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چهار شنبه ۸ بهمن ۱۳99 
۱۳ جمادی الثانی ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۷۱

فدراسیون کشتی تاکید دارد که تیم اعزامی به المپیک ۲۰۲۰ توکیو قطعا با مسابقه انتخابی مشخص خواهد شد.
پیش از آنکه مشــخص باشــد به خاطر کرونا تمام مسابقات سال 2020 تحت الشــعاع قرار گرفته و لغو خواهد شد، 
فدراسیون کشتی ایران چرخه انتخابی تیم ملی را تدوین و تاکید کرده که تیم های ملی صرفا با حضور در این چرخه به 
عضویت تیم ملی درخواهند آمد. زمانی که اتحادیه جهانی اعالم کرد به دنبال برگزاری مسابقات جهانی در آذر ماه است، 
عمال با توجه به فشردگی مسابقاِت پس از جهانی و پیش رو داشتن رقابت های گزینشی و سپس المپیک، اجرای چرخه 
در ســاِل قبل از المپیک منتفی شــد و روز 15 آبان ماه برای انتخاب تیم اعزامی به مســابقات صربستان، انتخابِی نسبتا 
محدودی در هر دو رشــته به انجام رســید. در حالی که به نظر می رسد نفرات برتر انتخابی برگزار شده شانس حضور در 
مسابقات قهرمانی آسیا را دارند، هر دو تیم، در سه وزن خود باید عالوه بر ملی پوش آسیایی، کشتی گیری را برای حضور در 
مسابقه گزینشی که همزمان با مسابقات قهرمانی آسیا در آلماتی برگزار می شود، انتخاب کنند. پس از گزینشی آسیایی ها، 
مســابقات گزینشــی جهانی نیز در اردیبهشت ماه برگزار می شــود. با این حال بعید به نظر می رسد تا پیش از پیکارهای 
گزینشــی، شاهد برگزاری مسابقه انتخابی باشیم اما فدراسیون کشتی تاکید دارد که تیم اعزامی به المپیک حتما باید با 
مســابقه انتخابی انتخاب شــود. دبیر در عین حال که روی این موضوع تاکید دارد که کسی بدون انتخابی راهی المپیک 
نخواهد شد، اما اذعان دارد که ممکن است این انتخابی مثال در یک وزن، اعزام مدعیان به تورنمنت بین المللی و بررسی 
عملکرد خارجی آنها باشــد یا اینکه در برخی اوزان که مدعی اصلی چند بار حریفش را شکســت داده، برگزاری انتخابی 

مجدد سودی جز خسته کردن و کاهش قوای بدنی کشتی گیر نداشته باشد.

تاکید فدراسیون کشتی بر گزینش ملی پوشان المپیکی با  برگزاری مسابقات انتخابی 
باتوجه به شرایط جدید لیگ قهرمانان آسیا ایران هم می تواند به عنوان یکی از میزبان های فصل جدید 

انتخاب شود.
قرار اســت که مراسم قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا امروز در کواالالمپور برگزار شود. فصل جدید لیگ 
قهرمانان با ســبکی کامال متفاوت برگزار خواهد شــد. نخستین تغییر بزرگ برگزاری این رقابت ها با حضور ۴0 تیم است 
که این برای نخستین بار در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود. قرار است که بازی ها به خاطر ویروس کرونا به صورت 
متمرکز برگزار شود و به این ترتیب بازی های یک چهارم و یک هشتم به صورت تک بازی و نیمه نهایی و فینال به صورت 
رفت و برگشت خواهد بود.روزنامه الرای قطر در شماره امروز خود نوشت که باتوجه به شیوع ویروس کرونا و افزایش تیم ها 
AFC میزبانی هر گروهی را به یک کشور خواهد داد و به این ترتیب هر کشوری که دوست داشته باشد می تواند میزبانی 
مرحله گروهی را برعهده گیرد. به این ترتیب ایران هم می تواند درخواســت میزبانی برای مرحله گروهی بدهد و این بار 
میزبانی ایران به راحتی پذیرفته خواهد شــد و حداقل یکی از نماینده های ایران در خود ایران بازی های گروهی را برگزار 
خواهد کرد. تیم های پرســپولیس، تراکتور، اســتقالل و احتماال فوالد چهار تیم ایرانی هستند که قطعا در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آســیا حضور خواهند داشت. سید بندی کامل لیگ قهرمانان آسیا 2021 به این شرح است: * سید یک: 
پرسپولیس ایران – الدحیل قطر – الهالل عربستان – شارجه امارات – السد قطر *سید دو: تراکتور ایران – النصر عربستان 
– شباب االهلی امارات – الریان قطر – االهلی عربستان* سید سه: استقالل ایران – پاختاکور ازبکستان – الوحدات اردن 

– گوا هند – استقالل دوشنبه تاجیکستان *سید 4: الشرطه عراق به همراه چهار تیم برنده دیدارهای پلی آف.

شانس باالی ایران برای میزبانی لیگ قهرمانان آسیا 

نکته  ورزشی

بعد از طلب بودیمیر نوبت به دستیار کالدرون می رسد

چالش پرسپولیس با بدهی های میلیاردی
هیچ کدام از مدیران سابق پاسخگو نیستند!

