواند در انتخابات شرکت کند
حــاال اما در فاصله کمتر از  2مــاه تا برگزاری انتخابات
فدراســیون فوتبال برخی از اعضای هیئت رئیســه خود را
آماده گرفتن ســمتهای جدید میکنند اما ســید احسان
قاضیزادههاشمی عضو فراکســیون ورزش مجلس شورای
اسالمی در حاشیه جلســه علنی دیروز در جمع خبرنگاران
گفــت :برخی از متهمــان پرونده ویلموتس خودشــان در
انتخابات هیئترئیسه فدراسیون فوتبال شرکت نکردند .اما
برخی از این متهمان در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت
کردهاند ،در حالی که باید پاسخگوی عملکرد خود در موضوع
پرونده ویلموتس باشــند و قطعا مجلس بعد نظارتی خود را
در این موضوع اعمال خواهد کرد .عضو فراکســیون ورزش
مجلس شورای اســامی تصریح کرد :طبعا اگر افراد دارای
پرونده باز قضایی بخواهند در انتخابات فدراســیون فوتبال
شــرکت کنند ،ما از دستگاههای نظارتی سؤال خواهیم کرد
که چگونه صالحیت این افراد را تایید میکنند.

س در مجمعی که  89عضو دارد
انتخاب رئی 
انتخابات فدراسیون فوتبال 10 ،اسفندماه برگزار خواهد
شد .اساسنامه فدراسیون پس از فشارهای فیفا تغییر کرد و
 8آذرماه این اساسنامه در مجمع به تأیید رسید .اساسنامهای
که باعــث تغییر در اعضای مجمع و تعــداد رأی دهندگان
نیز شــد و حاال به جای  74نفر 89 ،نفر عضو قانونی مجمع
خواهنــد بود کــه میتوانند با آرای خــود ،رئیسو اعضای
هیئترئیسه را انتخاب کنند.
برای انتخاب رئیسو هیئترئیسه کسب اکثریت (بیش
از  50درصد) از آرای معتبر مأخوذه مورد نیاز است .اگر برای
پست ریاست فدراسیون بیش از دو نامزد وجود داشته باشد،
کسانی که کمترین رأی را کسب مینمایند ،برای مرحله دوم
حذف میشــوند تا فقط دو نامزد باقی بماند .در صورتی که
در مرحلــه اول ،بیش از دو نفر از نامزدها (به دلیل تســاوی
آرای) حائز باالترین رأی شوند ،تمامی آنها به مرحله دوم راه
مییابند .در مرحله دوم نامزدی که بیشــترین رأی را کسب
نماید ،رئیسفدراسیون خواهد بود.
بعــد از انتخاب رئیــس ،مجمع عمومی بایــد در مورد
نامزدهــای معرفی شــده توســط رئیسبرای پســتهای
نایبرئیساول ،دوم و ســوم رأی گیــری کند .برای انتخاب
نواب رئیس ،کسب اکثریت (بیش از  50درصد) آرای معتبر
مأخوذه مورد نیاز است .اگر مجمع عمومی یک یا چند نفر از
ایــن نامزدها را با اکثریت (بیش از  50درصد) انتخاب نکند،
رئیسباید نامزد/نامزدهای دیگری را حداکثر ظرف مدت سه
مــاه از تاریخ خاتمه مجمع عمومی جهت انتخاب به مجمع
عمومی معرفی نماید .متعاقباً هیئترئیســه باید یک مجمع
عمومــی انتخاباتی فوقالعاده را برگزار نماید .و باالخره برای
انتخاب ســایر اعضای هیئترئیسه ،نامزدهایی که بیشترین
رأی را برای پست مورد نظر کسب کردهاند ،انتخاب میشوند.
بــا این مکانیــزم انتخابــات و صحبتهایــی که عضو
فراکسیون ورزش مجلس شورای اسالمی انجام داده باید دید
کــه چه افرادی در نهایت دهم اســفندماه به عنوان اعضای
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال انتخاب میشوند.

