
کاراته رسمًا از المپیک ۲۰۲۴ کنار گذاشته شد
پس از تصمیم س���ال گذشته 
کمیته اجرایی بازی های المپیک ۲۰۲۴ 
پاریس، جدول رشته های حاضر در این 
رقابت ها منتشر شد و با وجود تالش 
فدراسیون جهانی کاراته، رشته کاراته از 

المپیک پاریس کنار گذاشته شد.
به گزارش ایسنا،هر چند فرانسه 
از قدرت های کاراته جهان محسوب 
می ش���ود و فدراسیون جهانی کاراته 
هم به این تصمیم معترض ش���د اما 
اعتراضات در نهایت راه به جایی نبرد 
و با اعالم رسمی رشته های حاضر در المپیک پاریس مشخص شد کاراته جایی 
در این رقابت ها نخواهد داشت.کاراته برای نخستین بار قرار است در المپیک 
توکیو حضور داش���ته باشد اما کمیته اجرایی المپیک پاریس حاضر نشد این 

رشته برای دومین مرتبه در المپیک ۲۰۲۴ حاضر شود.
برنامه دیدارهای یک چهارم نهایی بازي هاي شرق آسیا

قرعه کش���ی مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا )منطقه شرق( 
ظهر دیروز در س���الن کنفرانس خبری 
اس���تادیوم اجوکیشن سیتی با حضور 
نماین���دگان چهار تیم راه یافته به این 

مرحله برگزار شد.
به گزارش مهر، قرعه کشی مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آس���یا 
در منطقه ش���رق ظهر دیروز در سالن 
کنفرانس خبری اس���تادیوم اجوکیشن 
س���یتی با حضور نمایندگان چهار تیم 

راه یافته به این مرحله برگزار شد. برنامه این بازی ها به شرح زیر است:
*پنجشنبه،۲۰ آذر:  اولسان هیوندای کره جنوبی - اف سی بیجینگ گوان چین

 ۱۳:۳۰ به وقت تهران ؛ استادیوم الجنوب
ویسل کوبه ژاپن - سووان سامسونگ کره جنوبی

 ۱۷:۳۰ به وقت تهران؛ استادیوم الجنوب
دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا )منطقه شرق( میان برندگان این دو 
بازی هم روز یکشنبه، ۲۳ آذر برگزار خواهد شد تا چهره حریف پرسپولیس 

ایران در فینال روز ۲۹ آذر مشخص شود.
حضور تیراندازان ایران در مسابقه آنالین بین المللی مصر

ملی پوشان تفنگ و تپانچه ایران 
در مسابقه آنالین بین المللی مصر شرکت 
می کنند. به گزارش فارس، مس���ابقات 
آنالی���ن تیراندازی ب���ا حضور ۲۲۰ 
ورزشکار از ۱۷ کشور دنیا در ماده های 
تفنگ و تپانچه بادی آقایان و بانوان به 

میزبانی کشور مصر برگزار می شود.
با قرار گرفتن تیراندازان کشورمان 
در محی���ط رقابت، فرصتی اس���ت تا 

ورزشکاران محک خوبی بخورند.
در رشته تفنگ بادی نجمه خدمتی، 
آرمینا صادقیان، فاطمه کرم زاده، امیرمحمد 
نکونام، مهیار صداقت و پوریا نوروزیان و در رشته تپانچه بادی هم جواد فروغی، 
چنگیز مسیب زاده، وحید گل خندان، امیر جوهری و هانیه رستمیان حضور 
خواهند داشت.این مسابقات در مرحله مقدماتی امروز و فردا در محل سالن 
8۰ خط فدراسیون تیراندازی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود. 

برگزاری دو ماده فینال روز جمعه ۲۱ آذر خواهد بود.
منصوریان اخراج شد

سرمربی تراکتور از سمتش برکنار شد.
به گزارش ایسنا، با تصمیم مدیران تراکتور، علیرضا منصوریان از سمتش 
برکنار ش���د و زمس���تان تبریز را هم ندید. علت برکناری این سرمربی کسب 
نتایج ضعیف بود و منصوریان با تراکتور توانس���ته بود فقط یک پیروزی در 
۵ هفته به دست بیاورد.نام ساکت الهامی به عنوان جدی ترین گزینه جانشینی 
منصوریان مطرح شده است. الهامی فصل گذشته توانسته بود با تراکتور قهرمان 

جام حذفی شود.

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم به روش الكترونيكى
 شركت سرمايه گذارى استان خراسان شمالى (سهامى عام) 

به شماره ثبت 2131 و شناسه ملى 10860323668  با نماد وسخراش
نظر به �ينكه جلسه مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا�� (نوبت ���) مو�� 1399/09/15 به حد نصا� قانونى نرسيد 
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� � �كيل يا قائم مقا� قانونى صاحب س���هم � همچنين نمايند� يا نمايندگا� 
�شخا� حقوقى �عو� به عمل مى �يد تا �� جلسه ��� شنبه مو�خه 29 ��� 1399 كه ��  ساعت 11�� محل شركت به 
���� : �ستا� خر�سا� ش���مالى� بجنو���خيابا� قيا� � نبش ضلع جنوبى چها���� ��نش �مو� � مجتمع سها� عد�لت به 

صو�� �لكتر�نيكى به ���� تا�نما� dima.csdiran.irبرگز�� مى گر�� حضو� بهم �سانيد. 
�ستو�جلسه: �نتخا� �عضا� �صلى � على �لبد� هيأ� مدير� 

بدينوس���يله ��كليه كانديد� ها� محتر� تأييد صالحيت شد� �عو� به عمل مى �يد تا �� مو�خه 29 ��� 1399 
��محل شركت  به ���� :خر�سا� شمالى � بجنو�� � خيابا� قيا� � نبش ضلع جنوبى چها���� ��نش �مو�مجتمع 

سها� عد�لت حضو� ��شته باشند.
جهت حضو� �لكتر�نيكى �� مجمع �� تا�يخ 1399/09/27به تا�نما� dima.csdiran.ir   مر�جعه بفرماييد.