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
انبوهی از مشکالت در شــرایطی بر سر باشگاه 
بزرگ و مردمی پرسپولیس آوار شده که هنوز برخی 
از مدیران سابق این باشگاه به جای پاسخگویی درباره 
عملکردشــان دنبال بیانیه دادن و درگیری لفظی با 

سرمربی این تیم هستند.
باشگاه پرسپولیس تا بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی 
خود به دلیل پرداخت نشــدن مطالبات ماریو بودیمیر، تنها 
چند روز دیگر )12 بهمن  ماه( فرصت دارد و مطالبات حدود 
500 هــزار یورویی مهاجم کروات سرخپوشــان به دغدغه 
اصلی مدیران این باشگاه در روزهای اخیر تبدیل شده است.
باشگاه پرسپولیس که چند ماه پیش فرصت داشت این 
پرونده را در دادگاه عالی ورزش )CAS( پیگیری کند، به دلیل 
نقص مدارک و تعلل باشــگاه در زمان مدیریت انصاری فرد و 
رسول پناه این فرصت را هم از دست داده است و حاال باید به 
طور حتم مبلغ 500 هزار یورویی بودیمیر را تا 12 بهمن ماه 
پرداخت کند و در غیر اینصورت از سه پنجره نقل و انتقاالتی 

محروم خواهد شد.
روز گذشته خبرگزاری تســنیم در گزارشی مدعی شد 
مدیران باشگاه پرسپولیس طی روزهای گذشته برای تأمین 
مالی بدهی بودیمیر جلســات متعددی را برگزار کردند اما 
تمام جلســات بی نتیجه بوده است. پرسپولیسی ها حتی در 
نامه ای به AFC خواستار پرداخت مطالبات بودیمیر از محل 
درآمدهای این باشــگاه نزد کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند 

که این درخواست نیز با جواب منفی AFC مواجه شد.
ناتوانی در تامین بدهی ها

پرسپولیســی ها در روزهای گذشته و پس از ناامیدی از 
تأمین منابع مالی، برای دریافت پول به ســراغ کارگزاری این 
باشگاه نیز رفتند که این تالش سرخپوشان نتیجه ای نداشت. 
کارگزاری سرخ ها نیز در جدیدترین نامه خود به مدیران این 
باشــگاه اعالم کرده که تمام درآمدهای پرسپولیس تا پایان 
ســال جاری پیش خور شــده و تا فروردین  ماه 1۴00 هیچ 

پرداختی به باشگاه پرسپولیس انجام نخواهد شد.
این اتفاقات در حالی رقم خورده است که تمام تبلیغات 

سر مردم را با برد و باخت های گذرا 
گرم  می کنند 

سرویس ورزشی-
برای حل مشکالت عدیده و گرفتاری های گوناگون ورزش ، باید به 
ســراغ ریشه ها رفت و علت های اصلی را جست وجو کرد و در پی رفع 
و دفع آنها به تالش دســت زد. در این باره البته هرکسی که در حوزه 
ورزش کاری از دســتش ساخته است باید از انجام آن دریغ نورزد و به 
وظیفــه خود به بهترین وجه عمل نماید.ناگفته پیداســت که در این 
میان نقش و وظیفه مدیران سنگین تر و تعیین کننده تر از دیگر عناصر 

و اجزاء سیستم اداره کننده ورزش است. 
متاسفانه بر اساس شواهد و سوابق، مدیران ما برای حل مشکالت 
به سراغ موضوعات فرعی و راه حل های دسته چندم می روند و از درگیر 
شدن با علت های اصلی معضالت و ریشه مسائل اجتناب دارند و پرهیز 
می کنند. و این خود دالیل مختلف دارد که اینجا می توان به دو دلیل 
عمده تر اشــاره کرد. دلیل اول شاید این باشد که برخی از کسانی که 
در ورزش ما بر صندلی و منصب مدیریتی تکیه زده اند راه را اشــتباه 
آمده و اصال مال این کار نیستند و شناخت دقیقی از جایی که آمده اند 
یعنــی ورزش و چم وخم و ظرائف و پیچیدگی هــای آن ندارند، و به 
همین دلیل هم نمی توانند از مشکالت و گرفتاری های سد راه ورزش 
تحلیل و ارزیابی درستی داشته باشند و بر مبنای آن ریشه و علل اصلی 

مشکالت را کشف کرده و در پی برطرف کردن آن باشند.
دلیل دیگر اینکه بعضی از مدیران شناخت درستی از ورزش دارند 
و مسائل و مشــکالت اصلی آن را می شناسند و راه حل های آن را هم 
حتی می دانند اما به دالیل مختلف از در افتادن با ریشــه مشکالت و 
اســاس گرفتاری ها طفره می روند. یا حال و حوصله درگیری و تنش 
و...را ندارنــد و عافیت طلبی را بر اقدامات اصالحی و ســازنده ترجیح 
داده اند، و یا اینکه از طرف مقامات باالتر و ارشــد ورزش، اصوال اجازه 

درگیر شدن و اصالح وضع موجود را ندارند.
به هر حال دلیل و دالیل هر چه باشد واقعیت این است که ریشه 
مشکالت ورزش باقی اســت ودالیل عدم پیشرفت بایسته ،خواسته و 
ناخواسته مغفول مانده، لذا علیرغم هشــدارهای دلسوزانه و تذکرات 
خیرخواهانه ، از ســوی مدیران و مسئوالن ورزش گام و قدم اساسی و 
کار ســازی در جهت حل و برطرف کردن مشکالت برداشته نمی شود.

این است که می بینیم هر چه زمان می گذرد مشکالت روی هم دیگر 
انباشته می شــود و همان طور که بارها نوشــته ایم از فرط ماندگاری 

وتکرار ، در چشم اهالی ورزش به صورت امری طبیعی جلوه می کند!
نکته قابل توجه و البته تاسف آور اینکه نحوه برخورد مدیران ارشد 
ورزش و وزارتخانه نشــینان با نظرات کارشناسان وتدکرات ناصحان و 
هشدار دلسوزان در باره مشکالت ورزش و لزوم برخورد و حتی االمکان 
حل آنها و باالخره راه حل هایی که در این باره پیشنهاد می دهند در اکثر 
قریب به اتفاق موارد به هیچ وجه منطقی نیست و بیشتر به دهن کجی 
با آنها و لجبازی به دوســتداران ورزش و هــواداران و عالقه مندان به 
تیم های پرطرفدار شــبیه اســت در این باره به  اندازه ای مثال و نمونه 

