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۷ جمادی الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۶۶

 گمانه زنی ها درباره برگزاری بازی های المپیک در فاصله ۶ ماه تا شروع این رقابت ها به اوج رسیده است.
اگر همه چیز به خوبی پیش برود بازی های المپیک ۶ ماه دیگر برگزار می شود. با این حال سایه ویروس کرونا بر روی این بازی ها 
باعث شده هنوز هیچ چیز برای برگزاری مهم ترین رویداد ورزشی جهان مشخص نباشد.نایب رئیس پیشین کمیته برگزاری بازی های 

۲۰۱۲ لندن روز سه شنبه گفت: اگر همین مسئولیت را برای بازی های المپیک توکیو داشت حتما این بازی ها را لغو می کرد.
کیت میلز به رادیو بی بی سی گفت که به نظر می رسد، به دلیل بیماری همه گیر COVID-۱۹، بازی های تابستانی که قرار 
است در ماه های جوالی و آگوست برگزار شود، لغو شود. او شانس لغو این رویداد را نسبت به برگزاری بازی ها بسیار بیشتر دانست.

او ادامه داد: من مطمئن هســتم که آنها برنامه هایی برای لغو دارند اما من فکر می کنم که آنها شرایط را به طور چشمگیری بهبود 
می بخشند و منتظر لحظه آخر هستند. 

توشیرو موتو، مسئول توکیو ۲۰۲۰ نیز به خبرگزاری فرانسه گفت: برگزارکنندگان المپیک مصمم به برگزاری بازی ها در سال 
جاری هستند اما نمی توانند برگزاری آن بدون تماشاگر را رد کنند.

موتو در مصاحبه ای در آستانه شمارش معکوس شش ماهه بازی ها اذعان کرد که مردم مضطرب هستند زیرا موارد ویروس در 
سراسر جهان از جمله در ژاپن که توکیو تحت شرایط اضطراری قرار دارد، افزایش یافته است اما وی اصرار داشت که برگزاری بازی های 
المپیک، حتی بدون نیاز به واکسیناسیون از ورزشکاران و هواداران، همچنان امکان پذیر است و با بهبود وضعیت ویروس، افکار عمومی 

نیز همین نظر را نسبت به برگزاری بازی ها خواهند داشت.

آخرین خبرها از المپیک؛ مسابقات لغو یا برگزار می شود؟!
رئیس فدراسیون کشتی می گوید: حال این رشته خوب نیست و آب رفته است.

علیرضا دبیر در سفر به لرستان و در دیدار با نماینده ولی فقیه در این استان، اظهار داشت: یک روزی در ایران کشتی 
از لحاظ کمی و کیفی جایگاه خوبی داشته یعنی از جمعیت حدود ۶۵ میلیونی دهه ۷۰ باالی یک میلیون نفر کشتی گیر 
فعال داشتیم ولی امروز از جمعیت حدود ۸۴ میلیون نفر نزدیک به ۴۰ هزار کشتی گیر داریم که نصف بیشتر آن صوری 

بوده یعنی در واقع دست کاری بیمه ای است.
وی ادامه داد: کشــتی ما مثل فرش، خاویار و یا نفت ماســت، هر ورزشی وارداتی است اما کشتی مال ایرانی هاست و 
قدمت دارد.کشتی ما اما امروز حال و روز خوبی ندارد و مسئوالن آن حمایتی که باید از این رشته داشته باشند را ندارند 

و کشتی آب رفته است.
رئیس فدراســیون کشتی با بیان اینکه متاسفانه امروز در بین مسئوالن ورزشی آن حمایتی که باید از کشتی باشد را 
نمی بینیم، تصریح کرد: به چند اداره کل ورزش و جوانان اســتان رفتم و در بحث بودجه کشتی را مثل ورزش های توپی 

نمی بینند و این در حالی است که کشتی ورزش اول ما و بیشترین مدال آوری را دارد.
وی گفت: امروز به اینجا آمده ایم که بگوییم نماینده ولی فقیه در لرستان از کشتی حمایت کند و برای این رشته عین 
پدر باشد. باید در مدت هفت یا هشت سال جمعیت کشتی را به ۸۰۰ هزار نفر برسانیم که در سند توسعه این موضوع را 

نوشته ایم و ابالغ هم شده است.

دبیر: مسئوالن ورزش حمایت الزم را از کشتی ندارند

یادی از شهید مدافع حرم جاسم نوری
شیرمرد دجیل
سردار شهید سید جاسم نوری معروف به شیرمرد 
دجیل به عنوان آخرین فرزند خانواده ســید جابر در 
پانزدهمین روز از اسفند سال ۱3۴۶ در شهر حمیدیه 
دیده به جهان گشود و در روز پنج شنبه هفتم خرداد 
سال ۱3۹۴ در شهر الرمادی عراق مجروح شد که پس 
از انتقال به بیمارستان در مدینه ًْالطب بغداد به شهادت 

رســید. پس از آن، پیکر مطهر شهید نوری به کربال انتقال یافت و با حضور اقشار 
مختلف مردم در بین الحرمین تشــییع شد، بعد از انتقال به ایران بنا به وصیتش 
در پایین مزار شــهید مدافع حرم حبیب جنت مکان در قطعه دوم گلزار شهدای 
اهواز آرام گرفت.شــهر دجیل، یکی از حساس ترین شهرهای عراق، که به دست 
تروریست های داعش اشغال شده بود با هدایت و مشاوره سید آزاد شد. برای همین 
مردم دجیل به پاس حماسه سرایی هایش به او لقب سبع الدجیل، یا همان شیرمرد 
دجیل دادند. همسر شهید نوری می گوید: همیشه گوش به زنگ حرف حضرت آقا 
بود، می گفت که ما باید ببینیم در مسائل ریز و درشت آقا چه می گویند. بسیار با 
تقوا، منظم، فعال و خنده رو بود و خیلی روی اعتقاداتش حساسیت داشت. فردی 
متواضع و خیلی هم اجتماعی بود. گره از مشــکالت دوســتانش باز می کرد و در 
عوض از همه آنها می خواست که برای شهادتش دعا کنند. شجاعت و بی باکی اش 
مثال زدنی بود. همیشــه پیش نماز نیروهایش بود و آنها از قنوت های پر از شــور 
و احســاس سید برایم می گویند.جانباز شــیمیایی بود و بیشتر فصل سرما را در 
بیمارســتان سپری می کرد، به گونه ای می شد که حتی نمی توانست حرف بزند و 
مجبور بود همه حرف هایش را بر روی برگه بنویســد تا اینکه به پیاده روی اربعین 

رفت حالش بهتر شد، به نظرم امام حسین)ع( شفایش داد.

