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سرویس ورزشی-
امروز بــا پایان ثبت نام از نامزدها مشــخص 
می شــود کدام افراد برای رســیدن به صندلی 

ریاست فدراسیون فوتبال برنامه ریزی کرده اند.
ثبت نــام از نامزدهــای حضور در هیات رئیســه و 
صندلی ریاست فدراسیون فوتبال که از 14 دی ماه آغاز 
شــده است، امروز شنبه به پایان خواهید رسید و چهره 
مدعیان نشستن روی یکی از جنجالی ترین صندلی های 
ریاســت در کشــور و همچنین اعضای هیات رئیســه 
مشــخص خواهند شــد. خیلی  از چهره های سرشناس 
که احتمال می رود برای کرســی ریاست و هیات رئیسه 
فدراسیون فوتبال نام نویسی کنند، احتماال در روز پایانی 
یعنــی امروز پا پیش می گذارند و آمــاده رقابت در این 

رویداد بزرگ خواهند شد. 
دیروز جمعــه نیز برخی چهره ها بــرای حضور در 
انتخابــات ثبت نام کردند که از جملــه آنها می توان به 
حیدر بهاروند سرپرســت فعلی فدراسیون فوتبال اشاره 
کرد کــه تا پیش از این خبرهای بســیاری درخصوص 
بازنشســته بودن او منتشــر شــده بود. او شهاب الدین 
عزیزی خادم را به عنوان نایب رئیس اول، منصور قنبرزاده 
را به عنوان نایب رئیس دوم و شهره موسوی را به عنوان 

نایب رئیس سوم )بانوان( خود معرفی کرده است. 
همچنین علی کریمی، بازیکن پیشین پرسپولیس، 
تیم ملی و بایرن مونیخ آلمان برای ریاســت فدراسیون 
فوتبال ثبت نام کرد و رســما رقیب ائتــاف بهاروند و 
عزیزی خادم شــد. وی از مهــدی مهدوی کیا به عنوان 
نایب رئیس اول، ســعید دقیقی نایب رئیس دوم و فاطمه 
علیپور به عنــوان نایب رئیس ســوم )بانــوان( نام برد. 
هم چنین مدیری چون ســعید آذری که از قبل نامش 
برای این کاندید شدن در این انتخابات شنیده می شد، 

پنجشنبه شب به نفع علی کریمی کنار کشیده است. 
امــا در بخش هیات رئیســه نامزدهــای بیش تری 
نام نویســی کرده اند که در این بیــن باید به محمدرضا 

ســاکت، میرشــاد ماجدی، صــادق درودگــر، خداداد 
افشاریان، احمدرضا براتی، حســن کامرانی فر، علیرضا 
رحیمی ، محســن ترکی، حمیدرضا مهرعلی، مســعود 

مرادی و... اشاره کرد. 
چه کسانی امروز ثبت نام می کنند؟

انتظار می رود با پایان مهلت ثبت نام و مشخص شدن 
شــاخص ترین گزینه ها که معموال در روز پایانی ثبت نام 
می کنند شــرایط رقابت پیش روی در ایــن انتخابات 
مشخص شود. دیروز برخی رســانه ها مدعی شدند که 
کیومرث  هاشــمی یکی از مدیران سازمان تربیت بدنی 
و رئیس پیشین کمیته ملی المپیک از دیگر گزینه های 
شاخصی اســت که امروز وارد عرصه انتخابات می شود. 
برخی اخبار از ماقات  هاشمی با مسعود سلطانی فر در 

هفته گذشته حکایت داشته است. 
مصطفی آجورلو مدیرعامل سابق باشگاه های پاس، 
تراکتورســازی و اســتیل آذین نیز از دیگر گزینه های 

شــاخصی است که گفته می شود امروز به شکل رسمی 
وارد رقابــت انتخاباتی خواهد شــد. آجورلو که همواره 
مخالــف دخالت دولت در انتخابــات فوتبال بوده اینبار 
هم بــه دنبال جذب آرای مســتقل خواهد بود. مهدی 
محمــد نبی دبیرکل فدراســیون فوتبال هــم با وجود 
ارتباط نزدیکی که با کیومرث هاشمی دارد ممکن است 
امــروز برای ثبت نام تصمیم بگیــرد هرچند با توجه به 
تاثیرگذاری دبیــرکل در روند برگزاری انتخابات باید از 
سمت خودش استعفا بدهد. رئیس کمیته ملی المپیک 
نیز از دیگر چهره ای است که گفته می شود برای حضور 
در انتخابات فدراسیون فوتبال اعام آمادگی خواهد کرد 
ولــی صالحی امیری دیروز در گفت و گویی با خبرگزاری 
مهر رســما اعام کرد برنامه ای برای حضور در انتخابات 

ندارد.
ضعف مدیریت در فوتبال

واقعیت آن اســت که فدراســیون فوتبــال که در 

سال های اخیر روزهای سختی را سپری کرده و قسمت 
عمده مشــکات به ضعف مدیرانی برمی گردد که بدون 
داشتن شایستگی الزم سکان هدایت فوتبال را در دست 
گرفتند، مدیرانی که آخرین دسته گل آنها پرونده بدهی 
سنگین به مارک ویلموتس بلژیکی بوده که معلوم نیست 

تکلیفش چه خواهد شد.
بارهــا گفته ایم اگــر می خواهیــم ورزش و فوتبال 
مــا روی آرامش بــه خود ببینند، سروســامان بگیرند، 
معایب ســاختاری و ســاختگی آنها به حداقل برسند و 
اگر می خواهیم خروجــی ورزش و فوتبال به نفع مردم 
و نشاط و ســامت و... جامعه باشد نه به کام دشمنان 
 و بدخواهــان مــردم، بایــد بــه فکر اصــاح مدیریت 

باشیم. 
بدون اغراق و گزافه ، به گواه ســوابق غیر قابل انکار 
و به اعتراف کارشناســان واقعــی- نه کار چاق کن های 
کارشــناس نما و دالل های مشــاور نما!- فوتبال ایران 
حداقل در ســطح قاره آسیا بزرگ است. هنوز که هنوز 
است نام فوتبال« ایران« حریفان درجه اول را می ترساند. 
این فوتبــال هنوز بــرای حریفان قابل احترام اســت.

