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حدیث دشت عشق

صفحه 9
پنج شنبه ۳ بهمن ۱۳9۸ 
۲۷ جمادی االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۸9

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: بعد از مصدومیت کریمی، محمدیان جایگزین او شد که با عملکرد خوبش در ایتالیا نشان 
داد، انتخاب ما اشتباه نبوده است.

غالمرضا محمدی در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشــت: در وزن 97 کیلوگرم، بعد از مصدومیت کریمی، محمدیان جایگزین او شد 
که با عملکردش در ایتالیا نشــان داد که انتخاب ما اشــتباه نبوده است. کادر فنی به صورت هدفمند برای تمام نفرات برنامه دارد؛ محمدیان 5 
دور در ایتالیا کشتی گرفت و مهم تر از کسب مدال طالی ارزشمندش، عملکرد بی نقصش در این مسابقات بود.  سرمربی تیم ملی کشتی آزاد 
درباره ظهور پدیده ای به اســم امیرحســین زارع در این رقابت ها گفت: سال ها قبل که با ابراهیم مهربان در رده نوجوانان بودیم از زارع به عنوان 
یکی از پدیده های کشــتی نام بردیم و حاال نشــان داده که روز به روز بیشتر پیشرفت می کند و در مسیر خوبی قرار گرفته است. زارع با وجود 

سن و سال پایین اکثر کشتی گیران صاحب نام و مدعی سنگین وزن را به زانو درآورده که نویدبخش ظهور یک ستاره برای کشتی ایران است.
محمدی خاطرنشان کرد: چنین نفراتی در کشتی ایران کم نیستند، اما باید به آنها میدان داد تا دیده شوند. او واقعا در ایتالیا خوب کشتی 
گرفت و نکته بارزش این بود که از هیچ حریفی با وجود داشتن نام و عنوان ترسی نداشت و هیچ کسی نتوانست مقابل دالوری اش بایستد. بیشتر 
از هر چیزی حرف گوش کن بودن زارع است و خوشحالیم که در کنار سایر مدعیان، یک سنگین وزن خوب دیگر نیز ظهور کرد تا تنور رقابت 

در این وزن داغ تر از گذشته شود.

رضایت سرمربی تیم ملی کشتی آزاد از عملکرد محمدیان و زارع
روند مذاکرات فدراسیون فوتبال با سرمربی تیم فوتبال سپاهان برای هدایت 

تیم ملی از دیروز جدی تر دنبال شد.
مدتهاســت بحث داغ سرمربیگری تیم ملی بزرگســاالن نقل محافل فوتبالی هاست اما 
موضوعات مختلفی که در این چند روز به وجود آمده باعث شــد تا این ماجرا در حاشــیه 
قرار گیرد.با وجود مشــغله های فدراسیون بابت تصمیم سیاسی و عجیب کنفدراسیون آسیا 
بابت گرفتن حق میزبانی باشگاه های ایرانی در لیگ قهرمانان، مسئوالن فدراسیون از مسئله 
انتخاب ســرمربی غافل نبوده اند. بر اســاس اعالم خبرگزاری فارس در همین راستا یکی از 
مدیران ارشــد فدراســیون دیروز در اصفهان حضور پیدا کرد و بــا امیر قلعه نویی، یکی از 
گزینه های ســرمربیگری تیم ملی جلســه ای را برگزار نمود.نتایج این جلسه هنوز مشخص 
نیست اما به نظر می رسد روند مذاکرات رو به نهایی شدن است.  به نظر می رسد فدراسیون 

فوتبال در هفته آینده روند مذاکرات خود را به نتیجه رسانده و رسما اطالع رسانی کند.

مذاکره فدراسیون فوتبال با قلعه نویی برای سرمربیگری تیم ملی

خواندنی از ورزش ایران خواندنی از ورزش ایران

به یاد شهید مدافع حرم اکبر شهریاری
سعادت واقعی شهادت است

این روزها با ششــمین ســالگرد شــهادت 
شهید مدافع حرم اکبر شهریاری همزمان است. 
این شــهید، اول فروردیــن 1363 در تهران در 
محله کیانشهر به دنیا آمد. وی در دانشگاه امام 
حســین)ع( و در رشــته علوم سیاسی تحصیل 
کرد. او حافظ کل قرآن، عامل به قرآن، بســیار 
خوش رو و شــوخ طبع، اهل تفریــح و گردش، 
ورزشکار، دل رحم، دلسوز دیگران و پیگیر برای 

حل مشکالتشان، بخشنده، آمر به معروف و ناهی از منکر، سر به زیر و باحیا، 
باغیــرت، هیئتی و مطیع رهبر بود. عالقه مند به مطالعه، ورزش های )فوتبال، 
تکواندو، کوهنوردی، چتربازی(، خوشنویســی، ســفر، زیارت اهل بیت)ع( و 
شــهداء، خدمت به شهداء، شرکت در مجالس اهل بیت)ع(، مداحی در هیئت 
و مجالس مذهبی بود. به حالل و حرام و لقمه حالل اهمیت می داد. همکار و 
همرزم و یکی از دوستان بسیار نزدیک شهید محمودرضا بیضایی بود و در اول 
بهمن 1392 در مبارزه با تکفیری ها در حومه دمشق پایتخت سوریه به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.
شهید مدافع حرم اکبر شهریاری در یادداشتی که از وی به یادگار مانده، 
نوشته اســت: »الهی و ربی من لی غیرک. خدایا خودت می دانی که غیر از تو 
کســی را ندارم و کسی نیست به جز تو که از درون و برون من آگاه باشد، لذا 
فقط از تو می خواهم که مرا هدایت کنی و همچنین یاریم کنی و در نهایت به 