مقا� �عو� كنند� : هيأ� مدير� 
برگز�� كنند� � فر�هم كنند� �ير ساخت �لكتر�نيكى : 
شركت سپر�� گذ��� مركز� ����� بها��� � تسويه �جو� عمومى 

تجديد آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى 
همراه با ارزيابي كيفي 

WSS-9650590 ��مناقصه شما 
 ش��ركت نف��ت � گا� پ��ا�� �� نظ����ر ���� خري����د 7 قل����م (140 ع����د�)

 P/F   ANTI   BIOFOULING   UNIT مو�� ني����ا� خو� �� با برگز��� مناقصه 
عمومى � �� مرحله �� طبق شر�يط �ير �� طريق يك شركت ��جد صالحيت تأمين نمايد.

شر�يط � مد��� ال�� جهت ��يافت �ستعال� ���يابي كيفي:
�لف) ��شتن تجربه كافي � مرتبط با موضو� كا�

�)  �ساسنامه� �ظها�نامه ثبت شركت � �خرين �گهي  تغيير�� (مند�� �� ���نامه �سمي)
�)  ���ئه كد �قتصا��� شناسه ملي

�� كليه �ش����خا� حقوقي ��جد ش����ر�يط �ع����و� مي گر�� بالفاصله پ����س �� چا� 
�گه����ي ��� � حد�كثر 3 (س����ه) ��� پس �� �نتش����ا� �گهي نوبت ��� تا پايا� س����اعت 
 ������ �� طريق س����امانه تد��كاتي �لكتر�نيكي ��لت (س����تا�) به نش����اني �ينترنتي

  WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصا� مر�جعه نمو�� � پس �� �خذ 
كد كا�بر� � �مز عبو� نسبت به ��يافت �سنا� �قد�� نمايند. كليه مر�حل برگز��� فر�خو�� 

���يابي كيفي �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت �نجا� خو�هد شد.
ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� 

� ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.
�طالعا� � �س���نا� مناقصه عمومي پس �� برگز��� فر�يند ���يابي كيفي � ��س���ا� 

�عوتنامه �� طريق سامانه ستا� به مناقصه گر�� ��سا� خو�هد شد.
 نظر به �ينكه به �ستنا� بخشنامه معا�� محتر� مهندسى� پژ�هش � فنا��� ����� 
نفت� به شما�� 97/213943 مو�� 1397/5/10� كليه خريد ها� شركت ها� تابعه 

����� نفت �� تمامي سطو� معامله بايستي �� طريق سامانه تأمين �لكتر�نيكي كاال� 
صنعت نفت (EP) صو�� پذير�� �نعقا� قر����� � �نجا� خريد صرفا� با تأمين كنندگاني 
كه نا� �نها �� فهرس���ت بلند س���امانه مذكو� قر�� ����� �مكا� پذير �ست. بنابر�ين 
مناقصه گر موظف به �نجا� تشريفا� ال�� جهت قر��گرفتن �� فهرست سامانه مذكو� 
تا تا�يخ �نعقا� قر����� بو�� � هرگونه تبعا� ناشي �� عد� �عايت مقر��� فو�� متوجه 

مناقصه گر خو�هد بو�.
 �خرين مهلت ��سا� پاسخ �ستعال� ���يابي كيفي: تا �� هفته پس �� �خرين 

مهلت ��يافت �سنا� �ستعال� ���يابي كيفي.
 تا�يخ � محل تحويل �سنا� مناقصه: متعاقبا� به �طال� ��جدين شر�يط خو�هد �سيد

 �خرين مهلت تحويل پيش��نها� � تا�يخ گش��ايش پيشنها�ها: طبق 
تا�يخ ها� مند�� �� �سنا� مناقصه.

 ال�� به �كر �ست پيشنها�ها� ���ئه شد� توسط مناقصه گر�� مى بايست حد�قل تا 
3 ما� �� تا�يخ تحويل پيشنها� مالي معتبر باشد.

 �� ص���و�� نيا� ب���ه �طالعا� بيش���تر� متقاضي���ا� مي تو�نند با ش���ما�� تلفن
 5 � 83762604-021 تما� حاصل نمايند.

�طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه:
مركز تما�: 41934-021                   �فتر ثبت نا�: 88969737 � 85193768

شركت نفت � گا� پا��
���بط عمومي

 شركت ملي نفت �ير��
 شركت نفت � گا� پا��

شما�� مجو�: 5178�1399
(نوبت ���)

اورست ۸۶ سانتی متر قد کشید!
ارتفاع رس���می و جدید اورست 

اعالم شد.
 به گزارش ایسنا، اندازه گیری های 
چندساله ارتفاع اورست  توسط دو کشور 
نپال و چین به پایان رسید و ارتفاع رسمی 
این کوه اعالم ش���د. طبق اعالم رسمی 
ارتفاع اورست از این پس، 88۴8 متر و 

8۶ سانتی متر است.
ارتفاع پیش���ین اورست 88۴8 متر 
بود که در سال ۱۹۵۴ توسط نقشه برداران 
هندوستان محاسبه شده بود. اندازه گیری 

مجدد اورست به دلیل نگرانی های زیاد در مورد ارتفاع این کوه پس از زلزله 
سال ۲۰۱۵ مطرح شد. تیم نپالی کار خود را برای اندازه گیری دقیق بام دنیا 
از آوریل سال ۲۰۱۹ آغاز کرده بود و مدت ها پیش به اتمام رسید اما برای 

اعالم نتیجه دقیق تیم نپالی منتظر تکمیل پروژه تیم چینی ها بود.
»امباپه« آرزوی بازی در رئال مادرید را دارد

  بازیکن اس���بق تیم فوتبال رئال 
مادری���د، گفت: رئال باید دنبال بازیکنی 
باشد که تشنه بازی در این تیم است و به 
نظر من »کیلیان امباپه« گزینه خوبی برای 
کهکشانی ها خواهد بود. به گزارش مارکا، 
»داور ش���وکر« رئیس فدراسیون فوتبال 
کرواسی و ستاره سال های دور تیم فوتبال 
رئال مادرید در مصاحبه با بین اس���پرت 
فرانسه درباره احتمال مربیگری »رائول 
گونزالس« در رئال مادرید، تصریح کرد: من 
فکر می کنم او می تواند یک مربی عالی 
برای رئال باشد اما فوتبال همیشه در حال تغییر است و هیچوقت آسان نیست. 
به طور قطع رائول فلسفه باشگاه رئال مادرید را می فهمد و می داند این تیم به 