ایــن فوتبال با همه این مشــکات و مزاحمت هایی که 
با آن درگیر اســت به جام جهانی صعود می کند و آنجا 
آبرومندانه هم ظاهر می شود به فینال باشگاهی آسیا راه 

پیدا می کند و... 
آری، در بزرگی وظرفیت ذاتی این فوتبال نباید شک 
کرد. کارو بار و اداره این فوتبال بزرگ را باید به دســت 
آدم های بزرگ سپرد. آدم هایی که مدیر هستند، دلسوز 
هســتند، عقده نام و ســفر و مصاحبه ندارند و محبوب 
و مورد اعتماد مردم و عاقه مندان فوتبال هســتند. اما 
افســوس که تصمیم گیرندگان اصلی ، ورزش را کوچک 
انگاشته و احترام الزم را برای خیل عظیم دوستداران آن 
قائل نیستند و به همین دلیل هم کارو بار مدیریتی آن را 
اغلب دست هر ازگرد راه رسیده نا اهل و کارنابلد وعشق 

پست و مقام و نام و شهرت و... سپرده اند.

شنبه آخرین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات

مدعیانریاستامروزمشخصمیشوند
فوتبالرابایدبهدستمدیرانواقعیسپرد!

*وحید شیخ ویســی و مهدی شــریفی که فرصت بازی در تیــم فوتبال پیکان را 
نداشــتند، پس از توافق با مدیران این باشگاه، از جمع پیکانی ها جدا شدند.از لیگ 
آذربایجان بــه عنوان مقصد بعدی این دو بازیکن یاد می شــود. همچنین حجت 
حق وردی مدافع تیم فوتبال پیکان که مد نظر پرســپولیس بود، قرارداد خود را با 

پیکانی ها فسخ کرد.این مدافع احتماال به پرسپولیس می پیوندد.
*ژان بوته دروازه بان فرانســوی تیم فوتبال آنتورپ بلژیک دچار مصدومیت شده و 
تــا ۳ ماه نمی تواند تیمش را همراهــی کند. با توجه به این اتفاق، علیرضا بیرانوند 
دروازه بــان تیم ملی فوتبال ایران بهترین فرصت را دارد تا خودش را در تیم جدید 
خــود اثبات کند و شانســش را برای همراهی تیم ملی فوتبــال ایران در انتخابی 
جام جهانی باال ببرد. علیرضا بیرانوند همچنین در لیگ اروپا نیز دو بازی مهم برابر 
گاسکورنجرز خواهد داشت که استیون جرارد را به عنوان سرمربی در اختیار دارد.
*کنفدراسیون فوتبال آسیا زمان برگزاری هجدهمین دوره از جام ملت های آسیا 
به میزبانی چین را اعام کرد. در بیانیه کنفدراســیون فوتبال آسیا آمده است که 
جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ از 1۶ جون تا 1۶ جوالی ۲۰۲۳ در چین برگزار خواهد 
شــد.قرار است که این رقابت ها به میزبانی 1۰ شهر چین و به مدت ۳1 روز برگزار 
شود، این درحالی است که جام ملت های ۲۰1۹ امارات در ۲۸ روز برگزار شد.این 
برای دومین بار اســت که چین میزبان این رقابت بزرگ است. پیش از این هم در 

سال ۲۰۰4 چینی ها میزبان بودند که البته نتوانستند جام را باالی سر برند.
*باشگاه ترابزون اسپور در حال مذاکره با سید مجید حسینی برای تمدید قرارداد 
اســت. طبق گزارش اسپورکس ترکیه، پیشنهاد ترابزون اســپور به مدافع ایرانی 
تمدید ۲ ســاله با حقوق ســالیانه 75۰ هزار یورو است.این رسانه ترکیه ای متذکر 
شد که سید مجید حسینی از اروپا نیز چند پیشنهاد دارد و هنوز توافق تنهایی با 
ترابزون اسپور به دست نیامده است.حسینی در این فصل تنها 5 بازی برای ترابزون 
اســپور انجام داده ولی توانست در دیدار مقابل کاراگومروک و گزتپه ذهنیت مربی 

را به سمت خود تغییر دهد.
*از هفته چهارم لیگ برتر امیدها، بعداز ظهر روز پنجشــنبه هفته گذشــته تیم 
اســتقال در ورزشگاه امام رضا )ع( میزبان پرسپولیس بود که این مسابقه با نتیجه 
۲ بر یک به سود شاگردان آرش برهانی به پایان رسید.در این دیدار محمد عمری 
در نیمه اول برای پرسپولیس و علی امینایی )5۳( و محمدحسین فاح )۶۶( برای 

استقال گلزنی کردند.

اخبار کوتاه از فوتبال

یادی از شهید مدافع حرم محمد احمدی جوان
دلیری از دیار تنگستان

شــهید مدافع حرم محمد احمدی جوان، دلیری 
برخاسته تنگســتان دیار رئیس علی دلواری است. وی 
پنجم اســفند ســال 1۳۶5 متولد شــد؛ دانش آموز و 
دانشجویی پرتاش و باهوش بود که تحصیات خود را 

در رشته مکانیک با معدل 1۸ به پایان رساند.
احمدی جوان، ۲۰ ســال داشــت که بــه عنوان 

فرمانده پایگاه شــهید دستغیب روســتای زادگاه خود )باشی از توابع شهرستان 
تنگســتان( انتخاب شد. دوران سربازی را در سپاه پاسداران انقاب اسامی طی 
نمــود و در فروردین ماه ســال 1۳۹1 وارد تیپ پیاده امام صادق)علیه الســام( 
بوشــهر گردید و بعد از گذراندن دوره های آموزشــی مختلف در سپاه پاسداران 
دوره تکاوری را در سال 1۳۹۳ با کسب معدل 1۸/1۸ با موفقیت به اتمام رساند. 
احمدی جــوان، مهر 1۳۹4 به صورت داوطلبانه بــرای دفاع از حرم مطهر اهل 
بیت)س( به ســوریه اعزام شد و پس از جراحت و بستری شدن، سرانجام در روز 