فراوان است که ما را از ذکر نمونه و مثال بی نیاز می کند.
طی چند سال گذشته و با وجود حرف ها و وعده هایی که مسئوالن 
ورزش داده اند به خوبی مشخص است که اراده ای برای حل این مسئله 
وجود ندارد و آقایان باطناً به وضع موجود راضی هستند. این است که 
می بینیم مسئله مهمی به نام تعیین تکلیف مالکیتی دو تیم استقالل 
و پرسپولیس کماکان الینحل باقی اســت وروی مسائل حل نشده و 
اقدامات انجام نشــده ای از این دست الینحل و بالتکلیف، تلنبار شده 
است. این در حالی است که اگر قرار باشد روزی ورزش مستعد کشور 
ما سروســامان بگیرد و از داشته ها و ســرمایه هایش به درستی و در 
مسیر تحول مستمر و پیشرفت استفاده نماید، باید تکلیف این مسائل 
الینحل و روی زمین مانده روشن و اقدامات معطل مانده ، عملی شود.

اما اینکه چرا این مشکالت قدیمی حل نمی شود و تکلیف مسائل 
بالتکلیف مشخص نمی شود، پاسخش همان بود که در آغاز این نوشته 
آمد.مدیران به هر دلیلی سراغ مسائل اصلی نمی روند و به مسائل فرعی 
و موضوعات سطحی بسنده کرده و سر مردم را با برد و باخت های گذرا 
و حداکثر کســب دو ، سه مدال آسیایی و المپیکی و باالخره صعود به 
جام جهانی فوتبال گرم می کنند و با هو وهیاهویی که توسط رسانه های 
اجیر شــده و در اختیار، راه می اندازند سعی می کنند حواس و توجه 
مردم و عالقه مندان به ورزش را از مسائل اصلی و موضوعات بالتکلیف 
پرت کنند. عرض کردیم این مدیران، یا اصال مدیر نیستند و ورزش را 
نمی شناسند و به وسیله شارالتان های مشاورنما کاله سرشان می رود 
و خالصه تحلیل درستی از واقعیات ورزش و تقسیم بندی صحیحی از 
مسائل اصلی و فرعی آن ندارند ، یا حال و حوصله اقدام اصالحی و حل 
مشکالت پردردسر را ندارند یا اینکه اصوال از طرف مقامات باالدستی 
ورزش و باالتر از آن، حق و اجازه رفتن سراغ ریشه مشکالت و مسائل 

الینحل ورزش را ندارند.
این در حالی است که مردم در همه عرصه ها از جمله ورزش بارها 
نشــان داده و ثابت کرده اند که تحلیل درستی از مسائل دارند و فرق 
کار اساســی و بنیادی را با روزمرگی و هیاهو و ماســتمالی و اینطور 
مسائل به راحتی تشــخیص می دهند و به راه انداختن تبلیغ رسانه ای 
که همه چیز در ورزش امن و امان اســت و هرکسی سرجای خودش 
نشسته و ورزش هیچ مشــکلی ندارد جز گرفتن سهمیه المپیک و یا 
کسب دوسه مدال خوشــرنگ از آن میدان و دیدارهای مقدماتی تیم 
ملی فوتبال در راه صعود به جام جهانی، کاری بی ثمر و بیهوده است که 
نمی تواند اهالی فهیم ورزش را اغوا و مجاب نماید. چرا که آنها در سابقه 
ذهنی خود از این مدال هــا و صعود ها و... زیاد به خاطر دارند و خوب 
می دانند بعد از همــه این اتفاقات که البته در جای خودش باارزش و 
مهم هم هست، اتفاق خاصی در ورزش رخ نداده و بعد از آن، درِ ورزش 
بر پاشــنه قبلی چرخیده ، یعنی مشــکالت اصلی حل نشده و تکلیف 
مسائل بالتکلیف کماکان روشن نشده است! البته مسئوالن ورزش به 
کمک قلم های اجیر شــده و تریبون های در اختیار، سعی کرده اند این 
موفقیت های جرقه ای را به حساب برنامه ریزی های دقیق! خود بگذارند 

و بر کم کاری ها و ندانم کاری های خود ماله بکشند.

*مهــدی علی نژاد معاون ورزش حرفــه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان 
درباره زمان برگزاری انتخابات فدراســیون های اتومبیلرانی و شــطرنج گفت: 
با توجه به اینکه شــش ماه از زمان ثبت نام کاندیداهای فدراســیون شطرنج 
سپری شده است باید طبق آئین نامه ثبت نام مجدد صورت بگیرد. درخصوص 
اتومبیلرانی نیز باید بگویم هنوز وضعیت صالحیت نامزدها مشخص نیست. وی 
پیرامون این پرسش که شایعاتی مبنی بر مهندسی انتخابات اتومبیلرانی وجود 

دارد، گفت: من در این زمینه چیزی نشنیده ام.
*با توجه به شیوع ویروس کرونا و با اعالم رسمی فدراسیون دوومیدانی چین 
رقابت های قهرمانی بزرگســاالن آسیا که قرار بود به میزبانی این کشور برگزار 
شود، لغو شد.پیش از این بنا بر تقویم کنفدراسیون دو ومیدانی آسیا قرار بود 
این رقابت ها از ۳0 اردیبهشــت تا 2 خرداد 1۴00 برگزار شود. کنفدراسیون 
دوومیدانی قاره آسیا تاریخ جدید برگزاری بیست و چهارمین دوره رقابت های 

قهرمانی بزرگساالن آسیا را اعالم نکرده است.
*مجمع انتخابات فدراســیون نجات غریق و غواصی ســه شــنبه ۷ بهمن به 
ریاســت مهدی علی نژاد و با حضور کیکاووس ســعیدی نماینده کمیته ملی 
المپیک، مهدی مســتجاب الدعوه سرپرست فدراسیون نجات غریق و غواصی 
و علیرضا خســروی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها در سالن فارسی 
آکادمی ملی المپیک برگزار شد و مهدی حیدری با کسب 2۷ رای از ۴2 نفر 
رای اعضای مجمع به مدت ۴ ســال ریاست فدراسیون نجات غریق و غواصی 
را بر عهده گرفت.همچنین فرهنگ شــادنیا 12 رای و محمد بابایی ۳ رای در 

