
والدمیر آلکنو سرمربی روسی والیبال ایران می گوید که المپیک نه تنها برای همه بازیکنان، بلکه برای هر 
مربی تعبیر رویا است چرا که بازی ها در المپیک جو بسیار خاصی دارد.

آلکنو درباره انتخاب تیم ملی ایران برای ســرمربیگری در المپیک گفت: ایده شرکت در چهارمین المپیک حرفه ای برای من 
هیجان انگیز است. اگر بگویم که عامل اقتصادی اصاًل مهم نبوده، دروغ می گویم چرا که این موضوع هم برای من مهم بوده است. 
پیشنهاد خوبی از سوی ایران ارائه شد که من آن را پذیرفتم.  جان اسپرو مربی تیم ملی والیبال آمریکا در اظهار نظری گفته بود 
که آلکنو و سیستم روسی بهترین گزینه برای ایران نیست. حتی این مربی تاکید داشت که سیستم مربیگری آلکنو با سبک والیبال 
ایران مطابقت ندارد.آلکنو به این موضوع واکنش نشان داده و گفت: به مربی آمریکا توصیه می کنم که تمرکزش بر روی تیم خودش 
باشد. من متوجه خواهم شد که چگونه می توان به تیم ملی ایران کمک کنم و کمک شخص خاصی را نیاز نمی بینم. بدیهی است 
که ایران از توانایی های فیزیکی مانند تیم روسیه برخوردار نیست. تیم والیبال ایران سریع تر از روسیه بوده که به لطف سعید معروف 
این مهم به دست آمده است. باید بگویم که برای تیم ملی ایران کار و تالش خواهیم کرد چرا که هیچ قرص معجزه آسایی دیگری 
برای رسیدن به نتیجه ی ایده آل وجود ندارد! آلکو اشاره کرد که دستیار وی توتولو ایتالیایی ، بسیاری از ورزشکاران ایرانی را که در 
مسابقات قهرمانی اروپا مشاهده و ارزیابی می کند.سرمربی جدید تیم ملی ایران در آخر گفت: آن مربی که قول نتیجه می دهد برای 
من یک شارالتان است اما شما می توانید قول دهید بهترین کار را برای رسیدن به نتیجه انجام دهید و باید خود را به بهترین شکل 

ممکن برای هر حریف آماده کنید. گام به گام جلو خواهیم رفت. موفقیت در المپیک رویای والیبال ایران است.

آلکنو: موفقیت در المپیک رویای والیبال ایران است

ورزشی- اخبار کشور
صفحه 9
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳99 
۱۱ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶9۳

رئیس فدراسیون تکواندو اعتقاد دارد حضور ملی پوشان در رقابت های لیگ باعث افزایش سطح کیفی این 
رقابت ها می شود.

سید محمد پوالدگر درباره سطح فنی لیگ تکواندو و نقش آن در عملکرد ملی پوشان گفت: اتفاق خیلی خوب و نادر در 
این ســال ها حضور ملی پوشــان در لیگ بود. به واسطه شیوع کرونا واقعا هیچ رویدادی در این مدت در جهان برگزار نشد تا 
بچه های ما میدان ببینند و این موضوع برای یک ملی پوش بسیار مهلک و خطرناک است. به همین جهت مسابقات لیگ یک 

فرصت و میدان بسیار خوب برای آنها بود تا در میدان مبارزه حضور پیدا کنند. 
رئیس فدراسیون تکواندو، تصریح کرد: وقتی ملی پوشان در لیگ حضور داشته باشند قطعا سطح فنی مسابقات نیز باالتر 
می رود. با توجه به شــرایط موجود و گرفتاری که دنیا با آن دست به گریبان است برگزاری رقابت های لیگ نشان داد ورزش 
تا چه حد می تواند باعث ایجاد انگیزه شود و امید به زندگی را به عنوان موضوعاتی که این روزها خیلی به آن احتیاج داریم، 
افزایش دهد. فکر می کنم به غیر از همه مشکالتی که وجود داشت این موضوع یک مسئولیت اجتماعی برای همه فدراسیون ها 
است که با وجود تمامی مشکالت مسابقاتشان را برگزار کنند. وی درباره وضعیت تیم ملی تکواندو و پیش بینی خود از نتایج 
تکواندوی ایران در المپیک توکیو، گفت: من هیچوقت المپیک را پیش بینی نمی کنم و همیشه در این سال ها از پیش بینی 
نتیجه خودداری کردم اما قطعا از بچه ها در المپیک توقع داریم. این قول را می دهم نمایندگان ایران در المپیک کم فروشی 

نکنند و از جان مایه بگذارند تا نماینده های شایسته ای برای ورزش ایران باشند.