1۳ آذر همان سال به فیض شهادت نائل آمد. 
شهید احمدی جوان در وصیت نامه اش نوشته بود: »برادران و خواهران عزیزم 
شــما را به تقوای الهی و ایستادن در خط والیت فقیه سفارش می کنم و عاوه بر 
شما به مردم عزیز کشورم سفارش می نمایم که فریب جوسازی های دشمنان این 
خاک و اسام ناب محمدی)ص( را نخورید و در خط والیت باشید و از امام عزیزم، 
امام خامنه ای مدظله العالی حمایت کامل و جامع  نمایید. مبادا از خط والیت فقیه 

خارج شوید که من شهادت می دهم که شما از خط اهل بیت خارج شده اید.«

حدیث دشت عشق

رقابت های لیگ برتر تکواندو بعد از ۱۰ ماه از صبح دیروز آغاز شد.
نوزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر تکواندو  از صبح امروز)جمعه-1۹ دی ماه( با برگزاری رقابت های گروه الف برگزار 
شد. این در حالی است که هجدمین دوره لیگ برتر تکواندو بهمن ماه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا نیمه کاره 

به پایان رسید و حاال پس از 1۰ ماه و این بار با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شده است.
دیروز فریبرز عســکری سرمربی تیم ملی تکواندو و علی محمد بسحاق مربی تیم ملی تکواندو از ابتدای مسابقات در 
سالن حاضر شدند و نظاره گر عملکرد بازیکنان بودند. همچنین سیدمحمد پوالدگر رئیس فدراسیون تکواندو و هادی ساعی 

مدیرفنی تیم ملی از دیگر نفرات حاضر در سالن مسابقات بودند. 
از نکات مهم لیگ برتر تکواندو آن بود که پروتکل های بهداشــتی به شــدت رعایت می شد و داوران نیز قبل از حضور 
در شیاپ چانگ با کفش های خود را ضد عفونی می کردند. رقابت ها بدون حضور تماشاگر برگزار شد و مسئوالن برگزاری 

مسابقات از ورود افراد متفرقه به سالن جلوگیری کردند. 
دیروز همچنین اولین لباس تکواندو تولید داخل کشورمان برای اولین بار توسط یک تیم تولیدکننده در هفته اول لیگ 
تکواندو رونمایی و افتتاح شد. این لباس تکواندو یک سال در تن ملی پوشان کشورمان بوده و پس از تست های مختلف، در 
نهایت به تازگی توانسته است تاییدیه کتبی کمیته فنی فدراسیون تکواندو را بگیرد. هم اکنون یک لباس تکواندو بهترین 
برند خارجی که به ســختی وارد کشور می شود با قیمت سه میلیون به فروش می رسد. ولی این لباس های تولید داخل با 

قیمت بسیار پایین تر به تکواندوکاران عرضه می شود.

آغاز لیگ برتر تکواندو پس از 10 ماه تعطیلی
یک عضو ارشــد کمیته بین المللی المپیک به افزایش موارد ابتال به ویروس کرونا واکنش نشان داد که با 

گفته های توماس باخ مغایرت دارد.
یکی از اعضای ارشــد کمیته بین المللی المپیک گفته است که »نمی توان اطمینان داشت« بازی های المپیک توکیو 
پس از شــش ماه به دلیل شیوع همه گیر در ژاپن و جاهای دیگر برگزار شود.اظهارات ریچارد پوند، عضو کانادایی IOC به 
بی بی سی در حالی اعام شد که یوشیده سوگا، نخست وزیر ژاپن روز پنج شنبه برای توکیو و بخش های اطراف آن وضعیت 
اضطــراری اعام کرد.پوند درباره آینده بازی های توکیو گفــت: »من نمی توانم درباره برگزاری بازی های المپیک مطمئن 

باشم.« 
ایــن در حالی اســت کــه برگزارکننــدگان بازی های المپیک همــواره در اظهــار نظرات خود تاکید داشــتند که 
بازی های المپیک برگزار می شــود اما انتظار نمی رود که تا بهار برنامه های مشــخصی را فاش کنند. از سوی دیگر برخی 
 گزارش ها حاکی از آن اســت که مردم ژاپن در حال بدبینی هســتند و روز به روز به مخالفــان برگزاری المپیک افزوده 

می شود.
IOC گفته اســت که بازی هــای المپیک که برای اولین بار با شــیوع ویروس کرونا در ســال ۲۰۲۰ به تأخیر افتاد، 

دیگــر بــه تعویق نمی افتــد و این بار لغو می شــود. بودجه المپیک توکیو نیز بســیار باال رفته اســت. بودجه رســمی 
 جدید 15.4 میلیارد دالر اســت کــه ۲.۸ میلیارد دالر باالتر از بودجه قبلی اســت. هزینه های جدیــد مربوط به تأخیر 

است.

عضو ارشد IOC: نمی توان از برگزاری المپیک مطمئن بود!