پیشنهاداتی که آلکنو در زمان عقد قرارداد ارایه کرد

سرمربیتیمملیفروردینماهبهتهراننمیآید
برپاییاردویملیپوشانوالیبالدرکازانروسیه

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
ایران تصمیم  والیبال  تیم ملی  سرمربی جدید 
دارد برای شروع تمرینات تیم ملی به تهران نیاید و 
در عوض ملی پوشان برای برپایی اردوی خود راهی 

روسیه شوند.
اوایــل آذرماه بود که فدراســیون والیبال آلکنو را به 
صورت رسمی به عنوان ســرمربی تیم ملی معرفی کرد. 
همان زمان و پس از اعالم نام آلکنو به عنوان سرمربی تیم 
ملی، اعالم شد که وی از فروردین ماه کارش را در تهران 
آغاز می کند و تا پایان المپیک توکیو هدایت ملی پوشــان 

والیبال ایران را برعهده خواهد داشت.
حتی داورزنی رئیس فدراســیون والیبــال نیز در این 
بــاره گفت: طبق قــرارداد، حضور ســرمربی تیم ملی از 
فروردین ماه ســال آینده خواهد بود، اما وی کار خود را از 
اول آذرماه شــروع کرده است تا ملی پوشان والیبال ایران 
با آمادگی بیش تر در دو رویداد مهم ســال ۲۰۲۱ )لیگ 

ملت ها و بازی های المپیک توکیو( شرکت کنند.
داورزنــی تصریح کرد: آلکنو تا زمان شــروع اردو در 
ابتدای ســال آینده، لیگ های داخلــی و خارجی را رصد 
خواهد کرد که شناســایی بهترین بازیکنــان ایران برای 
دعوت به تیم ملی بر اساس آخرین عملکرد آنان، از جمله 
این اهداف است. وی به حضور توماس توتولو در کادر تیم 
ملی والیبال ایران به عنوان دســتیار آلکنو اشــاره کرد و 
گفت: دیگر اعضای کادر فنی تیم ملی ایرانی خواهند بود.

آلکنو به تهران نمی آید
امــا دیــروز برخی منابع خبــری اعــالم کردند که 
برنامه های تیم ملی تغییر کرده و به احتمال زیاد این مربی 
روس فروردین ماه به تهران نمی آید. خبرگزاری فارس در 
این باره عنوان داشت: » برخالف ادعای صورت گرفته، این 
مربی تصمیمی برای حضور در ایران ندارد و ملی پوشــان 
قرار اســت اردوهای آماده  ســازی خود را در روسیه آغاز 
کنند. ظاهراً قرار اســت ملی پوشــان در سال آینده راهی 

پایان دور رفت لیگ برتر؛ آغاز زمان نقل وانتقاالت نیم فصل
مدیــر نقل وانتقاالت ســازمان لیگ فوتبال ایران گفت کــه نقل وانتقاالت 
نیم فصــل لیگ برتر فوتبال، قطعاً بعد از پایان دور رفت مســابقات آغاز خواهد 
شد.فریبرز محمودزاده اظهار داشت: بازه زمانی نقل وانتقاالت نیم فصل لیگ برتر 
بیستم از ۱۵ بهمن آغاز نمی شود و قطعاً بعد از پایان دور رفت و انجام مسابقات 
هفته پانزدهم لیگ برتر، نقل وانتقاالت نیم فصل شــروع خواهد شــد که تاریخ 

دقیق آن به زودی اعالم می شود.
دومین اطالعیه فدراسیون فوتبال در خصوص انتخابات

کمیته بدوی انتخابات فدراســیون فوتبال، روز ۱۹ بهمن را تاریخ انتشــار 
اسامی تأیید صالحیت شده برای شرکت در انتخابات روز ۱۰ اسفند اعالم کرد. 
سایت رسمی فدراسیون فوتبال دومین اطالعیه کمیته بدوی انتخابات فدراسیون 
را منتشــر کرد که به شــرح زیر است:بر این اســاس به اطالع می رساند مطابق 
مطلب مندرج در فراخوان مجمع، اسامی افراد تأیید صالحیت شده برای حضور 
در مجمع انتخاباتی فدراســیون، ۲۱ روز قبل از برگزاری مجمع اطالع رســانی 
خواهد شــد و موارد مطرح شده در این باره در این مرحله زمانی صحت ندارد و 
مطابق نقشه راه، اسامی افراد تأیید صالحیت شده در تاریخ ۱۹ بهمن ماه منتشر 
خواهد شد. بدیهی است رسانه های رسمی فدراسیون، تنها منابع رسمی پیرامون 
پیگیری معتبر در این باره محســوب می شوند و اساساً طرح چنین موضوعاتی 

که در راستای تضعیف ارکان فدراسیون قلمداد می گردد، به صواب نمی باشد.
8 بهمن، زمان قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا

کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کرد که قرعه کشــی فصل جدید لیگ 
قهرمانان آسیا در ۲۷ ژانویه )۸ بهمن( برگزار خواهد شد. لیگ قهرمانان آسیا در 
فصل ۲۰۲۱ برای نخستین بار با حضور ۴۰ تیم برگزار خواهد شد. طبق اعالم 
AFC قرعه کشــی این رقابت ها ۸ بهمن در کواالالمپور پایتخت مالزی برگزار 
خواهد شــد.قرار اســت که مرحله گروهی در ۷ آوریل برگزار شود و بازی ها به 
صورت تک بازی خواهد بود.طبق اعالم روزنامه الوطن کشورهایی که خواستار 
میزبانی هستند می توانند بعد از برگزاری قرعه کشی درخواست میزبانی خود را 
ارائه دهند.شیوع ویروس کرونا باعث شد تا برای نخستین بار لیگ قهرمانان آسیا 
به صورت متمرکز و فشــرده و به میزبانی قطر برگزار شود.روزنامه الوطن قطر 
اعالم کرد که باتوجه به افزایش تیم های شرکت کننده در فصل جدید دیدارهای 
هر گروه به میزبانی یک کشور برگزار خواهد شد که این هم برای نخستین بار 
است.این روزنامه قطری هم چنین اعالم کرد که نیمه نهایی و فینال فصل جدید 

لیگ قهرمانان آسیا برخالف سال قبل به صورت رفت و برگشت خواهد بود.
طلب 5 میلیاردی بیرانوند از پرسپولیس

دروازه بان ســابق باشگاه پرســپولیس به خاطر دریافت نکردن مطالباتش 
از این باشــگاه به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مربیان فدراســیون فوتبال 
شــکایت کرد.علیرضا بیرانوند که با جدایی اش از پرســپولیس و پیوستنش به 
آنتــورپ بلژیک، ۷۰۰ هزار دالر به ســرخ ها درآمد رســاند، حاال برای دریافت 
مطالبات فصل گذشته خود و فصل های قبل به کمیته تعیین وضعیت بازیکنان 
و مربیان فدراســیون فوتبال شــکایت کرده است.یک منبع مطلع در گفت وگو 
با ایسنا ضمن تایید خبر شــکایت بیرانوند از پرسپولیس اعالم کرد که کمیته 
تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال با ارسال نامه ای به باشگاه پرسپولیس خواستار 
توضیح این باشــگاه درباره ادعای بیرانوند شده اســت.علیرضا بیرانوند مدعی 
اســت ۵ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان از باشگاه پرسپولیس بابت اصل قرارداد و 

آپشن های چند فصل اخیر طلبکار است.

روسیه شــوند و پس از یک ماه کار خود را در رقابت های 
لیگ ملت ها استارت بزنند. «

اردوی تیم ملی در روسیه
سرپرســت تیم ملی والیبال پس از انتشار این خبر 
در گفت و گویــی اعالم کرد که نیامــدن آلکنو به ایران 
قطعی نیســت اما او دو آپشن را برای فدراسیون ایران 
پیشــنهاد داده است. خوشخبر یادآور شد: بنده در این 
مورد موضوع و یا خبر قطعی نشنیده ام و نمی دانم این 
خبر چگونه منتشــر شده اســت.  او در ادامه با اشاره 
به قرارداد امضا شــده فدراســیون و آلکنو اظهار کرد: 
در زمــان امضای قرارداد با این مربی، وقتی که با آکنو 
صحبت کردیم دو آپشن را پیشنهاد داد. اول اینکه سر 
موقع با شــروع اردوهای تیم ملی به ایران آمده و کار 

خود را شــروع کند و سپس برای یک  اردوی تدارکاتی 
تیم عازم کازان شود.

سرپرســت تیم  ملی والیبال ادامه داد: آپشن دوم او 
هــم این بود که اگر بازی های باشــگاهی آنها به مراحل 
باالتر رفت و آلکنو نتوانســت به ایران بیاید، دســتیار او 
آقای توتولــو به ایران بیاید تا تمرینات تیم ملی ایران را 
شــروع کند و وقتی اردو یــک مقدار جلو رفت او به تیم 

ملی ملحق شود.
او در پایان تاکید کرد: البته مسائل کرونا و قرنطینه 
هم آپشــن هایی بودند که به آنها نپرداختیم. هدف این 
اســت که تیم ملی چه با توتولو و چه با حضور شــخص 
آلکنو کار خود را شــروع و در ادامــه هم یک اردو را در 

کازان داشته باشد تا از همانجا هم عازم مسابقات شود.

برنامه دیدارهای ایران در لیگ ملت ها
حاال بایــد دید طی روزهای آینده چــه اتفاقاتی رخ 
می داد امــا آنچه که قطعی بوده این اســت که تیم ملی 
والیبــال یک اردو در روســیه برگزار خواهــد کرد. لیگ 
ملت ها از تاریخ ۲۱ اردیبهشــت ۱۴۰۰ برای بانوان و ۲۴ 

اردیبهشت ۱۴۰۰ برای مردان آغاز خواهد شد.
هر بخش از رقابت ها شامل ۱۶ تیم می شود که طی پنج 
هفته در گروه های چهار تیمی با یکدیگر به رقابت می پردازند. 
در نهایت شش تیم راهی مرحله پایانی خواهند شد تا تکلیف 
قهرمان این دوره از رقابت ها مشــخص شــود. مرحله پایانی 
سومین دوره رقابت ها در بخش بانوان به میزبانی چین برگزار 
می شود و مرحله پایانی مردان از ۲ تا ۶ تیر ۱۴۰۰ در کشور 
ایتالیا برگزار خواهد شــد. برنامه دیدارهــای ایران در لیگ 

ملت های سال ۲۰۲۱ به این شرح است:
برنامه هفته نخســت )24 تا 2۶ اردیبهشــت 

1400- جیانگمن، چین(:
چین ، ایران، روسیه، ژاپن

برنامه هفته دوم )31 اردیبهشــت تا 2 خرداد 
1400 – آنکونا، ایتالیا(:

ایتالیا، ایران، کانادا، بلغارستان
برنامه هفته ســوم )7 تا 9 خرداد 1400 – کرالیوو، 

صربستان(:
صربستان، ایران، آمریکا، آلمان

برنامه هفته چهارم )14 تا 1۶ خرداد 1400 – تهران، 
ایران(:

ایران، برزیل، استرالیا، اسلوونی
برنامــه هفته پنجم )21 تا 23 خــرداد 1400 – 

فرانسه(:
فرانسه، آرژانتین، لهستان، ایران

الزم به یادآوری اســت که رقابت های لیگ ملت ها در 
سال ۲۰۲۰ به واسطه شیوع ویروس کرونا لغو شد.