پوالدگر: قول می دهم تکواندوکاران در المپیک کم نگذارند

*محمود رفتاری پیشکسوت قدیمی کشــتی کشور و همدوره جهان پهلوان 
تختی دارفانی را وداع گفت. رفتاری که از افراد شناخته شده در کشتی ایران 
محسوب می شد، دیروز در ســن ۸۵ سالگی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

ســرویس ورزشــی روزنامه کیهان، این ضایعه را به خانواده مرحوم رفتاری و 
جامعه کشتی ایران تسلیت می گوید و برای او طلب غفران الهی دارد.

*ســومین اردوی آماده  سازی تیم ملی والیبال نشسته مردان برای حضور در 
بازی های پارالمپیک توکیو، از امروز )سه شنبه( با حضور ۱۵ ورزشکار در جزیره 
کیش آغاز می شود و تا ۱۳ اسفند ادامه خواهد داشت. داوود علیپوریان، صادق 
بیگدلی، مهدی بابادی، مرتضی مهرزاد، مجید لشــگری، رمضان صالحی، امیر 
کفشدار متولی، میثم علیپور، محمدرضا سبحانی نیا، مهرزاد مهروان، حسین 
گلستانی، سید محمد سیدحســینی، محمد نعمتی، جمال نظری و مرتضی 
رمضانی ۱۵ ملی پوشی هستند که زیر نظر هادی رضایی سرمربی و فرید صائبی 

مربی تمرینات خود را از امروز در جزیره کیش آغاز خواهند کرد.
*اولین مرحله اردوی تدارکاتی تیم ملی نیمه اســتقامت امید و بزرگســاالن 
)آقایان و بانوان( به منظور حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ قزاقستان 
از ۱۴ لغایت ۲۵ اسفند ماه با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و انجام تست 
کرونا با دعوت ۲۶ رکابزن در کمپ تیم های ملی مجموعه ورزشی آزادی تهران 

برگزار می شود.
*حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در احکامی جداگانه، ۶ عضو شورای 
عالی ورزش و تربیت بدنی را منصوب کرد.اسامی به شرح زیر است:*سید رضا 
صالحی امیری)رئیس کمیته ملی المپیک(*محمود خسروی وفا)رئیس کمیته 
ملــی پارالمپیک(*محمدرضا داورزنی)رئیس فدراســیون والیبال(*فضل اهلل 
باقرزاده)رئیس فدراسیون شمشــیربازی(*مهدی علی نژاد)عضو شورای عالی 
ورزش و تربیــت بدنی(*فریبا محمدیان)عضو شــورای عالی ورزش و تربیت 

بدنی(.
*پنجمین مرحله از اردوی تیم ملی کشــتی آزاد بزرگساالن برای حضور در 
رقابت های گزینشــی المپیک و قهرمانی آسیا در قزاقستان، روزهای ۳ لغایت 
۱۳ اسفندماه در محل خانه کشتی شهید ابراهیم هادی مجموعه ورزشی آزادی 
تهران برگزار می شــود. بر این اســاس دیروز از نفرات دعوت شده به این اردو 
آزمایــش کرونا به عمل آمد که آزمایش کرونای علیرضا ســرلک در وزن ۵۷ 

کیلوگرم مثبت شد و وی امکان حضور در این اردو را از دست داد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم علی آقایی
عشق حرم

شهید علی آقایی سال ۱۳۶۶ در اردبیل به دنیا 
آمد. وی فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران بود 
اما به خاطر عالقه و تعلق خاطر به اهل بیت در ۲۴ 
بهمن سال ۱۳9۴ برای دفاع از حرم اهل بیت)ع( 
و مردم مظلوم و مسلمان منطقه به سوریه اعزام و 
پس از رشــادت های فراوان در تاریخ هفتم اسفند 
۱۳9۴ به دســت نیروهای تکفیری به درجه رفیع 

