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رئیس کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت که پرونده ویلموتس در کمیسیون اصل ۹۰، دو- سه 
هفته آینده جمع بندی خواهد شد.

ســیدنظام الدین موسوی در گفت وگویی با خبرگزاری ایســنا اظهار کرد:  کمیته فرهنگی کمیسیون اصل ۹۰ هنوز در حال 
بررســی موضوع قرارداد ویلموتس اســت. ما امروز هم با نمایندگان دستگاه های نظارتی جلساتی داریم و بعدازظهر مستندات و 
مطالب آنها را هم می بینیم و ان شــاءاهلل بعد از شــنیدن نقطه نظرات آنها وارد جمع بندی خواهیم شد تا بعد گزارش نهایی را به 
کمیســیون ارائه کنیم. وی افزود: ما باید نظرات و مستندات دستگاه های نظارتی را بشنویم. ممکن است اگر آنها نکته خاصی را 
بگویند بخواهیم جلسه دیگری با مسئوالن فدراسیون داشته باشیم و بعد از آن جمع بندی و نوشتن گزارش آغاز خواهد شد.این 
نماینده مجلس گفت که گزارش این پرونده ظرف دو، سه هفته آینده در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح خواهد شد. کمیسیون اصل 
۹۰ اوایل شــهریورماه و به دنبال دریافت شــکایت تعدادی از نمایندگان و افرادی از بیرون مجلس رســیدگی به پرونده قرارداد 
ویلموتس را آغاز کرده بود. چند روز قبل هم احمد راستینه رئیس کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از 
کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال خبر داده بود. عالقه مندان به ورزش 

انتظار دارند با ورود جدی مجلس به پرونده ویلموتس برای یکبار هم که شده با متخلفان ورزش در هر جایگاهی برخورد شود.

تعیین تکلیف پرونده ویلموتس در کمیسیون اصل ۹۰ تا ۳ هفته دیگر
نخستین وبینار آموزشی کومیته با حضور و تدریس چهار تن از قهرمانان کاراته جهان به پایان رسید.

وبینار های آموزشــی کومیته با حضور و تدریس قهرمانان کاراته جهان شامل ذبیح اهلل پورشیب، سجاد گنج زاده، 
بهمن عسگری و امیر مهدی زاده طی چهار جلسه برگزار شد.

نخستین جلسه این وبینار ۳۰ مرداد و آخرین آن ۲۷ شهریور ماه بود. وبینار آموزش کومیته ذبیح اهلل پورشیب با 
تمرکز بر تکنیک گیاکو زوکی، ســجاد گنج زاده با تمرکز بر تکنیک جودان-جودان و جودان چودان، بهمن عسگری با 

تمرکز بر تکنیک دست جلو و امیر مهدی زاده با تمرکز بر تکنیک تبدیل جودان برگزار شد.
در این جلســات آموزشــی نکاتی درخصوص انجام تکنیک در فاصله های مختلف نسبت به حریف و نقاط مختلف 
داخل تاتامی به همراه اجرای آن انجام شد و سپس به سؤاالت و درخواست های شرکت کنندگان پاسخ داده شد. برای 

نخستین بار بود که چنین وبیناری توسط قهرمانان کاراته جهان برگزار می شد.
وبینار آموزشــی کاتا نیز به زودی توســط شــاهچراغی یکی از مربیان کاتای کشــور آغاز خواهد شد. طبق اعالم 
فدراسیون کاراته در صورت مساعد بودن شرایط نخستین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی کاراته نیز از اواسط مهرماه 

آغاز خواهد شد.

پایان نخستین وبینار آموزشی کاراته با حضور ۴ قهرمان جهان

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم سعید کمالی
ماجرای فیش حقوقِی شهید

شــهید مدافع حرم ســعید کمالی متولد 
1۹شهریور ســال ۶۹ از پاسداران سپاه کربالی 
مازنــدران اهل روســتای کفرات نکا و ســاکن 
ســاری بود. وی داوطلبانه عازم سوریه شد و در 
1۷اردیبهشت ماه سال ۹۵ در منطقه خان طومان 
به درجه رفیع شــهادت نائل آمد. سعید کمالی 
ازجمله مدافعان حرم اهل قلم بود که سال ۹۶ و 
در آئین اختتامیه دوازدهمین جشنواره انتخاب 

سال پاسداران اهل قلم، تجلیل شد.الموتی استاد راهنمای شهید کمالی در این 
مراسم گفته بود: »شهید کمالی با وجود اینکه بسیاری تصور می کنند مدافعان 
حرم به دلیل مسائل مالی به سوریه می روند، اما هنگامی که فیش حقوقی این 
شــهید منتشر شد، دیدیم که مبلغی از فیش او بابت کمک به جبهه مقاومت 
کسر می شود.« شــهید مدافع حرم سعید کمالی خطاب به همرزمانش گفته 
بود: »در دنیا دو دسته بیشتر نداریم؛ حق و باطل. در یک روز و در هر لحظه،  
دو انتخاب بیشــتر نداریم. یا در جبهه حق باشــیم و یا در جبهه باطل. اینکه 
چطور باید حق و باطل را در دوســتان و دشمنان جهانی مان بشناسیم، خیلی 
واضح و عینی اســت. قرآن همه چیز را به ما معرفی کرده است. در قرآن این 
طور گفته شــده است که یهود و نصارا از شما راضی نمی شوند مگر اینکه هر 
چه آنها گفتند شما بپذیرید؛ یعنی دین اسالم را ترک کنید. در بحث مذاکرات 
هســته ای هم آیات قرآن به صورت روشــن همه چیز را بیان می کند. آنها تا 
فلسفه وجودی شیعه، یعنی ستیز با دشمنان را از ما نگیرند،  دست بردار نیستند 
و هر توافقی حاصل شود، در همین راستاست که این روحیه را از ما بگیرند.«