آغاز هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال
ذوب آهن همچنان در حسرت پیروزی 

نساجی با جاللی هم شکست خورد
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با برد شــهرخودرو مقابل نســاجی، باخت 

پیکان به مس رفسنجان و توقف ذوب آهن برابر نفت مسجد سلیمان آغاز شد.
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال از ســاعت ۱۵ دیروز چهارشنبه با برگزاری 

سه دیدار همزمان آغاز شد که نتایج زیر در این روز از مسابقات رقم خورد:
شهرخودرو 1- نساجی مازندران صفر

تیم فوتبال شــهرخودرو در ورزشگاه امام رضا )ع( مشــهد میزبان نساجی 
مازندران بود که این بازی با نتیجه یک بر صفر به ســود شــهرخودرو   تمام شد. 
امین قاســمی نژاد )3۰( برای شهرخودرو گلزنی کرد.این نخستین بازی نساجی 
با مجید جاللی ســرمربی جدید خود بود که با شکســت این تیم همراه شــد. 
شهرخودرو با این برد ۱۵ امتیازی و موقتاً از انتهای جدول جدا شد. نساجی هم 

۹ امتیازی باقی ماند.
پیکان 2- مس رفسنجان 3

تیم فوتبال پیکان با هدایت مهدی تارتار در ورزشــگاه شــهر قدس میزبان مس 
رفسنجان با سرمربیگری محمد ربیعی بود اما در نهایت با نتیجه ۲ به 3 شکست خورد. 
محمد ستاری )۸( و محمدامین درویشی )۵۵( برای پیکان و فراز امامعلی )۴۰ و ۷۹( 
و ســجاد آشــوری )۴۹( برای مس گلزنی کردند.پیکان در این بازی صاحب یک ضربه 
پنالتی شــد. اسماعیل بابایی پشت ضربه پنالتی ایســتاد اما توپ او گل نشد و محمد 
ســتاری توانســت توپ برگشــتی را وارد دروازه مس کند.تیم پیکان با این باخت ۱۵ 
امتیازی باقی ماند. مس رفسنجان هم ۱۵ امتیازی شد و در رده دهم جدول قرار گرفت.

ذوب آهن صفر- نفت مسجد سلیمان صفر
دیگر بازی دیروز در ورزشــگاه فوالدشهر اصفهان دو تیم ذوب آهن و نفت 
مسجد سلیمان به مصاف هم رفتند که این مسابقه با نتیجه تساوی بدون گل   به 
پایان رسید.ذوب آهن در دقیقه ۸۰ این مسابقه موفق شد دروازه نفت را توسط 
مجتبی حق دوست باز کند اما کمک داور اول بازی اعتقاد به آفساید داشت و این 
گل در شرایطی که به نظر سالم می رسید، رد شد.ذوب آهن با این تساوی هشت 
امتیازی شد. نکته عجیب اینجاست که هر هشت امتیاز ذوب آهن از روی نتایج 
تســاوی به دست آمده است و این تیم تاکنون برد نداشته. باتوجه به اولتیماتوم 
باشــگاه ذوب آهن به رحمان رضایی سرمربی این تیم به نظر می رسد این مربی 

به پایان کار خود نزدیک شده باشد.
برنامه سایر دیدارهای هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال به این شرح است:

شنبه 4 بهمن 1399
*گل گهر سیرجان............................................................................... تراکتور)ساعت۱۵(
 *استقالل...........................................................................................سایپا)ساعت۱۶:۴۵(

دوشنبه ۶ بهمن 1399
*آلومینیوم اراک..........................................................................پرسپولیس)ساعت ۱۵(
*ماشین   سازی تبریز................................................................................فوالد )ساعت۱۵(
*صنعت نفت آبادان.............................................................................سپاهان)ساعت۱۶(

*نخستین انتخابات کمیسیون ورزشــکاران کمیته ملی پارالمپیک از طریق 
سیســتم رای گیری مجازی دیروز از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱3 ادامه 
داشــت. این انتخابات برای یک دوره ۴ ســاله برگزار شد که در آن ۱3 نفر از 
نامزدهای نهایی واجد شرایط برای کسب ۹ کرسی عضویت به رقابت پرداختند 
و در پایان افراد ذیل به ترتیب اکثریت آرا انتخاب شده اند: زهرا نعمتی)تیراندازی 
بــا کمان(، جــواد حردانی)دوومیدانی(، ســجاد محمدیان)دوومیدانی(، داود 
علیپوریان)والیبــال نشســته(، صــادق بیگدلی)والیبال نشســته(،احمدرضا 
شاه حســینی)فوتبال ۵ نفره – نابینایان(، ســمیرا ارم )تیراندازی(، غالمرضا 

رحیمی)تیراندازی با کمان( و صادق کلهر)اسکی(
*مرحله سوم اردوی تیم ملی کشتی آزاد برای حضور در رقابت های قهرمانی 
آســیا و گزینشــی المپیک روزهای ۴ تا ۱۴ بهمن ماه در خانه کشتی شهید 

ابراهیم هادی برگزار می شود.