شهادت رسید. بعد از چهار سال دوری و چشم انتظاری، پیکر این شهید مدافع 
حرم کشــف شد و تیر ماه امسال به وطن بازگشت. در وصیت نامه شهید مدافع 
حرم علی آقایی آمده اســت: »خدایا تو شــاهدی که من با عالقه و عشق برای 
دیدارت و مدافع حرمت شــتافتم. خدایا قبولم کن... سال ها بود نماز می خواندم 
نماز جمعه می رفتم و روزه می گرفتم، عاشــورا و تاســوعا عــزاداری می کردم 
می گفتم مثال چه می شــود. االن می فهمم اگــر جهاد اکبری بود جهاد اصغری 
بود اگر پایم لرزید می دانم همه کارهایی که انجام می دادم هیچ اســت. پس ای 
خدای عزوجل تو شاهدی من در راه تو قدم برمی دارم. شاید تردیدی هم که در 
دل من است به خاطر کوتاهی ام در امورات دینی است ولی باز می گویم آماده ام 
برای جهاد اصغر، حتی مرگ و حتی مجروح. خدایا هر چه دادی و ندادی از تو 
تشکر می کنم که دادنت شیرینی بر زندگی ام داد و اگر ندادی که از روی رحمت 
بود. و شاید می دادی زندگی ام را تلخ کرد که ندادی. پس باز هم تشکر می کنم.«

انصراف 7 نامزد پیش از برگزاری انتخابات

رئیس  هیأت در مجمع جنجالی ماندگار شد
آینده تیره و تار باز هم پیش روی فوتبال تهران است؟!

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
ریاست هیأت فوتبال استان تهران در شرایطی بار 
دیگر به حبیب اهلل شیرازی رسید که انتقادات زیاد و 
شدیدی نسبت به عملکرد وی طی دهه گذشته وجود 

دارد.
انتخابات ریاســت هیأت فوتبال اســتان تهران پس از 
حدود دو سال تعویق، صبح دیروز با اتفاقات عجیب و غریبی 
در هتل المپیک برگزار شــد. قبل از شروع انتخابات، هفت 
تــن از نامزدهای این انتخابات به علــت ایرادهای قانونی به 
نحوه برگزاری این انتخابات، از شرکت در انتخابات خودداری 
کرده و شــکایت خود را به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال 

ارسال کردند.
با این حــال در روز انتخابات هم چند تن دیگر انصراف 
خود را اعالم کردند تا در نهایت از بین حبیب اهلل شــیرازی ، 
نیما نکیســا، مهــدی طحافچی، مهــدی ملک آباد، محمد 
محمودی و اسماعیل گودرزی، رئیس فعلی این هیئت یعنی 
حبیب اهلل ابوالحسن شــیرازی با ۲۳ رای برای دوره ۴ ساله 
انتخاب شد. همچنین محمد ملک آباد هم ۱۲ و نیما نکیسا 
هم ۷ رای آوردند. ضمن اینکه حســین خبیری و حســین 
اخوت در مجمع دیروز در حمایت از حبیب اهلل شــیرازی از 
حضور در انتخابات انصراف دادند. همچنین مجید کیومرثی 
نیز از ســوی نهادهای نظارتی مجــوز حضور در انتخابات را 

دریافت نکرد.
تاخیر سرپرست فدراسیون

حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال پیش از آغاز 
مجمع، وارد ســالن محل برگــزاری انتخابات هیئت فوتبال 
اســتان تهران شد تا مجمع با تاخیری چند دقیقه ای حالت 
رسمی به خود بگیرد. احمد مددی و جعفر سمیعی مدیران 

عامل استقالل و پرسپولیس هم در مجمع حضور داشتند.
عابدینی: هیأت فوتبال تهران بی عرضه است

در حاشیه این انتخابات، رضا عابدینی دبیر پیشین هیأت 
فوتبال تهران حضور داشت. وی گفت: بعد از دو سال تاخیر 
عمدی ان شاءاهلل امروز تغییری در هیأت ایجاد شود و هیچ 

هجمه و حاشــیه ای نباشد. ما نسبت به کشور، ضعیف ترین 
هیأت فوتبال را داریم. در این ۱۲ ســال کدام زمین فوتبال 
در اختیار هیأت فوتبال قرار داده شــده اســت؟ یعنی ما چه 
عرضه ای داشــته ایم زمین بگیریم؟ کدام ســالن در اختیار 
هیئت فوتبال بــود. چرا باید حق داوران ما خورده شــود؟ 
ضعیف تریــن حمایت از تیم های تهران می شــود. لیگ برتر 
را نمی گویم بلکه منظورم لیگ های پایین تر اســت. تیم های 
دســته پایین ما با مصیبت تیمــداری می کنند و هیچکدام 

زمین ندارند.
صدا و تصویر مجمع قطع شد!

