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ورزشی -اخبار کشور
اخبار کوتاه از فوتبال

شکایت منصوریان از تراکتور و اضافه شدن  2عضو به کادرفنی
طبق درخواست مسعود شجاعی دو مربی جدید به کادرفنی تراکتور اضافه
میشوند.مسعود شــجاعی پس از انتخاب به عنوان سرمربی موقت تیم فوتبال
تراکتور توانست دو پیروزی متوالی را با این تیم به دست آورد و تبریزیها را به
رتبه ســوم جدول لیگ برتر برساند .درحالیکه تراکتوریها بارها اعالم کردهاند
کاپیتان فعلی این تیم تمایلی برای ادامه فعالیت به عنوان ســرمربی ندارد اما
شجاعی از مدیران باشگاه درخواست کرده تا زمان انتخاب سرمربی جدید برادر
بزرگ ترش یعنی محمود شــجاعی که پیش از این در کادرفنی ماشینسازی
حضور داشــت ،به کادر فنی تراکتور اضافه شود .قرار است پس از تایید هیئت
مدیره باشگاه تراکتور این مربی در کادرفنی فعلی فعالیت کند .همچنین با نظر
سرمربی موقت و تایید باشگاه تراکتور عباس چمنیان که در زمان سرمربیگری
علیرضا منصوریان به عنوان مشاور فنی در این تیم حضور داشت هم قرار است
از ایــن به بعد به عنوان یکی از اعضــای کادرفنی در تیم تراکتور فعالیت کند.
این در حالی اســت که پس از برکناری علیرضا منصوریان از سرمربیگری تیم
تراکتور وی و دستیارانش پس از اینکه به توافقات الزم نرسیدند تصمیم گرفتند
با شــکایت به کمیته وضعیت و سازمان لیگ از این طریق دریافت حقوق خود
را از تراکتور پیگیری کنند.
رضائیان در لیست خروج الدحیل
یک رســانه قطری خبر داد مدافع ایرانی الدحیل در لیست خروج تیمش
قرار گرفت .نشریه «استاد الدوحه» در گزارشی به نقل و انتقاالت زمستانی تیم
الدحیل پرداخت و رامین رضاییان مدافع ایرانی در لیســت فروش قرار گرفت.
این رسانه قطری نوشت :انتظار میرود رامین رضاییان مدافع ایرانی به صورت
قرضی به یکی از تیمهای قطری منتقل شــود .طبق گزارشهای رسیده او به
تیم السیلیه منتقل میشود.رضاییان در تابستان گذشته از الشحانیه به الدحیل
آمد و در زمان مربیگری الرکراکی مهره کلیدی تیم به شمار میآمد .اما با آمدن
صبری لموشــی این بازیکن در تفکرات این مربی جایی نداشت و او میخواهد
بازیکن آسیایی دیگری را به جای رضاییان جذب کند.
برگزاری مراسم معارفه بازیکن ایرانی در پرتغال
جعفر سلمانی بازیکن جوان ایرانی که در تیم صنعت نفت آبادان بازی میکرد
با امضای قراردادی  ۲ســاله به تیم پورتیموننزه پرتغال در لیگ برتر این کشــور
پیوست.این بازیکن جوان مراسم معارفه خود را نیز در این تیم پرتغالی برگزار کرد
تا رسما بازیکن این تیم در لیگ برتر پرتغال محسوب شود و خود نیز جدیدترین
لژیونر فوتبال ایران در فوتبال اروپا لقب گیرد.پائولو ســرجیو سرمربی سابق نفت
آبادان هدایت پورتیموننزه پرتغال در لیگ برتر این کشور را بر عهدهدارد.
برنامه  4بازی تدارکاتی تیمهای نوجوانان و جوانان در تاجیکستان
تیمهــای فوتبال نوجوانــان و جوانان ایران که جهت انجام چهار مســابقه
تدارکاتی راهی تاجیکســتان شدهاند از سوم تا هفتم دی برابر حریفان خود قرار
میگیرند.نخستین بازی تدارکاتی دو کشور روز چهارشنبه سوم دی ساعت 14
در ورزشــگاه اصلی شهر دوشنبه آغاز میشــود و تیم ملی نوجوانان ایران برابر
نوجوانان تاجیکســتان قرار میگیرد .روز پنج شنبه چهارم دی تیم ملی جوانان
ایران در همین ساعت و در همین ورزشگاه به مصاف جوانان تاجیکستان میرود.
روز شنبه ششم دی دومین بازی نوجوانان ایران و تاجیکستان برگزار خواهد شد
و روز یکشــنبه هفتم دی تیم ملی جوانان ایران دومین بازی خودش را مقابل
جوانان تاجیکستان انجام میدهد.تیمهای فوتبال نوجوانان و جوانان ایران پس
از انجام این مسابقات تدارکاتی روز دوشنبه هشتم دی به تهران بازمی گردند.
تمجید فیفا از مهاجم پرسپولیس
سایت رســمی فیفا ،مهدی عبدی مهاجم جوان پرسپولیس را بازیکنی
الهامبخش در ترکیب این تیم دانست.سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال
(فیفا) به تجمید از مهاجم  ۲۲ســاله پرســپولیس پرداخــت و در این رابطه
نوشت « مهدی عبدیِ  ۲۲ســاله که به عنوان مهاجم مرکزی بازی میکرد،
در مراحل حذفی بازیکنی الهامبخش برای پرســپولیس بود.او پیش از گلزنی
مقابل اولسان ،گل تساوی حیاتی مقابل النصر را در نیمهنهایی به ثمر رساند.
آیا اســتعدادهای گلزنی او باعث میشــود که برای اولین بار توسط دراگان
اسکوچیچ به تیم ملی ایران دعوت شود؟
برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

هفته  15اللیگا اسپانیا
ﺳﻪشنبه  2دی 1399
*والنسیا..................................................................سویا(ساعت -20شبکه ورزش)
*رئالسوسیداد..............................اتلتیکومادرید(ساعت  -22:15شبکه ورزش)