خواندنی از ورزش ایران

جدولردهبندیلیگبرترجامخلیجفارس
امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازيتیم

111641167922.استقالل

211632138521.صنعتنفتآبادان

3115421713419.سپاهان

411443109116.تراکتور

51244499016.نفتمسجدسلیمان

116-6124441314.پیکان

79360105515.پرسپولیس

8104331410415.گلگهرسیرجان

911362129315.فوالد

115-1011434910.مسرفسنجان

315-11124351215.شهرخودرو

213-121127279.سایپا

212-1311263911.آلومینیوماراک

69-1412237814.نساجیمازندران

58-15120841015.ذوبآهن

114-1611047617.ماشینسازیتبریز

مدیرعامل شــرکت عمران شهرهای جدید 
کشور گفت: در طول یکسال گذشته 200 مدرسه 

در شهرهای جدید کشور به بهره برداری رسید. 
به گزارش ایرنــا، حبیب اهلل طاهرخانــی ، افزود: با 
احداث این شــمار مدرســه کمبود فضای آموزشــی 

شهرهای جدید به سرعت برطرف شد.
وی بیان کرد: برای پیشبرد سیاست شهرهای جدید 
منابع اعتباری متنوع و متعدد اســت که بخشی از آن 
بودجه عمومی دولتی مختص طرح های اساســی مانند 

طرح های ریلی است.

طاهرخانــی ادامه داد: در یک ســال گذشــته با 
تخصیص منابع،  پنــج هزار میلیارد اعتبار دولتی برای 
توسعه حمل و نقل ریلی شهرهای جدید کشور هزینه 

شد.
وی ادامــه داد: از محل بودجه منابــع داخلی این 
شــرکت نیز در سال گذشــته مجموع اعتبارات هزینه 
شــده در حوزه های خدمات عمومی شهرهای جدید به 

۲3 هزار میلیارد ریال رسید.
وی یادآور شــد: براســاس برآورد صــورت گرفته 
پیش بینی شده امسال نیز مجموع اعتبارات هزینه شده 

در حوزه خدمات عمومی شــهرهای جدید به ۴۰ هزار 
میلیارد ریال افزایش پیدا کند.

وی گفت: در این راســتا ســال گذشــته در ادامه 
خط پنج متروی تهران، خط مترو هشــتگرد- تهران به 
بهره برداری رسید و انتظار می رود برای سال جاری نیز 

خط مترو بهارستان- اصفهان به بهره برداری برسد.
وی اظهار کرد: بخشی از پروژه های شهرهای جدید 
از طریق مشارکت بخش های خصوصی و راه آهن احداث 
می شود که در این راستا مطالعات خط ریلی عالیشهر- 

بوشهر نیز نهایی شده است.

فرماندار ثالث باباجانی با  اشــاره به کندی 
ایجاد شــده در روند صــادرات کاال به اقلیم 
کردســتان عراق در مرز شیخ صله گفت: روند 
صادرات از صبح دیروز )چهارشنبه( در مرز این 

شهرستان از سرگرفته شد.
یداهلل شــکری اظهار داشت: روز سه شنبه به دلیل 
اختالف بین صاحبان لیفتراک و بازرگانان عراقی روند 

صادرات کاال برای مدتی متوقف شد.
وی افزود: لیفتــراک داران خواهان اعمال افزایش 
قیمت هــا بودند و از طرفی نیز تجــار عراقی به دلیل 
کاهــش قیمت دینــار در مقابل موضوع ایســتادگی 
می کردند که بر اساس نشست شورای تامین قرار شد 

که فعال افزایش قیمت ها اعمال نشود.
فرماندار ثالث باباجانی افزود: برای برطرف کردن 
مشکل با کنسولگری ایران و مقام های اقلیم کردستان 

عراق نیز هماهنگی های الزم به عمل آمد.
شکری عنوان کرد: اکنون روند ورود و خروج کاال 
در مرز شــیخ صله بر اساس روال قبلی در حال انجام 

است.
وی بــا بیان اینکه برنامه تکمیل زیرســاخت های 
شــیخ صله در دستور کار اســت، گفت: به زودی ۱۵ 
هکتار به منظور افزایش زیرساخت های این مرز به این 
پایانه  اضافه می شــود. فرماندار ثالث باباجانی توضیح 
داد: اکنون ۱۴ســکو تخلیه و بارگیری در مرز شــیخ 
صله مشــغول به فعالیت اســت که تعدادی از آنها در 
دست تعمیر قرار دارد. شــکری افزود: اداره کل راه و 
شهرســازی نیز اکنون در حال تامین زیرساخت های  
تــرددی در این پایانه مرزی اســت که پس از تکمیل 
گام موثری در زمینه بهبود زیرساخت های شیخ صله 
برداشته خواهد شــد. این بازارچه در صورت تعریض 
و بهبود جاده می توانــد از فعالیت قابل توجهی در امر 

صادرات کاال برخوردار شود.

رئیس ســازمان مدیریت بحران کشــور گفت 
که 12 هزار پالک ســاختمانی تهران که بیشتر آنها 
ســاختمان های بلند هســتند بر روی گســل قرار 

گرفته اند. 
اســماعیل نجار ،  با بیان اینکه گسل تهران به کرج هم 
وصل است، افزود: این امر نشان دهنده این مهم است که هر 
اتفاقی که در این گسل رخ بدهد کرج نیز بی نصیب نخواهد 

ماند.
وی اضافه کرد: اگر  حادثه ای در گســل تهران رخ دهد  
کرج نیز دچار آســیب خواهد شــد، هر روز نگران هستیم و 
هر بــار که به اطالعاتمان در این خصوص افزوده می شــود 

نگرانی هایمان نیز بیشتر می شود.
نجار گفت: یکی از اشکاالت ما این است که به مدیریت 
بحران آنچنان که باید توجه نمی کنیم و این یکی از ایرادهای 