چه چیزهایی نیاز دارد و امیدوارم او روزی سرمربی این تیم شود.
پوگبا در منچستریونایتد خوشحال نیست

  مدیربرنامه های ستاره فرانسوی 
تیم فوتبال منچس���تریونایتد فاش کرد 
ک���ه »پل پوگبا« از حضور در این تیم 
خوشحال نیست و باید باشگاه خود را 

عوض کند.
به گزارش توتواس���پرت، »مینو 
رای���وال« مدیر برنامه های پوگبا در باره 
این بازیکن، اظهار داشت: او قراردادی 
یک سال و نیمه دارد که در تابستان ۲۰۲۲ 
به اتمام می رسد اما من معتقدم بهترین 
راه حل برای پوگبا و منچستر فروش او 

در بازار نقل و انتقاالت بعدی است. در غیر این صورت یونایتدی ها به خوبی 
می دانند که پوگبا می تواند با یک انتقال آزاد به تیمی دیگر برود چراکه او فعال 

قصد تمدید قرارداد با آن ها را ندارد.
پیرلو: مشکل »مسی« روانی است نه فوتبالی

  س���رمربی تیم فوتبال یوونتوس، 
گفت: مشکل »لیونل مسی« در زمین یک 
مساله روانشناختی است و به نظر من او 

مشکلی در بحث فنی ندارد.
به گزارش مارکا، به نظر می رسد 
که مسی در این فصل انگیزه باالیی برای 
رقابت های مختلف ندارد اما »آندره آ پیرلو« 
سرمربی تیم فوتبال یوونتوس معتقد است 
که مش���کالت و افت مسی هیچ ربطی 
به مس���ائل فوتبالی ندارد. از نظر پیرلو، 
مشکل مسی به ماجرای درخواست ستاره 
آرژانتینی برای خروج از بارسا در تابستان ارتباط دارد. پیرلو در این باره اظهار 
داشت: مسی در یک برهه خاص از زندگی خود قرار دارد نه در حرفه خود؛ 
چرا که او می خواست در تابستان از نیوکمپ برود اما این اتفاق رخ نداد. او 

همیشه در همه بازی ها ارزش خود را نشان داده است. 
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اخبار کوتاه  خارجی اخبار کوتاه  ورزشي
مربیان جوانی که برای باال بردن سطح فنی تیم های 
لیگ برتری وارد این چرخه شده اند به جای تکیه بر 
دانش و داشته های فنی خود به سمت »فریاد« و »قلدری« 

کردن گرایش پیدا کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر بیستم 
در حالی آغاز ش���د که شیوع جهانی بیماری کرونا تا 
پایان هفته پنجم این رقابت ها مانع از حضور تماشاگران 

در ورزشگاه های کشور شده است.
مس���ابقاتی که تنها دلخوشی عالقمندان به فوتبال 
محسوب می شود تا از قاب های تلویزیون به تماشای 

عملکرد تیم های محبوب خود بنشینند و لذت ببرند.
عملکرد تیم های لیگ برتری در هفته های نخست 
مسابقات فصل جاری نشان می دهد که اکثر آنها هنوز 
مسیر مشخصی را از لحاظ تاکتیک های فنی پیدا نکرده اند. 
تغییرات متوالی در ترکیب اصلی و عدم موفقیت اکثر 
تیم ها در گلزنی نشان می دهد که کیفیت فنی باشگاه های 

لیگ برتری هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.
رقابت هایی که بر خالف فصول گذشته با قانون 
منع استفاده از مربیان داخلی و خارجی فرصت مناسبی 
را برای عرض اندام ایرانی ها قرار داده است. با این حال 
مربیان جوان ایرانی که با حضورشان چرخه استفاده از 
مربیان قدیمی و همیشگی را بر هم زدند نشان دادند 
بهتر از قدیمی های خود می توانند شعار دهند و عمل 
نکنند. علیرضا منصوریان، وحید بیاتلو، جواد نکونام، 
آرش برهان���ی، حنیف عم���ران زاده، محمود فکری، 
یحیی گل محمدی، حمید مطهری، داود فنایی، مهدی 
هاشمی نس���ب، رسول خطیبی، محمد ربیعی، مجتبی 
جزو مربیان زیر ۵۰ سال هستند که در  حسینی و … 
کادر فنی تیم های خود حضور دارند. مربیانی که فارغ 
از نتایجی که گرفته اند زیر ذره بین اخالق نتوانسته اند 

نمرات قابل قبولی بگیرند.
فریادهای عجیب در محوطه فنی نیمکت های لیگ 
برتری و درگیری های فیزیکی بین آنها تلخ ترین صحنه ها 
را از قش���ری که مدعی ورود حرفه ای گری به جرگه 

مربیان ایرانی است رقم زده است.
قیل و قال هایی که با خودآگاهی شکل گرفته است 
تا تبدیل به پرس���ش اصحاب رسانه در نشست های 
خبری شود. مربیانی که استرس ناشی از نتیجه گیری 
را دلیل اصلی فریادهای خود در کنار زمین مس���ابقه 
عنوان کرده اند. بهانه ای که قطعاً مورد قبول اهالی فوتبال 

نمی تواند باشد.
مربیانی که با علم فش���ار ناش���ی از مربیگری در 
باالترین سطح فوتبالی کشور، هدایت تیم ها را پذیرفته اند 
اما وقتی کار به جنجال می کشد خود را صاحب حق 

در فریاد زدن و توهین می دانند. 
مربیان���ی که با محرومیت های کمیته انضباطی در 
هفته های نخست لیگ برتر نیز مواجه شده اند اما باز هم 

دست از رفتارهای هنجارشکنانه خود بر نمی دارند.
مربیانی که باید الگوی بازیکنان خود شوند اما کار 
به جایی کشیده است که بازی های لیگ برتر بارها و 
بارها متوقف شده تا بازیکنان فرصت جدا کردن مربیان 
خود را در کنار زمین مسابقه پیدا کنند. مربیانی که از 
ترس اخراج، ایستاده فریاد می کشند و اخالق مداری 