انتخابات هیأت فوتبال تهران با تاخیر ۳۰ دقیقه ای و از 
ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شد. بر خالف معمول، صدا و تصویر این 
جلسه در اختیار رسانه ها بابت پیگیری نحوه برگزاری مجمع 
قرار داده نشــد. این موضوع با اعتراض رســانه ها مواجه شد. 
پیش از این اتفاقات مشابهی در انتخابات ریاست فدراسیون 

فوتبال و مجمع این فدراسیون در سال های گذشته رخ داده 
بود. البته مسئوالن برگزار کننده مجمع عمومی هیأت فوتبال 
اســتان تهران پس از اعتراض گسترده اهالی رسانه با تاخیر 
۳۰ دقیقه ای صدای مجمع را به اتاقی که خبرنگاران حضور 
داشتند وصل کردند تا آنها نیز شنونده صحبت های اعضای 

مجمع باشند.
اعتراض 2 نامزد نسبت به نحوه رای گیری

مهدی طحافچی نامزد ریاســت هیأت فوتبال نســبت 
به برگزاری انتخابات و نحوه تعیین ناظر و بازرســان مجمع 
واکنش نشان داد و به آن معترض شد. نیما نکیسا نیز نسبت 
به این موضوع واکنش نشان داد و خواهان تعیین دقیق نحوه 

دادن رای برای تعیین بازرسان انتخاب شد.
غیبت کفاشیان و اسالمیان 

علی کفاشــیان و محمود اســالمیان به عنوان اعضای 
 هیأت رئیســه فدراسیون فوتبال مقیم تهران از جمله نفراتی 

بودند که نامشان در فهرست اعضای مجمع قرار داشت اما در 
جلسه شرکت نکردند. همچنین برای انتخابات دیروز گالره 
ناظمی، مجید محمدی و سرهنگ محمدی به عنوان بازرس 
مجمع انتخاب شــدند. همچنین مهرداد سراجی مدیرعامل 
باشــگاه سایپا از انتخابات خارج شــد و اسالمی عضو هیأت 
مدیره این باشــگاه جای او را در مجمــع گرفت تا رأی این 

باشگاه را در صندوق بیندازد.
عملکرد ضعیف شیرازی و اعتراض پیشکسوتان

در پایــان مجمــع و پس از کش و قوس هــای فراوان 
حبیب اهلل شیرازی با کسب ۲۳ رای به عنوان رئیس مجمع 
انتخاب شــد تا مثل دوره های گذشته رئیس تکراری آن بار 
دیگر بر صندلی ریاست پایتخت تکیه زند و وضعیت آینده 
فوتبال تهران همچنان پر ابهام و تاریک باقی بماند. در این 
انتخابات ملک آباد ۱۲، نکیســا ۷ و گــودرزی هم ۲ رای 

گرفتند.
شیرازی که از سال ۱۳۸۷ ریاست هیأت فوتبال استان 
تهــران را به عهده گرفته با عملکــرد ضعیف خود نه تنها 
جایگاه فوتبال پایه تهران را ارتقاء نداده بلکه باعث شــده 
تا اهالی فوتبال پایتخت بارها نســبت بــه نحوه برگزاری 
مســابقات، افزایــش بی رویه امتیاز تیم و حــق ورودی به 
مســابقات، نبود امکانات و زمین مناســب برای برگزاری 
بازی ها، ترویج داللی و فســاد و... اعتراض کنند و به نوعی 
از فعالیت و تیمداری دلسرد شــده و عطای کار کردن در 

محیطی سالم را به لقایش ببخشند.
متاســفانه این مشکالت در کنار اداره کردن خانوادگی 
فوتبــال تهران و عدم اســتفاده از نیروهــای متخصص و 
پیشکســوت فوتبال پایتخت فوتبال اســتان تهــران را با 
چالش جــدی رو به رو کرده و ضربه بســیار ســنگینی به 
جامعــه فوتبالی وارد کرده اســت. فوتبال تهران که زمانی 
پایگاه معرفی بازیکنان مستعد و آینده دار بود و همواره در 
مسابقات کشوری جایگاه و رتبه ای ارزنده داشت این روزها 
هیچ نشــانی از گذشته درخشان خود ندارد و اهالی فوتبال 

امیدی به خارج شدن از این شرایط تیره و تار ندارند.