سرویس ورزشی-
در روزهــای اخیر و به دنبــال اظهارات وزیر ورزش و معاون ســازمان 
خصوصی  سازی و...بحث واگذاری دو باشگاه پرطرفدار و مردمی ایران یعنی 
اســتقال و پرســپولیس دوباره اوج گرفت و به یکی از سوژه های رسانه ای 

تبدیل شد.
این بار لب کام وزیر ورزش این اســت که»خوشــبختانه مواردی که 
باتکلیف مانده بود از جمله صدور اســناد مالکیت دو باشــگاه پرسپولیس 
و اســتقال با تاش و پیگیری بسیار انجام شد که در نهایت اسناد مالکیت 
دو باشــگاه صادر شد.«، و خاصه اینکه » انتظار دارم تا پیش از پایان سال، 
سرخابی ها وارد بازار ســرمایه شوند.« طبق گفته های ایشان شرایط این دو 
باشــگاه برای ورود به بازار ســرمایه کاما آماده است. اما اینکه واقعا این بار 
این اتفاق می افتد وتکلیف دو تیم ریشه دار کشور که از سرمایه های بسیار با 
ارزش ورزش ایران به حساب می آیند ، از حیث مالکیتی تا پایان سال روشن 
می شود یا خیر، سؤالی است که برای پاسخ آن الاقل تا دو سه ماه دیگر باید 

صبر کرد. 
هر چند با توجه به اینکه پیش از این هم چند بار از سوی مقامات ارشد 
ورزش از جمله همین آقای وزیر درباره واگذاری دو تیم زمان تعیین شده اما 
عما اتفاقی نیفتاده است اهالی ورزش در باره تحقق وعده جدید هم چندان 
خوشبین و امیدوار نیستند! در هر حال همان طور که بارها نوشته ایم مسئله 
مالکیت دو تیم اشــاره شده یکی از کارهای معطل و روی زمین مانده ورزش 
ماســت که اگر قرار اســت روزی ورزش ما به راستی سروسامان بگیرد ، باید 
تکلیف آن معلوم و به طور قانونی روشن شود. همان طور که همواره به سهم 

خود نوشته ایم سرمایه های مادی و انسانی ورزش ما فراوان است. 
اما از این داشته های با ارزش به درستی استفاده نمی شود و این سرمایه ها 
را در جهــت منافع و مصالح ورزش به طور صحیــح مدیریت نمی کنیم. به 
نظر می رســد برخاف شــعارها و حرف و وعده مسئوالن، اراده الزم و کافی 
بــرای سروســامان دادن به ورزش وجود نــدارد و تداوم این شــلختگی و 
بی سروســامانی هرگز به نفع ورزش نیســت اما تا بخواهید به سود منفعت 
جویان و فرصت طلب ها و آویزان های ورزش اســت. برای مثال ورزش- ونه 
فقط فوتبال- ما از همین ماجرای باتکلیفی دوتیم اســتقال و پرسپولیس 
آســیب های جدی خورده است. بدون شــک اگر وضعیت مالکیتی و بحث 
واگذاری این دو تیم روشن و قطعی شود آنها می توانند نه فقط در فوتبال که 
در رشته های مختلف کشتی، والیبال، بسکتبال، هندبال، رزمی و...فعال تر و 

منسجم تر عمل نمایند و روی کلیت ورزش ایران تاثیر مثبت بگذارند. 
در هر حال همان طور که قبا هم نوشــته و تاکیــد کرده ایم برای این 
روزنامه در وهله اول مهم نیســت که مالک این دو تیم چه کســی باشــد، 
کماکان در اختیار دولت بمانند، یا به بخش خصوصی واگذار ، ویا »خصولتی« 
اداره شوند و...بلکه مهم آن است که تکلیف مالکیتی این دو تیم به طور صریح 
و قانونی مشخص شود و برای همگان معلوم شود که مالک و پاسخگوی این 
دوتیم چه ســازمان و فرد و تشکیاتی است، در شرایط فعلی همان طور که 
همه می دانیم و داریم می بینیم هیچ فرد و ســازمانی درباره وضعیت این دو 
تیم پاســخگو نیســت و با توجه به عدم ثبات مدیریتی و تغییرات پیاپی در 
سطح هیئت مدیره این وضعیت بدتر و پیچیده تر می شود. این است که حرف 
اول و اصلی ما در باره این دو تیم قبل از بحث واگذاری ،مســئله روشن شدن 
مالکیت و ثبات مدیریتی اســت به طوری که مردم و هواداران پرشــمار این 
تیم ها بدانند با چه کســی یا کسانی طرف هستند و مطالبات و خواسته های 
خود را با چه مرجع و فردی در میان بگذارند.امری کاما بدیهی و ســاده که 
متاسفانه مثل خیلی از موضوعات اینچنینی در ورزش ما به معمایی پیچیده 

تبدیل شده و سال هاست که الینحل مانده است!

بدیهی، اما الینحل!

نکته  ورزشی

رفع تصرف از اراضی شهرستان شفت
رشت- خبرنگار کیهان:

فرمانده نیروي انتظامي اســتان گیالن از رفع تصرف ۱2 هزار 
مترمربع از اراضي ملي به ارزش 5۰ میلیارد ریال در شهرستان شفت 

خبر داد.
ســردار عزیزاله ملک، اظهار داشــت: مأموران پاسگاه »شالما« شفت در 
پي اطاع از تصرف اراضي ملي در یکي از روســتاهاي این منطقه، موضوع را 
بررسي و در تحقیقات خود متوجه شدند شش نفر 1۲ هزار مترمربع از اراضي 
ملي را به صورت غیرقانوني به وسیله سیم خاردار و پرچین محصور کرده اند.

وي در ادامــه با بیان اینکه با حکم قضایي کلیه آثار تجاوز از این اراضي 
جمع آوري و رفع تصرف انجام شد، گفت: کارشناسان ارزش زمین هاي تصرف 

شده را 5۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
شایان ذکر است شش متهم این پرونده جهت سیر مراحل قانوني به مقام 

قضایي معرفي شدند.