بررسی عملکرد چهار تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس به صدر جدول رده بندی تکیه زد
بازی سرنوشت ساز استقالل مقابل نماینده عراق

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال پرسپولیس با برتری برابر نماینده عربستان به صدر 
جدول رده بندی گروه خود در لیگ قهرمانان آســیا رسید. استقالل 
دیگــر نماینده ایران نیز در صورت برتری برابر حریف عراقی به دور 

بعدی مسابقات صعود می کند.
روز چهارم از رقابت های لیگ قهرمانان آســیا جمعه شــب با برگزاری 
دیدارهای گروه ســوم و چهارم به پایان رســید. در گروه سوم این رقابت ها، 
پرسپولیس موفق شــد برابر التعاون عربستان به برتری یک بر صفر برسد تا 
صدرنشــین گروه خود شــود. این بازی در شرایطی آغاز شد که سرخپوشان 
ایران دیدار رفت را یک بر صفر برده بودند و با توجه به شکست الدحیل برابر 
شــارجه این شانس را داشــتند که با پیروزی برابر نماینده عربستان به صدر 

جدول گروه سوم صعود کنند.
در نیمه اول شاگردان گل محمدی بخش عمده زمان بازی را در اختیار 
داشــتند و حمالتی را روی دروازه حریف پی ریزی کردند اما پس از رسیدن 
به پشت محوطه جریمه حریف برنامه خاصی برای به خطر انداختن دروازه این 
تیم نداشتند و به ندرت صاحب موقعیت خطرناک شدند.تیم التعاون هم که 
در نیمه اول دفاع پرتعداد را در دستور کار قرار داده بود در چند موقعیت تالش 
کرد خود را به دروازه پرسپولیس نزدیک کند که این تیم هم در خلق موقعیت 
خطرناک موفق نبود. بهترین موقعیت پرسپولیس در دقیقه ۴۵ شکل گرفت 
که در یک موقعیت عیســی آل کثیر با حرکت در عرض ضربه فنی دقیقی را 
به ســمت دروازه التعاون زد که توپ به تیر عمودی دروازه برخورد کرد و به 

زمین برگشت.
شــروع نیمه دوم برای سرخپوشان همچنان هجومی بود و این تیم خیلی 
زود توانست مزد برتری اش را بگیرد. در دقیقه ۴۹ این دیدار پاس وحید امیری 
درون محوطه جریمه با خطای مدافع التعاون روی عیســی آل کثیر همراه شد 
تا داور عراقی به نشانه پنالتی در سوت خود بدمد که این ضربه را بشار رسن به 

گل برتری پرسپولیس تبدیل کرد. 
بعد از این گل نماینده عربستان تالش زیادی کرد تا بتواند گل خورده را جبران 
کند اما عملکرد بدون اشتباه مدافعان اجازه این کار را به تیم حریف نداد. در مقابل 
این پرســپولیس بود که در دقیقه ۷۰ توسط بشار رسن دروازه التعاون را به شدت 
تهدید کرد که ضربه این بازیکن به تیر عمودی دروازه برخورد کرد و یک موقعیت 

خوب برای سرخپوشان از دست رفت.
در دقیقه ۸۸ این دیدار امید عالیشاه به جای بشار رسن وارد زمین شد تا یک 
نیروی تازه نفس بتواند کمک حال پرســپولیس در زمان باقی مانده باشد. در این 
دقایق حامد لک و آرمان رمضانــی از داور عراقی کارت زرد دریافت کردند. احمد 
نوراللهی هم در دقیقه ۹۰ به جای پهلوان وارد زمین شد. تیم فوتبال پرسپولیس با 
این پیروزی ۷ امتیازی شد و به صدر جدول گروه سوم صعود کرد تا شانس زیادی 
برای صعود به مرحله بعدی داشــته باشــد. دیدار بعدی این تیم روز دوشنبه برابر 

الدحیل قطر خواهد بود.
در گروه چهارم هم سپاهان به مصاف تیم النصر عربستان رفت و این بازی را ۲ 
بر صفر واگذار کرد. شاگردان محرم نویدکیا در شرایطی این بازی را واگذار کردند 
که بازی رفت را نیز به این تیم باخته بودند تا شانس صعودشان از مرحله مقدماتی 
کاهش پیدا کند. زردپوشــان اصفهانی در ادامه این مسابقات باید روز دوشنبه به 

مصاف تیم العین امارات بروند تا تکلیف شان در مرحله مقدماتی مشخص شود.
بررسی عملکرد چهار تیم ایرانی در آسیا

دور چهارم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به پایان رسید و در آستانه روز 
پنجم مسابقات، پرسپولیس با ۷ امتیاز بهترین و شهرخودرو بدون امتیاز ضعیف ترین 
عملکرد را داشته اند.ســرخ پوشان تهران با ۲ پیروزی، یک مساوی و یک شکست و 
کسب ۷ امتیاز نه تنها در صدر جدول رده بندی گروه سوم مسابقات قرار دارد، بلکه 
بیشترین امتیاز را در بین تیم های ایرانی کسب کرده و دارای بهترین عملکرد است.
پس از پرسپولیس، ســپاهان با ۳ امتیاز از ۴ بازی در رده بعدی قرار دارد. نماینده 
اصفهانی ایران در لیگ آســیا با یک پیروزی، ۳ شکســت و کسب ۳ امتیاز دومین 
تیم برتر ایرانی در لیگ قهرمانان است و آبی پوشان تهران با ۲ بازی کمتر از دیگر 