توزیع  ۳۰هزار بسته معیشتی
بین نیازمندان هرمزگان

فرمانده سپاه امام ســجاد(ع) هرمزگان گفت :در سالروز والدت
حضرت زینب(س) و همزمان با نهمین مرحله از رزمایش مواســات و
همدلی  ۳۰هزار بسته معیشتی تهیه و درحال توزیع است.
سرتیپ اباذر ساالری،درحاشیه مراسم نهمین رزمایش مواسات و همدلی
در اســتان به خبرنگاران افزود :در مجموع در  ۹مرحله از کمکهای مومنانه
مردم بیش از  ۳۳۵هزار بسته معیشتی به ارزش بیش از یک میلیارد ریال بین
نیازمندان توزیع شده است.
وی اظهار امیدواری کرد :با همکاری مردم و مشــارکت خیران و نهادهای
حمایتی شــاهد تحقق فرمایش رهبرمعظم انقالب باشــیم و بتوانیم این کار
مبارک را ادامه دهیم.
فرمانده ســپاه هرمزگان اظهار داشت :کارهای بزرگی در راستای قرارگاه
مواســات و همدلی در استان شــکل گرفته که میتوان به ایجاد کارگاههای
اشتغال ،زمینهسازی برای تولید لباس برای مدارس و همچنین فضاسازی برای
تهیه اقالم اساسی در قالب فروشگاههای منصف برای مردم و بویژه در محالت
کمبرخوردار و همچنین راهاندازی مراکز تعمیر رایگان لوازم ســردکننده برای
آنهایی که نیاز جدی دارند ،اشاره کرد.

توزیع حدود  ۲هزار تبلت
میان دانشآموزان نیازمند زنجانی

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان زنجان گفت :با همکاریهای
انجام گرفته و راهاندازی پویشــی ،حدود  ۲هزار تبلت با مشــارکت
خیرین در مناطق شهری و روســتایی تحویل دانشآموزان نیازمند
شده است.
حســن مظفری ،در جلسه شــورای آموزش و پرورش استان با اشاره به
اینکه بیشتر این تبلتها در روستاهای مناطق حاشیهنشین استان توزیع شده
است افزود :طی جلسهای با دیگر شرکتها و کارخانههای تولیدی حدود ۵۰۰
تبلت دیگر تهیه و به دانشآموزان نیازمند تحویل شده است.
وی اظهار داشــت :تالش شــده تبلتها بصورت امانی از ســوی مدیران
مــدارس در اختیار دانشآموزان نیازمند قرار گیرد که در صورت نیاز و پس از
جمعآوری به دیگر نیازمندان تحویل شود.
مظفری ادامه داد :این کار به این دلیل انجام گرفته که طبق اخبار واصله
تبلتهای تحویلی به برخی از دانشآموزان از سوی خانوادههای آنان به فروش
میرســید و برای پیشگیری از این مسئله به مدیران مدارس اعالم شده است
که این وسیله بصورت امانتی به گروههای هدف داده شود.
مظفری با اشاره به اینکه شرایط برگزاری حضوری امتحانات نیم سال اول
به دلیل شرایط کرونایی فراهم نیست افزود :طبق مصوبات ستاد ملی کرونا و
وزارت آموزش و پروش ارزشیابی تحصیلی بصورت غیرحضوری انجام میگیرد.
این مســئول ادامه داد :طبق شیوهنامه ارســالی از سوی وزارت آموزش
و پرورش اســتان امتحانات داخلی و نهایی پایه دوازدهم مدارس بزرگساالن،
راه دور ،ایثارگــران ،جامانــدگان پایه دوازدهم ســال قبل(تجدیدی) و پیش
دانشگاهی نظام قدیم بصورت حضوری خواهد بود.
وی اضافــه کرد :ارزشــیابی دروس شایســتگیهای فنی شــاخه فنی و
حرفهای به صورت پودمانی اســت و استانداردهای مهارتی شاخه کار ودانش
بر اســاس مصوبه ســتاد کرونا و با رعایت کامل پروتکلهای بهداشــتی ،به
صورت حضوری برگزار خواهد شد.
این مســئول خاطرنشان کرد :طبق همین شیوهنامه دانشآموزانی که در
نقاط روستایی هستند و امکان ارزشیابی در بستر شبکه شاد به شکل مجازی
برای آنها وجود ندارد ،نمرات ارزشــیابی مستمر دانشآموزان با مصوبه شورای
مدرسه و با نظارت مدیر به عنوان نمره پایانی نوبت اول لحاظ میشود.

زمینلرزه سربیشه را لرزاند

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری خراســان جنوبی گفت:
زمینلرز ه  ۴.۱ریشــتری که حوالی سربیشــه رخ داد ،خوشبختانه
تاکنون خسارت مالی و جانی به همراه نداشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند ،سید ابوالحسن میرجلیلی ،اظهار
داشــت :از صبح دیروز پنج زمین لرزه در توابع شهرســتان سربیشه به وقوع
پیوسته اســت که تاکنون خوشبختانه این زمینلرزهها خسارت مالی و جانی
به همراه نداشته است.ظهر دیروز در ساعت  11و  14دقیقه زمین لرزهای به
بزرگی  4.1ریشتر در عمق  8کیلومتری زمین استان خراسان جنوبی رخ داد.
ایــن زمینلرزه در  49کیلومتری سربیشــه 58 ،کیلومتــری مود و 60
کیلومتری شوسف به وقوع پیوست.
بر اثر این زمین لرزه ســقف تعدادی از منــازل در منطقه عربخانهترک
برداشت.