سعادت واقعی برسانی که همان شهادت می باشد.«

تأکید دوباره به عدم میزبانی باشگاه ها در زمین بی طرف 

AFC جلسه نمایندگان فوتبال ایران با مسئوالن
امروز تکلیف ماندن یا کناره گیری از آسیا مشخص می شود

اخبار کوتاه از فوتبال

    حوادث کوتاه از کشور

سرویس ورزشی-
جلســه نمایندگان چهار تیم ایرانی حاضر در لیگ 
قهرمانان آســیا با مسئوالن AFC امروز در مالزی برگزار 
و تکلیف نهایی آنها برای ماندن یا کناره گیری مشخص 

می شود.
صبح دیروز کنفدراســیون فوتبال آسیا با انتشار بیانیه ای، 
رســما تایید کرد که دیدار دو تیم اســتقالل- الکویت و شهر 
خودرو- الرفاع بحرین در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا، روز شنبه 
5 بهمن ماه در امارات برگزار می شود.  این بیانیه در حالی صادر 
شده است که هر چهار تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا 
اعالم کرده اند به هیچ وجه در کشــور ثالــث به عنوان میزبان 
بازی نخواهند کرد. از ســویی مدیران عامل باشــگاه های لیگ 
برتری امروز پنج شنبه ساعت 14 در مالزی قرار است با دبیرکل 
فدراســیون فوتبال در این باره گفت وگو کنند.  کنفدراســیون 
فوتبال آســیا شب گذشــته این تغییرات را در برنامه منتشره 
روی ســایت اعمال کرده بود و حاال رسما توضیحات آن را نیز 
منتشــر کرده که بعد از یک اشتباه اولیه به عنوان برنامه نهایی 
در سایت بارگذاری شده است. در عین حال تیم های ایرانی نامه 
مشترکی را امضا کرده اند که طبق آن در شرایط نرمال در لیگ 
قهرمانان حاضر خواهند بود و قصد ندارند با میزبانی کشور ثالث 
در این رقابت ها شرکت کنند. البته تصمیم نهایی بعد از مذاکره 

با دبیرکل ای اف سی رسمی خواهد شد. 
تمایل برخی گروه های AFC به بازگشت ایران

پرونده 4 تیم ایرانی حاضر در آســیا هنوز به طور کامل و 
قطعی بسته نشــده و تالش ها برای بازگرداندن استقالل، شهر 
خودرو، پرسپولیس و سپاهان به این تورنمنت بزرگ ادامه دارد. 
روز ســه شنبه هم تعدادی از مدیران و مسئوالن این 4 باشگاه 
و برخی از تصمیم ســازان فوتبال در راســتای بیانیه مشترک 

قبلی مصاحبه هایی انجام دادند که عدم حضور ایرانی ها در آسیا 
به دلیل سلب امتیاز میزبانی از این مسابقات را تایید می کرد.

در این بین کارشناسان داخلی هم اتفاق نظر ندارند، برخی 
از احتمال محرومیت دو ساله ایران در صورت انصراف از حضور 
در آسیا سخن می گویند و برخی دیگر معتقدند این انصراف به 
یک جریمه نقدی ختم می شــود. در حالی که سطح رایزنی ها 
و تصمیــم گیری در ایران از سیســتم ورزش عبــور کرده، در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا هم در این خصوص اتفاق نظر وجود 
ندارد. از یک سو غیبت تیم های ایرانی در مرحله گروهی شانس 
دیگر تیم ها را برای موفقیت افزایش می دهد و طبیعی اســت 
کــه این تیم ها و نماینده های آن کشــورها در AFC از انصراف 

تیم های ایرانی اســتقبال کنند. از سوی دیگر شاید گروهی در 
کنفدراسیون فوتبال آسیا باشــند که تمایل به بازگشت ایران 
داشته باشند. حضور ایران در لیگ قهرمانان آسیا نه تنها سطح 
کیفــی آن را باال می برد، بلکه به دلیل پر هوادار بودن تیم های 
ایرانی گردش مالی فوتبال آســیا نیز باال خواهد رفت که همه 
این ها به ســود فوتبال آســیا و کنفدراســیون آن می باشد.در 
کمیته های مختلف AFC که تصمیمات آنها تعیین کننده است، 
در ایــن رابطه اتفاق نظر وجود ندارد و اعضای این کمیته ها نیز 

بعضا مخالف و بعضا موافق بازگشت تیم های ایرانی می باشند.
تیم های ایرانی در کشور ثالث به میدان نمی روند

امروز )پنجشــنبه( روز مهمی برای فوتبال ایران و آســیا 

می باشــد. دیروز نماینــدگان چهار تیم ایرانــی حاضر در این 
مســابقات راهی کواالالمپور شــدند تا امروز نشستی حضوری 
و مستقیم با رئیس کنفدراســیون آسیا داشته باشند و تصمیم 

نهایی در این خصوص با حضور خود شیخ سلمان گرفته شود.
خبرگزاری مهر دیروز در گزارشی عنوان داشت در وهله اول 
4 تیم ایرانی تصمیمی واحد در این راستا می گیرند و بر اساس 
سیاســت های اعمال شــده یا هر 4 تیم با هم به مسابقات باز 
می گردند یا هر 4 تیم با هم از حضور در این مسابقات انصراف 
خواهند داد. در وهله بعدی نیز تنها راه بازگشت ایرانی ها به این 
مســابقات ضمانت رسمی کنفدراسیون و شخص شیخ سلمان 
برای بازگرداندن حق میزبانی در مرحله گروهی مسابقات است. 
در این صورت این امکان وجود دارد که استقالل و شهر خودرو 
از حق میزبانی خود در مرحله پلی آف مسابقات گذشت کنند 
و اولیــن دیدارهای خود را در کشــوری ثالــث )امارات( انجام 
دهند تا در صورت صعود به مرحله گروهی، همراه با سپاهان و 