انتخابات کسب کردند.
*اردوی تیم ملی دوچرخه ســواری پیســت در بخش سرعت آغاز شده است 
و نفرات دعوت شــده وارد اردو شــدند و تســت PCR دادند.محمد دانشور، 
رکابزن ملی پوش ایران که طالی بازی های آســیایی اینچئون را دارد با وجود 
دعوت شــدن اما به اردوی تیم ملی نیامد.علیرضا احمدی، مدیر تیم های ملی 
دوچرخه ســواری در مورد علت نیامد دانشور به اردوی تیم ملی گفت: آن طور 
که مربی دانشــور با محمود پراش، سرمربی تیم ملی صحبت کرده دانشور در 
فکر کنار گذاشتن دوچرخه ســواری است و در نظر دارد که شغلی برای خود 
پیدا کند و مشغول به کار شود. همچنین گفته است که دوچرخه هایش را نیز 

برای فروش گذاشته است.

خواندنی از ورزش

و منابع درآمدی باشگاه پرسپولیس در اختیار کارگزاری این 
باشگاه قرار دارد و با توجه به این موضوع مدیران این باشگاه 
نمی توانند هیچ قرارداد اسپانسری جدیدی برای تأمین منابع 
مالی ببنــدد و همین موضوع باعث شــده تا وضعیت مالی 
باشگاه پرسپولیس در حالتی بحرانی قرار بگیرد. سرخپوشان 
عالوه بــر 500 هزار یوروی بودیمیر، باید مبلغ ۷8 هزار دالر 
نیز طی روزهای آینده به والنســیا دستیار کالدرون پرداخت 
کنند که البته گفته می شود این مبلغ آماده است و به حساب 

این مربی واریز خواهد شد.
پرسپولیس تا ۲5 بهمن فرصت دارد

اما مشکالت باشگاه پرسپولیس تنها در پرونده بودیمیر 
خالصه نشده زیرا کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال 
با ارسال نامه ای به باشگاه پرسپولیس اعالم کرده این باشگاه 
فقط تــا 25 بهمن فرصت دارد تا با پرداخت مطالبات مربی 
اســپانیایی ســابق خود از محرومیت نقل وانتقاالت در امان 

باشد. 
پــس از صــدور رای کمیته تعیین وضعیــت بازیکنان 

و مربیــان فیفا در پرونده گابریل کالدرون و دســتیارانش و 
محکومیت باشگاه پرســپولیس به پرداخت مطالبات آن ها، 
پرسپولیسی ها این پرونده را برای استیناف خواهی به دادگاه 
عالی ورزش بردند تا اینگونه عالوه  بر خریدن زمان، امید به 
نقض حکم فیفا داشــته باشند اما از آنجایی که رسیدگی به 
پرونده ها در CAS هزینه های خاص خود را دارد، مدیران وقت 
پرسپولیس تصمیم گرفتند تا در پرونده اینیگو والنسیا مربی 
بدنســاز تیم، اعتراضی به CAS نبرند و طلب ۷8 هزار دالری 

)حدود یک میلیارد و 800 میلیون تومان( او را بپردازند.
با این حال بعد از گذشــت چند ماه خبری از پرداخت 
پول والنسیا نشــد تا او موضوع را از طریق کمیته انضباطی 
فیفا پیگیری کند. از آنجایی که آرای کمیته تعیین وضعیت 
بازیکنان و مربیان فیفا الزم االجرا است، کمیته انضباطی این 
نهاد هم ابتدا با ارســال نامه ای به پرسپولیس برای پرداخت 
نکردن مطالبات مربی پرســپولیس اخطار داد و در ادامه با 
تعیین فرصتی یک ماهه خواست که هرچه سریع تر طلب او 
پرداخت شود. با این وجود باز هم پرسپولیس از پرداخت این 

۷8 هزار دالر ناتوان بود تــا اینکه در نهایت فیفا در آخرین 
نامه خود که 10 روز قبل برای باشــگاه پرســپولیس ارسال 
کرده، اعالم کرده اســت پرسپولیس به خاطر نادیده گرفتن 
حکم کمیته تعیین وضعیت فیفا، حاال باید طلب والنسیا را 
بــا جریمه انضباطی بپردازد و برای پرداخت پول هم فقط تا 
1۳ فوریه )25 بهمن( فرصت دارد. یک منبع آگاه در باشگاه 
پرسپولیس در گفت وگو با ایسنا ضمن تایید این خبر عنوان 
کرد که در آخرین نامه فیفا نوشــته شده که اگر پرسپولیس 
تا مهلت تعیین شــده )25 بهمن( مطالبات والنسیا را همراه 
با جریمه پرداخت نکند، از نقل وانتقاالت محروم خواهد شد.

رسم غلط در ورزش
انبوهی از مشــکالت در شرایطی بر سر باشگاه بزرگ و 
مردمی پرسپولیس آوار شده که هنوز برخی از مدیران سابق 
این باشگاه به جای پاســخگویی درباره عملکردشان دنبال 
بیانیه دادن و درگیری لفظی با ســرمربی این تیم هستند. 
به عنوان نمونه رســول پناه عضو سابق هیئت مدیره که در 
سرپرســت باشــگاه نیز بود، دیروز در بیانیه ای 1۴ ماده ای 
مســائل مختلفی را درباره یحیی گل محمدی مطرح کرد. 
اگر قرار بود از مدیران ورزش حســاب کشــی شــود، امروز 
امثال رســول پناه که تنها به واسطه رابطه توانسته بودند در 
ترکیب هیئت مدیره پرسپولیس قرار بگیرند، باید پاسخگوی 