 ۳پرسپولیسی نامزد بهترین بازیکن لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰شدند

قهرمان پیشین کشتی فرنگی جهان گفت :با سرمربی تیم ملی صحبت کردم و او گفت که هر وقت آماده
شدی میتوانی در اردو حضور پیدا کنی.
ســعید عبدولی در مورد اینکه به اردوی دوم تیم ملی فرنگی دعوت نشــده ،اظهار داشت :چند روز پیش با محمد بنا
صحبت کردم و به او گفتم که تمریناتم را دنبال میکنم .بنا هم گفت هر وقت آماده شدی میتوانی به اردو بیایی.وی ادامه
داد :من روی حرفم هســتم و تمام تالشم را میکنم که شرایطم برای حضور در اردو مناسب شود .خوب تمرین میکنم،
وزنم هم در این مدت  3-4کیلو پایین آمده است .در حال حاضر  85کیلوگرم هستم.
عبدولی در مورد اینکه میخواهد برای رسیدن به وزن  77کیلوگرم تالش کند یا اینکه کارش را در  82کیلوگرم ادامه
دهد ،خاطرنشــان کرد :میخواهم در  77کیلوگرم کشــتی بگیرم که شانس المپیک داشته باشم .با این روندی که پیش
میروم ،فکر کنم تا دو ماه دیگر به وزن ایدهآل برسم.
دارنــده مدال برنز المپیک  2016ریو با تاکید بر اینکه محمد بنا با او لج نکرده ،گفت :او چرا باید لج کند؟ بنا به فکر
تیم ملی است و کشتیگیر آماده میخواهد تا تیمش نتیجه بگیرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای بهترین بازیکن سال  ۲۰۲۰لیگ قهرمانان را اعالم کرد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با کمک هواداران بهترین بازیکن سال  ۲۰۲۰لیگ قهرمانان را اعالم میکند و بر این اساس
 ۶۰درصد رای نهایی را هواداران تامین خواهند کرد .در این ســال اولســان کره جنوبی با برتری برابر پرسپولیس توانست
قهرمان لیگ قهرمانان شود.
کنفدراسیون فوتبال آسیا  ۱۵نامزد بهترین بازیکن لیگ قهرمانان را اعالم کرده است که  ۳بازیکن از تیم پرسپولیس
در این فهرست حضور دارند .البته از این جمع شجاع خلیل زاده و بشار رسن پرسپولیس را ترک کردهاند ولی در ردهبندی
برترین بازیکن سال به عنوان بازیکن پرسپولیس حضور دارند.
اسامی نامزدهای بهترین بازیکن سال لیگ قهرمانان آسیا به این شرح است:
کیم مین وو -سوون سامسونگ،شجاع خلیل زاده –پرسپولیس،جو سو هوک -اولسان هیوندای،بیورن یانسن -اولسان
هیوندای،جاناتان ویرا -بیجینگ ،آندرس اینیســتا -ویسل کوبه،بشار رسن – پرسپولیس،حامد لک – پرسپولیس،سلطان
الغانم – النصر،جونیور نگرائو -اولســان هیوندای،کیگو فوروهاشی -ویســل کوبه،عبدالرزاق حمداهلل – النصر،جالل الدین
ماشاریپوف – پاختاکور ،رناتو آگوستو – بیجینگ و یون بیت گارام -اولسان هیوندای.
بهترین بازیکن فصل  ۲۰۲۰لیگ قهرمانان آسیا  ۲۴ژانویه اعالم خواهد شد.

رئیس بنیاد مستضعفان:

بنیاد مستضعفان آماده واگذاری طرحهای تولیدی به بخش خصوصی است

رئیس بنیاد مســتضعفان گفت :این نهاد آماده
واگذاری شرکتها و واحدهای تولیدی تحت پوشش
به بخش خصوصی با ارائه آموزشهای الزم است.
پرویز فتاح،در مراسم بهرهبرداری همزمان از پنج طرح
بــزرگ دامپروری این بنیاد در قروه اظهار داشــت :بنیاد در
زمینه تولید خوراک دام وارد عمل شــد و اکنون در مرحله
تولید قرار داریم و امیدواریم تا چند سال آینده از نظر واردات
نهادههای دامی به خودکفایی کامل برســیم و حتی زمینه
صادرات را هم فراهم کنیم.
رئیس بنیاد مســتضعفان با اشــاره به اینکه طرحهایی
که بــه بهرهبــرداری رســید ۳۵۰ ،میلیارد تومــان ارزش
ســرمایهگذاری دارد افزود :طی امسال حدود  ۳۲۰میلیارد
تومان در این حوزه سرمایهگذاری شده که با نرخ امروز حدود
 ۸۰۰میلیارد تومان ارزش دارد .پنج طرح بنیاد مستضعفان