را می ُکشند.
مظلومی: به این وضع مشکوک هستیم

این در حالي است که سرپرست تیم فوتبال استقالل 
گفت: ظاهرا فقط می خواهند یک تیم خاص قهرمان شود 

و وقتی این مسائل را می بینیم، به شک می افتیم.
پرویز مظلومی در گفتگو با فارس، با انتقاد از برنامه 
فوتبال برتر اظهار داشت: متأسفانه تا ساعت ۲ بامداد 
بیدار بودم تا دوستان با من تماس بگیرند و نکاتی را 
در مورد استقالل بگویم ولی تماس نگرفتند. در کمال 
تعج���ب، روی خط برنامه می گویند با آقای مظلومی 
تماس گرفتیم ولی پاسخگو نبودند. مظلومی اضافه کرد: 
می خواهم در مورد مسأله فنی تیم صحبت کنم. انصافا 
از نظر فنی دست محمود فکری خالی بود و پنج بازیکن 
مهم و تأثیرگذار را در اختیار نداشت. بازیکنانی که دیروز 
غایب بودند، نفرات تأثیرگذار استقالل هستند ولی آنها 
را در اختیار نداشتیم. دومین مشکل در مسابقه دیروز، 

استرسی بود که قبل از مسابقه به تیم ما وارد شد.

سرپرست تیم فوتبال استقالل اظهار داشت: شب 
قبل از بازی به ما اعالم کردند رشید مظاهری محروم 
می شود و تمام تمرکز ما را بهم ریختند. سئوال من این 
اس���ت؛ مگر کاری که مظاهری در تراکتور انجام داده، 
به استقالل مربوط است؟ نکته عجیب تر اینجاست که 
روز بازی به ما اعالم کردند بابک مرادی چهار ماه از 
حضور در میادین محروم ش���ده است. ما باید به چه 
کسی پناه ببریم؟ چه کسی صدای ما را می شنود؟ رشید 
مظاهری یک استوری در اینستاگرامش منتشر کرده و 
مشابه همان را که نمی خواهم تاییدش کنم، یک بازیکن 
دیگر تراکتور منتشر کرده است. سئوال من این است 

که چرا آن بازیکن را محروم نمی کنند؟
مظلومی تصریح کرد: کارش���ناس داوری در مورد 
پنالتی واضح نفت آبادان می گوید در قانون جدید این 
صحنه پنالتی نیست. قانون جدید می گوید هر توپی که 
به دست اصابت کند و در داخل محوطه باشد، پنالتی 
است. خیلی راحت از حق استقالل می گذرند. خودتان 

بررسی کنید چه بالیی بر سر تیم ما آورده اند.
سرپرست تیم اس���تقالل با انتقاد از رویه فعلی، 
گفت: جریان چیست؟ ظاهرا فقط می خواهند یک تیم 
خاص قهرمان ش���ود. وقتی این مسائل را می بینیم، به 
شک می افتیم. خطای واضح بازیکن نفت روی قائدی 
که حتماً باید بازیکن حریف اخراج می ش���د، گرفته 
نشده است. پنالتی محرز استقالل دیده نشده است. در 
این لیگ سخت و طاقت فرسا، مگر استقالل باید چند 
فرصت به دست بیاورد که آن را هم داوران نبینند؟ با 

این فش���اری که روی تیم و کادر فنی وارد شده، چه 
انتظ���اری دارید؟ آقایان ادعا می                                   کنند فرق نمی گذاریم 
اما آیا ندیدن پنالتی های واضح اس���تقالل و حق خوری 
آشکار، فرق نیست؟ شما را به خدا قسم می دهم که با 

احساسات این هواداران بازی نکنید.
 اصفهانیان: گل نفت آبادان به اس��تقالل آفساید 

نبود
سرپرست کمیته داوران گفت: طبق گزارش ناظران، 
قضاوت های خوبی را از داوران در هفته پنجم شاهد 

بودیم.
به گزارش س���ایت فدراسیون فوتبال ، فریدون 
اصفهانی���ان درباره عملکرد داوران در هفته پنجم لیگ 
برتر فوتبال گفت: جلسه آنالیز و بازبینی مسابقات ظهر 
دی���روز با حضور تمامي اعضای آنالیز داوری برگزار 
ش���د. با توجه به گزارش های ناظران مشکل خاصی 
در بازی ها وجود نداش���ت. فقط در در دیدار استقالل 
تهران و صنعت نفت آبادان، متاس���فانه کمک داور به 
اش���تباه صحنه را آفساید تش���خیص داد و گل سالم 
صنع���ت نفت را مردود اعالم کرد، اما در بقیه بازی ها 
خوشبختانه شاهد عملکرد خوبی از داوران بودیم. وی 
درباره اظهارات سرمربی ذوب آهن در باره اعالم پنالتی 
به سود تیم شهرخودرو گفت: پس از بررسی و بازبینی 
فیلم دیدار ذوب آهن اصفهان برابر شهرخودرو، کامال 
مشخص شد تصمیم داور درباره اعالم پنالتی به سود 
شهرخودرو درست و صحیح بود. به نظرم بهتر است 
این عزیزان قبل از این که فیلم بازی را ببینند اظهارنظر 

کارشناسی انجام ندهند.
عضو هیات رئیس���ه فدراسیون فوتبال بیان کرد: 
در ادامه جلس���ه آنالیز یک وبینار دو ساعته ای هم با 
داوران لیگ برتر داشتیم.در این نشست تمام اشتباهات 
بازیه���ای پنج هفته لیگ برتر را با خود داوران مرور 
و بررس���ی کردیم و توضیح���ات الزم را هم به آنها 

یادآوری کردیم.
وی افزود: آنچه مسلم است کمیته داوران هم در 
انتخاب داوران و هم برای نظارت در چارچوب مقررات 
و دستورالعمل های کمیته اقدام می کند.بدون شک اگر 
داوران اشتباه تاثیرگذاری در مسابقات داشته باشند آنها 
را اع���الم خواهیم کرد و طبق آیین نامه کمیته داوران 
با آنها رفتار خواهد ش���د و اساسا از نقدهای سازنده 
استقبال می کنیم و تقاضا داریم از مواردی که دور از 

شأن جامعه فوتبال می باشد پرهیز شود.
اصفهانی���ان همچنین در پایان گفت: با توجه به 
جوانگرایی که در داوران ایجاد کردیم، امیدواریم در آینده 

داوران جوان جایگزین داوران باتجربه شوند.