بشار رسن برای  5بازی  120هزار دالر هزینه داشت

انتقاد از هیئت مدیره پرسپولیس پس از جدایی بازیکن عراقی
ریشه مشکالت در تصمیمات غلط وزارت ورزش است!
سرویس ورزشی-
طی روزهــای اخیر انتقــادات از هیئــت مدیره
پرسپولیس در شــرایطی باال گرفته که ریشه مشکالت
مدیریتی این باشگاه به ســازوکار غلطی برمیگردد که
مسئوالن ورزش ما در پروسه و مالکهای انتخاب مدیر
برای استقالل و پرسپولیس در نظر گرفته و بر آن اصرار
میورزند.
اتفاقات اخیر باشگاه پرسپولیس بار دیگر بیانکننده نقش
مهم مدیریت در ورزش به ویژه فوتبال بود .درست دقایقی پس
از برگزاری بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا از باشگاه پرسپولیس
خبر رســید که بشــار رســنهافبک عراقی این تیــم از جمع
سرخپوشان جدا و به یک باشگاه قطری ملحق شده است.
این اتفاق ناراحتی شدید گل محمدی را به دنبال داشت تا
جایی که سرمربی پرسپولیس در بازگشت به تهران گفت :بشار
یک بازیکن بسیار مهم برای ما بود و هنوز باور نمیکنم که چرا
از جمع ما جدا شــد .واقعا چرا باید یک بازیکن خوب را هفته
چهارم لیگ از دســت بدهیم؟ همه از این اتفاقات خبر دارند و
اینکه چرا بشار جدا شــد .همه میدانند چه توافقی کردند که
بشار جدا بشود .ما دربی را در پیش داریم .برای چه باید تیم ما
ضعیف بشود .چرا باید به راحتی بازیکن از دست بدهیم؟ شجاع
خلیلزاده و محمد نادری را چرا به راحتی از دست دادیم؟
وی افزود :چرا برای عیســی آلکثیر تیم حقوقی خوب
تشــکیل ندادند؟ اگر تیم حقوقی خوبی داشــتیم این رای
میشکســت .و چراهای دیگــر .چرا برای ما حاشــیه ایجاد
کردند؟ یک نفر باید پاسخ بدهد .آنهایی که پای توافق با بشار
رسن را امضا کردند ،باید پاســخگو باشند .چرا باید بهترین
بازیکن تیمم را از دست بدهم؟ اگر نتایج خوب نباشد ،همین
افراد پاســخ میدهند؟ به اعضای هیئتمدیره هم گفتم که
فردا اتفاقی در نتایج رخ بدهد من از ســر خودم باز میکنم و
میگوییم آقای علیپور ،رغتبی و رسولپناه مقصر بودند .چرا
کسی پاسخ این چراها را نمیدهد؟ احساس میکنم ارادهای
وجود دارد تیم ما را ضعیف کنند .دلیلش هم چهار قهرمانی
اســت که به دســت آمده .حق میدهم به کسانی که به آنها
فشار آمده است .تحمل چهار سال قهرمانی پرسپولیس سخت
است .ما از داشتههایمان اســتفاده میکنیم و تا آنجایی که
بتوانیم پیش میرویم.

 120هزار دالر برای  5بازی
اما موضوع مهم درخصوص جدایی بشــار رســن ،منفعت
پرســپولیس از این انتقــال خواهد بود .در شــرایطی که گفته
میشد در ابتدای درخواســت جدایی بشار رسن از پرسپولیس
که پیش از شروع فصل جدید و بعد از نیمه نهایی لیگ قهرمانان
آسیا بود ،باشگاه و رســول پناه مدعی شده بودند از این انتقال
 350هزار دالر نصیب باشگاه خواهد شد .بشار رسن برای فصل
جدید 120هزار دالر دریافتی داشــت و قرار بود 230هزار دالر
نیز پرداخت کند تا در آن مقطع از پرسپولیس جدا و راهی لیگ
ستارگان قطر شود.
با این حال باشــگاه پرســپولیس در آن مقطع با این انتقال
مخالفت کرد و بشــار طی  4بازی در لیگ و  1بازی فینال برای
این تیم به میدان رفت .جالب اینجاست که بدانید رسن برای این
بازیها طی توافق جدیدی که با باشگاه پرسپولیس و رسول پناه
داشــته ،هیچ دریافتی طبق قراردادش نداشته است و قرار است

برگزاری دور برگشت لیگ برتر والیبال به میزبانی تهران

با توجه به درخواست باشگاهها ،دور برگشت لیگ برتر والیبال مردان همانند دور رفت به صورت
متمرکز در تهران برگزار میشود.
دور برگشت مرحله مقدماتی لیگ برتر مردان ایران بنا به درخواست اکثریت باشگاهها ،به صورت متمرکز در
تهران برگزار میشود .بر این اساس ،دور برگشت مرحله مقدماتی ،از هشتم دیماه با ورود تیمها به تهران آغاز
میشود و مسابقات هفته نخست دور برگشت مرحله مقدماتی ،روز سهشنبه نهم دیماه در دو سالن خانه والیبال
و فدراسیون برگزار خواهد شد.
در نشست هماندیشی به منظور بررسی نحوه ادامه لیگ برتر مردان مقرر شد ادامه دور رفت مرحله مقدماتی،
به صورت متمرکز به میزبانی تهران در ســه هفته برگزارشــود .صرفهجویی در هزینهها ،رعایت بهتر و دقیقتر
پروتکلهای بهداشتی ،آسیب دیدگی کمتر بازیکنان در روش متمرکز و در تهران ،به دلیل کمتر شدن سفرها و در
ن درخواست بوده و در نهایت ،فدراسیون
مجموع نتایج مثبت این شیوه برگزاری ،از جمله دالیل باشگاهها برای ای 
والیبال نیز با این درخواست موافقت کرد.
با توجه به حساسیت مسابقات دور برگشت ،استفاده از ویدئو چک در ادامه لیگ برتر مردان ،از دیگر تصمیمات
جدید است که درصد اشتباهات انسانی را به حداقل برساند.