در زمینه دامپروری ،با اعتبار ســه هزار و  ۴۸۰میلیارد ریال
بصورت همزمان در کشــور بهرهبرداری و با افتتاح آنها ۷۴
هزار تن به تولید شــیر ،سه هزار و  ۷۰۰تن به تولید گوشت
و  ۵۹هزارتــن به تولید خوراک دام کشــور اضافه شــد .به
گزارش ایرنا ،افتتاح واحد گاوداری  ۶هزار راسی قروه از جمله
مهمترین این طرحها بود که روز سهشنبه به صورت نمادین
با حضور پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان ،به بهرهبرداری
رسید .این طرح با ســرمایهگذاری یک هزار و  ۴۰۰میلیارد
ریالی توسط بنیاد مستضعفان اجرا و برای  ۴۲۵نفر بصورت
مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد کرده است .با بهرهبرداری
از این طرح  ۳۷هزار تن به ظرفیت تولید ساالنه شیر و ۵۰۰
تن به ظرفیت تولید گوشت زنده کشور افزوده شد.
بخشــی از این واحد دامپروری هم به تولید خوراک دام
اختصاص دارد که ســاالنه  ۱۷هزار و  ۵۰۰تن خوراک دام

تولید میکند .گاوداری  ۶هزار راســی ماهیدشت کرمانشاه
هم دیروز همزمان با این طرح به بهرهبرداری رسید که برای
این طرح هم بنیاد مستضعفان یک هزار و  ۴۰۰میلیارد ریال
هزینه و برای  ۴۲۵نفر شــغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد
کرده اســت و در این واحد دامپروری ســاالنه  ۳۷هزار تن
شــیر ۵۰۰ ،تن گوشــت زنده و  ۱۷هزار و  ۵۰۰تن خوراک
دام تولید میشــود .واحد پرواربندی پنج هزار راســی فجر
اصفهان دیگر طرحی بود که به دســت فتاح به بهرهبرداری
رســید و برای اجرای این طرح هم  ۵۹۰میلیــارد ریال از
اعتبارات بنیاد مستضعفان هزینه شده در آن برای  ۹۰نفر به
صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد شده است؛ در این
واحد تولیدی ساالنه  ۲هزار و  ۷۰۰تن گوشتتولید و روانه
بازار مصرف میشود.
کارخانه خــوراک دام رحمتآباد نطنز هم دیگر طرحی

نماینده مجلس:

بود که با سرمایهگذاری  ۵۰میلیارد ریالی بنیاد مستضعفان
به بهرهبرداری رسیده که در آن  ۲۵نفر مشغول بکار هستند
و افزایش ساالنه  ۱۷هزار و  ۵۰۰تن خوراک دام به ظرفیت
تولیدی خوراک دام کشــور ،حاصل راهاندازی این کارخانه
است .کارخانه تولید مکملهای ویتامینه و معدنی دانهچین
اراک ،دیگر طرحی بود که به صورت همزمان افتتاح شد که
بنیاد مستضعفان در این طرح برای ایجاد  ۳۵فرصت شغلی و
تولید ساالنه  ۶هزار و  ۳۰۰تن مکملهای ویتامینه و معدنی
دام و طیور  ۴۰میلیارد ریال سرمایهگذاری کرده است.
بنیاد مستضعفان  ۱۷طرح دامپروری و کشاورزی فعال
در دســت اجرا دارد که پنج طرح آن به بهرهبرداری رســید
و در حال حاضر واحدهای دامپروری این نهاد ســاالنه ۵۳۰
هزار تن شــیر در کشور تولید میکنند که معادل  ۱۰درصد
کل تولید کشور است.

رسوب کاالهای اساسی در بنادر یکی از عوامل کمبود این کاالها در بازار است

نماینده مردم اهواز ،بــاوی ،حمیدیه و کارون در
مجلس شورای اســامی گفت :یکی از عوامل کمبود
کاالی اساسی در سطح بازار رســوب این کاالها در
بنادر اســت لذا هماهنگیها برایترخیص این کاالها
باید با سرعت بیشتر انجام شوند.