تیم های ایرانی و کسب یک امتیاز، سومین تیم ایرانی هستند.
شهرخودرو مشهد نیز بدون کسب امتیاز و بدون زدن گل، ضعیف ترین عملکرد 
را در بین تیم ایرانی داشــته اســت. آنها تنها تیم در غرب آسیا هستند که هنوز 

امتیازی کسب نکرده و گلی به ثمر نرسانده اند.سپاهان و پرسپولیس هر کدام 
با ۴ گل زده بهترین خط حمله را در بین تیم های ایرانی در اختیار داشــته 
و شــهرخودرو بدون گل زده ضعیف ترین خط حمله را دارد. شــهرخودرو و 
ســپاهان هر کدام با ۷ گل خورده ضعیف ترین عملکــرد دفاعی را در این ۴ 
بازی به نمایش گذاشــته اند. مورد عجیب در این میان، تفاضل گل تیم های 
ایرانی اســت که در بین ۴ تیم، تفاضل گل هیچ کدام از آنها مثبت نیســت. 
پرسپولیس با تفاضل گل صفر بهترین تفاضل را دارد، استقالل با 1-، سپاهان 

۳- و شهرخودرو ۷- در رده های بعدی هستند.
شهرخودرو که با مهدی رحمتی در این مسابقات شرکت کرده است در 
آســتانه ثبت یک رکورد کم سابقه اســت. این تیم بدون برد و مساوی و گل 

زده و بدون امتیاز در قعر جدول است و حذف خودش را قطعی کرده است!
بازی سرنوشت ساز استقالل

بازی های روز پنجم لیگ قهرمانان آســیا از امشب آغاز می شود. یکشنبه 
شب از ساعت ۲۲:۳۰ استقالل در گروه اول رقابت ها به مصاف الشرطه عراق 
می رود. این اولین بازی استقالل در مسابقاتی است که به صورت متمرکز در 
قطر برگزار می شود. آبی پوشــان تهران بعد از لغو دو مسابقه خود از مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان آســیا در مرحله گروهی به دلیل کنار کشیدن الوحده 
امارات، در روز پنجم مرحله گروهی این مســابقات به مصاف الشــرطه عراق 
می روند. شــرایط جدول گروه اول مســابقات به نوعی است که ممکن است 

آبی پوشان بعد از این بازی صعود یا حذف شان قطعی شود.
در این گروه و در پایان هفته چهارم، االهلی با ۶ امتیاز از ۳ بازی، الشرطه 
با ۴ امتیاز از ۳ بازی و اســتقالل با یک امتیاز از ۲ بازی به ترتیب در رده های اول 
تا ســوم جدول قرار دارند. در صورتی که بازی امشب با پیروزی استقالل به پایان 
برسد، صعود آبی پوشان به مرحله بعد قطعی می شود چرا که بازی های الشرطه در 
این گروه به پایان رسیده و آنها در امتیاز ۴ باقی خواهند ماند. حتی در صورتی که 
شــاگردان نامجو مطلق بازی شب پایانی خود مقابل االهلی را با شکست به پایان 
برســانند، باز هم به دلیل پیروزی در بازی رو در رو مقابل الشــرطه، راهی مرحله 
حذفی مســابقات می شوند. شکســت در این دیدار قطعا پایان کار آبی پوشان در 
مرحله گروهی خواهد بود و به حذف زودهنگام این تیم منجر می شود و تساوی در 
این بازی تکلیف شاگردان نامجو مطلق را برای صعود به بازی پایانی خواهد کشاند.
یکشنبه شب شهر خودرو دیگر نماینده ایران نیز در گروه دوم از ساعت 1۹:۳۰ 

به مصاف الهالل عربستان می رود.

لیگ قهرمانان آسیا
*شهر خودروایران..................الهالل عربستان)ساعت: 1۹:۳۰- شبکه ورزش(
*استقالل ایران....................................الشرطه عراق)ساعت: ۲۲:۳۰- شبکه سه(

هفته اول سری آ ایتالیا
*یوونتوس.............................................سمپدوریا)ساعت: ۲۳:1۵- شبکه ورزش(

دوشنبه 31 شهریور 13۹۹
*پرسپولیس ایران.........................................................الدحیل قطر)ساعت1۹:۳۰(
*التعاون عربستان......................................................شارجه امارات)ساعت۲۲:۳۰(

*پس از موافقت وزیر ورزش و جوانان با اســتعفای رضا گل محمدی مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان تهران که از اول آبان ماه صورت خواهد گرفت، شنیده 
می شــود نصراهلل پریچهره جایگزین گل محمدی در اداره کل ورزش و جوانان 

استان تهران خواهد شد.
*محمد اسد مسجدی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی از اختصاص هشت 
هزار یورو برای پرداخت هزینه جراحی »خارپاشــنه« و هتلینگ بیمارســتان 
احسان حدادی در آلمان خبر داد و با تاکید بر اینکه مسئولیت این فدراسیون 
صرفا در رابطه با ســالمت و درمان ورزشکاران است و به سایر مسائل توجهی 
ندارد، عنوان کرد: هیچ پزشــکی در ایران برای جراحی عمل احســان حدادی 
ضمانت نداده، درحالی که پزشک معتمد این ورزشکار در آلمان ضمانت مکتوب 
ارســال کرده است تا جراحی موفقیت آمیزی صورت گیرد و بتواند در مسابقات 
شرکت کند.مسجدی با بیان اینکه هزینه های مربوط به پرواز حدادی به آلمان 
به فدراســیون پزشکی ورزشی مرتبط نمی شــود، اظهار کرد: ما تقبل کرده ایم 
هزینــه ای حدود ۸۰۰۰ یورو برای درمان احســان حدادی در نظر بگیریم که 
مربوط به هزینه جراحی و هتلینگ بیمارســتان است و در مورد سایر هزینه ها 
اطالعی نداریم.هزینه یورو در بازار آزاد حدود ۳1 هزار و ۵۰۰ تومان اســت که 
با احتســاب قیمت روز می توان هزینه اختصاص یافته صرفا برای عمل جراحی 

احسان حدادی را حدود ۲۵۰ میلیون تومان برآورد کرد.