ما در مدیریت بحران است.
وی ادامــه داد: باید نگران باشــیم، اما بــه این فکر نیز 
باشــیم که از همین امروز مراکز مهم از جمله آتش نشانی ها 
و بیمارســتان ها را بر روی گسل ها نسازیم، نظارت ها باید از 
سوی به خصوص مهندسان ما در ساخت و سازها بیشتر شود 
و به جای اضافه کردن به متراژ ســاختمان ها در ابتدا به فکر 

کیفیت و استاندارد سازی آنها باشیم.
نجار با اشاره به تجربه حادثه  زلزله سرپل ذهاب استان 
کرمانشاه خاطر نشان کرد: در منطقه فوالدی سرپل ذهاب  که 
شکننده ترین منطقه بود، یک ســاختمان با توجه به اینکه 
طبق آیین نامه دو هزار و ۸۰۰ ســاخته شــده بود اما حتی 
یک شیشه آن نشکسته بود؛ این در حالی است که ساختمان 
دیگری به دلیل انجام ندادن درست محاسبات سبب شد تا 

در آن زلزله ۲3 نفر جان خود را از دست بدهند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشــور در ادامه با بیان 
اینکه پیشگیری مقدم اســت خاطر نشان کرد: در حالی که 
طی روزهای آینده در شمال کشور شاهد کاهش ۲۰ درجه 
سانتیگرادی دما و برف سنگین خواهیم بود اما در این فصول 
با وجود تمام هشدارهایی که مبنی بر نرفتن به مسافرت و یا 
همراه داشتن تجهیزات از سوی دستگاه های مختلف می شود 
اما باز هم شــاهد هستیم که از سوی برخی رعایت نمی شود 
و زمانی که در کوالک گیر می افتند با گوشی هایشان عکس 
و فیلم می گیرند که امدادگری نیست در حالی که امدادگران 

در حال امدادرسانی هستند.
نجار با بیان اینکه برخی اقدامات کوچک تبعات زیادی 
دارد، گفت: در حوادثی مانند سیل سال گذشته ، بیش از ۲۰ 
هزار میلیارد تومان حاضر به صرف هزینه شــدیم  اما برای 

پیشگیری هزینه چندانی  نمی شود.

تخریب باغ ویالهای کارکنان دادگستری 
و جهاد کشاورزی در مشهد

باغ  ویالهای مربوط به کارکنان دادگســتری و جهاد کشاورزی در 
مجتمع های »میزان« و »باران« تخریب شد. 

به گزارش خبرگزاری فارس از مشــهد، دبیر کمیته صیانت از حریم شهر 
مشــهد عنوان کرد: دو مجتمع باغ ویالیی باران و میزان در غرب مشهد متعلق 
به کارکنان دادگســتری و جهادکشاورزی است که برخی از آنها بنابر تشخیص 
جهادکشاورزی، شــامل تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی بود که با حضور 
نماینده دادســتان عمومی و انقالب مرکز خراســان رضوی تخریب و به وضع 

سابق برگشت.
جلیل یاوری ، با بیان اینکه در مجموع 3۶ مورد باغ ویال و شــش مورد در 
مرحله پی و شفته ریزی در این مجتمع اعمال قانون شدند، خاطرنشان کرد: این 
حرکت هشداری است برای افرادی که فکر می کنند، می توانند بدون مجوز در 
حریم شــهر اقدام به ساخت و ساز کنند، شهروندان مطمئن باشند قانون برای 

همه یکسان است و در مورد صیانت از حریم شهر جدیت زیادی دارد.
وی افــزود: مجتمع میــزان در جاده عباس آباد نزدیک روســتای دندانه و 

مجتمع باران در جاده گوارشک مجاورت روستای گرمه قرار دارد. 
وی گفت: مجتمع های زیادی منتسب به دستگاه های دولتی است که باید با 

تشخیص جهادکشاورزی در دستور کار اعمال قانون قرار گیرد.
وی درباره اجرای آرای کمیســیون ماده ۱۰۰ در شــرق مشهد هم گفت: 
در مجاورت روســتاهای ساالرآباد و دستگردان نیز دیروز ۱۸مورد قلع و قمع بر 

اساس آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ انجام شد. 
یاوری تجاوز به حریم شــهر مشهد را باعث دامن زدن به حاشیه نشینی و 
تبعات منفی آن عنوان و تاکید کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم مشهد 
موضوعی اســت که به صورت روزانه در حال رصد است و برخوردهای قانونی و 

مقتضی با جدیت دنبال می شود.
نماینده دادســتان هم در حاشــیه این عملیات بــه خبرنگار فارس گفت: 
ویالهایی که دیروز مشمول قلع و قمع نشدند یا کسانی هستند که بعد از اخطار 
جهادکشــاورزی دال بر توقف عملیات، ساخت و ساز را ادامه نداده اند یا کسانی 

که عملیات ساختمانی شان به پایان رسیده است.
قاضی مهدی غالمی تصریح کــرد: برای مالکان کلیه واحدهای ویالیی در 
این دو مجتمع پرونده کیفری تشکیل و به دادگاه ارسال که حسب مورد جزای 

نقدی، حبس و قلع و قمع در نظرگرفته می شود.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که واحد های شان قلع و قمع شده به اخطارها و 

تذکرات جهاد کشاورزی مبنی بر توقف ساخت و ساز توجهی نکرده اند.