عملکردشان بودند.
متاســفانه این رسم غلط سال های سال است در ورزش 
ایران ریشــه دوانده، برخی افراد بدون تخصص وارد ورزش 
می شــوند و بعد از تنها چند هفته این امر به آنها مشــتبه 
می شــود که عقل کل هســتند. آنها همیــن طور که پیش 
می روند و خرابکاری می کنند در نهایت چاره ای از جز استعفا 
و کناره گیری پیدا نمی کننــد. پس از این اتفاق مثل خیلی 
از بخش های دیگر انتظار مــی رود عملکرد مدیران فعال در 
حوزه ورزش بررســی و در صورت تخلف با آنها برخورد شود 
ولی این اتفاق تا به امروز رخ نداده است. نکته تاسف برانگیز 
اینکه همین مدیران چندی بعد در قامت کارشــناس ظاهر 
می شــوند و تحلیل هــای خود از ورزش را بــه خورد برخی 

رسانه ها می دهند! 

یادی از شهید مدافع امنیت رضا صیادی
شهادت در حالت سجده

سروان رضا صیادی از دیگر شهدای مدافع 
امنیت کشور اســت که در آشوب های آبان 98 
جان خود را فدای انقــالب کرد. وی متولد 21 
مرداد ســال 1۳5۷ در دزفول بــود. صیادی از 
نیروهای یگان ویژه واحد رهایی گروگان بود که 
2۷ آبان در ماهشــهر به دست  اشرار مسلح به 
شــهادت رسید. از وی دو فرزند پسر و دختر به 

یادگار مانده است.
همسر شــهید رضا صیادی درباره نحوه شــهادت او می گوید: گروهی از  
اشــرار، روســتایی را تحت تصرف خود در آورده بودند و بــه مردم تیراندازی 
می کردند. در جریان این تیراندازی ها، سروان رضایی و همکارانش نیز از پشت 

تیر می خورند.... او در حالت سجده و با وضو به شهادت رسید. 
وی افزود: من در تمام 12 ســالی که با شــهید رضایی زندگی می کردم، 
خودم را برای شــنیدن خبر شــهادت او آماده کرده بودم. چون هم مزار خود 
را انتخاب کرده بود و هم اینکه همیشــه می گفت که من زودتر از شما از دنیا 
می روم. می گفت برایم دعا کن که عمر با عزت داشته باشم و به شهادت برسم. 
در ویدئویی که از این شــهید منتشر شده، وی آرزوی گروهی از کودکان 
ســرطانی برای پلیس شــدن را برآورده می کند و برای مدتی، با آنها در نقش 

یک پلیس، بازی می کند.
پیکر این شــهید حافظ نظم و امنیت، با حضور پرشــور مردم شهیدپرور 

خوزستان در شوش دانیال تشییع و به خاک سپرده شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور گفت: 
آبرسانی به ۱۲ هزار و 4۲۶ روستا با جمعیت هشت 
میلیــون و ۳۲۰ هزار نفر از ابتــدای دولت یازدهم 
تاکنون با صرف اعتبار هفت هــزار میلیارد تومان 

انجام شده است.
حمیدرضا جانباز دیروز سه شنبه در آیین بهره برداری 
از پنج طرح  آب و فاضالب شــهری و روستایی در منطقه 
کاشــان اظهار داشــت: امســال در قالب طرح پویش هر 
هفتــه الف - ب ایران قرار بود به یک هزار و ۶۳8 روســتا 
با جمعیت 9۷9 هزار نفر آبرسانی شود که تاکنون آبرسانی 
به 912 روســتای کشور و جمعیت ۶2۴ هزار نفر با اعتبار 

افزون بر 815 میلیارد تومان اجرا شده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشور همچنین با 
 اشــاره به آغاز بهره برداری از طرح آبرسانی به 11 روستای 
استان سمنان خاطر نشــان کرد: دیروز در منطقه کاشان 
پنج طرح آبرســانی با صرف 119 میلیارد و 500 میلیون 
تومان بهره برداری و عملیات ساخت یک طرح نیز آغاز شد.

وی از آغــاز اجــرای طرح ارتقای کمــی و کیفی آب 
مناطق شــهری خــزاق و طاهرآباد و مجتمع روســتایی 
»یزدل، علی آباد و محمدآباد« در منطقه کاشــان خبرداد 
و گفــت: هزینه  اجرای این طرح 120 میلیارد ریال برآورد 

شده است.
به گزارش ایرنا، بهره برداری از پنج طرح  آب و فاضالب 
شــهری و روستایی با اعتبار افزون بر 119 میلیارد و 500 

میلیون تومان روز سه شــنبه در هفته سی و هشتم پویش 
هــر هفته #الف-ب-ایران با حضور ویدئو کنفرانســی رضا 

اردکانیان وزیر نیرو در منطقه کاشان آغاز شد.
این طرح های آبرسانی از اســتان اصفهان همزمان با 
طرح های بزرگ آب و برق از استان ها قم، زنجان و سمنان 
در مجمــوع با ۶8۶ میلیارد تومان اعتبــار به بهره برداری 

رسید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب منطقه کاشــان در 
حاشــیه این آییــن با بیان اینکه اصالح و بازســازی خط 
انتقال آب نابر به کاشــان مهم ترین طرح بهره برداری شده 
اســت، افزود: ارزش این طرح افزون بر 80 میلیارد تومان 
اســت که آب چاه های مناطق نابر را از طریق 2۳ کیلومتر 

خط انتقال به کاشان انتقال می دهد.
محمدرضا اسدی درباره طرح تاسیسات نمک زدایی از 
آب آشــامیدنی چاه های نوش آباد گفت: ارزش این طرح با 
ظرفیت تصفیه 2۴00 مترمکعب آب در شــبانه روز افزون 
بر هشــت میلیارد و 500 میلیون تومان بوده که از محل 
سرمایه گذاری بخش خصوصی به روش B.O.O محقق شده 

است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کاشان اضافه کرد: 
مخازن ذخیره آب کاشــان به ظرفیت 10 هزار مترمکعب 
و قمصر و راوند هر کــدام به ظرفیت یک هزار مترمکعب 
با ارزش ۳1 میلیارد تومان از دیگر طرح هایی اســت که به 

بهره برداری رسید.