اطالعیه باشگاه استقالل درخصوص شایعه توافق با سرمربی جدید
باشگاه استقالل در مورد گمانه زنی ها با سرمربی جدید این تیم اطالعیه ای 
صادر کرد. باشگاه استقالل در آســتانه دیدار مقابل الشرطه در لیگ قهرمانان 
آسیا قراردارد اما متاسفانه شایعات مختلفی درخصوص توافق با سرمربی جدید 
مطرح شــده اســت. باشگاه استقالل روز گذشــته حمایت خود از کادر فنی و 
بازیکنــان را اعالم داشــت و بر همدلی و اتحاد برای کســب موفقیت در لیگ 
قهرمانان تاکید کرد و انتشــار چنین شــایعاتی جای تعجب دارد. همه تمرکز 
مجموعه باشــگاه اســتقالل به آرامش و موفقیت در لیــگ قهرمانان معطوف 
شــده و از هواداران عزیزمان انتظار داریم به نظرات شــخصی و شایعات توجه 
نکند. از رســانه های محترم و هواداران گرامی تقاضا می کنیم از بیان شایعات و 

گمانه زنی های نادرست خودداری کنند.
۴ اردو برای شروع فوالد آسیایی

تیم فوالد چهار اردو پیش از آغاز لیگ برتر در چهار شــهر مختلف برگزار 
خواهد کرد. باشگاه فوالدخوزســتان با حفظ سعید آذری به عنوان مدیرعامل 
و جواد نکونام به عنوان ســرمربی برای شــروع پر قدرت در بیستم حاضر شده 
است. ســعید آذری مدیرعامل فوالد در گفت وگویی درخصوص اردوهای تیم 
فــوالد پیش از آغاز لیگ گفت: فــوالد یک اردوی چهــار روزه در اهواز دارد. 
نکونام برنامه ریزی خود را برای اردو ها و تمرینات انجام داده و براســاس آن، ما 
پس از اردوی اهواز، در تهران، اصفهان و کردان کرج هم اردو خواهیم داشــت. 
مدت زمان هرکدام از این اردو ها یک هفته یا 1۰ روزه اســت. به همین شکل 
اردو های ما ادامه پیــدا می کند تا در نهایت به اهواز بازگردیم و فصل جدید را 

رسما شروع کنیم.
آخرین اخبار از نقل و انتقاالت فوتبال باشگاهی ایران

*پس از انتخاب علیرضا منصوریان به عنوان ســرمربی جدید تیم تراکتور 
و معرفی محمــد خرمگاه و علیرضا دهقانی به عنوان دســتیار، علی مهاجر و 
محمدرضــا توکلی بــه عنوان آنالیــروز و ادامــه فعالیت دینــکا آلین، مربی 
دروازه بان های رومانیایی در کادرفنی جدید این تیم قرار شــد یک مشاور فنی 
باتجربه هم با منصوریان همکاری کند.برهمین اســاس حمید علیدوســتی و 
عباس چمنیــان به عنوان گزینه های حضور در این پســت مدنظر منصوریان 
و مدیران باشــگاه تراکتور بودند که به نظر می رســد با منتفی شــدن حضور 
علیدوستی شانس فعالیت چمنیان در این سمت بیشتر است.در همین زمینه 
مذاکرات خوبی با وی انجام شده و در صورت فراهم شدن شرایط، چمنیان در 

لیگ بیستم به عنوان مشاور منصوریان فعالیت خواهد کرد.
* مهرداد قنبری مدافع چپ پا و تکنیکی سال های نه چندان دور ذوب آهن، 

با عقد قراردادی به مدت دوسال به جمع سبزپوشان اصفهان بازگشت.
*علی بابایی مهاجم فصل گذشته سپاهان و ایمان باصفا هافبک سابق تیم  

پارس جنوبی جم به ماشین  سازی تبریز پیوستند.
*امید خالدی پس از توافق با مســئوالن باشــگاه مس رفسنجان با عقد 
قراردادی به جمع شــاگردان محمد ربیعی پیوســت.خالدی ســابقه بازی در 

تیم های سایپا و فوالد خوزستان را نیز در کارنامه دارد.

دوشنبه 31 شهریور 13۹۹
*السد قطر..................................................................النصرعربستان)ساعت1۹:۳۰(
*سپاهان ایران..............................................................العین امارات)ساعت۲۲:۳۰(

A جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

14316-132. االهلی عربستان

4-2311133. الشرطه عراق

11-1123-32. استقالل ایران

D جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

83510-1431. النصرعربستان

12578-2422. السد قطر

33-347-341. سپاهان ایران

91-13413-44. العین امارات

C جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا - گروه
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

7-1421144. پرسپولیس ایران

23216-242. التعاون عربستان

16-267-342. الدحیل قطر

4-4411277. شارجه امارات

عضو کمیســیون آب، کشــاورزی و منابع 
طبیعی مجلس با اشاره به ایجاد نظام هماهنگ 
در حوزه کشاورزی برای خدمت بیشتر به مردم، 
گفت: تعییــن قیمت کاالهای اساســی بخش 