معاون وزیر آموزش و پرورش:

امسال  ۱۴هزار و  ۷۰۰کالس درس
تحویل آموزش و پرورش میشود
معاون عمرانی وزیر آمــوزش و پرورش و رئیس
سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت:
امســال  ۱۴هزار و  ۷۰۰کالس درس در قالب حدود ۲
هزار و  ۵۰۰فضای آموزشــی و بیش از  ۲میلیون متر
مربع فضا تحویل آموزش و پرورش میشود.
توگو با ایرنا افزود :در حال
مهراهلل رخشانیمهر،د ر گف 
حاضر  ۴۰هزار کالس درس در حال ســاخت اســت که تا
پایان سال عملیات عمرانی  ۱۴هزار و  ۷۰۰کالس به اتمام
میرسد .وی اضافه کرد :از مجموع  ۴۰هزار کالس ۲۶ ،هزار
کالس درس از محل اعتبــارات دولتی و  ۱۴هزار کالس از
محل کمک خیرین مدرسهساز به بهرهبرداری میرسد.
وی با بیان اینکه استانهای سیســتان و بلوچســتان،
خوزســتان و خراسان رضوی پیشــرو در امر مدرسهسازی
هســتند ،بیان کرد :آذربایجان غربی تحرک خوبی در جذب
منابع خیرین داشته اســت و با اقداماتی که در دست انجام
اســت افزایش ســرانه مدرسهســازی در این استان مقدور
میشــود .وی اضافه کرد :در زمینه استانداردسازی سیستم
گرمایشــی نیز در سال ۱۳۹۶حدود  ۱۸۰هزار کالس درس
نیازمند استانداردسازی بود که دیروز این تعداد به  ۴۷هزار
کالس درس تقلیل یافته اســت .وی با بیــان اینکه پرونده
سیستمهای گرمایشی غیر استاندارد به زودی در آذربایجان
غربی بســته میشــود ،گفت :با قراردادهای مطلوب بسته
شــده از محل منابع بند «ه» تبصره یک و محل منابع خود
سازمان و با اعتبارات مطلوب سال آینده فعالیتهای خوبی
در این زمینه انجام خواهد شد .رخشانیمهر ادامه داد :سهم
استانداردسازی سیستمهای گرمایشی مدارس از  ۲۰درصد
به  ۵۰درصد ارتقا یافته است.
وی بــا بیــان اینکه قراردادهــای مطلوبــی در زمینه
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس منعقد شده ،ادامه
داد ۶ :هزار و  ۴۰۰میلیارد ریال( ۶۴۰میلیارد تومان)شرکت
بهینهســازی مصرف سوخت و  ۴۰۰میلیارد تومان از محل
منابع شرکت نفت اعتبار به این بخش تخصیص یافته که این
تخصیصها توام با پیشرفت پروژهها بوده است.

توگو با ایرنا بیان کرد :در آبان
مجتبی یوســفی ،در گف 
ماه امسال ۷.۵میلیون تن کاال در بنادر استان رسوب کرده
بودند که نزدیــک به پنج میلیون تن از این مقدار ،کاالهای
اساسی بود.
وی گفت :دیرترخیص شدن کاالها از بنادر مشکالتی را
برای تولیدکنندگان ایجاد میکند ،بهعنوان مثال برای تولید
روغن خوراکی با وجود شرایط کمبود این کاال اگر مواد اولیه
تولید روغن خوراکی از بندر با سرعت بیشتریترخیص شود
تولیدکننده قبل از خالی شدن بازار از این کاال میتواند روغن
خوراکی را به دست مصرف کنند برساند.

وی ادامــه داد :از ابتدای امســال تا کنون نزدیک به ۹
میلیارد دالر ارز دولتی  ۴۲هزار ریالی از سوی دولت هزینه
شــده اســت که  ۴.۲میلیارد دالر آن برای خرید نهادههای
دامیصرف شده است.
یوسفی گفت :برای تخصیص ارز دولتی عوامل مختلفی
همچون بانک مرکزی ،وزارت صمت و گمرکات موثر هستند
و البته شــرایط سیاسی و اقتصادی دولت نیز بر این موضوع
تأثیرگذار است.
وی ادامــه داد :تصمیماتی گرفته شــده که یارانهها و
تخصیص ارز دولتی هدفمند انجام شود تا دست سودجویان

جانشین کمیته جستوجوی مفقودین:

پیکر  ۱۲۰شهید دفاع مقدس امسال در کشور تفحص شد

جانشین کمیته جستوجوی مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح گفت :امسال  ۱۲۰شهید سرافراز دفاع
مقدس با کار جهادی گروههای جستوجو در کشور تفحص شد.
به گزارش ایرنا ،سرتیپ ناصر سعیدی ،در مراسم افتتاح معراجالشهدای مهران و تکریم  ۴۰شهید تازه تفحص شده اظهار
داشت :کار جهادی ،داوطلبانه و مخلصانه گروههای جستوجوی شهدای دوران دفاع مقدس منجر شد که تاکنون  ۵۴شهید
و حدود  ۲۰۰جانباز و مجروح به کشور تقدیم کنند.
وی با بیان اینکه عملیات تفحص شهدا به دوران دفاع مقدس باز میگردد ،افزود :در دوران دفاع نیز پس از هر عملیات
اقدامات الزم درخصوص جستوجوی مفقودین انجام شد.
وی اضافه کرد :مقطع دوم تفحص شهدا پس از دوران مقدس بین سالهای  ۶۷تا  ۷۰بود که سازمان ملل بین  ۲مرز
ایران و عراق مستقر شد .سعیدی گفت :بنا بر تدبیر رهبر معظم انقالب ،طرح تفحص شهدا بهصورت جدی ،سازماندهی شده
و جهادی تحت عنوان «جستوجوی نور» در سراسر مرزهای کشور برای تفحص شهدا در کشور راهاندازی شد.
وی درخصوص جزئیات طرح جســتوجوی نور نیز افزود :در این طرح مقرر شد از همه تجهیزات و امکانات ستاد کل
نیرویهای مسلح استفاده شود.
وی اظهار داشت :پس از اجرای طرح جستوجوی نور ،سه قرارگاه تفحص در جنوب ،جبهه میانی و قرارگاه شمال غرب
کشور ایجاد شد .سعیدی اضافه کرد :محصول کار جهادی طرح جستوجوی نور و سه قرارگاه تفحص ،منجر به پیدا شدن
پیکر پاک  ۴۵هزار شهید دوران دفاع مقدس شد.
س اشــاره کرد و گفت :پس از جنگ هشــت ساله همواره بدون هیچ وقفهای تا به امروز
وی به دوران تفحص دفاع مقد 
بصورت کام ًال جهادی جستوجوی مفقودین و شهدا ادامه داشته است.
وی به ابعاد بینالمللی جستوجوی مفقودین دوران دفاع مقدس پرداخت و افزود :جدیت ایران در جستوجوی شهدای
دفاع مقدس در جهان نشان داد که هیچ کشوری به اندازه این کشور حس انساندوستانه و بشردوستانه ندارد.

محکومیت پزشک متخلف مراغهای به خدمات درمانی رایگان

رئیسدادگستری شهرستان مراغه گفت :پزشک
متخلفی در مراغه از لحاظ جنبه عمومی به جای تحمل
 ۲۴ماه حبس تعزیری در زندان این شهرستان به دو
هزار ساعت خدمات پزشکی رایگان محکوم شد.
توگو با ایرنا اظهار داشــت:
حبیــب قنبــرزاده ،در گف 
این حکم از ســوی نوقربانــی ،رئیسشــعبه  ۱۰۲دادگاه
کیفری دو مراغه ،صادر و پزشــک متخلف به جای مجازات

معمول ،خدمــات درمانی پزشــکی ،معاینــه ،جراحیهای
ســرپایی و بستری رایگان به بیماران بیبضاعت ارائه خواهد
کرد .وی اضافه کــرد :این حکم به دلیــل وضعیت خاص،
نداشــتن ســابقه محکومیت کیفری ،اقرار صریح به جرم و
پشیمانی متهم صادر شده اســت .وی گفت :قصور پزشکی
اتهام پزشــک مراغهای بوده که منجر به صدمه جدی جانی
به بیمار شده بود.

و دالالن از ارز دولتــی کوتاه شــود و تنها افــراد و فعاالن
اقتصادی تایید شده از ارز دولتی استفاده کنند.
وی با اشاره به سوءاســتفاده برخی افراد از این شرایط
اقتصادی ادامه داد :متأسفانه در این شرایط برخی افراد و یا
شرکتها به دنبال سود بیشتر با وارد کردن فشار و سختی بر
مردم هستند بهعنوان مثال مواردی شناسایی شده که برخی
شرکتهای پخش به اجبار در کنار فروش روغن خوراکی به
فروشگاهها و واحدهای صنفی کاالهای دیگر را نیز به فروش
میرســانند که این موضوع یک نوع تخلف و اجحاف در حق
مردم است.
وی اظهار داشت :با همکاری سازمان صمت و استانداری
خوزســتان و نمایندگان مجلس ســهم روغــن خوراکی به
تولیدکنندگان داخلی خوزســتان اختصــاص یافت و با این
توافــق تولید روغن خوراکی به کارخانجات داخلی اســتان
واگذار شــده و توزیع گســترده این کاال در بازار استان در
حال انجام است.