توقیف ۱4۰ هزار لیتر سوخت قاچاق 
در مالیر

سرویس شهرستانها: 
فرمانده انتظامي استان، از کشف ۱4۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در 

شهرستان »مالیر«، خبر داد. 
سردار »سلمان امیری« بیان داشت: در راستاي مبارزه با قاچاق سوخت 
و فرآورده هــاي نفتي ماموران انتظامی شهرســتان مایر با انجام کار فني و 
تخصصي از فعالیت قاچاقچیان سوخت در مزرعه اي خارج از این شهرستان 
مطلع شدند. وي افزود: در بررسي دقیق موضوع مشخص شد، متهمان ابتدا 
نفت کوره را از پاالیشــگاه بارگیري کرده و با انتقال به مزرعه اي در خارج از 
شــهر مایر و با اســتفاده از ابزار و ادوات مخصوص، اقدام به برداشت مقدار 
زیادي از ســوخت مــورد نظر و جایگزین کردن آن با ضایعات پتروشــیمي 
مي کننــد. وی بیان کرد: تیم هایــي از پلیس آگاهي، اطاعــات و ماموران 
انتظامي به همراه کارشناسان شرکت نفت در بازدید از این مزرعه، 14۰ هزار 
لیتر نفت کوره قاچاق را کشف و دو دستگاه خودرو تریلر نفتکش و سه تانکر 
ثابت را توقیف کردند. وی با  اشاره به دستگیري چهار متهم در این عملیات، 

افزود: پرونده ای در این خصوص تکمیل و به مرجع قضائی ارسال شد.

جلوگیری از ورود افراد غیربومی 
به سوادکوه

از ورود مسافران غیر بومی و بومی های خوش نشین به مناطق 
روستایی سوادکوه جلوگیری می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز مازندران، فرماندار سوادکوه از 
ورود مسافران غیر بومی و حتی بومی های خوش نشین در مناطق باالدست 

جلوگیری می شود.
عین الــه طالبی افزود: با توجه به شــیوع کرونا در شهرســتان و امکان 
باالرفتــن وضعیت نارنجی شهرســتان به قرمز ضمن منع تــردد خودرو ها 

ممانعت و اقدامات سختگیرانه تری را لحاظ خواهیم کرد.
او از هموطنان و شــهروندان عزیز و حتی بومی های این شهرستان که 
برای دورهم نشــینی و تفریح به مناطق ییاقی و روســتا ها قصد عزیمت را 
دارند تقاضا کرد، ســفرها را لغو کنید بــا ورود خودرو ها به گیت های ولوپی 
و خانقاه پی بخش مرکزی ســوادکوه و ورودی چنداله در منطقه کسلیان در 
بخش زیراب جلوگیری و خودرو ها برگشــت داده خواهد شد و رانندگانی که 

همکاری الزم را انجام ندهند طبق مقررات جریمه خواهند شد.

۶ خدمه شناور باری در مسیر دوبی- بندر ریگ 
از مرگ حتمی نجات یافتند 

معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: 
عملیات نجات جان شــش خدمه موتور لنج باری مسیر دوبی-بندر 

ریگ با موفقیت انجام شد. 
محمد قاســمی ، درگفت و گو با ایرنا افزود: شب جمعه در پی اعام یک 
کشتی درخصوص شــرایط اضطرار برای یک شناور در آب های خلیج فارس 
و مشــاهده شناور بقا، شــناور ناجی ۲۰ به محل وقوع حادثه اعزام شد. وی 
بیان کرد: شــناور ناجی  با حضور به موقع در محل حادثه هر شــش خدمه 
موتور لنج مغروقه را نجات و در عســلویه به ســاحل رساند. وی گفت: بنابر 
اظهارات نجات یافتگان شــناور مضطر موتورلنــج باری به علت آب گرفتگی 
شدید ناگهانی غرق شده است. قاسمی یادآورشد: از دریانوردان انتظار می رود 
بــا رعایت نکات ایمنی و همچنین ســنجیدن وضعیت آب و هوایی احتمال 

وقوع چنین حوادثی را کاهش دهند.

با حضور نوبخت؛
افتتاح نخستین واحد مسکن احداثی 
زیان دیده از سیل در شرق هرمزگان

جاسک- خبرنگار کیهان: 
معاون رئیس جمهور و رئیس  ســازمان برنامه و بودجه کشور از 
روستاهای سیل زده سدیج و گابریک بازدید و نخستین واحد مسکن 
احداثی زیان دیده از ســیل دی ماه سال ۱۳۹۸ در شرق هرمزگان را 

افتتاح کرد.
محمد باقر نوبخت ، گفت: اعتبار مورد نیاز برای تکمیل زیرساخت های 
مناطق ســیل زده جاسک با درخواست اســتانداری هرمزگان به این مناطق 
اختصاص می یابد. وی اظهار کرد: اســتانداری هرمزگان هر آنچه اعتبار برای 
تسریع در روند بازسازی این مناطق نیاز دارد را در نامه ای به سازمان برنامه و 
بودجه اعام کند. وی ادامه داد: پس از دریافت این نامه آن را به هیئت دولت 
بــرده تا درصورت تصویب در اولین هفته پس از مصوب شــدن به هرمزگان 
اختصاص یابد. وی اضافه کرد: مردم این مناطق در زمینه خانه های بهداشت، 
موتورســیکلت برای جابه جایی بهورز، راه به خصوص مرمت پل های تخریب 
شده و معیشت با مشکل هایی روبه رو هستند که باید به سرعت برای رفع آنها 
تاش کنیم. معاون رئیس جمهوری و رئیس  ســازمان برنامه و بودجه کشور 
خاطر نشان کرد: بارها برای حضور در این مناطق برنامه ریزی کردم که بنا به 
دالیل مختلفی اجرایی نشد و امروز برای شنیدن سخن مردم و بازدید از این 
مناطق به هرمزگان سفر کرده ام. نوبخت، همچنین پیشرفت خط لوله گوره- 
جاسک و پایانه نفتی جاسک را امیدبخش توصیف کرد و گفت: امروز ضمن 
بازدید از پایانه نفتی جاسک، در نشست با مجری و مدیران خط انتقال نفت 
گوره- جاســک و پایانه نفتی جاسک، اجرای این پروژه عظیم از توصیه های 
مهم رهبر معظم انقاب و رئیس جمهور اســت که اگر هر یک از پروژه های 
موجود کشور را به لحاظ اهمیت ارزیابی کنیم، هیچ یک از پروژه های کشور 
به اندازه این پروژه حائز اهمیت نیســت. وی با  اشــاره به بهره مندی از این 
ظرفیت بزرگ ملی در پهنه خلیج فارس و دریای عمان در آتیه نزدیک، افزود: 
کاری که شــما انجام می دهید با توجه به فرصت فراروی ما در آینده نزدیک 
بسیار پراهمیت خواهد بود و امیدواریم بتوانیم طبق برنامه زمان بندی پروژه 
پیش برویم. وی با  اشاره به گزارش میزان پیشرفت پروژه پایانه نفتی و خط 
لوله گوره - جاســک، گفت: میزان پیشرفت پروژه بسیار امیدبخش است و 
گزارش آن را در نشست هیئت وزیران منعکس خواهیم کرد که همه مدیران 