کشاورزی نظام مند می شود. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم ، منصورعلی زارعی 
افزود: دستگاه های نظارتی تالش کنند در پاسخگویی 

به دغدغه های مردمی نقش آفرینی داشته باشند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به اینکه اولویت نخست نمایندگان 

مجلس در دوره فعلی رسیدگی به موضوعات اقتصادی 
مربوط به مردم است، افزود: در حوزه اتفاقات بورس با 
جدیت دنبال اقداماتی هستیم که بزودی شاهد اتفاقات 

خوبی در این حوزه خواهیم بود.
زارعی بیان کرد: قیمت گذاری محصوالت اساسی 
بخش کشاورزی را در کمیســیون کشاورزی مجلس 
در قالــب گروه یازده نفره متشــکل از دولت، مجلس، 
تشــکل های کشــاورزی برای ســاماندهی به حوزه 
قیمت گذاری محصوالت کشــاورزی و نهادها اقداماتی 

صورت گیرد.

زارعی با بیان اینکه ریشــه اصلی مبارزه با فســاد 
عدم پاســخگویی به مردم است، اظهار داشت: برخورد 
با فساد مردم را خوشحال خواهد کرد و اثرات فرهنگی 
مبارزه با ریشه های فساد باید از سوی مسئوالن نظارتی 

و امنیتی در جامعه تبیین و تشریح شود.
این نماینده مجلس شــورای اســالمی با اشاره به 
اینکــه عدم نظارت در بخــش قیمت گذاری کاالهای 
اساسی در بازار کشاورزی بسیار ضعیف است، تصریح 
کرد: امیدواریم در کمیســیون کشاورزی بتوانیم یک 

نتایج متقنی در این حوزه دست یابیم. 

پیکر جانباز ۷۰ درصد هرمزگانی 
تشییع شد

پیکر »غالمرضا اسماعیلی« جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس 
استان هرمزگان در گلزار شهدای بندرعباس تشییع شد. 

مراسم تشییع پیکر پاک این شهید بزرگوار پس از تشییع در گلزار شهدا با 
حضور خانواده وی و جمعی از ایثارگران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران 

شهرستان بندرعباس در بهشت زهرای باغو به خاک سپرده شد.
این جانباز دوران هشــت ســال دفاع مقدس، بعد از تحمل رنج ناشی از 
مجروحیت، روز پنج شــنبه ۲۷ شــهریور دعوت حق را لبیک گفت و به یاران 

شهیدش پیوست.
غالمرضا اسماعیلی ۲۵ اســفند 1۳۴۵ در بخش فین از توابع شهرستان 

بندرعباس به دنیا آمد.
وی هفتم مهر ســال 1۳۶۶ در منطقه کردستان در درگیری با نیروهای 
عراقی و به دلیل برخورد با مین، پای چپ و دســت راستش به شدت مجروح 
شــد و سرانجام ۲۷ شهریور امســال بعد از تحمل رنج ناشی از مجروحیت به 

یاران شهیدش پیوست.

معاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت از 
افزایش هفت درصدی میــزان خرید تضمینی 
گندم از کشاورزان خبر داد و گفت: تاکنون 8/2 
میلیون تن گندم بــه ارزش 2۰۷ هزار میلیارد 

ریال از کشاورزان خریداری شده است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم یزدان ســیف،  در 

معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری خوزستان 
گفت: تجمع زائران حســینی در مرز شلمچه با اقناع 

زائران و تشریح شرایط، پایان یافت.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، ولی اهلل حیاتی ،  در خصوص 
تجمع زائران در مرز شــلمچه، اظهــار کرد: پیرو خبر دیروز 
در خصوص تجمع تعدادی از شــهروندان آبادان و خرمشهر، 
حدوداً ۲۵۰ نفر از زائران اربعین حســینی بومی شهرستان 
آبادان و خرمشــهر، قصد پیاده  روی را به سمت مرز شلمچه 

داشتند.
وی افزود: با توجه به اعالم ســتاد ملی مقابله با کرونا و 
ممانعت کشور عراق در پذیرش زوار حسینی، با تدبیر صورت 
گرفته در ورودی و خروجی شهرســتان ها عوامل انتظامی و 
مرزبانی ایســت بازرســی موانع ایجاد کردند ولی تعدادی از 
زائران با مقاومت بسیار باال قصد رفتن به سمت مرز شلمچه 

را داشتند.
وی ادامه داد: پس از این وقایع بالفاصله در منطقه حاضر 
شدیم و به همراه فرماندهی انتظامی استان، با توجیه و اقناع 
زائــران و توضیح تبعات بهداشــتی و پیامدهای خطر آفرین 
ناشی از تجمعات با توّجه به اعالم ستاد ملی کرونا و از سویی 
پذیرش نکردن زائران از سوی کشور عراق، زائران را متقاعد 

کردیم و آنها هم به شهرستان مبدأ خود بازگشتند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان کرمان گفت: پرونده ثبت ملی مزار سردار 
سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی در اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان تکمیل شده است و به زودی 

این مهم رقم خواهد خورد. 
به گزارش ایرنا، فریدون فعالی، افزود: پرونده ثبت ملی مزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی طی هفته جاری 

و به منظور تکمیل و ثبت به تهران ارسال خواهد شد.
وی اظهار داشت: درصددیم ثبت مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را تا هفته دفاع مقدس نهایی کرده یا حداقل 

در نخستین سالگرد سردار دل ها به صورت رسمی اعالم کنیم.
فعالی به نشست شــورای ملی ثبت آثار تاریخی فرهنگی غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی طی سال گذشته اشاره و 

خاطرنشان کرد: خانه پدری سپهبد شهید قاسم سلیمانی  هم واجد ارزش فرهنگی - تاریخی شناخته شده است.