زنجان- خبرنگار کیهان:
پویش هرهفته_ هفته سی وهشتم  با  همزمان 
الف_ب_ایران ۱۰ پروژه بزرگ صنعت برق زنجان به 
ارزش ۱۰۶/5 میلیارد تومان دیروز سه شنبه با حضور 
ویدیوکنفرانســی وزیر نیرو، معاون برنامه ریزی و 
امور اقتصادی شــرکت توانیر و استاندار زنجان در 
محل دیسپاچینگ برق منطقه ای زنجان افتتاح شد.
در این مراســم پروژه جهادی تبدیل 500 کیلومتر 
شبکه سیمی به کابل خودنگهدار و همچنین تأمین برق 
چهار روستای اســتان شامل روســتای میناب – طارم، 

4800 واحد مسکونی خسارت دیده از سیل
 در استان مرکزی نوسازی شد

مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اسالمی استان مرکزی گفت: چهار هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی 
شــهری و روستایی خسارت دیده از سیل نوسازی و تعمیر شــده و در ایام اهلل دهه فجر امسال 

بهره برداری می شود.
»محمدرضا رضافرح« دیروز سه شــنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: به منظور ســاخت و آماده ســازی این 

واحدهای مسکونی سه هزار و ۷90 میلیارد ریال تسهیالت و کمک بالعوض صرف شد.
وی اظهارداشت: چهار هزار و 250 باب از  واحدهای مسکونی بازسازی شده سیل این استان در روستاها 

و 550 واحد مسکونی نیز در شهرها قرار دارند که در سیل بهاره سال  98 دچار خسارت شدند.
رضا فرح افزود: برای ســاخت هر واحد روســتایی خسارت دیده از ســیل ۴00 میلیون ریال تسهیالت 

پرداخت شده که نرخ بازپرداخت تسهیالت تکمیلی آن نرخ پنج درصد بوده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی گفت: سیمان رایگان، ارائه خدمات فنی و مهندسی 
رایگان شــامل تهیه نقشه و صدور پروانه ساختمانی از خدماتی است که بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 

برای منازل مسکونی خسارت دیده از سیل سال 98 اعطا شده است.
رضا فرح افزود: برای 550 واحد مسکونی شهری خسارت دیده از سیل این استان نیز  ۶50 میلیون ریال 

تسهیالت قرض الحسنه و 250میلیون ریال کمک بالعوض به همراه خدمات فنی رایگان داده شده است.

مرکز آمار ایران ۵00 تبلت
 به دانش آموزان استان سمنان اهداء کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: 5۰۰ دستگاه تبلت 
از سوی مرکز آمار ایران با هدف تحقق عدالت آموزشی و پرورشی و 
اســتفاده دانش آموزان محروم از امکانات سخت افزاری به آموزش و 

پرورش استان واگذار شد.
محمد دستورانی دیروز سه شنبه به رسانه ها افزود: تبلت های اهدایی مرکز 
آمار ایــران در اختیار دانش آموزان نیازمند مناطق کم برخوردار که از آموزش 

مجازی محروم مانده اند، قرار می گیرد.
وی گفت: با این تبلت ها تعداد 500 دانش آموز نیازمند در استان سمنان 
بر مدار تحصیل در فضای مجازی قرار می گیرند و شبکه شاد را تجربه خواهند 

کرد.
دســتورانی ابراز امیدواری کرد که همه وزارتخانه ها در برنامه های ساالنه 
خود پیوست آموزش و پرورش نیز داشته باشند تا در گام دوم انقالب اسالمی 

آموزش و پرورش بالنده تر به اهداف خود دست یابد.
طبق اعالم اداره کل آموزش و پرورش اســتان سمنان 10۳ هزار و ۴۶۴ 
دانش آموز استان معادل 88 درصد در حال حاضر در شبکه شاد حضور دارند 
و آموزش برای 12 درصد باقیمانده دانش آموزان اســتان سمنان که به برنامه 
شاد دسترسی ندارند، از طریق تلویزیون و ارسال درس نامه پیگیری می شود.

در این شــاخص ســمنان چهارمین استان کشور در اســتفاده از فضای 
مجازی برای نظام تعلیم و تربیتی است. 

توفان افزون بر ١٢٠٠ میلیارد ریال 
به کشاورزان دلگان خسارت زد

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی دلگان در جنوب سیستان و 
بلوچستان گفت: توفان چند روز اخیر افزون بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد 

ریال به کشاورزان این شهرستان خسارت زد.
شــهناز رفعت پور دیروز سه شنبه اظهار داشــت: در این مدت سه هزار و 
150هکتار از اراضی زیر کشت هندوانه، خربزه، گوجه فرنگی، سیب زمینی و 

کلزا بر اثر توفان به کلی از بین رفت.
وی افزود: ســه هزار هکتار مزارع کشت زیر پالستیک هندوانه و خربزه، 
120 هکتار کلزا، 10 هکتار ســیب زمینــی و 20 هکتار گوجه فرنگی در اثر 

توفان به زیر شن رفت.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی دلگان گفت: بیشترین خسارت توفان 
در بخش کشاورزی منطقه جلگه چاه هاشــم و چاهشور این شهرستان بوده 

است.
به گزارش ایرنا شهرســتان دلگان در غرب سیســتان و بلوچستان، یکی 
دیگر از کانون های بحران تاالب فصلی جازموریان اســت که خشک شدنش 
براثــر عوامل مختلف)خشکســالی و سدســازی ها( این حــوزه را به یکی از 