اجرایی کشور از میزان پیشرفت پروژه و همت ستودنی شما مطلع شوند.
گفتنی اســت طرح انتقــال نفت خام گوره به جاســک، طرحی ملی و 
راهبردی اســت که با حمایت دولت و راهبری شــرکت ملی نفت ایران و با 
هدف ایجاد ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز، ذخیره سازی 
و صادرات آن از طریق پایانه جدید جاســک، تضمین استمرار صادرات نفت 
خام، تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع ســازی آن و توسعه پایدار و 

 اشتغال زایی در سواحل مکران اجرا می شود.
اهم پروژه هــای این طرح ملی را می توان به تأمیــن و احداث یک هزار 
کیلومتر خط لوله 4۲ اینچ سازگار با نفت ترش، احداث پنج تلمبه خانه و سه 
ایستگاه بین راهی خط لوله و برق رسانی به آنها، احداث ایستگاه های دریافت 
و ارسال توپک و ترمینال پایانی، احداث مخازن ذخیره سازی به ظرفیت 1۰ 
میلیون بشکه در منطقه جاسک و احداث تأسیسات دریایی شامل سه گوی 

شناور، حوضچه آرامش و تأسیسات جانبی آن در سواحل مکران  اشاره کرد

آلودگی نفتی رودخانه فصلی گناوه مهار 
و از سرایت به دریا جلوگیری شد

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان بوشــهر با اشاره به 
شکستگی و نشت خط لوله نفتی منطقه گلخاری گناوه به رودخانه 
فصلی این شهرستان گفت: خوشبختانه آلودگی نفتی رودخانه فصلی 
گناوه مهار و از ورود لکه نفتی به آب های خلیج فارس جلوگیری شد. 
فرهاد قلی نژاد ، در گفت وگو با تسنیم در بوشهر با اشاره به شکستگی خط 
لوله منطقه نفتی گلخاری گناوه و جاری شــدن نفت به بستر رودخانه فصلی 
در این شهرستان اظهار داشت: با اطاع از این حادثه، بافاصله با اطاع رسانی 
کارشناســان شرکت نفت و گاز گچســاران به منطقه اعزام شدند و عملیات 
ترمیم این خط لوله در دستور کار قرار دادند. وی با بیان اینکه عملیات پایش 
برای جلوگیری از نفوذ آلودگی نفتی بــه آب های خلیج فارس اقدامات الزم 
انجام شد گفت: با تاش های صورت گرفته آلودگی نفتی به دریا سرایت نکرده 
و با اقدامات بوم گذاری از ورود لکه های نفتی به دریا جلوگیری شــد.  وی از 
پاکسازی بستر رودخانه فصلی گناوه خبر داد و بیان کرد: اکنون عملیات جمع 
آوری لکه های نفتی و پاکسازی بستر دره و رودخانه فصلی گناوه در حال انجام 
است و در این راستا آلودگی خاک هم باید برطرف شود. وی افزود: بعد از اتمام 
جمع آوری لکه های نفتی، این  آلودگی ها، به منطقه نفتی  گوره انتقال می یابد.
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شهرکرد- خبرنگار کیهان: 
 مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: ۹ میلیارد دالر 
ارز 42۰۰ تومانی توزیع شد اما مردم فقط شاهد گرانی 

کاالها بودند 
محمد باقــر قالیباف که در نشســت نهایی پیگیری و 
نظارت میدانی خود در اســتان چهارمحال و بختیاری و در 
جمع مســئوالن دستگاه های اجرایی این استان در شهرکرد 
ســخن می گفت درتوجیه بیشتر این مطلب افزود: امروز در 
هزینه کــرد درآمدهای ارزی دقت الزم را نداریم و در ســال 
گذشــته ارز 4۲۰۰ تومانی 14 الی 15 هزار میلیارد تومان 
در بودجه لحاظ شــده بود، همچنین در سال ۹۹ بیش از ۹ 
هزار میلیارد تومــان ارز 4۲۰۰ تومانی برای تأمین کاالهای 
اساســی هزینه شــده اما این پول علیرغم اینکه هزینه شد 
تأثیری در زندگی مردم نداشت و قیمت ها به صورت بی رویه 
و لجام گسیخته افزایش پیدا کرد؛ اگر دغدغه معیشت مردم 
را داریم، باید نسبت به اصاح نابسامانی در نهاده های دامی 

و کشاورزی اقدام شود.
وی اضافــه کــرد: مجلــس یازدهــم بدون شــک در 
سیاست های اصاح ساختار بودجه به گونه ای عمل می کند 
که دست دالالن قطع شود و متاسفانه امروز بیشترین سود 
در جیب دالالن می رود به عنوان شاهد مثال در حوزه خودرو 
قیمت اتومبیل از درب کارخانه تا بازار متفاوت است که سود 
آن به جیب دالل سرازیر می شود و همین رویه برای صنعت 

فوالد نیز صادق است.
قالیباف ادمه داد: در مجلس یازدهم بین قانون گذاری و 
نظارت اولویت را به نظارت دادیم که بخشی از آن با ابزارهای 
مجلس دنبال می شود و بخشی دیگر نیز با نظارت میدانی بر 
اســاس برنامه ها و قوانین اباغ شده به ویژه برنامه توسعه 5 