هیاهو برای هیچ

راه مربیگری »فریاد« و »قلدری« نیست

پیکر مرح���وم علی اصغر زارعی، نماینده مردم 
ته���ران در مجل���س نهم و قائم مقام س���ابق پدافند 
غیرعامل، دیروزبا رعایت پرتکل های بهداش���تی در 
قطعه ۱۹بهش���ت زهرا تش���ییع و تدفین شد.  او از 
فرماندهان پیش���ین سپاه بود و بعد از جراحی سر و 
بستری،روزیکش���نبه در بیمارستان درگذشت.  به این 
مناسبت  برخی شخصیت های سیاسی و مسئوالن با 

صدور پیام های تسلیتی یاد او را گرامی داشتند. 
درپیام رئیس قوه قضائیه آمده است : 

اناهلل و انا الیه راجعون 
خبر درگذش���ت یادگار دف���اع مقدس و چهره 
ش���ناخته شده علمی کشور، مرحوم دکتر علی اصغر 
زارعی موجب تاثر اینجانب شد.  آن مرحوم با صفای 
باطن و اخالص مثال زدنی و دغدغه مندی انقالبی، 
چه در زمان فرماندهی واحد جنگ الکترونیک جنگ، 
چه ریاست دانشکده فنی دانشگاه امام حسین )ع( و 
قرارگاه پدافندغیرعامل و چه در کسوت یک سیاستمدار 
و نماینده مردم در مجلس هفتم و هشتم، تمام تالش 
خ���ود را ب���رای انجام تکلیف و دفاع از حقوق مردم 
ایران مبذول داشت و یاد و خاطره ای جاوادن از خود 

بر جای گذاشت.  
اینجانب فقدان این استاد دانشگاه را به خانواده، 
دوستان و همکاران آن مرحوم و جامعه علمی کشور 
تس���لیت گفته و از خداوند برای ایش���ان مغفرت و 

همنش���ینی با برادر شهیدش و برای بازماندگان صبر 
اجر مسالت دارم. 

در پیام رئیس مجلس هم آمده است : 
ِحیم  ْحمِن الَرّ بِْسِم اهللِ الَرّ
إِنَّا هلّل و إِنّا إِلَیهِ َراِجُعونَ 

درگذش���ت جانباز و رزمنده سرافراز دوران دفاع 
مقدس دکتر علی اصغر زارعی، نماینده ادوار هش���تم 
و نهم  مجلس ش���ورای اس���المی موجب تاسف و 

تاثر گردید. 
  ایشان از چهرهای دلسوز نظام بودند که سال های 
متمادی در عرصه های مختلف و مسئولیت های متعدد 
از جمله فرماندهی س���تادجنگ الکترونیک س���پاه و 
جانشینی سازمان پدافند غیرعامل مشغول انجام خدمت 
بودند.  اینجانب ضمن عرض تس���لیت به همرزمان، 
خانواده محترم و س���ایر وابستگان، از درگاه خداوند 
متع���ال برای آن مرح���وم رحمت و مغفرت و برای 

بازماندگان صبر و اجر مسئلت می کنم. 
 سرلشکر سالمی فرمانده کل سپاه ،علی الریجانی، 
مش���اور مقام معظم رهبری، محمد رضا باهنر رئیس 
جبهه پیروان خط امام و رهبری،  سردارباقری رئیس 
ستاد کل نیروهای مسلح ،رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
کشور، محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام )ره(
و بس���یاری ازشخصیت ها وفعاالن سیاسی با صدور 

پیام هایی درگذشت اقای زارعی را تسلیت گفتند .

روحاني: تا پیروزي نهایي درکنار دولت و ملت سوریه ...

سخنگوی دولت : بودجه 1۴۰۰ انبساطی تنظیم شده است 

فرمانده کل سپاه : واکنش قاطعی نسبت به 
ترور دانشمند هسته ای خود خواهیم داشت 

بقیه از صفحه 2
  تعدادی از اعضای اصلی 
و پر اهمیت در این موضوع که 
از دولت   هس���تند معتقدند که 
در فرآیند تصمیم سازی دبیرخانه 
نقشی نداشته اند یا دیدگاههای 
آنها در نظر گرفته نشده است. 
بنابراین براساس بند اعالنی 
دبیرخانه مصوبه ش���ورای عالی 
امنیت ملی ظاهرا باید تعامل و 
همکاری وزارت خارجه مراعات 

می شد. 
سخنگوی دولت بیان داشت: 
آنچه که مشخص است این بند 
رعایت نش���ده است. سنت کار 
در دبیرخانه شورای عالی همیشه 
این بوده که در این گونه موارد 
که بناب���ر بر مصوبه، موضوعی 
ب���ه دبیرخانه ارجاع می ش���ود 

وظیفه می یابد تصمیمات مهم 
و ارجاع���ی دبیرخانه را پس از 
تایید رئیس شورای عالی امنیت 
ملی ابالغ کند.  وی بیان داشت: 
رئیس جمهوری به عنوان رئیس 
شورای عالی امنیت ملی، پس از 
مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ 
اطالع���ی از فرآیند این ماجرا 
و تصمیمات دبیرخانه نداش���ته 
و  وزی���ر خارجه هم می گوید 
تعاملی نداش���ته است. در بیانیه 
شورای عالی  امینت ملی آمده 
اس���ت که مجلس با تعامل و 
همکاری وزارت خارجه بررسی 
کند. متاس���فانه در این روند نه 
فقط تعامل و هماهنگی صورت 
نگرفته بلکه امکان حضور نماینده 
وزارت خارجه در جلسات هم 

مهیا نشده است.  