گفت:۵00  انتظامی  آذربایجان غربی  فرمانده 
دســتگاه ماینر که به صورت قاچاق در یکی از 
کارخانه های مرکز استان، ارومیه بارگزاری شده 

بود، شناسایی، کشف و ضبط شد. 
ســرتیپ مســعود خرم نیا، افزود: در پی دریافت 
اطالعاتی مبنی بر وجود مزرعــه تولید بیت کوین در 
یکــی از کارخانه های ارومیه، مأمــوران پلیس امنیت 
اقتصادی پیگیری موضوع را در دســتور کار خود قرار 
دادند. وی اضافه کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی 
با انجام اقدامات اطالعاتی نامحسوس و تحقیقات الزم 
موفق شــدند مزرعه بیت کوین را شناســایی و محل 
نگهداری دســتگاه های ماینر )دســتگاه استخراج ارز 
دیجیتال( را کشــف کنند. وی ادامه داد: در بازرســی 
مأمــوران  از این مزرعه، ۵۰۰ دســتگاه ماینر قاچاق 
کشــف و ضبط  شــد. وی افزود: کارشناســان ارزش 
ریالی بیت کوین های کشــف شده را 3۷ میلیارد ریال 
برآورد کردند. وی با  اشاره به رصد اطالعاتی و تعامالت 
صورت گرفته با شرکت توزیع برق استان و اخذ مجوز 
قضایی گفت: مأموران امنیت اقتصادی این شهرستان 
در این رابطه یک نفر متهم را دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقام 

قضایی شد.

برف راه ۱۰۰ روستای بستان آباد را 
مسدود کرد

بــارش برف و کوالک شــدید راه ارتباطی 100 روســتا را در 
شهرستان بستان آباد مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اداره راهداری 
بســتان آباد گفت: از شامگاه سه شــنبه بارش برف و کوالک شدید در این 
شهرســتان آغاز شــده و راهداری با سه اکیپ و با بســیج تمامی امکانات، 

راه های اصلی و فرعی در این شهرستان را برای تردد باز نگه داشته است.
اســد چوپانی ، افزود: فعال راه ارتباطی ۴۵ روســتا بازگشــایی شده و 

اکیپ های راهداری مشغول بازگشایی دیگر راه های روستایی هستند.
وی کوهســتانی و برفگیر بودن برخی از راه های روستایی و بارش نیم 
متری برف در ارتفاعات و کوالک شــدید در این مناطق را عامل مســدود 
ماندن برخی از راه های روســتایی عنوان کرد و گفت: در برخی از محور ها 

کوالک اجازه بازگشایی را نمی دهد.
وی اضافه کرد: در حوزه استحفاظی بستان آباد یک هزار و ۱۵۰ کیلومتر 

راه اصلی و فرعی وجود دارد.

کشف 75 قبضه سالح غیرمجاز
 در لرستان

فرمانده انتظامی استان لرستان از دستگیری اعضای باند قاچاق 
سالح و مهمات و کشف 7۵ قبضه اسلحه و 1۵0عدد فشنگ غیر مجاز 

در لرستان خبر داد. 
ســرتیپ »حاجی محمد مهدیان نســب« گفت:  ماموران امنیت عمومی 
اســتان از جابجایی مقادیری اسلحه توســط اعضای یک باند با یک دستگاه 

سواری پراید از استان های غربی کشور به استان های جنوبی مطلع شدند.
وی افزود: ماموران با اکیپ های ویژه در محور »بروجرد- خرم آباد« مستقر 
شــده و خودروی مذکور را مشاهده که راننده با دیدن ماموران متواری و در 
یک تعقیب و گریز متوقف شدند.  این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه در 
این رابطه سر کرده باند به همراه یک نفر دیگر دستگیر شده است، خاطر نشان 
کرد: در بازرســي از ســواری پراید ۷۵ قبضه سالح شــامل؛ ۲۷ قبضه کلت 
کمري، ۴۸ قبضه اسلحه ساچمه زن پنج تیر و ۱۵۰ عدد فشنگ کلت کمري 

کشف و همراه متهمان تحویل مراجعه ذی صالح شد.

انهدام شبکه کالهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی
 در بوکان

فرمانده انتظامی بوکان گفت: یک شــبکه کالهبرداری حرفه ای 
کاالهای اساسی در این شهرستان متالشی و کاالهایی به ارزش 300 

میلیارد ریال از اعضای آن کشف و ضبط شد. 
ســرهنگ سلمان حیدری اظهار داشــت: اعضای این شبکه کالهبرداری 
که با جلب اعتماد مشــتری در ســطح کشور و حساب ســازی در بانک اقدام 
به خریدهای میلیاردی می کردند، با هوشــیاری پلیس شناسایی و شبکه آنها 
متالشــی شد. وی ادامه داد: این شــبکه با خرید اموال مردم با چک بی محل 

اقدام به کالهبرداری می کردند.
وی گفت: در این عملیات ۵۰ قلم انواع اجناســی که اعضای این شــبکه 
با اســتفاده از این شگرد به صورت نامشــروع به دست آورده بودند، شناسایی 
و کشــف شد. وی با بیان اینکه در این ارتباط  3۰ نفر مالباخته متضرر شده، 
اضافه کرد: ارزش ریالی این میزان اموال کشــف شــده از نظر ریالی یکی از 
بزرگ ترین کالهبرداری هایی اســت که در سال های اخیر از این نوع در سطح 
شهرســتان کشف شــده اســت. وی ادامه داد: اعضای این شبکه که متواری 

هستند شناسایی شده اند و تالش برای دستگیری آنان در جریان است.

برخورد مینی بوس با عابران پیاده
 ۲ کشته برجای گذاشت

فرمانده انتظامی شهرستان بردسیر از فوت دو عابر پیاده و زخمی 
شدن دختر 1۶ ساله آنها در حادثه تصادف با مینی بوس خبر داد. 