ساله و برنامه بودجه یک ساله پیگیری خواهد شد. 
وی بــا بیان اینکه انضبــاط را به بودجه ریزی کشــور 
بازخواهیم گرداند تصریح کرد: نخواهیم گذاشت سیاست های 
غلط، جیب مردم را خالی و ســفرۀ آنــان را کوچک تر کند. 
وقتی بانک ها خارج از ظرفیت خود کار را انجام دهند شاهد 
افزایش نقدینگی و تورم هســتیم، مجلس از کنار این ها به 
راحتــی نمی گــذرد و به طور حتم دغدغه معیشــت مردم، 
محرومیت زدایی، سامت مردم و تولید و  اشتغال را در اصاح 

ساختار بودجه دارد.
رئیس  مجلس با بیان اینکه رهبر معظم انقاب، اصاح 
ســاختار بودجه را در ســال 1۳۹7 به دولت تکلیف کردند 
ولی تاکنون اتفاقی نیفتاده است، اظهار داشت باید درآمدها 
را واقعی کنیم و نگذاریم دارایی های مردم نصف شــود، اگر 
دغدغۀ معیشت مردم را دارید مانع از خالی شدن جیب آنان 

رئیس  مجلس شورای اسالمی در شهرکرد:
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نمازجمعه شــیراز که به علت شیوع کرونا انجام 
نمی شــد، پس از 24 هفته تعطیلی دیروز به امامت 
حجت االسالم لطف اهلل دژکام در مصلی شیراز برگزار 

شد. 
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شــیراز ضمن 

هشدار به مدیران استان گفت: مدیران باید نسبت به ارزیابی 
جایگاه استان فارس در کشور اقدامات الزم را انجام دهند تا 

حق مردم فارس ضایع نشود.
حجت االســام دژکام در خطبه های نمــاز جمعه این 
هفته، اظهار داشت: در راستای حفظ استقال ایران، مجلس 

اقــدام خوبی انجام داده و بایــد این تصمیم به عنوان اصول 
اساســی در برخورد با آمریکا لحاظ شود و دولت ملزم است 
که غنی سازی ۲۰ درصد را ادامه دهد که این مهم هم اکنون 
در کشــور در حال اجراست و جا دارد از نمایندگان مجلس 
قدردانــی کرد. وی افزود: باید قدردان عالمان دینی بود زیرا 
عالمان دینی، مربی دانشــمندان هستند و دشمن به دنبال 

ضربه زدن به ملت و مفاخر اجتماعی است.
امام جمعه شــیراز با  اشاره به قیام مردم قم در 1۹ دی 
تاکید کرد: این قیام در ســال 57 زمینه ساز به ثمر رسیدن 
انقاب اســامی در همان سال شد و طی بیش از چهار دهه 

انقاب اسامی ایران، همچنان پیشرو و راست قامت است.
دژکام با تاکید بر دســتاوردهای انقاب طی 4۰ ســال 
اخیر عنوان کرد: حرکت انقابی نباید متوقف شــود زیرا با 
توقف حرکت انقاب، دشــمن درصدد ضربه زدن به انقاب 
بر می آید و بنابراین باید ضمن استمرار حرکت های انقابی، 
از حقوق مردم ایران در همه عرصه ها دفاع و استقال ایران 

همواره حفظ شود.
امام جمعه شیراز یادآور شــد: رهبر انقاب با تاکید بر 
استمرار نهضت انقاب فرموده اند که شاهد رسوایی بت بزرگ 
در جهان هســتیم و انقاب اســامی ایران که ادامه دهنده 
انقاب امام حسین علیه السام است، چهره واقعی آمریکا را 

به جهانیان نشان داد.

شوید.
وی با  اشــاره به موضوع بودجه کشور توضیح داد: ابتدا 
باید بودجه را به نحوی تنظیم کنیم که کسری نداشته باشد 
و در صورت داشــتن کسری هم شجاعانه و به صورت شفاف 
در بودجه به آن  اشاره کنیم و نباید درآمدهایی را در بودجه 
لحاظ کنیم که به هیچ عنوان محقق نمی شود. این پیش بینی 
نادرســت موجب افزایش گرانی می شــود. مجلس یازدهم 

مصمم است این اصاحات را در ساختار بودجه انجام دهد.
قالیباف از مردم استان چهارمحال و بختیاری به عنوان 
مردمانی باصفا، شــجاع و اهل قناعت و والیت مدار یاد کرد 
و گفت: اگر می گویم مردم این اســتان شهیدپرور، شجاع و 
والیتمدار هستند، چون در دوران دفاع مقدس در سخت ترین 
شرایط با رزمندگان در تیپ قمربنی هاشم)ع( این ویژگی ها را 
در میدان جنگ نشان دادند. در میدان جنگ فرق میان مرد 

و نامرد مشخص می شود. 
وی افزود: در این ســفر از برخی از پروژه های اســتان 

چهارمحال و بختیاری بازدید کردیم، یکی از پروژه های این 
اســتان، بیش از یک دهه است که هنوز اجرا نشده، تعلل در 
اجرای پروژه ها مردم را نسبت به مسئوالن بی اعتماد می کند. 
یقینــا یکی از جاهایی که می توانیــم تحول را رقم بزنیم در 
حوزه دیوان ساالری بودجه است. ساختار بودجه دچار  اشکال 
اساسی است، در کشور گاهی بیش از 1۰۰میلیارد دالر درآمد 
کسب شده اما باز هم کسری تراز عملیاتی داشتیم، از طرفی 
گاهی با ۳۰ میلیارد دالر هم دچار کسری تراز بودجه بودیم. 
کســری بودجه به معنی مشکات معیشتی و گرانی است و 
هزینه دولت را از جیب مردم درآوردن؛ اگر بخواهیم این رویه 
را اصاح کنیم باید برای اصاح ســاختار بودجه اقدام کنیم. 
رئیس  مجلس با اعام اینکه بخش های کشاورزی، دامداری، 
شیات و گردشگری از مهم ترین ظرفیت های چهارمحال و 
بختیاری محسوب می شود، افزود: با کمک گروه های جهادی، 
ستاد اجرایی فرمان امام)ره(، بنیاد مستضعفان و دولت، رفع 
مشکات مناطق محروم و روستا های دوردست را به صورت 