فرماندار دشت آزادگان:
کاروان های عزاداری 

به چذابه نیایند 
فرماندار دشت آزادگان از ممنوعیت ورود کاروان های عزاداری به 

محدوده گذرگاه مرزی چذابه خبر داد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمید سیالوی، با بیان اینکه نیروهای 
انتظامی و مرزبانی از ورود کاروان های عزاداری به محدوده گذرگاه مرزی چذابه 
جلوگیری می کنند، گفت: برخی هیئت های عزاداری در استان در روزهای اخیر 
بدون توجه به هشــدارها و تذکرها، به ســمت مرز چذابه حرکت می کنند که 

نیروهای انتظامی و مرزبانی حسب وظیفه، آنان را بازگرداندند.
او بــا بیان اینکه عبور از مرز چذابه بــرای حضور در آیین اربعین در عراق 
به هیچ وجه امکان پذیر نیست، افزود: مقام های ارشد سیاسی عراق به صراحت 
اعالم کرده اند این کشور به علت مخاطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا، پذیرای 

زائران خارجی در ایام اربعین نیست.
فرماندار دشــت  آزادگان با  اشاره به اینکه هیچ گونه ترددی در ایام اربعین 
از چذابه صورت نمی گیرد و حتی اتباع و گردشــگران عراقی نیز نمی توانند به 
جمهوری اســالمی ایران سفر کنند، افزود: نیروهای مرزبانی عراق نیز با حضور 
در نقطه صفر مرزی شیب )چذابه( اجازه ورود هیچ زائری را به عراق حتی برای 

چند ساعت نمی دهند.
سیالوی با  اشاره به اینکه مسئوالن ارشد عراقی از مدت ها قبل به طور 
رسمی به ســفیر ایران در بغداد اعالم کرده اند در ایام اربعین همه مرزهای 
زمینی عراق برای ورود زائران خارجی از جمله زائران ایرانی به این کشــور 
بســته خواهد بود، افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا عزیمت 
کاروان های عزاداری اربعین به صورت انفرادی و دسته روی به عراق ممنوع 

است.
او از عموم زائران اربعین حســینی در استان و سایر نقاط کشور خواست از 
حرکت به سوی مرز چذابه در 11۰کیلومتری شمال غرب اهواز خودداری کنند 

چرا که محلی برای استراحت و پذیرایی در موکب ها در منطقه وجود ندارد.
دستگیری سومین و چهارمین عضو 

شورای شهر بوشهر
دادستان بوشهر از دســتگیری سومین و چهارمین عضو شورای 

شهر بوشهر و یکی از پیمانکاران شهرداری بوشهر خبر داد.
علی حسن پور گفت: سومین و چهارمین عضو شورای شهر بوشهر و یکی 
از پیمانکاران شــهرداری بوشــهر نیز دیروز تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و 
حسب دستور قضایی بازداشت و جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره 

اطالعات استان قرار گرفتند.
وی افزود: توصیه و تاکید دستگاه قضایی به کلیه شوراهای اسالمی شهرها 
و روستاهای استان دقت نظر و حرکت بر مدار قانون و پرهیز از هرگونه اقدامی 
اســت که موجب تضییع حقوق و اموال عمومی می گردد چون عزم دســتگاه 
قضایــی و نهادهای نظارتی برای برخورد با هرگونــه تخطی و تخلفی در این 
خصوص جزم بوده و هیچ گونه مماشاتی با هیچ فرد و یا گروهی نخواهد داشت.

کشف حدود 5 تن موادمخدر در استان 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان

نیروهای انتظامی استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان طی 
عملیات های جداگانه ای در درگیری با قاچاقچیان چهار هزار و ۹8۷ 

کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط کردند.
فرمانــده انتظامی اســتان هرمــزگان گفت: با تــالش همه جانبه پلیس 

قاچاقچیان در انتقال یک هزار و ۲۲۵ کیلو مواد مخدر ناکام ماندند. 
ســرتیپ » غالمرضا جعفری« اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر اســتان در راســتاي مقابله با قاچاق موادمخدر و برخورد با سوداگران 
مرگ، طرح ضربتی مبارزه با توزیع و قاچاق مواد را در قالب طرح ارتقاء امنیت 

به مدت ۲۴ ساعت در استان اجرا کردند.
وی افزود: مأموران در اجرای این طرح موفق شــدند 1۵ متهم و سوداگر 
مرگ را شناســایی و در یک منزل دســتگیر و چهاردستگاه خودرو متعلق به 

آنان را توقیف کنند.
وی اظهار داشت:در بازرسی دقیق از خودروهای توقیفی جمعا یک هزار و 
۲۲۵ کیلو گرم  تریاک کشف و متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت 

سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.
همچنین فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان هم از درگیری مسلحانه 
پلیس با قاچاقچیان در شهرســتان ایرانشهر و کشف سه هزار و ۷۳۲ کیلوگرم 

انواع موادمخدر و دستگیری دو قاچاقچی خبر داد.
سرتیپ محمد قنبری اظهارداشــت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر 
سیستان و بلوچستان به سرنخ هایی از قاچاق محموله سنگین موادمخدر توسط 
اعضای یک باند حرفه ای قاچاق از مناطق مرزی به حوزه استحفاظی شهرستان 

ایرانشهر دست یافتند.
وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر سیســتان و 
بلوچستان با همکاری ماموران انتظامی ایرانشهر پس از یک سری کار گسترده 
اطالعاتی، اعضای این باند مســلح را که با ۲ دستگاه وانت تویوتا و ۲ دستگاه 
سواری پژو ۴۰۵ در حال جابه جایی محموله بزرگ موادمخدر در مسیر خاش 