ربیعی گفت: مشاهده کردم 
در اطالعی���ه دبیرخانه آمده این 
مصوبه زیان خاصی به مس���ائل 
ملی ایجاد نم���ی کند. چطور 
ممکن است که دبیرخانه ای که 
وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات 
و کارشناسی تخصصی است به 
ای���ن اظهار نظر توجه نکرده که 
س���ازمان انرژی اتمی و وزارت 
امور خارجه به عنوان متصدیان 
امر طرح مجلس را به زیان منافع 

ملی تشخیص داده بودند؟ 
وی خاطرنش���ان کرد: به 
هرحال مجموعه دبیرخانه شورای 
عال���ی امنیت ملی زیر مجموعه 
رئیس شورای عالی امنیت ملی 
است و همگان باید تالش کنیم 
نهاده���ای ملی ایران با قوت به 

کار خود انجام دهند. 

بقیه از صفحه 2
 نماینده ولی فقیه در س���پاه با بیان این که برجس���ته ترین مصادیق قدرت، 
دو اصل ایمان و علم است، تصریح کرد: ایمان و باورها، قدرت درونی را می سازد 

و این مهم مطالبه رهبر معظم انقالب از فرماندهان نیروهای مسلح  است. 
  حاجی صادقی با اشاره به این که علم و تخصص باعث قدرتمندی در 
عرصه های مختلف می شود، خاطرنشان کرد: اگر دشمنان انقالب اسالمی چهل سال 
است عقب نشینی می کنند و در همه عرصه ها ناتوان ماندند به این دلیل است که 

سنگرنشینان انقالب اسالمی دارای این دو عامل )ایمان و علم(هستند. 
وی ادامه داد: اگر دشمنان نظام دست به عمل زشت ترور می زنند به این 
دلیل است که می دانند سرچشمه های نظام شخصیت های ایمانی و عالم هستند. 

  حاجی صادقی با بیان این که شهید فخری زاده دارای این دو عامل )ایمان 
و علم( بود و تمام عمرش را در مسیر قدرتمندی نظام صرف کرد، اظهار داشت: 
او همانند دیگر شهدا در قدرت آفرینی برای انقالب اسالمی سهم داشته است، 

بنابراین بدیهی است که پاداش الهی برای او شهادت باشد. 
وی با اش���اره به این که ش���هادت سرعت بخش اهداف انقالب اسالمی 
است، گفت: استکبار بداند که با ترور شهدایی همانند حاج قاسم سلیمانی و 

شهید فخری زاده سراشیبی سقوط برای خودشان را سرعت بخشیده اند. 
نماینده ولی فقیه در سپاه با تاکید بر این که شهادت برای ما قدرت آفرین 
است، افزود: اگر با شهادت شهدای هسته ای، فعالیت های هسته ای متوقف شد، 

با شهادت فخری زاده هم این مسیر متوقف می شود. 
  حاجی صادقی در پایان تاکید کرد : دش���منان  با به ش���هادت رساندن 

سنگرنشینان انقالب اسالمی، نمی توانند حرکت انقالب را متوقف کنند. 

بقیه از صفحه 2
رئیس جمهوری با اشاره به 
گزارش ارائه ش���ده، گفت: ستاد 
مل���ی برای مهار کرونا تالش های 
خود را با دو اولویت هدفگذاری 
کرده است. اولویت نخست، اجرای 
پروتکل ها و مراقبت های اجرایی در 
غربالگری و فاصله گذاری هوشمند 
به عنوان تضمین ش���ده ترین راه 
اس���ت که عالئم مثبت آن را در 

کنترل موج جدید شاهد بودیم. 
روحانی اولویت دوم را تامین 
و تهیه واکس���ن دانست و افزود: 
مقدمات و مسیر ساخت این واکسن 
با اتکا به توانایی دانشمندان و مراکز 
تخصصی داخلی فراهم شده و تهیه 
و خرید آن از خارج از کشور هم 

در دستور کار است. 

وی با اشاره به مانع تراشی های 
دول���ت ترامپ در تامین نیازهای 
ضروری مردم از جمله واکس���ن 
اظهار داشت: این رفتار غیرقانونی و 
ضد بشری دولت ترامپ به عنوان 
یک اقدام ننگین در ذهن و خاطر 

جهانیان خواهد ماند.  
رئیس جمهوری تاکید کرد: 
همانگون���ه که توانس���تیم جنگ 
اقتصادی را مه���ار کنیم، از این 
مان���ع هم عبور خواهیم کرد ،لذا 
مردم باید بدانند همه دستگاه ها و 
بخش های مختلف در دولت، برای 
تهیه واکسن مطمئن و تضمین شده، 

تالش خواهند کرد. 
وی با اشاره به نزدیک بودن 
ش���ب یلدا از ق���رارگاه عملیاتی 
خواس���ت با تمهی���دات ویژه و 

اتخاذ برنامه های موثر نس���بت به 
نگرانی های موجود پیرامون احتمال 
ش���یوع بیماری در اثر گردهمایی 
و دورهمی ه���ای خانوادگی در 
این ش���ب، اقدامات موثر را انجام 

دهد. 
مهمترین تصمیمات جلسه ، 
تالش برای تهیه هر چه س���ریعتر 
واکسن مورد تائید سازمان بهداشت 
جهان���ی و توزیع آن بر اس���اس 
اولویت ها در کش���ور و تمرکز 
جدی تر بر تولید واکسن در داخل 
کشور بنا بر تاکید رئیس جمهوری 

بود. 
در این جلسه همچنین مقرر 
شد ممنوعیت تردد از ساعت ۲۱ تا 
۴ بامداد در همه شهرهای با وضع  

قرمز و نارنجی الزامی شود.

 وزیر اقتصاد: واگذاری سرخابی ها
 به زودي عملیاتي مي شود

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که وعده دولت دوازدهم برای 
خصوصی سازی پرسپولیس و استقالل به زودی عملیاتی شود.