پرسپولیس بازی های خانگی را در ایران برگزار نمایند. 
البتــه برخالف گزارش مهــر که عنوان داشــته بود در 
صورت ارایه ضمانت رسمی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
و شــخص شیخ ســلمان برای بازگرداندن حق میزبانی شاید 
تیم های استقالل و شهر خودرو از حق میزبانی خود در مرحله 
پلی آف گذشــت کنند، مهدی علی نژاد، سرپرســت معاونت 
توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان بر 
عدم میزبانی تیم های فوتبال ایرانی در زمین بی طرف، تأکید 

کرد. 
بر اســاس گــزارش خبرگزاری تســنیم او این صحبت ها 
را در حاشــیه مراسم کلنگ زنی ســاختمان جدید فدراسیون 
دوچرخه ســواری مطرح کرد و خاطرنشان کرد: تیم های ایرانی 
حتی برای مرحله پلی آف نیز در کشور ثالث به میدان نمی روند.

*با اعالم ســید شروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراسیون ها، انتخابات 
ریاست فدراسیون تنیس روی میز یکشنبه بیستم بهمن با حضور نامزدها برگزار خواهد 
شد. مهرداد علی قارداشی و فاطمه کیوانی کاندیداهای تایید صالحیت شده فدراسیون 

تنیس روی میز هستند.
* هفته بیســت و یکم رقابت های لیگ برتر بسکتبال در حالی امروز)پنجشنبه(با انجام 
هفت دیدار پیگیری می شــود که در مهم ترین دیدار دو تیم مهرام تهران و پتروشیمی 

بندرامام در تاالر بسکتبال آزادی رو در روی یکدیگر قرار می گیرند.

*مهدی علی نژاد سرپرســت معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان در مجمع سالیانه 
فدراسیون دوچرخه ســواری بیان کرد: مجمع خوبی بود سعی کردم چالش هم در آن 
باشد و قاعده مجمع هم همین است. البته اعضای مجمع ساکت بودند و به نظر می رسد 
آقای قمری را خیلی دوســت دارند! مهم ترین مسئله فدراسیون، مالی است. اگر بحث 
کمک مالی بیشــتر می کنید بدون تعارف بگویم فدراسیونی که نمی تواند در بازی های 
آســیایی یک برنز بگیرد نمی تواند ادعای سهم بیشتر کند. هزینه های دوچرخه سواری 
فوق العاده باال اســت و تنها با فعال کردن بخش خصوصی وضع بهبود پیدا می کند. این 

هنر رئیس فدراســیون و رئیس هیئت های استانی اســت که این کار را انجام دهند که 
اگر می توانید بســم اهلل اگر نه جای خود را به کســانی بدهید که می توانند این کار را 
انجام دهند.او ادامه داد: منابع دولت رو به کاهش است. بعضی رشته ها که به تجهیزات 
وابســتگی بیشتری دارند آسیب بیشــتر می بینند، بنابراین باید استراتژی دیگر داشته 
باشــند. باید بررسی شود چرا باشگاه های بزرگ کنار کشیده اند. در کل غیر از مسیری 
که من گفتم بروید موفق نمی شوید. پولهای وزارت ورزش نسبت به دو سال قبل تغییر 

نکرده اما هزینه ها چهار برابر شده است.

هم قسم شدن هندبالیست های ایران 
برای شکست کره جنوبی و رسیدن به جام جهانی

تیم ملی هندبال ایران در آستانه بازی حساس با کره جنوبی پنج 
مصدوم دارد که ســرمربی تیم ملی می گوید جز یک نفر، مصدومیت 

سایر بازیکنان جزئی است.
تیم هــای هندبال ایران و کره جنوبی هر کــدام با یک برد در مرحله دوم 
مســابقات قهرمانی آسیا این شانس را دارند که یکی از چهار تیم راه یافته به 
نیمه نهایی باشــند. این دو تیم امشب )پنجشنبه( در دیداری حساس مقابل 
هم به میدان می روند. برنده این دیدار ضمن صعود به نیمه نهایی آســیا جواز 
حضور در مســابقات قهرمانی جهان 2۰21 را هم به دســت می آورد. در این 
شــرایط تیم ملی پنج مصدوم دارد. سجاد اســتکی، که در بازی با کویت از 
ناحیه همســترینگ دچار کشیدگی شــد، بازی با قطر را از دست داد و هنوز 
مشخص نیست که شرایط بازی با کره جنوبی را دارد یا خیر اما چهار بازیکن 
دیگر هم سه شــنبه شب گذشــته و در مقابل قطر دچار مصدومیت شدند. 
اهلل کرم استکی، مجتبی کرمیان، علیرضا موسوی و مجتبی حیدرپور در آستانه 
بازی سرنوشت ساز با کره مصدوم هستند. علیرضا حبیبی سرمربی تیم ملی، 
در مــورد مصدومیت این بازیکنان گفت:این بازیکنان تا روزپنجشــنبه کمی 
استراحت می کنند و امیدوارم مشکل شان جدی نباشد، هر چند اگر مشکلی 
هم باشــد بازیکنان هم قسم شــده اند با وجود درد و ناراحتی آخرین قدم را 
محکــم بردارند و جواز حضور در بازی های جهانی را بگیرند. با توجه به اینکه 
حال تفاضل گل کره جنوبی نســبت به ایران بهتر است ما محکوم به برد این 
تیم هســتیم. تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین بازی خود در این مرحله 
با نتیجه 2۸ بر 24 برابر کویت میزبان بازی ها پیروز شده و در دومین دیدار با 
وجود بازی خوب و نزدیک برابر تیم قطر نایب قهرمان جهان نتیجه را 31 بر 
25 به حریف خود واگذار کرد. هندبالیســت های کشورمان پنجشنبه شب در 
سومین و آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی به مصاف کره جنوبی خواهد 
رفت. با این برد و باخت ثبت شــده، پیروزی برابر کره جنوبی می تواند ایران 
را راهی مرحله نیمه نهایی این رقابت ها و دریافت جواز حضور در مســابقات 

جهانی 2۰21 قاهره مصر کند.