به ایرانشهر بودند، شناسایی و به آنان دستور ایست دادند.
وی تصریح کرد: قاچاقچیان با مشــاهده ماموران به ســمت خودروهای 
پلیس تیراندازی و با ســرعت به ســمت یکی از مسیرهای فرعی تغییر مسیر 
دادند که پس از طی مسافتی با تنگ شدن عرصه بر خود با رها کردن خودرو ها 

به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند.
وی ادامــه داد: در این عملیات پلیس ضمن دســتگیری دو قاچاقچی در 
بازرسی از خودروهای توقیفی از قاچاقچیان سه هزار و ۷۳۲ کیلو و ۷۰۰ گرم 
مواد مخدر شــامل ســه هزار و۵۳۰ کیلو و ۷۰۰ گرم تریاک و ۲۰۲ کیلوگرم 
حشیش به همراه یک قبضه ســالح کالش و مقادیری مهمات جنگی کشف 
کردند. قنبری از ادامه تحقیقات برای شناســایی و دســتگیری دیگر اعضای 

متواری این باند خبر داد.

حساب بانکی پزشک همدانی 
به سرقت رفت

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان همدان با  اشاره 
به اینکه فرد ناشناســی به بهانه تکریم از پزشک سرشناس همدانی، 
اطالعات هویتی اش را به ســرقت برد گفت: پس از دریافت اطالعات، 

حساب بانکی این پزشک به سرقت رفت.
سرهنگ محمد مهرآذین، با بیان اینکه این کالهبردار خودش را به عنوان 
کارمند صدا و ســیما معرفی کرده بود افزود: ســارق پس از کسب اعتماد این 

پزشک و به بهانه تجلیل، اطالعات هویتی وی را دریافت کرد.
وی در ادامه نســبت به شــگرد جدیــد کالهبــرداران در فضای مجازی 
هشدار داد و گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، کالهبرداران این بار به سراغ 
دانش آموزان و والدین رفته و با ارائه طرحی با عنوان سیم کارت شاد سعی دارند 

تا از این گروه از افراد کالهبرداری کنند.
رئیس  پلیس پیشــگیری فرماندهی انتظامی اســتان همدان خاطرنشان 
کرد: کالهبرداران با حضور در حاشیه مدارس یا ارسال پیامک های تبلیغاتی و 

فعالیت در فضای مجازی به دنبال پیاده سازی اهداف شوم خود هستند.

نماینده اصفهان به کرونا مبتال شد
عباس مقتدایی ، نماینده مردم در مجلس شــورای اســالمی به 

بیماری کرونا مبتال شد.
به گزارش مهر؛ مقتدایی ، نایب رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی به دلیل ابتال به کرونا در قرنطینه خانگی به سر 

می برد.
گفتنی است حال مقتدایی خوب گزارش شده و مراحل درمان را در منزل 

طی می کند.

فرمانده انتظامی اســتان اردبیل از دستگیری دو 
فرد مخل نظم اقتصادی که به صورت کاغذی و خارج 
از عرف بیش از شــش تریلیون ریال طالی آب شده 

معامله کرده بودند، خبر داد. 
بــه گــزارش ایرنــا، ســرتیپ هوشــنگ حســینی، 
اظهارداشــت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با مخالن 
نظم و امنیت اقتصادی و پیشگیری از فعالیت های مجرمانه 
آنهــا در برهم زدن ثبات بــازار، کارآگاهــان اداره مبارزه با 
جرایم اقتصادی و عملیات ویژه پلیس آگاهی اردبیل با انجام 
بررســی های تخصصی و کارهای اطالعاتی متوجه شدند که 
دو نفر به صورت کاغذی و خارج از عرف بازار اقدام به معامله 
مقدار قابل توجهی طالی آب شــده در بازار زرگران اردبیل 

کرده اند.
وی با  اشــاره به اینکه این دو نفر فاقد پروانه کسب بوده 
و با سوء اســتفاده از نوســانات بازار فعالیت مجرمانه انجام 
می دادند ،  افزود: با هماهنگی قضایی و در عملیاتی ویژه هر 

دو مجرم دستگیر شدند.
وی از انجام بازجویی های پلیســی از مجرمان خبر داد 
و گفت: با ارائه دالیل و مســتندات قانونی مجرمان به انجام 
معامله کاغــذی  و صوری و خارج از عرف مقدار زیادی طال 
به ارزش شش تریلیون و ۴۹۳ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال 

اعتراف کردند.

کیش - خبرنگار کیهان:
سرعت زیاد خودرو جان یک دختر 18 ساله را در 

کیش گرفت. 
این حادثه حوالی ســاعت دو بامداد در شرایطی رخ داد 
که یک خودروی مزدا که از میدان فارو به سمت نوبنیاد در 
حال حرکت بود، به علت ســرعت زیاد واژگون شد و یکی از 

سرنشینان آن جان خود را از دست داد
به گفته رئیــس پلیس راهور کیش با بررســی صحنه 
تصادف توســط مامــوران راهنمایی و رانندگــی، راننده به 
همراه چهار نفر سرنشین قصد برگزاری جشن تولد در کنار 
ساحل را داشتند اما  به علت سرعت زیاد و ناتوانی در کنترل 
آن، خودرو به بلوار کنار جاده برخورد کرده و به علت نبستن 
کمربند ایمنی و وارد شدن ضربه سنگین به سر و گردن، یک 

نفر از سرنشینان، جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی اســتان قزوین از کشــف 
محموله ســنگین بیش از 2 تن هروئین در یک 

عملیات منسجم پلیسی خبر داد.
ســرتیپ مهدی حاجیان اظهار داشت: در اجرای 
طرح مبارزه با قاچاق مواد مخدر، سرنخ هایی از حمل 
محموله ســنگین مواد مخدر به وســیله یک دستگاه 
بونکر از شــرق کشور به مقصد اســتان های غربی به 

دست آمد.