به گزارش مهر، نشست هماهنگی مراحل خصوصی سازی دو باشگاه فرهنگی 
ورزشی پرسپولیس و استقالل دیروز در دفتر وزیر امور اقتصاد و دارایی و  با حضور 
وزیر ورزش و جوانان، رئیس و معاونین سازمان خصوصی سازی، معاونین وزارت 
ورزش و جوانان، مسئولین سازمان حسابرسی و مدیران ذیربط دو باشگاه برگزار شد. 
در این نشست، آخرین مراحل مستندسازی و تهیه گزارش های مالی و حسابرسی 
مورد نیاز برای طرح در شورای پذیرش بازار سرمایه برای  خصوصی سازی دو 

باشگاه پرسپولیس و استقالل بحث، بررسی و تبادل نظر شد.
در ادامه این نشست، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از اقدامات به 
عمل آمده توسط دکتر سلطانی فر وزیر ورزش وجوانان، سازمان  خصوصی سازی 
و مدیران پرس���پولیس و استقالل برای خصوصی سازی و ورود این دو باشگاه 

مردمی به بازار سرمایه قدردانی کرد.
وی در ادامه خواستار تسریع در انجام مراحل نهایی تهیه مستندات برای 
طرح در شورای پذیرش بازار فرابورس شد و ابراز امیدواری کرد که این وعده 

دولت دوازدهم به زودی عملیاتی و محقق شود.
قرار است به جای واگذاری صد درصد سهام این باشگاه ها، ۲۰ درصد از 
سهام در اختیار دولت باقی بماند و 8۰ درصد باقیما نده به بخش های خصوصی، 

تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار شود.

برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مرحوم علی اصغر زارعی 

شهردار تهران: پرسپولیس با دست پر از فینال آسیا برمی گردد
  ش���هردار تهران که دیروز در 
محل تمرین تیم فوتبال پرس���پولیس 
حاضر شده بود، گفت: با غیرتی که از 
بازیکنان پرسپولیس دیدیم، این تیم با 
دست پر از فینال لیگ قهرمانان آسیا 

بازخواهد گشت.
به گزارش ایرنا، پیروز حناچی 
شهردار تهران بعد از حضور در تمرین 
دیروز پرسپولیس گفت: پرسپولیس به 
نمایندگی از تیم های باشگاهی ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهد 
داشت. ما هم در تمرینات امروز حاضر 
شدیم تا به کادر فنی و بازیکنان دست 
مریزاد و خسته نباشید بگوییم. برای 
نماینده مردم ایران آرزوی موفقیت دارم 

و امیدوارم با پیروزی برگردند.
شهردار تهران در پاسخ این سئوال 
که وض���ع کمپ تیم  ملی را چطور 
ارزیابی می کنی���د، ادامه داد: باالخره 
امکانات با رقبا قابل مقایس���ه نیست 
ام���ا بازیکنان تالش خود را می کنند.

بازیکنان پرس���پولیس باغیرتی که در 
مراحل مقدماتی انجام دادند، دست پر 
برمی گردند. وی درباره حمایت از دو تیم 
پایتخت، یادآور شد: شهرداری حمایت 
فیزیکی دارد. پیش از این ورزش���گاه 
شهید کاظمی به باشگاه پرسپولیس داده 
ش���د که اکنون اقدامات حقوقی برای 
واگذاری کامل در حال انجام اس���ت.  
تیم های���ی که جوانان پایتخت به آنها 

عالقه دارند نقطه هدف ماست.
حناچی در پاسخ به سئوالی مبنی 

بر این که حضور ش���ما در تمرین به 
عنوان شهردار تهران می تواند موثر باشد 
و چقدر امیدوارید پرسپولیس قهرمان 
شود، خاطرنشان کرد: شانس رقابت 
باالست. به غیرت بچه ها امیدوارم. فکر 
می کنم ش���هرداران دیگر هم دوست 
داشتند به این دو تیم کمک کنند چون 
توجه مردم به دو تیم پایتخت بسیار زیاد 
است و همه انتظار دارند این موفقیت ها 
برای کشور کسب شود و نهایت کمک 

خود را می کنند. 

 برنامه تمریني دیروز
 براساس این گزارش،در تمرین 
دیروز تیم فوتبال پرسپولیس که جعفر 
سمیعی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس 
و میهمان���ان وی���ژه دیگري حضور 
داشتند،ابتدا بازیکنان در سالن بدنسازی 
حاضر شدند و با زدن وزنه و استفاده 
از دستگاه های بدنسازی، زیر نظر مربی 
بدنس���از تیم، بدن ها را گرم کردند.
سپس وارد زمین چمن شدند و بعد از 
انجام پاس های تحت فشار، تمرینات 
و برنامه های کادر فنی را در دستور کار 
قرار دادند.در پایان تمرین هم فوتبال 
درون تیمی در برنامه بود که بازیکنان 
در این مرحله، عملکرد قابل قبولی را 
به نمایش گذاشتند که پس از 8۰ دقیقه 
به پایان رسید.تیم فوتبال پرسپولیس 
روز ۲۳ آذر راهی قطر می شود و روز 
۲۹ آذر در فینال لیگ قهرمانان آس���یا 
در ورزشگاه الجنوب دوحه به مصاف 

نماینده شرق آسیا خواهد رفت.

بقیه از صفحه 3
323فوتی جدید

دکتر سیماسادات الری از شناسایی ۱۱۰۲۳مورد جدید کووید۱۹در کشور 
طی ۲۴ساعت منتهی به۱8آذر خبر داد و گفت: مجموع بیماران کووید۱۹در کشور 

به یک میلیون و ۶۲هزار و ۳۹۷نفر رسید.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: متأسفانه در طول این مدت ، ۳۲۳بیمار 
کووید۱۹جان خود را از دس���ت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 

۵۰هزار و ۹۱۷نفر رسید .
همچنین در حال حاضر ۶۴شهرستان در وضعیت قرمز، ۲۷8شهرستان نارنجی 

و ۱۰۶شهرستان در وضعیت زرد قرار دارند.
وی افزود: نمودار موارد ابتال و بستری روزانه کرونا در استان گیالن، روند 
صعودی دارد و این روند افزایشی به شکل نگران کننده ای در حال امتداد است.