درگیری عجیب در کالس های دانش افزایی داوران!
در کالس هــای دانش افزایی داوران در نیم فصل دوم درگیری بوجود آمد 
تــا عالوه بر مختل شــدن کالس، همه چیز تحت تأثیر ایــن اتفاق قرار بگیرد.

کالس های دانش افزایی داوران در نیم فصل نوزدهمین دوره مســابقات فوتبال 
لیگ برتر باشــگاه های کشور از روز دوشــنبه در هتل آزادی تهران آغاز شده 
است. دیروز در جریان این کالس هدایت ممبینی، رئیس کمیته داوران مشغول 
صحبت کردن بود که افشــون کمــک داور اهل کهگیلویــه و بویراحمد از او 
درخواست صحبت کرد.پس از اینکه این داور چند بار درخواست خود را تکرار 
کرد، با عصبانیت به سمت ممبینی رفت و به رئیس کمیته داوران اعتراض کرد 
که چرا امســال به او قضاوتی نداده است. در این بین، برخی داوران خوزستانی 
به حمایــت از ممبینی پرداخته و اعالم کردند کــه در دوره مدیریت فریدون 
اصفهانیان قضاوتی به خوزستانی ها داده نمی شد. این مسئله با اعتراض داوران 
آذری زبان روبرو شد و فضای کالس به هم  ریخت. در این بین، کم مانده بود کار 
به جاهای باریک کشیده شود که با دخالت سایر داوران غائله ختم به خیر شد.به 
دنبال این اتفاقات کالس داوری مختل و داوران از این کالس خارج شدند تا در 
آستانه شروع مسابقات نیم فصل دوم همه چیز تحت الشعاع اتفاقات دیروز قرار 
بگیرد.نکته دیگر اینکه، مسعود مرادی که به عنوان یکی از مدرسان این کالس ها 

معرفی شده بود، در کالس ها شرکت نکرد.
۲بازیکن خارجی در راه استقالل

قرار اســت دو بازیکن خارجی مدنظر تیم فوتبال استقالل هفته آینده به 
ایران آمده و پس از شرکت در تست های پزشکی به جمع این تیم اضافه شوند.

بهرام امیری معاون باشگاه استقالل در پاسخ به این سؤال که آیا نقل و انتقاالت 
برای اســتقالل به پایان رسیده اســت یا نه، گفت: قرار است تا هفته آینده دو 
بازیکن خارجی به تیم اضافه شوند. کارهای اداری این دو بازیکن در حال انجام 
شــدن است. فرهاد مجیدی لیستی به ما داده و خواهان بازیکنانی در برخی از 
پست ها شده است. ما هم بر اساس نیاز سرمربی تیم، در تالش هستیم بازیکنان 
مدنظر را جذب کنیم.وی در مورد ناراحتی مجیدی از نبود زمین تمرین مناسب 
برای اســتقالل عنوان کرد: دو زمین نفت تهرانسر و مجموعه انقالب در اختیار 
اســتقالل است، اما چون دوستان حواس شان نبود که کاور روی زمین بکشند، 
امکان برگزاری تمرین وجود ندارد. به همین دلیل، قرار است اعضای تیم امروز 
راهی کیش شــوند تا تمرینات را با توجه به شــرایط آب وهوایی در این شــهر 

برگزار کنند.
مهاجم جوان عمانی در سپاهان اصفهان

باشــگاه ســپاهان اعالم کرد مهاجم ملی پوش عمانی وارد ایران شــده تا 
درصورت پشت سر گذاشتن تست پزشکی قراردادش را امضاء کند.سپاهان که 
یکی از پُرکارترین تیم های نقل و انتقاالت زمستانی فوتبال ایران بود و توانست 
محمد طیبی، مهدی ترکمان و در نهایت ســروش رفیعی را جذب کند، اکنون 
به دنبال عقد قرارداد با یک مهاجم خارجی به عنوان ســهمیه آزاد فیفا اســت 
تــا قدرت هجومی تیمش را باال ببرد.طالیی پوشــان که در حال حاضر نفرات 
خطرناک زیادی در خط حمله ازجمله کی روش اســتنلی، ســجاد شهباززاده، 
علی قربانی و... را دارند، با محسن الغسانی وارد مذاکره شده و به توافق نهایی با 
این مهاجم 22 ساله تیم ملی عمان رسیده اند.محسن الغسانی که عضو باشگاه 
الســویق، تیم نهم جدول لیگ حرفه ای عمان اســت، در ایــن فصل با به ثمر 
رســاندن 6 گل، بهترین گلزن تیمش بوده و عالوه بر آن در تیم ملی این کشور 
نیز عملکرد نســبتا خوبی داشته است.این مهاجم که جزو سهمیه های زیر 23 
ســال محسوب می شود، این مهاجم در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت های 
آسیا ۸۸ دقیقه مقابل تیم ملی ایران بازی کرد و توانست در ثانیه 55 آن مسابقه 
 که با برتری 2 بر صفر شــاگردان کارلوس کــی روش همراه بود، یک پنالتی از
 ســید مجید حسینی بگیرد؛ پنالتی ای که احمد مبارک آن را هدر داد.باشگاه 
سپاهان ضمن تایید خبر حضور محسن الغسانی در ایران، عنوان کرد در صورتی 
که این مهاجم عمانی ، تســت های پزشکی را با موفقیت پشت سر بگذارد، با او 
قرارداد امضاء می کند.در صورتی که محســن الغسانی با طالیی پوشان اصفهان 
قرارداد ببندد، تبدیل به نخستین بازیکن عمانی در لیگ برتر ایران خواهد شد.