 ۱۰۰روستای مازندران در وضعیت
قرمز و نارنجی کرونایی قرار دارند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
گفت که هماکنون حدود  100روســتای اســتان در
وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی قرار دارند.
توگــو بــا ایرنــا افــزود :تمام
قاســم اویــس ،در گف 
محدودیتهای کرونایی با وضعیت قرمز و نارنجی برای این
روستاها همانند شهرها اعمال میشود .وی این محدودیتها
را شامل ممانعت از ورود خودروهای غیربومی ،مسافران غیر
مقیم ،تردد شبانه و تعطیلی مشاغل بیان کرد .اویس گفت:
هماکنــون با همکاری دهیاری و پایگاههای بســیج محالت
در تمام این روســتاها ایستگاه ورود و خروج برای نظارت بر
ترددها راهاندازی شده است.
وی افزود  :به هر حال روستاهای مازندران پیش از این
در موج اول و دو م کرونا نیز در معرض تردد غیر بومیها قرار
داشــتند ولی آن زمان با ایجاد محدودیت تردد تا حدودی
مشــکالت کاهش یافته بود و اکنون در پیک موج سوم نیز
با اجرای محدودیتها و تعطیلی تاالرها و رســتورانها برای
برگزاری عروسی  ،هجوم به باغها در روستاها برای برگزاری
اینگونــه آیینها افزایش یافت و نتیجه این شــد که برخی
روستاهای بزرگ ما به وضعیت قرمز کرونایی رسیدند.
معاون دانشگاه علوم پزشــکی مازندران شروع برداشت
محصوالت کشــاورزی از جمله مرکبات را هم یکی دیگر از
عوامل افزایش تردد در روســتاها و افزایش آلودگی ناشی از
ویروس کرونا در این مناطق اعالم کرد.

حدیث دشت عشق

شهید مدافع حرم حجتاالسالم جابر حسینپور(زهیری)