ابتالی2۰درصد به اختالالت روانپزشکی
دکتر احمد علی نورباال، روانپزش���ک هم گف���ت که حدود ۲۰درصد از 
مبتالیان به کرونا بعد از سه ماه، دچار اختالالت روانپزشکی از جمله اضطراب، 
افسردگی، بی خوابی و دمانس شده اند. همچنین بروز این اختالالت در مبتالیان به 
کووید۱۹دو برابر بیشتر از بیماران مبتال به سایر بیماری ها در همین دوره بوده است. 
وی توضیح داد:آسیب پذیری در ابتال، عود یا تشدید اختالالت فوبیا، وسواس 
جبری، اضطراب منتشر، واکنش عزاداری مرضی و غیره از جمله عوارض روانی 
حاد ناشی از کرونا است.نورباال تأکید کرد: پاندمی کووید ۱۹منجر به تغییر سبک 
زندگی نیز شده است؛ طوری که می توان آسیب پذیری و غور بیشتر در فضای 
مجازی و درگیری با آفت های آن، کاهش ورزش و فعالیت بدنی، کاهش تفریح 
دس���ته جمعی، افزایش آس���یب پذیری درگیری در دام اعتیاد و پرهیز از آغوش 
گرفتن عزیزان و غیره را از جمله عمده ترین تغییرات س���بک زندگی ناش���ی از 
کووید ۱۹دانست. این مدرس دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: حاکمیت 
باید با اولویت قرار دادن مسائل کرونا از ابعاد گوناگون، اختصاص اعتبارات و... 
از سیاسی کردن موضوع بپرهیزد و تمامی قوا در امر مقابله با یکدیگر همکاری 

کنند. همچنین حاکمیت باید از نگاه و نظر کارشناسان فن تبعیت کند.
پیش خرید واکسن

کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: عالوه بر پیش خرید 
واکسن از مجموعه کوواکس سازمان بهداشت جهانی که توافقنامه آن امضا شده، 
مذاکرات مختلف برای پیش خرید حدود ۲۱میلیون دوز واکسن کرونا از چهار 

کشور تولید کننده واکسن در حال انجام است.
وی افزود: مشکل اساسی، سایه تحریم های بانکی و مالی است که علیه مردم 

ایران وضع شدند و مشکالتی در روند خرید واکسن ایجاد می کند.
۶ واکسن تا بهار

بیل گیتس، بنیانگذار شرکت »مایکروسافت« پیش بینی کرده که ممکن است 
تا بهار سال ۲۰۲۱، با افزایش پیشرفت های پزشکی در مبارزه با ویروس کرونا، 

تقریبا ۶واکسن کووید۱۹تأیید و آماده توزیع شوند.
به گزارش ان بی سی، وی گفت: من انتظار دارم که حدود ۶واکسن تأیید 

شده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱در اختیار داشته باشیم.

خطر اوج گیري دوباره کرونا در زمستان خصائل اخالقي  مرحوم زارعي
اسماعیل گرامي مقدم
روزگار پرمصیبتي را بشریت امروز تجربه مي کند و روزانه هزاران 
عزیز به کام مرگ در سراسر دنیا فرو مي روند و امروز هم عزیزي از 
نمایندگان ادوار مجلس، مرحوم دکتر علي اصغر زارعي آسماني شد. 

فارغ از قیل و قال اصولگرایي و اصالح طلبي، چهار سال افتخار این  
را داشتم که از مدیران او در دانشگاه امام حسین علیه السالم باشم. 

او را شایسته تمام صفات انساني و اخالقي مي شناسم. 
گاهي ما سیاسیون صرفاً در سخن، اصالح طلب یا اصولگرا هستیم 
اما ایشان به معناي واقعي کلمه یک اصولگرا در رفتار و کردار بود. 

او در مق���ام مدیریت ی���ک مجري به تمام معنا بود و عالوه بر 
اینکه دانش آموخته رش���ته مدیریت به ش���مار مي رفت در اجرا، همه 
اص���ول مدیریتي را با تکیه بر تئوري هاي مدیریت عمل مي کرد و به 
همین دلیل پس از آمدن او به دانشگاه امام حسین علیه السالم شاهد 

تحوالت بسیار خوبي بودیم.  
او ضمن اینکه مدیري پاکدست بود، از حیف و میل بیت المال 

به شدت جلوگیري مي کرد. 
هرگز به زیردستان نگاه از باال به پایین نداشت و در برابر مدیران 
باالدس���ت ضمن رعایت سلسله مراتب بسیار ُستُرگ و استوار جلوه 

مي نمود.  
انساني پر از عاطفه و مهرباني بود. 

در عی���ن ح���ال که قاطع عمل مي کرد پرصالبت،  پرفروغ  و پر 
از فروتني بود. 

بعد از س���ال ۷۶ که متوجه گرایش سیاس���ي نگارنده به مجمع 
روحانیون مبارز و آقاي خاتمي ش���د، نه تنها براي برکناري دست به 
قلم نشد هیچ گاه در امور اجرایي آن را مداخله نداد و به عنوان مدیر 
باالدست با انتقالي به وزارت کشور به سهولت و بزرگوارانه موافقت 
کرد گرچه که بعدها با مشکالت زیادي به مدت یک سال براي این 
انتقال بسیار رنج ها بردم تا اینکه این چهره خدوم ملت را اوایل مجلس 
هفتم که پیش بیني مي شد رئیس جمهور وقت او را به عنوان وزیر نفت 
پیشنهاد خواهد کرد به مجلس آمده بود، مالقاتش کردم و به همکاران 
اصولگرا و حتي رئیس مجلس هم عرض کردم او مدیري قابل براي 
وزارت نفت است و یکي از اشتباهات آقاي احمدي نژاد همین بود که 
 فرد دیگري را به مجلس معرفي کرد که عواقب آن  بر همگان روشن
است.  به دور از همه صفات پلیدي نظیر تملق و چاپلوسي، خالصانه 
به عقاید خود از جمله والیتمداري عشق مي ورزید و در دوران سیاسي 
خود رقباي سیاسي را هرگز مورد اتهام و تهمت پراکني قرار نداد.  

بس���یجي آغاز کرد و تا آخر یک بس���یجي واقعي ماندگار شد و 
از این روي شخصیتي با این صفات انساني و ارزشي قابل احترام و 

تکریم است.  
خدایش رحمت کند. 