دعوت فیفا از فغانی و قربانی در سمینار داوران الیت
فدراسیون جهانی فوتبال از حضور علیرضا فغانی و مهسا قربانی در سمینار 
داوران الیت فیفا 2۰2۰ خبر داد.ســمینار داوران الیــت فیفا 2۰2۰ از نهم تا 
سیزدهم مارچ 2۰2۰ برابر با 19 تا 23 اسفندماه سال جاری در شهر دوحه قطر 
در حالی برگزار می شــود که فدراسیون جهانی فوتبال از علیرضا فغانی و مهسا 

قربانی دعوت کرده است تا در این سمینار حضور داشته باشند.

کشف سوخت قاچاق
هندیجان – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی خوزستان از کشف 
4۸هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش سه میلیارد و ۸4۰میلیون ریال در 
شهرســتان هندیجان خبرداد. سرتیپ عباس زاده اظهار داشت: باتالش 
مامــوران پلیس آگاهی هندیجان در محورهای مواصالتی دو دســتگاه 
خودروی نفتکش حامل  4۸هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق شناسایی 
و متوقف شــد. ســردار عباس زاده افزود: دراین رابطه دو نفر قاچاقچی 

سوخت دستگیر و تحویل مرجع قضایی شدند. 
تصادف مرگبار

رشــت – خبرنگار کیهان: برخورد پژو 2۰6 با دیواره بتونی کنار 
جاده رشت – فومن یک کشته و دو زخمی برجا گذاشت.

رئیس پلیس راه گیالن گفت: این حادثه در محدوده روستای کالشم  باال  
 رخ  داد که  پژو 2۰6 بعد از انحراف با دیواره بتونی حاشیه جاده برخورد کرد.

سرهنگ حسین محمدپور، با بیان اینکه در این حادثه یکی از سرنشینان 
پــژو 2۰6 که مردی 43 ســاله بود در دم جان باخــت افزود: راننده و 
 سرنشــین دیگر این خودرو نیز مجروح و به بیمارســتان منتقل شدند.

وی گفت: کارشناسان پلیس راه علت تصادف را تخطی از سرعت مطمئنه 
راننده پژو 2۰6 اعالم کرد ند.

قاچاقچیان دام، در دام
کرمانشاه – ایرنا: فرماندار قصرشیرین از کشف و ضبط 164 راس دام 
قاچاق در نوار مرزی شهرستان قصرشیرین در حین خروج از کشور خبر 
داد.  مرادعلی تاتار،  افزود: با هوشیاری ماموران ارتش این محموله قاچاق 
 دام از سوی افراد سودجو در حال خروج از کشور بود که کشف و ضبط شد.

وی اظهار داشــت: این محموله دام از نوع قــوچ پرواری قاچاق بود که 
توسط تیپ 12۸ ارتش مستقر در نوار مرزی قصرشیرین کشف و دام ها 
تحویل تعزیرات حکومتی شد. فرماندار قصرشیرین گفت: قاچاقچیان قصد 
داشــتند دام ها را به عراق صادر کنند که با رصد و هوشیاری نیروهای 

ارتش، موفق به خروج دام ها از کشور نشدند.
مرگ2 کارگر 

همدان– خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی شهرستان همدان گفت: 
دو کارگر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.

سرهنگ جمشید باقری گفت: مرد میانسالی که در کارخانه شیشه 
همدان فعال بود بر اثر ســقوط از داربست با ارتفاع حدود 15 متر جان 
خود را از دست داد. وی یادآور شد: در حادثه دیگر، یک جوان در حال 
خاکبرداری برای شرکت آب و فاضالب در شهر جورقان، به یکباره آوار 

بر روی  وی ریزش کرد و جان خود را از دست داد.
دستگیری زندانی متواری

ساری– خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی  جویبار از دستگیری 
زندانی متواری در شهرستان جویبار خبر داد.

سرهنگ غالمرضا جعفری، گفت: یکی از اراذل  و اوباش جویبار به نام 
)م.ب( که مدتی نیز از زندان متواری شده بود  به اتهام برهم زدن امنیت 
عمومی دستگیر شد. وی تصریح کرد: پلیس اطالعات و امنیت عمومی 
و مأموریــن کالنتری 11 انتظامی جویبار پس از تحقیق و مراقبت های 
شبانه روزی طی یک عملیات اطالعاتی این زندانی را در مخفیگاهش به 

همراه سالح سرد دستگیر کردند.
انفجار گاز 

کرمانشاه – ایرنا: فرماندار کرمانشاه اعالم کرد: وقوع یک فقره انفجار 
به علت نشــتی گاز در میدان فردوسی این شــهر، خسارات فراوانی به 
تعدادی از واحدهای مسکونی این منطقه وارد و یک نفر هم مجروح شد. 
فضل اهلل رنجبر،  افزود:   این حادثه   در یک ساختمان پنج طبقه در کوچه 
 شهید قزوینی محله فردوسی به علت رعایت نکردن مسائل ایمنی روی داد.

وی اظهارداشت: به علت اینکه تنها دو واحد این آپارتمان مسکونی بود 
 فقط یک نفر از ناحیه دســت آسیب دید که به مرکز درمانی اعزام شد.
وی افزود: بر اثر این انفجار خساراتی نیز به ساختمان های اطراف وارد و 
شیشه های برخی واحدهای مسکونی شکسته و یا پنجره آنها به بیرون 

پرتاب شد.