اکنون برای حضور در لیگ قطر و القطر اس ســی 130هزار دالر
نیز پرداخت کند .اکنون پرسپولیس برای  5دیداری که اینهافبک
عراقی به انجام رسانده ،از درآمد قطعی  350هزار دالری که او در
ابتدای فصل نیز موافق پرداخت آن بود نیز محروم مانده اســت و
تنها 130هزار دالر به خزانهاش وارد خواهد شد.
نقش پررنگ هیئت مدیره در ناکامی
در ســالهای اخیر پرسپولیس مشــکالت زیادی را تجربه
کرده و پروندههای مالی سنگینی را پشت سر گذاشته که منشا
بسیاری از این پروندهها تصمیمات عجیب اعضای هیئت مدیره
باشگاه بوده است .همین اعضا که برخی از آنها االن هم در سمت
خود مشغول فعالیت هستند ،در نقلوانتقاالت پیش فصل آنقدر
ضعف مدیریتی از خود نشان دادند که در نهایت منجر به جدایی
ستارههای پرسپولیس شد.
اعضای هیئتمدیره پرســپولیس کــه تخصص عجیبی در
بیاعتنایی نســبت به مشکالت باشــگاه دارند ،با عالقه خاصی

بنا ،دلیل خط خوردن عبدولی را اعالم کرد

ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی دلیل دعوت نکردن از باتجربهتریــن عضو تیم ملی را
اعالم کرد.
بعد از اینکه دعوت نشــدن از عبدولی شایعاتی را پیرامون اختالف بین او و بنا و قرار گرفتنش در لیست
توگو با خبرگزاری تسنیم درباره خط خوردن فرنگی کار
سیاه سرمربی تیم ملی مطرح کرد ،محمد بنا در گف 
باتجربهاندیمشکی توضیح داد و گفت :من به شرایط کشتیگیر نگاه میکنم .قرار باشد سعید عبدولی را دعوت
کنم ،به شرایط آمادگیاش توجه میکنم .سعید را در لیگ دیدم .او شرایط خوبی نداشت.
وی افزود :قرار باشد در  82کیلوگرم از کسی استفاده کنم ،مهرهای خواهد بود که مث ً
ال هشت سال بتواند
به تیم ملی کمک کند .در واقع جوانگرایی مدنظر اســت .با شرایطی بدنی که از او دیدم ،باید بگویم وضعیت
خوبی نداشــت .وقتی شرایط خوبی نداشته است ،میگویم .من با کسی تعارف ندارم .هر کسی شرایط خوبی
نداشته باشد ،خداحافظ.
بنا خاطرنشــان کرد :تیم ملی ملک شــخصی کســی نیست .نه ملک شــخصی محمد بناست و نه هیچ
کشــتیگیری .یک زمانی کشتیگیر شرایط خوبی دارد و به اردوی تیم ملی دعوت میشود و یک زمانی هم
ندارد و دعوت نمیشود .شرایط هم جوری نیست که ما زمان داشته باشیم .شرایط سخت و خاص است».

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

واردات میوههای گرمسیری نشانه عدم مدیریت است

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه
کشــور توانایی تولید تمامی میوههای گرمسیری را
دارد ،گفت :اختصاص ســاالنه یک میلیارد دالر به
واردات میوههای گرمسیری نشــانه عدم مدیریت
است.
سیدجواد ساداتینژاد ،در گفتوگو با تسنیم ضمن اشاره
به واردات ساالنه یک میلیارد دالر میوههای گرمسیری ابراز
داشت :از این میزان واردات میوههای گرمسیری حدود 500
تا 750میلیــون دالر آن به واردات مــوز اختصاص دارد در
حالی که در منطقه مکوران اســتان سیســتان و بلوچستان
به راحتی میتوان تمامی میوههای گرمسیری را تولید کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع نشاندهنده عدم مدیریت
اســت ،گفت :گستردگی این اســتان باعث شده است که تا
رســیدگی به آن تحت تاثیر قرار بگیــرد در حالی که دیگر
استانهای کشور نیز با این مشکل مواجه هستند و به دلیل
گستردگی رسیدگی به بخشهای مختلف آن استان کاهش
پیدا میکند.
ســاداتینژاد با بیان اینکه ما باید بروکراسی در کشور را
بشکنیم ،تصریح کرد :تحریم اصلی در کشور تحریم داخلی
اســت و بر همین اســاس الزم اســت تا تفویض اختیارات
گسترده از سوی مسئوالن صورت پذیرد و هیچ راهی نیز غیر
از آن نداریم و دست دراز دولت همه چیز را فلج کرده است.

وی با بیــان اینکه مهمترین داروی ضد تحریم خارجی
تفویض اختیارات اســت ،تاکید کرد :الزم است مسئوالن در
ردههای مختلف به ویژه فرمانداران و بخشداران با دارا بودن
اختیارات الزم اقدامات مقتضی را انجام دهند در حالی که در
این شرایط نمیتوانند کاری انجام دهند.
نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای
اســامی ضمن اشــاره به طرح تعیین تکلیــف اختیارات
فرمانداران ویژه شهرســتانهای کشــور افزود :چرا با وجود
فرمانداری ویژه کمیســیون ماده پنج در مرکز استان انجام
میشــود؟ الزم اســت تا این اختیارات تعیین تکلیف و به
مسئوالن تفویض شود.