ســرهنگ »جعفر غضنفــری« اظهار کرد: در پی اعــالم وقوع یک مورد 
تصادف درون شــهری در یکی از خیابان های شهر بردسیر، بالفاصله ماموران 
پلیس راهور به محل حادثه اعزام شدند. وی افزود: با حضور مأموران در محل 
حادثه مشخص شد یک دستگاه مینی بوس با یک فرد معلول ویلچرنشین که 
به همراه همســر و دختر ۱۶ ساله اش در حال عبور از خیابان بوده اند برخورد 
کرده و متاســفانه فرد معلول و خانمش در دم فوت و دختر آنها نیز به شدت 
مجروح و به بیمارســتان منتقل شد. وی با اشاره به بررسی صحنه تصادف از 
سوی کارشناس پلیس راهور و انتقال مینی بوس به پارکینگ تصریح کرد: علت 

اولیه این حادثه عدم توجه به جلو راننده مینی بوس اعالم شده است.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید کشور:

200مدرسهدرشهرهایجدیدکشوراحداثشد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان:

زمین لرزه ۵/۵ ریشتری بندر کنگ
 ۳۵۰ میلیارد ریال خسارت برجای گذاشت

هرمزگان  استانداری  بحران  مدیریت  مدیرکل 
گفت: زمین لرزه پنج و نیم ریشــتری بامداد روز 
شــنبه هفته جاری در بندر کنــگ افزون بر 3۵0 

میلیارد ریال خسارت برجای گذاشت.
مهرداد حســن زاده دیروز چهارشــنبه در گفت و گو 
بــا خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: 33۰ میلیــارد ریال این 
خســارت ها به منازل مسکونی وارد شــد که مالکان آنها 
از طریق وام های قرض الحســنه منازل احداثی، تعمیری، 
هزینه های کمک معیشــتی و وام هــای بالعوض حمایت 

می شوند.
وی ادامــه داد: این زمین لــرزه ۲۰ میلیارد ریال هم 
خسارت به زیرساخت ها شامل آب، برق و سازه های منابع 

طیبعی وارد کرد.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری هرمزگان اضافه 
کرد: عمق باالی وقوع زمین لرزه و قرارداشــتن کانون آن 

در دریا موجب شــد خسارت های بیشــتری به منازل و 
زیرساخت های این استان وارد نشود.

حسن زاده یادآور شد: بیشترین خسارت به خانه های 
خشــتی گلی مردم ساکن در منطقه وقوع زمین لرزه وارد 
شد و خانه هایی که بر روی آنها نظارت انجام گرفته است 

کمتر آسیب دیده اند.
وی اضافه کرد: هرمزگان اســتانی لرزه خیز اســت و 
دهیاران باید بر احداث خانه ها نظارت داشــته باشــند تا 

مستحکم ساخته شوند.
زلزلــه ای به بزرگی ۵/۵ دهم در مقیاس امواج درونی 
زمین )ریشتر( ساعت ۱ و ۱ دقیقه و 3 ثانیه بامداد شنبه 
کنگ در استان هرمزگان را لرزاند، این زلزله در عمق ۱۹ 

کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
بندر ُکنگ یکی از شهرهای تابعه شهرستان بندر لنگه 

در استان هرمزگان است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:
۱۲هزار ساختمان در تهران 

روی گسل زلزله است

صادرات در مرز شیخ صله 
از سر گرفته شد

 5۰۰ دستگاه ماینر
 در ارومیه کشف شد

حمایت بنیاد برکت
 از فعاالن صنایع دستی آسیب دیده از کرونا

بــه همت بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام، 3 هزار شــغل در حوزه صنایع دســتی با اولویت 
آسیب دیدگان از کرونا ایجاد می شود.

با امضای تفاهم نامه همکاری میان بنیاد برکت ســتاد اجرایی فرمان امام و معاونت صنایع دســتی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فرآیند ایجاد 3 هزار شغل با حمایت از یک هزار طرح تولید صنایع دستی با اولویت 

آسیب دیدگان از کرونا آغاز شد.
مدیرعامل بنیاد برکت در مراســم امضای این تفاهم نامه اظهار کرد: یکی از اقشــاری که در جریان شیوع ویروس 
کرونا آســیب جدی دیدند، تولیدکنندگان و فعاالن حوزه صنایع دستی، گردشگری و بوم گردی هستند. بر این اساس، 
مقرر شد افرادی که از سوی معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی معرفی می شوند، مورد حمایت قرار گیرند تا 

کسب وکارشان احیا شده و به چرخه تولید بازگردند.
امیرحســین مدنی مناطق هدف این تفاهم نامه را 3۰۰ شهرســتان اعالم کرد و افزود: متناســب با نیاز هر یک از 
معرفی شــدگان، ســرمایه در گردش به آنها تعلق می گیرد و تسهیالت در نظر گرفته شده از سوی بنیاد برکت تا سقف 

۵۰۰ میلیون ریال به شکل قرض الحسنه با تنفس شش ماهه و بازپرداخت ۶۰ ماهه خواهد بود.
به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، اولویت استفاده از تسهیالت در نظر گرفته شده با آسیب دیدگان از کرونا در مناطق 

محروم، روستاها و حاشیه شهرها است.
وی ادامه داد: بر اساس تفاهم نامه منعقده با معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی و با همکاری های مشترک، 
ظرف شش ماه یک هزار طرح  اشتغال زایی در حوزه صنایع دستی و هنرهای سنتی ایجاد می شود که امکان کسب و کار 

برای 3 هزار نفر را فراهم خواهد آورد.
مدیرعامل بنیاد برکت بیان کرد: بنیاد برکت در سال جاری راه اندازی ۶۰ هزار طرح در حوزه مشاغل خرد و خانگی 
را در دستور کار خود قرار داد که تا به امروز ۵۲ هزار طرح راه اندازی شده و تا پایان سال، همه ۶۰ هزار طرح برنامه ریزی 

شده محقق خواهد شد.
مدنی ایجاد شغل برای آسیب دیدگان از کرونا را مورد توجه قرار داد و گفت: تا به امروز ۱3 هزار طرح  اشتغال زایی 

منجر به ایجاد ۴۰ هزار شغل با محوریت آسیب دیدگان از کرونا به بهره برداری رسیده است.
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