استاندار هرمزگان گفت: سیل اخیر ۱۵هزار 
و ۶۱ میلیارد و۷۵۴ میلیون ریال به اســتان 

خسارت وارد کرد. 
فریدون همتی ، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
این میزان خســارت در بخش هــای راه، ارتباطات، 
آموزش و پرورش، کشــاورزی، بهداشــت و درمان، 
شــهرداری ها، مســکن ، برق، حمل و نقل و آب و 

فاضالب بوده است.
وی افزود: گزارش خســارت ها بــه دولت اعالم 
شــده و خســارت های ســیل در کوتاه ترین زمان 

جبران می شود.
همتی در خصــوص آخریــن وضعیت مناطق 
سیل زده استان گفت: هم اکنون شرایط تا حدودی 
به حالت عادی بازگشته و امدادرسانی به مردم این 

مناطق همچنان ادامه دارد.
وی بیان داشت: در حال حاضر آب همه روستاها 
به جز 3۰ روستای شهرستان جاسک و شش روستای 
شهرستان بشاگرد و دو روستای سندرک میناب وصل 
شده و در مجموع از 335 روستایی که دچار قطعی 

آب بود، مشکل 297 روستا برطرف شده است.

اســتاندار هرمزگان  گفت :مشکل عمده ای در 
برقراری ارتباط در مناطق ســیل زده نداریم و تنها 
در روســتاهایی که بدون برق هستند ، هنوز مسیر 
دسترسی آنها بازگشایی نشده و امکان انتقال دیزل 

ژنراتور جهت تأمین برق اضطراری نیست.
همتی بیشترین خسارت وارده در سیل اخیر را 
به حوزه راه عنوان کرد و گفت: شــش محور شریان 
اصلی و 1۰ محور فرعی و 37 مسیر روستایی خاکی 

دچار خسارت های بسیاری شد.
اســتاندار هرمزگان بیان داشــت: با تالش های 
شــبانه روزی صورت گرفته همه مسیرها به جز سه 
مسیر روستایی در شهرســتان جاسک و دو مسیر 
روستایی در شهرستان بشاگرد بازگشایی شده است.

وی  افزود :95۰ کیلومتر راه روستایی در بشاگرد 
بازگشــایی شــده و در حال حاضر تنها مسیر 11 
روستای کوهستانی شهرستان جاسک و 1۰ روستا 
در بشــاگرد مسدود اســت که تیم های عملیاتی با 
جدیت و پشــتکار مشغول انجام عملیات بازگشایی 

مسیرها هستند.
وی ادامه داد: چند پست فوق توزیع دچار آسیب 

شده و از مدار فعالیت خارج گشته، 5۰ دستگاه پست 
هوایی تخریب شده و 15 کیلومتر شبکه فشار ضعیف 

در روستاها کامال تخریب شده است.
اســتاندار هرمزگان خســارت های وارد شده به 
بخش کشاورزی را نیز بسیار باال عنوان کرد و گفت: 
مهم ترین خســارت های وارد شــده در این بخش 
تخریب ســه هزار و 2۰۰ هکتار زمین زراعی، 35۰ 
هکتار باغ، تلف شدن ســه هزار و یکصد رأس دام، 
تخریب ۸۰ واحد دامداری، تخریب 17۰ حلقه چاه 
کشــاورزی و تخریب 5۰ کیلومتر جاده بین مزارع ، 
6۰ سازه آبخیزداری و از بین رفتن یک هزار و 5۰۰ 

هکتار آبیاری تحت فشار است.
همتی خاطرنشــان کرد: در ســیل اخیر به 21 
مدرســه و 52 کالس درس آسیب جدی وارد شده 
و 33 مدرســه در قالب 76 کالس درس و دو سالن 

نیازمند تعمیر اساسی و تامین تجهیزات هستند.
همتی تصریح کرد: تالش می کنیم به سرعت روند 
جبران خسارت های ناشی از سیل در شرق هرمزگان 
و بازسازی خانه های آسیب دیده و سایر تأسیسات و 

زیرساخت ها را هر چه سریعتر آغاز کنیم.

رئیس پلیس راهور ناجا: 
برگه جریمه رانندگی از اسفند ۹۸ 

حذف می شود
رئیس  پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی با بیان 
اینکه ساالنه میلیاردها تومان صرف تهیه کاغذ جریمه می شود، 
گفت: از اسفندماه ۹۸ قبض جریمه کاغذی به طور کامل در 
کشور حذف و این کار به صورت هوشمند انجام خواهد شد. 

سرتیپ سیدکمال هادیانفر، در نشست شورای هماهنگی ترافیک و 
شورای هماهنگی راهبردی تصادفات استان فارس در شیراز افزود: 13 
هزار دست افزار در کشور توزیع شده که در اختیار ماموران راهنمایی 
و رانندگی در جاده ها و سطح شهرها قرار داده می شود تا از اسفندماه 

9۸ جریمه را روی این دستگاه ها ثبت کنند.
وی بیان داشت: تمام اطالعات از قبیل بیمه، مسروقه بودن، نمره 
منفی رانندگان و .... قابلیت ثبت در حافظه دســت  افزارها را خواهد 
داشت و از اسفندماه پلیس به صورت هوشمند جریمه خواهد کرد.

هادیانفــر ادامــه داد: بیمه ها نیز ســاالنه حدود هــزار و 5۰۰ 
میلیــارد تومان هزینه کروکی های تقلبی را پرداخت می کنند که با 

هوشمندسازی پلیس، این هزینه ها نیز قطع خواهد شد.