استاندار هرمزگان از تخصیص اعتبار ۱۰۰۰میلیارد
تومانی توسعه سواحل مکران در سال آینده خبر داد.
به گزارش مهر ،فریدون همتی ،در شــورای برنامهریزی
و توسعه استان بااشاره به تشــریح وضعیت منابع ومصارف
کشورو اســتان در الیحه بودجه سال  ،۱۴۰۰گفت :تکلیف
درآمدی اســتان هرمزگان پنج هــزار و  ۵۶۵میلیارد تومان
است که رتبه هفتم بین استانهای کشور را در الیحه بودجه
به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه رشــد بودجه عمرانی به تناسب رشد
درآمدهای استان در بودجه ســاالنه ،همواره از دغدغههای
مردم ،نخبگان و رســانههای اســتان بوده اســت ،افزود :با
مجموعه هماهنگیها و پیگیریهای انجام شــده ،اعتبارات
عمرانی استان در الیحه بودجه سال آینده با  ۷۶درصد رشد
همراه شده است که بر همین اساس یکهزارو ۷۹۴میلیارد

تومان عالوهبر ردیفهای اعتباری ملی مثل توســعه سواحل
مکران که  ۱,۰۰۰میلیارد تومان اعتبار در الیحه بودجه برای
آن پیشبینی شده است به استان اختصاص پیدا خواهد کرد.
همتی ،عنوان کرد :از اعتبار یــک هزار میلیارد تومانی
توسعه سواحل مکران ۶۰ ،درصد آن به هرمزگان تخصیص
پیدا میکند.

 ۱۰۰۰میلیارد تومان برای توسعه سواحل مکران تخصیص یافت

تخلیه همزمان  ١٢فروند کشتی
(ره)
حامل کاالی اساسی در بندر امام خمینی
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت :تخلیه
همزمان  ١٢فروند کشتی حامل کاالی اساسی در آذر
امسال در بندر امام خمینی(ره) انجام شد.
عــادل دریس بااشــاره به زیرســاختهای موجود در
مجتمع بزرگ بندری امام خمینــی(ره) برای خدماتدهی
به شــناورهای ورودی بیان کرد :به دنبال تصمیم مسئوالن
اقتصادی کشور برای تنظیم بازار و تامین ذخایر استراتژیک
کاالی اساسی ،تعداد کشتیهای ورودی حامل کاالی اساسی
به این بندر افزایش یافت.
وی افــزود :عوامــل عملیاتــی مجتمع بنــدری امام
خمینی(ره) ،با نرخ میانگین روزانه  ٧۴هزار تن محموله ،این
کشتیها را تخلیه کردند.
مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزســتان بیان کرد :در ۹
ماه نخست امســال بیش از  ٩میلیون تن کاالی اساسی در
بندر امام خمینی(ره) تخلیه و به ســایر نقاط کشور ارسال
شده است.
بندر امام خمینی(ره) در جنوب خوزستان از مهمترین
بنادر ایران و تامینکننده عمده کاالی اساسی کشور و با ۳۸
اســکله فعال به طول هفت کیلومتــر بزرگترین بندر فعال
ایران است.

رئیسشورای شهر خرمآباد تنکابن
کشته شد

ساری -خبرنگار کیهان:
س شورای شــهر خرمآباد از توابع شهرستان
رئی 
تنکابن در اســتان مازندران با ضرب گلوله ســاح
شکاری کشته شد.
جسد حبیب همتی ،رئیسشورای اسالمی شهر خرمآباد
از توابع شهرســتان تنکابن در حالــی که جای ضرب گلوله
شکاری بر بدن داشت ،پیدا شد.
همتی سابقه حضور در پنج دوره شورای شهر خرمآباد را
در کارنامه داشت که در سن  52سالگی کشته شد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ضمن تائید فوت عضو
شورای شهر خرمآباد به ضرب گلوله گفت :هنوز معلوم نیست
که وی خودکشی کرده و یا به قتل رسیده است.

اهداء  ۳۷۱جهیزیه به نوعروسان استان قم

همزمان با میالد با ســعادت حضرت زینب(س) طی آیینی در حــرم مطهر حضرت معصومه(س) ۳۷۱
جهیزیه به نوعروسان استان قم اهدا شد.
به گزارش ایرنا،نماینده ولی فقیه در اســتان قم در این آیین گفت :افزایش کمکهای مردمی در استان قم در سال
جاری نشانه ایمان به خدا و عالقه مردم به خاندان عصمت و طهارت است.
آیتاهلل سیدمحمد سعیدی بیان کرد :همانطور که در واقعه کربال حضرت زینب را به اسارت بردند و به ایشان جسارت
کردند در عصر ما هم عدهای به حرمشــان حمله کردند و قصد جسارت داشتند ولی مردم غیرتمند و والیتمدار ایران و
سایر کشورها از این حرم دفاع کردند و خدا هم نصرتش را نصیبشان کرد.
ســعیدی کمکهای مؤمنانه با حفظ کرامت و احترام اشــخاص را مورد خوشنودی اهل بیت دانست و افزود :انتظار
میرود مؤمنین در این زمینه همواره فعال باشند و آمار افزایش بیش از  ۹۰درصدی کمکهای مردم در سال جاری نشان
میدهد که مردم به خصوص در روزهای ســختی به این امر خیر توجه ویژه دارند و محب خدا و اهل بیت هســتند و به
کمیته امداد امام خمینی(ره) اعتماد دارند.

کشف انسولین از انبار یک شرکت داروسازی در ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت :ماموران
پلیس در بررسی انبار یکی از شرکتهای داروسازی
 ۲هزار قلم انسولین احتکار شده را کشف کردند.
ســرهنگ «علی اکبر عیســی آبادی» اظهار داشــت:
ماموران پلیس آگاهی شهرســتان ساوه در تحقیقات خود از
احتکار مقادیری انسولین در یک شرکت تولید دارو واقع در
یکی از شهرکهای صنعتی مطلع شدند.
وی ادامــه داد :مامــوران پلیس آگاهی شهرســتان با
هماهنگی مقام قضائی همراه با کارشناســان دانشکده علوم

پزشکی و سازمان صنعت ،معدن و تجارت به محل مورد نظر
اعزام شدند و در بازرسی از این شرکت  2هزار قلم انسولین
احتکار شده را کشف کردند.
وی گفت :در تحقیقات پلیس مشخص شد تاریخ تولید
این داروها حدود ســه ماه پیش اســت و بــا وجود کمبود
انســولین در سطح جامعه ،ســودجویان اقدام به احتکار آن
کردند .این مقام انتظامی اظهار کرد:پروندهای در این رابطه
تشــکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی
شد.