ضربتی دنبال کنیم. 
رئیس  قوه مقننه اظهار داشــت: نظارت میدانی وجدان 
را در مسئوالن بیدار می کند و به نوعی نظارت بر وعده های 
مدیریتی در حوزه اجرایی است . باید کمک به مدیران کرد و 
هرگز با نگاه مچ گیری در نظارت های میدانی نباید بود.با همه 
وجود هر مدیری که قوی و امین اســت باید حمایت شود، 
متأســفانه برخی نظارت ها به گونه ای است که مانع  اشکال 
و تخلف نمی شــود و از طرفی شــجاعت را از مدیران الیق 

می گیرد.
قالیباف اظهار کرد: این اســتان در حوزه کشــاورزی، 
دامپروری، شیات، توریســت و... ظرفیت های خوبی دارد. 
باید در موضوعات زیرســاختی به گونه ای تاش شــود که 
پیشران های اصلی استان بتوانند مسیر خوبی را پیش ببرند 
و انجام بدهند. در حوزه مســائل پارک های علمی و فناوری 
ظرفیت های خوبی در این استان وجود دارد که حتماً به طور 

جد به این بخش توجه می کنیم .

معاون رئیس  کل دادگســتری اســتان همدان 
می گوید: ۱۳۰۰ نفــر از محکومین قطعی به حبس در 

استان همدان ، مشمول عفو شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز همدان، عباس 
نجفــی، گفت: با پاالیش و اعطای عفو، بیش از 1۳۰۰ نفر از 
محکومین قطعی به حبس در پانزده ماه گذشته از زندان های 

استان آزاد و به کانون خانواده هایشان بازگشتند.
 وی افزود: باتاش بی وقفه مســئولین دستگاه قضایی 
استان همدان در 15 ماه گذشته به میزان 7۰۰ هزار ساعت 
مجازات جایگزین حبــس از قبیل خدمات عمومی و جزای 

نقدی بدل از حبس صادر شده است.
وی اضافه کرد: استفاده حداکثری از نهاد ها و تاسیسات 
ارفاقی جایگزین حبس مثل تعلیق تعقیب، قرار تعلیق اجرای 
مجــازات، تعویق صدور حکم، توبه، آزادی مشــروط، آزادی 
تحت سامانه های الکترونیکی )پابند الکترونیکی(، نظام نیمه 

آزادی، از دیگر اقدمات موثر در کاهش جمعیت زندان ها بوده 
است.

وی افــزود: با پیگیری صدور قرار های تامین متناســب 
با اتهامات در دادســرا و تســهیل معرفی کفیل و وثیقه گذار 
در ساعات کشــیک با استقرار قضات کشیک، کارشناسان و 
کارکنان ثبت اسناد و اماک در ساعات غیراداری، از زندانی 

شدن افراد تا حدامکان جلوگیری شده است.
وی دریافت دادخواســت اعسار محکومین مالی در بدو 
بازداشت و رســیدگی خارج از نوبت به درخواست آنان را از 
دیگر اقدامات مهم دســتگاه قضایی در بازداشت و یا زندان 
شــدن افراد دانست و گفت: اســتفاده حداکثری از ظرفیت 
اعطای مرخصی به محکومان مالی و سایر محکومین جرایم 
غیر عمد از دیگــر برنامه های کاهش جمعیت زندانیان بوده 

که محقق شده است.
معاون پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان 

اضافه کرد: با شناســایی ده جرم اول اســتان و احصا علل و 
عوامل وقوع بزه و پیگیری در راستای رفع آن از طریق الزام 
دستگاه های مسئول بر اجرای تکالیف قانونی و آگاهی بخشی 
به مردم، از دیگر اقدامات بســیار مهم در پیشگیری از وقوع 

جرم بوده است. 
معــاون قضایــی، اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگســتری کل اســتان در ارتباط با رسیدگی به تظلمات، 
تعدیات، شکایات، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومت بین 
افراد در کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی استان 
نیز گفت: در راســتای کاهش منازعات و جلوگیری از شکل 
گیری دعاوی ، ســتاد تالیف قلوب با دو کمیته معتذرین و 
مصلحین با استفاده از ظرفیت محاکم و دادسرا ها و نهاد های 
مردمی در بخش های مختلف راه اندازی شــده که در مدت 
کوتاهی حداقل بیست درصد دعاوی منتج به سازش گردیده 

است.

وی افزود: با پیگیری معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 
وقوع جرم دادگستری اســتان از اواسط خرداد ماه امسال و 
با شناسایی مســایلی که ضرورتی بر طرح دعوی نداشته و 
اســتفاده از ظرفیت های قانونی مثل حکم رشد و فک پاک 
که با هماهنگی دســتگاه های اجرایــی و پلیس راهور انجام 
گرفت، تسهیل در امور مردم و کاهش هزینه ها و جلوگیری 
از تراکم دعاوی در محاکم در این قبیل پرونده ها محقق شد.
معاون دادگستری کل استان همدان اضافه کرد: اجرای 
1۸ برنامه پیشــگیرانه در حوزه فرهنگی با آموزش مربیان و 
برگزاری کارگاه های متعدد آموزشــی در بخش های مختلف 
از جمله اموزش های پیش از ازدواج، مشــاوره قبل از طاق، 
آموزش ۲۳ مهارت در مهد کودک ها و مدارس، همکاری در 
اجــرای طرح نماد در مدارس، کنترل و کاهش خشــونت از 
دیگر برنامه های دستگاه قضایی استان همدان در پیشگیری 

از وقوع جرم است.

معاون رئیس  کل دادگستری استان همدان

1۳00 نفر از محکومین قطعی به حبس مشمول عفو شدند