ساری - خبرنگار کیهان : 
 فرمانده انتظامی اســتان مازندران از 
شناسایی و دســتگیری مدیرعامل یک 
شرکت خصوصی به اتهام کالهبرداری ۱۸ 

میلیارد ریالی خبر داد. 
سرتیپ »ســید محمود میرفیضی« اظهار 
داشــت : در پی مراجعه نماینــده حقوقی یک 
شــرکت خصوصی به پلیــس آگاهی مبنی بر 
کالهبرداري و تحصیل مال نامشروع ، موضوع به 
صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جعل و 

کالهبرداري قرار گرفت.
وی افزود: بــا انجام اقدامــات اطالعاتی و 
تحقیقات پلیســی از نماینده حقوقی شــرکت 
و شاکی پرونده مشــخص شد، مدیرعامل این 
شرکت خصوصی که به عنوان پیمانکار در یک 
پروژه عمرانی فعالیت داشته پس از اتمام قرارداد 
و دریافت طلب شرکت با سوءاستفاده از موقعیت 
شــغلی اقدام به کالهبــرداری و تحصیل مال 
نامشروع به ارزش 1۸ میلیارد ریال کرده است.
فرمانده انتظامی اســتان مازندران با  اشاره 
به شناسایی و دستگیری متهم به کالهبرداری 
خاطرنشان کرد: وی در تحقیقات و بازجویی های 
فنی پلیس به بزه انتسابی با همکاری فرد دیگری 

اقرار کرد.
میرفیضی ، تصریح کرد: متهمان در تحقیقات 
تکمیلی پلیس به کالهبرداری از شرکت و پیش 
خرید یک واحد تجاري با استفاده از وجه مورد 
نظر اعتراف کردند که پس از تشــکیل پرونده 

تحویل مرجع قضائی شدند.

معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات گفت: ماهواره تحقیقاتی 
ظفر توسط نخبگان دانشگاه علم و صنعت 
ساخته و تحویل سازمان فضایی شده و در 

برنامه پرتاب قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سید ستار هاشمی 
در مراسم آغاز به کار نهمین نمایشگاه ملی شهر 
هوشمند در مشهد در جمع خبرنگاران، گفت: 
زمان پرتاب این ماهواره تحقیقاتی متعاقباً اعالم 

خواهد شد.
وی افزود: ماهواره ملی- تحقیقاتی »ظفر یک 
و دو« به سفارش سازمان فضایی توسط دانشگاه 
علم و صنعت طراحی و ساخته شده است. این 
ماهواره نســبت به ماهواره نوید که قباًل در این 
دانشگاه ساخته شده، قابلیت عکس برداری رنگی 
با قدرت تفکیک بهتری دارد، ماهواره ظفر )یک( 
با قابلیت عکس برداری رنگی با قدرت تفکیک 
بهتر از 25 متــر و ماهواره ظفر )دو( با قابلیت 
عکســبرداری با قدرت تفکیک بهتر از 16 متر 

طراحی شده است.

سازمان  شــهرداری های  امور  معاون 
شــهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 
۱۶ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری در 
کشور تا پایان سال جاری از عمر مفید خود 
گذر کرده و فرسوده تلقی می شوند که باید 

برای جایگزینی آنها اقدام کرد. 
حسین رجب صالحی، افزود: هم اکنون 2۰ 
هزار دستگاه اتوبوس درون شهری در کشور وجود 
دارد که تا پایان ســال، عمر 16 هزار دستگاه از 

1۰ سال گذر کرده و فرسوده می شوند.
وی با بیان اینکه برای جایگزینی این تعداد 
اتوبوس و رفع نیازهای موجود در این بخش، به 

خرید اتوبوس های بیشــتری نیاز است، اظهار 
داشت: اســتفاده از حمل ونقل های نوین مانند 
تراموا که صرفه اقتصادی دارند باید در دســتور 

کار مسئوالن کشور قرار گیرد.
رجــب صالحــی گفــت: طبــق قانــون، 
شــهرهای باالی یــک میلیون نفــر جمعیت، 

می توانند از تراموا استفاده کنند.
 این مسئؤل گفت: بر اساس قانون اگر میزان 
ترددهای مســافران در یک مسیر شهری بیش 
از شــش هزار نفر باشد امکان استفاده از تراموا 
وجــود دارد که در این خصــوص قزوین واجد 

شرایط است.

خانــواده دو جــوان گلســتانی که 
فرزندانشان پنج ســال قبل در حوادثی 
جداگانه به قتل رسیده بودند، قاتالن را پای 
چوبه دار و به حرمت ایام شهادت حضرت 

فاطمه)س( بخشیدند. 
رئیس  شورای حل اختالف گلستان گفت: در 
یکی از این حوادث، فردی که پنج سال قبل 33 
ساله بود در مراسم عروسی پس از یک دعوای 

لفظی، دوست 32 ساله خود را به قتل رساند.
احمد جعفری اظهار داشــت: در روز اجرای 
حکم قصاص پادرمیانی ها نتیجه داد و خانواده 
مقتول به حرمت ایــام فاطمیه طناب دار را از 
گردن قاتل فرزندشان برداشته و او را بخشیدند.
رئیس  شــورای حل اختالف گلستان افزود: 
دومیــن پرونده هم مربوط به فردی اســت که 
سال 93 به دنبال اختالفات خانوادگی و مصرف 
مــواد مخدر روان گردان، همســرش را به قتل 

رسانده بود.
جعفری ادامه داد: پس از گذشت پنج سال 
از آن اتفاق، اعضای شــعبه سازش ویژه قتل و 
زندان گرگان برای بررســی ســراغ این پرونده 
رفتند و با مشــاهده آثار ندامت و اصالح قاتل 
سرانجام خانواده مقتول از حق شرعی و قانونی 

خود گذشته و دامادشان را بخشیدند.
با بخشــش این دو نفر تعداد کسانی که از 
ابتدای امسال در گلستان از قصاص نجات یافتند 

به 12 تن رسید.