کشف  ۱۵قبضه اسلحه جنگی در پاوه

دادستان عمومی و انقالب پاوه ،از کشف و ضبط  ۱۵قبضه اسلحه جنگی در این شهرستان خبر داد.
نویــد صحرایی ،در گفتوگو با فارس در کرمانشــاه ،اظهار داشــت :با تالش و مجاهــدت مأمورین اطالعات هنگ مرزی
شهرستان پاوه ،تعداد  ۱۰قبضه اسلحه کالشینکف و  ۵قبضه اسلحه کلت کمری از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
وی افزود :یک نفر متهم نیز در این عملیات پس از عبور از مرز نوسود و تعقیب وگریز محموله ،دستگیر شد و اقدامات الزم
جهت دستگیری سایر متهمان نیز در دستور کار قرار دارد.

افزون بر  ۱۵۷میلیارد ریال کاالی قاچاق کشف شد

فرمانده مرزبانی اســتان بوشــهر گفت :با همت
نیروهای دریابانــی ۲ ،محموله کاالی قاچاق به ارزش
 ۱۵۷میلیارد و  ۵۴۷میلیــون ریال در حوزه دریایی
شهرستان گناوه از  ۲فروند شناور سافاری کشف شد.
سرتیپ ولیاهلل رضایینژاد ،اعالم کرد :این کاالها شامل
غذای دام ،آشپزخانه ،لوازم پزشکی ،آرایشی ،ابزارآالت و سایر
اســت که در اجرای طرح سراســری مبارزه با قاچاق کشف

در ســفرهای مهم کنار تیم هســتند تا مبادا در موفقیتهای
احتمالی ،نامشــان در کنار پرسپولیس نباشد اما همین عزیزان،
گاهی امضاهایی برای روی کاغــد میاندازند که عالوهبر تعهد،
باشگاه را دچار چالشهای فراوان میکند.
در آخرین هنرنمایی ،نامهای به امضای مدیرعامل ســابق و
برخی از اعضای هیئتمدیره پرسپولیس رسید که بر اساس آن،
بشار رسن که با باشگاه قرارداد داشت ،بتواند بعد از فینال لیگ
قهرمانان آســیا ،از تیم جدا شــود .یعنی در واقع بشار رسن که
باید تا پایان فصل پیراهن پرســپولیس را میپوشید ،به راحتی
مجوز گرفت که با گذشــت  ۴هفته از لیگ برتر ،پرسپولیس را
ترک کند .حاال تصــور کنید این اتفاق مهم به اطالع کادر فنی
هم نرسیده باشد و چند روز مانده به بازی فینال لیگ قهرمانان
آسیا ،گلمحمدی متوجه این موضوع بشود.
بررسی این مسئله نشان میدهد ،اعضای هیئتمدیره باشگاه
با وجود اینکه روپایی خوب میزنند و دو روز مانده به بازی فینال،
در تمرینات هم خوب شــرکت میکنند ،درک خوبی از مسائل
فنی فوتبال ندارند .چراکه اگر کمی فراتر از روپایی زدن با فوتبال
آشــنا بودند ،به خوبی میدانستند که وقتی اجازه جدایی ستاره
تیم را میدهند ،حداقل باید به سرمربی هم اطالع بدهند.
ریشه مشکالت مدیریتی در فوتبال
بارهــا در همین صفحه تاکید کردهایــم که وزارت ورزش
باید کار را به دســت اهلش بسپارد .این مدیرانی که طی چند
سال اخیر برای پرسپولیس انتخاب شدهاند شاید در حوزههای
مختلف مثل دندانپزشکی ،شهرداری یا صنعت و تجارت یا هر
جای دیگر اهلیت و تخصص داشته باشند اما اکثرقریب به اتفاق
آنها در ورزش نام و جایگاهی ندارند .متاســفانه شرایط در دو
باشگاه بزرگ و مردمی ایران (استقالل و پرسپولیس) به گونهای
اســت که هیچ مدیری هرچند تواتمند در این دوتیم نمیتواند
دوام بیاورد .ریشــه مشــکالت مدیریتی این دوتیم مثال علت
کنارهگیری سرپرســت قبلی پرسپولیس و برکناری سرپرست
قبلی استقالل و همچنین اســاف آنها قبل از آنکه به توانایی
مدیریتی و کارکتر شــخصی و ...آنها برگردد به سازوکار غلطی
برمــی گردد که مســئوالن ورزش ما در پروســه و مالکهای
انتخاب مدیــر برای این دو تیم در نظر گرفتــه و بر آن اصرار
میورزند .این رســم و روش ادامه دادنی نیســت و حتما باید
تغییر کند.

شدهاست.
وی بیــان کرد :تا به حــال توانســتهایم قاچاقچیان و
متخلفان را از رســیدن به هدفهای خود ناکام گذاشــته و
شاهد کشــفیات چشــمگیر کاالی قاچاق در مرزهای این
استان باشیم.
فرمانده دریابانی استان بوشهر گفت :در این عملیات ۲
متهم دستگیر و تحویل مقامهای قضایی شدند.