برای یتیمان و مظلومانگریه میکرد

در پنجمین ســالگرد شهادت شهید مدافع
حرم حجتاالســام جابر حسین پور (زهیری)
قرار داریم .این شــهید 18 ،خرداد سال 1369
در کشور کویت متولد شد .وی از همان کودکی
اهل مســجد بود و به خوانــدن دروس حوزوی
عالقهمند شد .بنابراین برای تحصیل علوم دینی
به ایران آمد.
مسیر رشد معنوی و اخالقی جابر به گونهای
طی شد که سرنوشت دیگری جز شهادت برای او قابل تصور نبود .همسر شهید
مدافع حرم جابر حســین پور (زهیری) در مصاحبهای گفته بود« :من همیشه
میگویم شیخ جابر اگر شهید نمیشد واقعا بیانصافی بود .شهادت حق او بود.
آیا انسانی که باگریه یتیمگریه میکرد و با ذکر یادی از امام حسین(ع) و زینب
کبری(س)اشک چشمانش سرازیر میشد و کسی که همیشه سر و پای پدر و
مادرش را میبوسید .کسی که همه کوچک و بزرگ عاشقانه دوستش داشتند
و کســی که برای راحتی زندگی همسر و فرزندانش از چیزی دریغ نمیکرد،
کسی که دائم الوضو بود ،آیا حقش غیر از شهادت بود؟»
این گونه بود که راهی نبرد با داعش و گروهکهای تروریســتی تکفیری
شــد و سرانجام روز  23دی سال  94در حلب سوریه به آرزوی خودش یعنی
مقام واالی شهادت رسید.
برادر شهید جابر زهیری در مصاحبهای گفته بود« :فیلمی از قبل شهادت
جابر داریم که میگوید؛ای خدا چرا مرا شهید نکردی ،دعا میکند که دوباره
به جبهه برود و میگوید؛ من تا لحظه شهادت نمیخواهم جبهه را رها کنم».
خواندنی از ورزش ایران
*پس از  18روز بالتکلیفی فدراســیون دوچرخهسواری ،ســرانجام دیروز وزارت
ورزش و جوانان ،افشــین داوری را به عنوان سرپرســت این فدراســیون منصوب
کرد .داوری پیش از این رئیسفدراسیون دوومیدانی ،سرپرست فدراسیون بوکس
و والیبال بوده اســت .مراســم معارف ه داوری دیروز در محل این فدراسیون برگزار
شــد .پیش از این قمری رئیسفدراسیون دوچرخهسواری بود و به تازگی به عنوان
مدیرکل امور استانهای وزارت ورزش منصوب شد.
*انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی پارالمپیک با حضور  ۱۳کاندیدا و به
صورت مجازی اول بهمن ماه جاری برای یک دوره  ۴ساله برگزار میشود.واجدان
شــرایط رای دادن ،کلیه ورزشــکاران شرکتکننده در ســه دوره آخر پارالمپیک
تابســتانی و زمستانی هستند که تعلیق و یا محرومیت در زمان برگزاری انتخابات
ندارند و شامل  ۱۸۳ورزشکار از  ۶فدراسیون تنیس روی میز ،جانبازان و معلولین،
تیرانــدازی با کمان ،تنیــس ،قایقرانی و نابینایان و کمبینایان میباشــند.در این
انتخابات  ۱۳نفر از نامزدهای نهایی واجد شــرایط طبق فهرست الفبایی ذیل برای
کسب  ۹کرسی عضویت و  ۲کرسی عضویت علی البدل به رقابت میپردازند :سمیرا
ارم ،حامــد امیری ،صادق بیگدلی ،رضــا پیدایش،عبدالرضا جوکار ،جواد حردانی،
غالمرضا رحیمی ،احمدرضا شاه حســینی اردکانی ،رمضان صالحی حاجیکالئی،
داود علی پوریان ،صادق کلهر ،سجاد محمدیان و زهرا نعمتی.
*جمشید داهول پیشکسوت عکاســی ایران دارفانی را وداع گفت.استاد جمشید
داهول که بیش از نیم قرن از عمرش را در ورزشگاهها و سالنهای مسابقات سپری
کرد و تصاویر متعددی را به خاطرات ورزش این مرز و بوم هدیه داد ،سه شنبهشب
گذشته درگذشت .سرویس ورزشی روزنامه کیهان ضایعه درگذشت جمشید داهول
را به خانواده آن مرحوم تسلیت میگوید.
*یوشیری موری رئیسکمیته برگزاری بازیهای المپیک توکیو اعالم کرد :تصمیم
گیری در مورد اجازه حضور تماشــاگران در بازیهــای المپیک طی دو ماه آینده
گرفته میشود .من فکر میکنم ما باید از ماه فوریه تا مارس تصمیم بسیار دشواری
بگیریم .موری در مورد بلیتهای فروخته شــده نیــز گفت :در حال حاضر حدود
 ۴میلیون بلیت برای بازیهای المپیک و همچنین  ۹۷۰هزار بلیت برای بازیهای
پارالمپیک از طریق وب ســایت رســمی فروش بلیت و قرعه کشــیهای مختلف
فروخته شــده است .اعتبار بلیتها برای سال  ۲۰۲۱خواهد بود و فقط  ۸۱۰هزار
نفر از دارندگان بلیت ،درخواست بازپرداخت داشتهاند.

تشییع پیکر شهید
در شهرستان ممسنی

شیراز  -خبرنگار کیهان:
مأمور فداکار پلیس در زادگاهش آرام گرفت.
پیکر ستوان شهید عباس حیدری از پرسنل نیروی انتظامی که در حین
ماموریت به درجه رفیع شهادت رسید بر روی دستان مردم شهیدپرور نورآباد
ممسنی تشییع و در زادگاهش روســتای مهرنجان بخش جوزار ممسنی در
جوار دیگر شهدای این روستا به خاک سپرده شد.
بامداد روز دوشــنبه واحد گشــت کالنتری  ۲۷گلســتان شیراز هنگام
گشتزنی در مسیر کمربندی به سمت میدان صنایع ،به یک دستگاه خودرو
سواری با سه سرنشین مشکوک و دستور ایست دادند .ستوان عباس حیدری
هنگام تعقیب و گریز خودرو متهمان و بر اثر واژگونی خودرو در شــیراز جان
خود را از دست داد.
روســتای مهرنجان ممسنی تاکنون بیست شهید تحویل انقالب اسالمی
نموده که یکی از این شهدا در دفاع از حرمین به شهادت رسیده است.