قم - خبرنگار کیهان : 
به  با  اشاره  انتظامی استان قم  فرمانده 
دستگیری یک کالهبردار حرفه ای در قم، 
گفت: نامبرده با پیــش فروش خودرو، از 
۶۸ نفر در استان های سمنان و البرز 2۶0 

میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود. 
ســرتیپ »عبدالرضا آقاخانی« اظهارداشت: 
ماموران پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
قم یک دستگاه خودرو سوزوکي را حین عبور از 
محور مواصالتی این استان، به دلیل داشتن دستور 
توقیف با موضوع کالهبرداري از شهرستان میامي 
استان سمنان توقیف و راننده را دستگیر کردند.

وی تصریح کــرد: در بررســي های صورت 
گرفته مشــخص شــد وی داراي دو نمایندگي 
شــرکت ایران خودرو بوده که یکــی از آنها در 

سال گذشته تعطیل و نمایندگي دیگر همچنان 
مشــغول به فعالیت بوده و مــردم برای ثبت نام 
خودرو به جای واریز وجه به حساب این شرکت 
به صورت کامل مبالغ را به حساب شخصي وی 

پرداخت می کردند.
آقاخانــی اضافه کرد: در بازرســي از خودرو 
نامبرده، تعداد زیادي اســناد ملکي و همچنین 
اســناد خودرو و سکه طال کشف که در ادامه با 
دستور مقام قضائی  این نمایندگي نیز پلمب شد.
وی با بیان اینکه تاکنون 67 نفر از شــکات 
در اســتانهاي سمنان و البرز شناسایي شده اند، 
ارزش کالهبرداري متهم را بیش از 26۰ میلیارد 
ریال دانســت و تصریح کــرد: در نهایت وی به 
همراه پرونده تشکیل شده تحویل مرجع قضائی 

و روانه زندان شد.

معاون وزیر ارتباطات:
ماهواره تحقیقاتی ظفر

 در برنامه پرتاب قرار گرفت

سیل بیش از ۱۵هزار میلیارد ریال به استان هرمزگان
 خسارت وارد کرد

16 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری تا پایان امسال
 فرسوده می شود

کالهبرداری از ۶۸ نفر با پیش فروش خودرو

2 قاتل در گلستان 
به احترام ایام فاطمیه 

بخشیده شدند

مدیرعامل شرکت خصوصی
 کالهبردار از آب درآمد

جان ۵۷ خانوار سیل زده روستای 
»تومان احمد بشاگرد« در خطر است

اهالی روستای تومان احمد بخش گافر و پارامون شهرستان 
بشاگرد هنوز پس از گذشت بیش از ۱2 روز از سیل ویرانگر 
همچنان با مشکالت ناشی از سیل رو به رو هستند و هیچ گونه 

امدادرسانی به اهالی این روستا نشده است. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بشاگرد، رئیس  شورای اسالمی و 
دهیار روستای تومان احمد شهرستان بشاگرد از وضعیت نابسامان 

مردمان این روستا خبر دادند.
محمد طاهریان دهیار روستای تومان احمد ، اظهار داشت: اهالی 
این روســتا برای ورود به روستا باید از دو رودخانه بزرگ جگین و 

گابریک عبور کنند.
وی افزود: این روستا 57 خانوار با جمعیتی حدود 273 نفر دارد 
که حاال پس از گذشت 12 روز از سیل گسترده در منطقه با کمبود 

شدید آذوقه و مواد خوراکی مواجه هستند.
دهیار روستای تومان احمد گفت: بارها با فرماندار و بخشدار تماس 
گرفته ایم اما جواب تلفن ما را نداده اند و تنها با ارسال پیامکی مبنی بر 
اینکه تا فردا راه را بازگشایی و امدادرسانی می کنیم بسنده کرده اند.
وی ادامه داد: در روستای تومان احمد هیچ مغازه ای برای فروش 
اجناس مورد نیاز مردم وجود ندارد و عمال مردم این روستا در حال 
حاضر چیزی برای خوردن ندارند و اگر ســریع تر از طریق بالگرد به 
مردم این روســتا امدادرسانی نشود مردم از گرسنگی جان خود را 

از دست خواهند داد.
 طاهریان گفت: در نزدیکی روستای ما 7 خانوار دیگر نیز زندگی 

می کنند که اوضاع آنها هم به شدت بحرانی و اسفناک است.
رئیس  شورای اسالمی روســتای تومان احمد ، اظهار داشت: ما 
دورترین روســتا از مرکز شهرستان هستیم همه چیز در این روستا 
خراب شده و حتی آردی وجود ندارد که بتوانیم نان خشک به زن 

و بچه خود بدهیم.
وی افزود: راه دسترسی روستا مسدود است و خودمان نمی توانیم 
از رودخانه ها عبور کرده و به روســتاهای مجاوری که اقالم امدادی 
دریافت کرده اند برویم، اگر مسئوالن هر چه سریع تر به دادمان نرسند 

مردم این روستا از گرسنگی می میرند.
موسی توسلی گفت: اهالی این روستا کپر نشین هستند، خانه ها 
خراب شده، لوله های آب روستا را سیل برده؛ به بخشدار و فرماندار 
هم زنگ میزنیم پاسخ نمی دهند. پس از گذشت 12 روز هنوز یک 
کیســه آرد به روستا نیامده اســت و مردم و زن و بچه ها با سختی 

زیادی مواجه هستند.