امام جمعه اهل سنت گمیشان
درگذشت

حدیث دشت عشق

یادی از شهید مدافع حرم سعید مسافر

تکاور نمونه

شــهید مدافع حرم ســعید مسافر در
اول دیمــاه  ۱۳۶۵در خانــوادهای مؤمن و
مذهبی در تهران دیده به جهان گشــود .در
ســال  ۱۳۷۲از تهران به گیالن و روستای
ســاداتمحله از توابع صومعهسرا نقلمکان
کردند .ســعید در ســال  ۱۳۸۶به آرزوی
دیرینه خود یعنی عضویت در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی رسید و بعد از گذراندن دوره
آموزشی در تیپ میرزا کوچکخان لنگرود مشغول به کار شد.او در سال ۱۳۸۷
بهعنوان یکی از پاســداران آموزشی نمونه دوره تکاوری شناخته شد و دورههای
متعددی را سپری کرد و سالها در مأموریتهای سیستان و بلوچستان و مناطق
مرزی شــمال غرب به نحو احســن ایفای نقش کرد .وی از همان ابتدای فتنه
تکفیریها در سوریه تالش میکرد تا در صف مدافعان حرم قرار گیرد و سرانجام
با اعزام او موافقت شــد و فردای شب خواستگاریاش با شوق وصفناشدنی به
سوریه اعزام شــد .سعید پس از بازگشــت از مأموریت ،در تاریخ  21فروردین
 1394عقد ســادهای گرفت و در تاریخ هشــتم مرداد  1394جشن عروسی را
برگزار کرد ا ّما هیچکدام از زیباییهای دنیایی نتوانست جلوی ارادهاش را بگیرد
و در اعزام بعدی در تاریخ  18بهمن  1394دوباره وارد خاک سوریه شد .شهید
سعید مسافر سرانجام پس از رشادتهای فراوان در نبرد با تکفیریها در ساعات
اولیه بامداد  ۱۴فروردین  1395در کمین نیروهای تکفیری گرفتار شد و در سن
 ۲۹سالگی به لقاءاهلل پیوست و آسمانی شد و پس از تشییع باشکوه توسط مردم
والیتمدار شهر رشت در گلزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد.
برنامه هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران

ﺳﻪشنبه  2دی 1399
*مسرفسنجان......................................................................سپاهان(ساعت)15:00
چهارشنبه  3دی 1399
*شهر خودرو..............................................................آلومینیوم اراک(ساعت)15:45
*پیکان..........................................................................................سایپا(ساعت)16:20
پنجشنبه  4دی 1399
*ذوب آهن...............................................................گل گهرسیرجان(ساعت)16:30
تمسجدسلیمان(ساعت)16:35
*ماشینسازیتبریز...........................................نف 
*صنعت نفت آبادان...............................................................تراکتور (ساعت)16:45
چهارشنبه  10دی 1399
*فوالد.......................................................................نساجی مازندران(ساعت)16:45
*استقالل..........................................................................پرسپولیس(به تعویق افتاد)
معوقه از هفته پنجم
جمعه  5دی 1399
*نساجی قائم شهر.................................................................پرسپولیس(ساعت )15
جدول ردهبندی لیگ برتر  -جام خلیج فارس
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ارسال  ۲۰هزار بسته متبرک
برای مدافعان سالمت

آخوند بایرامگلدی نبوینژاد امام جمعه اهل سنت
شهر ساحلی گمیشتپه مرکز شهرستان گمیشان در
غرب استان گلســتان دیروز دوشنبه به علت سکته
قلبی در  ۷۲سالگی درگذشت.
آخوند بایرامگلدی نبوینژاد از سال  ۱۳۷۰امامت جمعه
اهل سنت شهر  ۲۰هزارنفری گمیش تپه را بر عهده داشت.
آخوند نبوی نــژاد متولد ســال  ۱۳۲۷در گمیشتپه؛
دروس علوم حوزوی را نزد پدرش آخوند عبدیجان نبوینژاد
فرا گرفته بود.
وی از ســال  ۱۳۶۲در مدرســه علمیــه «نعمانــی»
گمیشتپه مشــغولتربیت جوانان عالقهمنــد به فراگیری
دروس حوزوی بود.
آخوند نبوینژاد از منادیان وحدت در مناطقترکمننشین
گلستان و مورد احترام بســیاری از گروههای قومیترکمن
منطقه است.
شهرستان گمیشــان  ۸۰هزار نفر جمعیت اغلب از قوم
ترکمن دارد که امرار معاش آنها بیشــتر از طریق کشاورزی،
دامداری و ماهیگیری از دریای خزر است.

رئیسمرکز امور بانوان و خانــواده بنیاد کرامت رضوی گفت :به
منظور بزرگداشــت روز پرســتار و قدردانی از تالشهای مجاهدانه
پرستاران مدافع سالمت در ایام شیوع کرونا  ۲۰هزار بسته متبرک از
سوی این مرکز به استانهای مختلف کشور ارسال شد.
به گزارش آســتان قدس رضوی ،فاطمه دژبرد  ،افزود :با توجه به شیوع
کرونــا و قرار گرفتن کادر درمانی در خط مقــدم مقابله با این ویروس ،مرکز
امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی بر خود الزم دانست با تهیه و ارسال
بســتههای متبرک از زحمات و تالشهای طاقت فرســای مدافعان سالمت
قدردانی کند.
وی با بیان اینکه این اقدام حرکت ناچیزی در مقابل عظمت کار پرستاران
زحمتکش اســت ،ادامه داد :این بستهها با هماهنگی کانون خادمیاران آستان
قدس رضوی استانها و بیمارستانها در روز پرستار به پرستاران بخش نگهداری
بیماران کرونایی اهدا شد.
رئیسمرکز امور بانوان و خانواده بنیاد کرامت رضوی گفت :این بســتهها
شامل نبات ،نمک ،گل خشک و ســپند متبرک است که به منظور تکریم از
خدمات ایثارگرانه خادمان و مدافعان سالمت تهیه و توسط خادمیاران آستان
قدس رضوی در استانها بین پرستاران توزیع شد.