وی افزود: تیم های ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر 
استان قزوین موفق شدند خودرو سوداگران مرگ را در 
یکی از راه های ارتباطی استان قزوین شناسایی کرده و 

در یک عملیات ضربتی متوقف کنند.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: مأموران 
در بازرســی از خــودرو توقیفی، ۲ تــن و 1۸۳ کیلو 
هروئین بسته بندی شده با فویل آلومینیومی را کشف 

و یک نفر قاچاقچی را در این رابطه دستگیر کردند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: شش 
شرکت دانش بنیان ایرانی در زمینه تولید واکسن 

کرونا فعالیت دارند. 
به گــزارش خبرگزاری فارس، ســورنا ســتاری در 
حاشیه افتتاح مرحله  نخست مجتمع نوآوری پارک علم 
و فناوری جهاد دانشــگاهی کرمانشاه در جمع اصحاب 
رسانه، با بیان اینکه هم اکنون وارداتی در زمینه تجهیزات 
حفاظتی، پزشکی و دارویی کرونا، نداریم، اظهار داشت:  
شرکت های دانش  بنیان در حوزه تولید تجهیزات پزشکی 

و دارویی کرونا فعالیت قابل قبولی دارند.
وی با بیان اینکه شــش شرکت و موسسه برجسته 
پژوهشــی در حوزه تولید واکســن کرونا در کشور فعال 
است، گفت: وزارت بهداشت به همت نیروهای نخبه، در 

این راستا خبرهای خوبی را اعالم خواهد کرد.
وی یکی از پایه های اصلی توسعه فناوری در کشور را 
پارک های علم و فناوری دانست و افزود: برنامه های جدی 
در توســعه پارک علم و فناوری کشور از جمله کرمانشاه 

داریم.

وی از حمایت از شــرکت های نوپا دانش بنیان خبر 
داد و گفت: توســعه مراکز شتاب دهنده و مراکز رشد در 

راستای استعدادیابی نخبگان از جمله اقدامات است.
5 طرح فناورانه سالمت در کرمانشاه 

با حضور معاون رئیس جمهور رونمایی شد
همچنین با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
از طرح های فناورانه »سالمت« در کرمانشاه رونمایی شد. 
ستاری، در ادامه سفر یک روزه خود به کرمانشاه از  
طرح های فناورانه سالمت در محل نمایشگاه محصوالت 

سرعت زیاد خودرو
 جشن تولد را به عزا تبدیل کرد

تجمع زائران حسینی در شلمچه 
پایان یافت

معاون رئیس جمهور خبر داد

فعالیت 6 شرکت ایرانی برای تولید واکسن
فناورانه مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی 

کرمانشاه رونمایی کرد.
فریزر پرتابل محلول های زیستی جهت ذخیره سازی 
و انتقــال محلول های زیســتی به منظور اســتفاده در 
بانک های خون و بیمارســتان ها با قابلیت تنظیم دما تا 
۳۰-  درجه سانتی گراد و سیستم هشدار در صورت بروز 
مشکل دمایی یا قطع برق به کاربر، »ماده موثره دارویی 
فاویپیراویر« جهت اســتفاده در درمان بیماری کرونا و 
سایر بیماری های ویروسی مانند آنفلوآنزا، »صفحه کلید 
 »N100 آسانســور بدون تماس دســت«، »ماسک نانو
و »حد واســط داروی آفاتینیب« جهــت تولید داروی 
آفاتینیب برای درمان ســرطان ســینه و ریه، مهم ترین 
طرح های ســالمت محور اســتان بود که توسط ستاری 

رونمایی شد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

تعیین قیمت کاالهای اساسی بخش کشاورزی نظام مند می شود

توقیف بزرگ ترین محموله هروئین کشور در قزوین 

مزار سپهبد شهید سلیمانی ثبت ملی می شود

معامله گران کاغذی ۶ تریلیون ریالی طال 
در اردبیل دستگیر شدند

معاون وزیر صمت:

خرید گندم از کشاورزان ۷ درصد افزایش یافت
بوشهر با اشــاره به خرید توافقی  محصول نخل داران 
اســتان بوشــهر اظهار داشــت: خرید توافقی خرما با 
مشارکت سازمان تعاون روستایی بر اساس ابالغ وزیر 
جهاد کشاورزی انجام و این نگرانی در بین نخل داران 
برطرف می شود. مدیرعامل شــرکت بازرگانی دولتی 
ایران با بیان اینکه برداشــت خرما هنــوز ادامه دارد 
خاطر نشــان کرد: حمایت از کارخانه ها و کارگاه های 
فرآوری و صنایع وابســته به خرمــا مورد توجه جهاد 

کشاورزی و صنعت و معدن قرار دارد.

 معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره 
به خرید تضمینی گندم از کشــاورزان تا آخر مهرماه 
گفت:  تاکنون ۸/۲ میلیــون تن گندم به ارزش ۲۰۷ 
هــزار میلیارد ریال از کشــاورزان به صورت تضمینی 
خریداری شــده است. سیف از افزایش هفت درصدی 
میزان خرید تضمینی گندم از کشــاورزان خبر داد و 
تصریــح کرد: تاکنون از میزان گندم خریداری شــده 
1۹۶ هزار میلیارد ریال آن به کشاورزان پرداخت شده 

که نسبت به سال قبل ۵۷ درصد رشد دارد. 