کانون های تولید گردو غبار در جنوب شرق کشور تبدیل کرده است.
گلمورتی مرکز شهرستان دلگان در ۴85 کیلومتری جنوب غربی زاهدان 

مرکز استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: در کل 
از کارگاه های مختلف  کشور ۳۲ هزار میلیارد تومان 

مطالبه داریم که نمی توانیم آنها را وصول کنیم.
مصطفی ساالری دیروز سه شنبه در ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید استان قزوین، افزود: سازمان تامین اجتماعی ۴۶ 
میلیون نفر را تحت پوشش دارد و در وصول مطالبات خود با 

مشکالتی مواجه است.
وی با اشــاره به ۳2 هزار میلیــارد تومان مطالبات این 
سازمان در کشــور، افزود: ما چون نمی توانیم این مطالبات 
را از کارگاه ها وصول کنیم با اســتفاده از راهکارهای مختلف 
نظیر امهال و تقسیط برای وصول این موجود تالش می کنیم 

تا به کارگاه ها هم فشار نیاید.
این مســئول گفت: اگــر ما نصفی از ایــن مطالبات را 
دریافت کنیم حدود 15 درصد از مطالبات بازنشســتگان را 
تسویه  می کنیم و میزان رضایت را در میان این قشر افزایش 

خواهیم داد.
ساالری گفت: ما باید دغدغه تولیدکنندگان و واحدها را 
نیز داشته باشیم ولی از سوی دیگر نیز توجه داشته باشیم تا 

به واحدهای تولیدی فشار کمتری وارد شود.
ساالری با اشاره به پرداخت حقوق و مستمری کافی به 
بازنشستگان، افزود: هم اینک حدود سه میلیون و ۶00 هزار 
بازنشسته از سازمان حقوق می گیرند که تعداد آنها با خانواده 

حدود 11 میلیون نفر می شود.
وی با اشــاره به خدمات سازمان در بحث درمان، گفت: 
امیدواریــم بتوانیم دفترچه را در چند ماه آینده حذف کنیم 
و جامعه هدف ما با کد ملی بتوانند از آزمایشــگاه ها و مراکز 

درمانی خدمات دریافت کنند.

باند سرقت اطالعات بانکی 
در قائم شهر به دام افتاد

قائم شهر- خبرنگار کیهان:
یک باند چهارنفره سرقت اطالعاتی بانکی که به 
حســاب ۱۳4 نفر در مجموع ۲ میلیارد و ۱۱7 میلیون 

ریال دستبرد زده بودند، دستگیر شدند.
ســرهنگ مهدی خادمی فرمانده انتظامی شهرســتان 
قائم شهر گفت: در پی مراجعه تعدادی از شهروندان به مراجع 
قضایی و انتظامی مبنی بر برداشــت از حســاب بانکی آنان 
توســط فردی ناشناس، پلیس فتا با انجام اقدامات اطالعاتی 
و پیگیری پرونده ها موفق به شناسایی افرادی که با استفاده 
از کارتخوان های جعلی)اســکیمر( اقدام به سرقت اطالعات 

حساب شهروندان می کردند، شدند.
فرمانــده انتظامی شهرســتان قائم شــهر گفت: پس از 
هماهنگی های قضایی، این افراد که در قالب یک باند ۴ نفره 
فعالیت می کردند، در چندین عملیات ضربتی دستگیر شدند.
سرهنگ خادمی از کشــف اطالعات بانکی 1۳۴ نفر از 
شهروندان در بازرسی از سیستم های رایانه ای متهمان خبر 
داد و افــزود: ایــن افراد در بازجویی های بــه عمل آمده در 
مجمــوع به 2 میلیارد و 11۷ میلیــون ریال کالهبرداری از 

مردم اعتراف کردند.

یکی از افراد حادثه دیده مدرسه کانکسی دزفول 
جان باخت

بخشدار سردشــت دزفول گفت: یکی از افراد حادثه دیده در 
آتش سوزی کانکس سردشــت دزفول بر اثر جراحات وارده جان 

باخت.
علی عبدالهی شاه آبادی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: 
نیما همتی چالگرد یکی از اهالی کنگرستان از توابع سردشت دزفول با حدود 
15 سال سن که در حادثه آتش سوزی مدرسه کانکسی سردشت دزفول دچار 

سوختگی 50 درصد شده بود در بیمارستان طالقانی اهواز جان باخت.
وی ادامه داد: چهار نفر دیگر که در حادثه آتش ســوزی مدرسه کانکسی 
دزفول دچار حادثه شــده اند و در بیمارســتان طالقانی اهواز بستری هستند 
نیز بین 50 تا 80 درصد دچار ســوختگی شده اند که حال عمومی آنها خوب 

نیست.
بخشدار سردشــت دزفول بیان کرد: یکی دیگر از حادثه دیدگان نیز که 

دچار 80 درصد سوختگی شده بود به اصفهان منتقل شده است.
وی افزود: طبق اعالم کارشناســان، علت این آتش ســوزی صاعقه نبوده 

است.
پیش از این صاعقه، عامل آتش ســوزی مدرســه کانکســی معلمان در 

سردشت دزفول اعالم شده بود.