متهم به قتل نوعروس گیالنی
دردماوند دستگیر شد

خبر بازداشت فرماندار شهرستان بندر ماهشهر به دلیل اتهامات
مستند و معین ،از سوی مقامات قضایی تایید شد.
یــک منبع آگاه و مرجع قضایی در گفتوگو با باشــگاه خبرنگاران جوان
از اهواز ،ضمن تایید خبر بازداشــت محسن بیرانوند  ،فرماندار شهرستان بندر
ماهشــهر گفت :اتهامات فرماندار مشخص شده و به منظور پیگیری قضایی و
رسیدگی به پرونده او بازداشت شده است.
او با بیان اینکه اتهامات و تخلفات او به دادگســتری کل خوزستان ارسال
شده است ،افزود :باید پرونده بیرانوند بررسی شود تا بتوان بر اتهامات او تاییدیه
زد و این موضوع از سوی دادستانی استان پیگیری خواهد شد.
در پی بارش شــدید باران و آبگرفتگی معابر و منازل در شهرستان بندر
ماهشهر و بندر امام خمینی(ره) ،رئیسکل سازمان بازرسی کشور در سفر به
شــهرها دســتور پیگیری جدی و برخورد قضایی با متخلفان را داد و در این
زمینه تعدادی از مســئوالن مربوطه که در این رابطه مقصر بودند ،بازداشــت
شدند.
روز یکشنبه نیز طی حکمی از سوی غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان،
محســن بیرانوند فرماندار بندر ماهشهر برکنار و شــهاب صدیقی ،به عنوان
سرپرست فرمانداری این شهرستان منصوب شد ،همچنین ذبیح اله سعیدی،
به عنوان سرپرســت فرمانداری شهرستان آغاجاری انتخاب شد ،این در حالی
است که پیش از علی خدری غریب وند  ،فرماندار این شهرستان بود.

ساری -خبرنگار کیهان:
متهــم به قتل الهــام ســرالتی کارمند تأمین
اجتماعی سیاهکل که در جنگلهای سههزار تنکابن
استان مازندران به قتل رسید با دستور رئیس حوزه
قضایی بخش خرمآباد تنکابن و تالش پلیس آگاهی
و با هماهنگی دادستان دماوند در بخش گیالوند این
شهرستان دستگیر شد.
مقتول روز سهشنبه اول مهر با سرویس محل کارش به
میدان فرمانداری لنگرود و از آنجا به مقص د(اَملَش) رفته بود
ولی دیگر هیچ خبری از وی نشد.
تحقیقات برای یافتن مقتول در دستور کار پلیس آگاهی
قرار گرفت و پلیس ضمن کشــف جســد این زن جوان در
جنگلهای سههزار مازندران طی اقدامات تخصصی توانست
یکی از متهمان پرونده که به همراه همســرش اقدام به قتل
نموده بود دستگیر کند.
بر اساس اعترافات متهمه ،مقتول هیچ سابقه آشنایی و
رابطهای با وی و همســرش نداشته و صرفا این زن و شوهر
متهم به قتل با مشــاهده طالهای مقتول ،ضمن ربودن وی
نسبت به قتل اقدام کردند.
با پیگیریهای سرپرست حوزه قضایی خرمآباد مازندران
و تالش پلیس آگاهی تنکابن ،متهم اصلی پرونده در منطقه
گیالوند دماوند دستگیر شد.

کشفاشیای عتیقه
در سیاهکل

رشت ـ خبرنگار کیهان:
فرمانده نيروي انتظامي استان گيالن از كشف پنج
قلم شيء عتيقه مربوط به هزاره اول قبل از ميالد در
شهرستان سياهكل خبر داد.
ســرتیپ عزيزاله ملكي ،اظهار داشت :مأموران انتظامي
ســياهكل در پي اطالع از حفاري غيرمجاز و فروشاشــياء
عتيقه توســط فردي در يكي از روستاهاي اين شهرستان،
موضوع را بررســي و در تحقيقات خود موفق شــدند متهم
 38ساله اين پرونده را شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي
دســتگير كنند .وي در ادامه افزود :مأموران در بازرســي از
مخفيگاه اين متهم پنج قلم شــيء عتيقه اعم از چهار عدد
كوزه سفالي و يك عدد سرنيزه كشف و ضبط كردند.
فرمانــده نيــروي انتظامــي گيالن گفــت :طبق نظر
كارشناســان ميراث فرهنگي ،عتيقههاي كشف شده مربوط
به هزاره اول قبل از ميالد است.

فرماندار ماهشهر بازداشت شد

ناکامیقاچاقچیانگازوئیل
در بندر جاسک

جانشین مرزبانی استان هرمزگان از توقیف یک فروند موتورلنج
حامل  ۹۴هزار لیتر گازوئیل قاچاق و دســتگیری  ۸نفر سودجو در
آبهای بندر جاسک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تســنیم از جاسک ،سرهنگ عبداله لشکری ،اظهار
داشــت :مرزبانان شهرستان جاسک مطلع شدند مخالن اقتصادی قصد دارند
مقادیر زیادی ســوخت را به وسیله یک لنج که از سواحل شهرستان جاسک
بارگیری شده بود از مرزهای دریایی کشور خارج کنند.
وی افزود :مرزبانان حین پایش نوار مرزی و گشــتزنی در ســطح حوزه
اســتحفاظی ،در  25مایلی از ساحل پاسگاه مرزی دریایی «بونجی» به شناور
لنج حامل سوخت قاچاق که در حرکت بودند ،برخورد کردند.
جانشین مرزبانی استان هرمزگان با اشاره به توقیف لنج در این عملیات،
تصریح کرد :در بازرسی دقیق از آن  94هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل
کشف و  8نفر نیز دستگیر که پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع ذیصالح
شدند.
سرهنگ لشکری تأکید کرد :قاچاقچیان ،سوختی را که با زحمت فراوان
در داخل کشــور تولید میشــود ،با هدف درآمد نامشروع و سودجویی به آن
سوی مرزهای آبی قاچاق میکنند و زمانی که توسط مرزبانان متوقف میشوند
کلیه ســوختها را در دریا تخلیه کرده که آســیبهای فراوانی را به محیط
زیست و گونههای زیستی دریایی میزنند.
جانشــین مرزبانی اســتان هرمزگان در پایان گفت :بهطور جدی و قاطع
جلوی قاچاق و ناامنی در مرزهای شهرستان را میگیریم.