رئیسسازمان بسیج جامعه پزشکی کشور:

اجرای طرح شهید سلیمانی
انتقال کرونا را کاهش داد

رئیسسازمان بسیج جامعه پزشــکی کشورگفت :اجرای طرح
شهید قاسم ســلیمانی در کشور به کاهش زمینههای انتقال ویروس
کرونا در کشور منجر شد.
به گزارش ایرنا ،شــاهین محمدصادقی ،در جمع اعضای ستاد دانشگاهی
مدیریت کرونا در شــیراز بر ضرورت تداوم اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی
تاکیــد کرد و افزود :تا پیــش از این ،عمده تمرکز در حــوزه درمان بود و با
همفکری نیروهای علمی توانمند کشور ،تالش شد تا با تغییر ریل حرکت این
قطار ،به موضوع کاهش زمینههای انتقال بیماری در کشور بپردازیم.
وی افزود :به برکت نام شــهید قاسم ســلیمانی تاکنون به دستاوردهای
خوبی در زمینه مهار بیماری در کشور دست یافتهایم.
رئیسسازمان بسیج جامعه پزشکی کشــور اضافه کرد :کاری را که دنیا
با تمــام امکانات مالی در حال حاضر تالش میکند انجام دهد ،ما با کمترین
امکانات انجام دادیم و دستیابی به این موفقیتها ،یک اتفاق مثبت است.
او در بخش دیگری از صحبتهای خود ،با اشــاره به غیرقابل پیشبینی
بودن ویروس کرونا ،نســبت به برخی ســهلانگاریها و عادی پنداریها در
جامعه ابراز نگرانی کرده و گفت :باید در این زمینه در کشــور به یک مفاهمه
کلی دست یابیم.
محمدصادقــی یکی از زمینههای مثبت این طــرح ملی را بهرهمندی از
ظرفیت اقشــار مختلف جامعه به عنوان نیروهای بسیجی عنوان کرد و افزود:
وجود برنامه پزشک خانواده در استان فارس در این زمینه کمککننده بود و
هماکنون نیز الزم اســت ادامه کار را جدی بگیریم ،چرا که خطر این بیماری
همچنان کشور را تهدید میکند.
رئیسسازمان بسیج جامعه پزشکی کشــور اظهار کرد :باید حتی اعداد
کوچک را هم در این بحران جدی بگیریم و هر آماری از جانباختگان ،یکی از
عزیزان و اعضای خانواده ما محسوب میشود.
وی با ابراز امیدواری نسبت به دستیابی به هماهنگی و همدلی در کشور
برای پیشبرد بهتر برنامههای پیشــگیرانه ،عادیسازی این بحران را چالشی
بزرگ در این زمینه خواند.

محکومیت کیفری  4نفر از کارکنان
یکی از بانکهای شیراز

چهار نفــر از کارکنان یک بانک در شــیراز به جرم معاونت در
«اخالل در نظام اقتصادی ،اهمــال منتهی به تضییع وجوه دولتی و
عمومی ،نقض قوانین و ســهلانگاری» به جبران خسارت ،دو سال
انفصال از خدمات دولتی ۷۴ ،ضربه شــاق ،انتشار حکم و کسر از
حقوق به میزان یک ششم به مدت شش و هشت ماه محکوم شدند.
بازرسان بازرسیکل استان فارس در جریان بازرسی از یکی از بانکهای
شــیراز دریافتند که در صدور هفت فقره حواله ارزی به مبلغ  ۳.۹۲میلیون
یورو سوء جریان و فساد وجود دارد.
بر همین اساس چهار نفر از کارکنان بانک مذکور به اتهام معاونت «اخالل
در نظــام اقتصادی ،اهمال منتهی به تضییع وجــوه دولتی و عمومی ،نقض
قوانین و سهلانگاری» به مراجع ذیربط معرفی شدند.
بر اســاس حکم مرجع قضایی ،متهمان به جبران خسارت به مبلغ سه
میلیون و  9۹۲هزار یورو ،انفصال از خدمات دولتی به مدت دو سال ۷۴ ،ضربه
شالق ،کسر از حقوق به میزان یک ششم به مدت  ۶و  ۸ماه محکوم شدند.