یک باند شرط بندی ۳۲4 میلیاردی ریالی 
در شهریار منهدم شد

فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران اعــالم کرد: یک 
باند بزرگ شــرط بندی با ۳۲4 میلیارد ریال گردش مالی در 

شهرستان شهریار شناسایی و منهدم شد.
سرتیپ  کیوان ظهیری دیروز سه شنبه در این باره گفت: ماموران 
پلیس فتای غرب استان تهران در جریان رصد فضای مجازی  اخبار 
و اطالعاتی از فعالیت یک باند بزرگ ســایت شــرط بندی به دست 

آوردند.
وی افــزود: مامــوران ، عوامل اصلــی این باند شــرط بندی را در 
شهرستان شهریار مورد شناسایی قرار داده و با هماهنگی مقام قضایی 

در عملیاتی ویژه، 28 نفر از عوامل اصلی آن را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران با بیان اینکه در بازرســی از 
مخفیگاه متهمان، ۳۶5 کارت بانکی کشــف شــد، اظهار داشــت: در 
بررسی حساب بانکی آنها مشخص شد این افراد از همین طریق بالغ بر 

۳2۴ میلیارد ریال گردش مالی داشته اند.
وی با اشــاره به کشــف 12دســتگاه گوشــی همراه و 1۷ عدد 
سیم کارت، از متهمان، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده 

به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهران همچنین به شــهروندان و 
کاربــران فضای مجازی توصیه کرد: برابر قانــون حضور و فعالیت در 
سایت های شرط بندی جرم بوده و کاربران هوشیار باشند تحت پیگرد 
قضائــی قرار نگیرند و در حفظ و نگهداری کارت بانکی و اطالعات آن 

دقت و هوشیاری بیشتری داشته باشند.

معــاون اجتماعی انتظامی اســتان همدان 
گفت: فردی در مالیر که اقدام به انتشار عکس 
از کــودک آزاری در فضای مجــازی کرده بود، 

دستگیر و بازداشت شد.
حسین بشری افزود: فردی که در شهرستان مالیر 
اقدام به یــک فقره کودک آزاری و انتشــار عکس در 
فضای مجازی کرده بود از ســوی پلیس شناسایی و با 

هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.
این مقام انتظامی افزود: فرد یاد شده در اعترافات 
اولیه هدف از این کار خود را شوخی و مزاح با برادرزاده 
خود عنوان و اعالم کرد از نتیجه کار خود اطالع نداشته 

و این کار را برای تفریح و سرگرمی انجام داده است.
بشــری اضافه کرد: انگیزه دقیق و واقعی فرد یاد 
شده در دست بررسی است و پرونده برای سیر مراحل 

قانونی تحویل مراجع قضایی شده است.
وی تاکید کرد: پلیس با اینگونه اقدامات که باعث 
تشــویش اذهان عمومی و ناراحتی مردم می شــود با 

قاطعیت برخورد خواهد کرد.

جانشــین فرماندهی مرزبانــی و دریابانی 
خوزستان گفت: با هوشــیاری ماموران پایگاه 
دریابانی ماهشــهر یک محموله سوخت قاچاق 
در آب های سرزمینی جمهوری اسالمی ایران در 

شمال غرب خلیج فارس توقیف شد.
ســرهنگ یداهلل شــرفی دیروز سه شــنبه افزود: 
ماموران دریابانی روز دوشنبه در بازرسی از یک فروند 
شناور صیادی 28هزار و ۴00 لیتر سوخت)گازوییل( 
قاچاق کشــف و ضبط کردند.  وی گفت:این محموله 
سوخت قاچاق در شــناور صیادی جاسازی شده و بنا 
بــود ضمن خروج غیرقانونی از آب های شــمال غرب 

خلیج فارس به دالالن سوخت فروخته شود.
جانشین فرماندهی مرزبانی و دریابانی خوزستان 
در ادامــه افزود:دراین ارتباط چهــار متهم به قاچاق 

ســوخت بازداشت شــدند که پس از تکمیل پرونده ، 
تحویل مراجع قضایی استان خواهند شد.

وی افزود: برخی صیادان و دریانوردان بومی استان 
به بهانه صیادی و فعالیت های تجاری ســوخت یارانه 
دریافت کرده و پس از چند روز بدون هیچ گونه فعالیت 
صیادی و دریانوردی اقدام به فروش غیرقانونی سوخت 
بــه دالالن می کنند که مامــوران دریابانی در کنترل 
و نظارت دقیق بر تردد شــناورها از خروج غیرقانونی 

سوخت از کشور جلوگیری می کنند.
ســال جاری دهها فروند شناور صیادی و باری در 
خورها ، آبراه ها ، مناطق ساحلی خوزستان و آب های 
ســرزمینی جمهوری اســالمی ایران در شمال غرب 
خلیج فارس توقیف شدند و تاکنون بیش از یک میلیون 

لیتر سوخت)گازوییل(کشف و ضبط شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور اعالم کرد:

آب رسانی به 912 روستای کشور در سال جاری

تامین اجتماعی
 ۳۲ هزار میلیارد تومان

 مطالبه دارد

۱۰ پروژه بزرگ صنعت برق در زنجان به بهره برداری رسید

فرد کودک آزار در مالیر 
دستگیر شد

روستای شیرمشه – طارم، روستای لهجبین – ماهنشان 
و روستای سرخه دیزج – خدابنده، پروژه هوشمندسازی 
کنتــور و قرائت از راه دور، اجــرای پروژه های رفع ضعف 
ولتــاژ )طــرح چــاوش( و پروژه های توســعه، احداث و 
روشــنایی معابر با اعتباری بالغ بر ۶0۷ میلیارد ریال به 
فرمان وزیر نیرو و با حضور استاندار زنجان به بهره برداری 

رسید.
همزمان با پروژه های شرکت توزیع نیروی برق استان 
زنجان، پروژه های شــرکت برق منطقه ای این استان در 

قالب همین پویش شــامل پست ۶۳.20 کیلو ولت سیار 
روی ســازان، تعویض ترانــس پســت ۶۳.20 کیلوولت 
توکلــی، احداث خط ۶۳ کیلوولت پســت روی ســازان، 
اجرای سیســتم dcs بخش ۴00 کیلوولت پست نیروگاه 
سلطانیه، احداث خط ارتباطی پســت ۶۳.20 کیلوولت 
شهرک صنعتی صنایع، احداث خط ۶۳ کیلوولت ارتباطی 
به پست ۴00 کیلوولت غایتی، نصب پست سیار شهرک 
صنعتی صنایع و اجرای فیبرنوری در خط ۶۳ کیلوولت با 

اعتباری بالغ بر ۶1۴ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

محموله سوخت قاچاق در آب های خلیج فارس توقیف شد