نظری: اولتیماتومی به فکری نداده ایم 
حجت نظری ســخنگوی باشگاه اســتقالل درخصوص اینکه آیا ناراحتی 
اعضای هیئت مدیره از فکری درست است یا خیر گفت: در این دو روز شایعه 
شــده که در نشست هیئت مدیره تماسی از طرف آقای وزیر با اعضای هیئت 
مدیره گرفته شــده و به ما اعالم شــده که از آقای فکری حمایت کنید ولی 
اساســا این موضوع کذب است. مطمئنا در این چند روز دیدید که از سرمربی 
تیم حمایت کرده ایم و حمایت خواهیم کرد. همیشه تالش کردیم تا استقالل 
بهترین نتایج را بگیرد. ممکن اســت ضعف هایی داشته باشیم ولی مطمئنا در 
ادامه راه پیرامون این مسئله صحبت خواهیم کرد.وی در پاسخ به این سؤال که 
با توجه به جلسه اخیر هیئت مدیره گفته می شود به محمود فکری دو مسابقه 
فرصت داده شــده و در صورت عدم نتیجه گیری برکنار می شود، اظهار داشت: 
هیچ اولتیماتومی به فکری ندادیم. هیچ کجا مطرح نشده که قرار است دو بازی 
یا بیســت بازی سرمربی تیم باشد. محمود فکری انتخاب هیئت مدیره است و 

از این انتخاب همچنان حمایت می کنیم.
 کربکندی:بازیکن نیمکت نشین برای نیم فصل۲.۵میلیارد می خواهد

سخنگوی باشــگاه ذوب آهن اصفهان گفت:بازیکن معمولی که خیلی هم 
برای تیمش بازی نکــرده برای یک نیم فصل ۲.۵میلیــارد تومان می خواهد، 
نمی دانم این مسیر به کجا ختم می شود؟!  رسول کربکندی، سخنگوی باشگاه 
ذوب آهن در مورد تقویت این تیم برای نیم فصل دوم اظهار داشــت: در فوتبال 
ما جوی ایجاد شــده که آدم خنده اش می گیرد. یک بازیکن معمولی که خیلی 
هم برای تیمش بازی نکرده و اصاًل در ترکیب اصلی نبوده، برای یک نیم فصل 
۲.۵ میلیارد تومان می خواهد! نمی دانم این مســیر به کجا ختم می شود؟ چند 
باشگاه، چنان قیمت ها را باال می برند که بقیه هیچ کاری نمی توانند انجام بدهند. 
کربکندی تصریح کرد: برخی باشگاه ها طوری در جذب بازیکن پیش می روند و 
قیمت هایی می گذارند که آدم تعجب می کند. بازیکنی که قراردادش ۷۰۰-۸۰۰ 
میلیــون بوده االن ۵ ، ۸ و یا حتی ۱۰ میلیــارد می خواهد! نمی دانم اقتصاد ما 
خیلی خوب شده یا فوتبال ما خیلی پیشرفت کرده؟ به خاطر ممنوعیت جذب 
بازیکن خارجی و با توجه به اینکه بازیکنان خوب داخلی هم محدود هســتند، 
هر کس هر چقدر که می خواهد می گوید. شــاید برخی بگویند چون ذوب آهن 
خودش بازیکن نگرفته حسودی می کند اما واقعیت این است؛ اگر بازیکنی آمار 
خوبی داشته باشــد، آماده باشد و ارزش داشته باشد برایش هزینه می کنیم اما 

بازیکنان معمولی و نیمکت نشین درخواست های عجیبی دارند.
جذب مغانلو همچنان در دستور کار پرسپولیس

درحالی که به نظر می رسید مذاکرات باشگاه پرسپولیس با مهاجم ایرانی 
باشــگاه پرتغالی به بن بســت رسیده است اما هنوز این باشــگاه درهای این 
مذاکرات را بسته شده نمی داند. شهریار مغانلو که انتقالش از پیکان به باشگاه 
ســانتاکالرای پرتغال موفقیت آمیز نبوده برای حضور در باشگاه پرسپولیس با 
مشکل بزرگی به نام رضایتنامه طرف است.تا پیش از این مذاکرات پرسپولیس 
با این بازیکن به این ســمت رفته بود که مغانلو خواســتار سه میلیارد تومان 
برای نیم فصل شده و همچنین باشگاه پرسپولیس باید مبلغ ۶۰ هزار یورو هم 
بابت رضایتنامه به باشگاه پرتغالی می داد.این خواسته مغانلو از سوی باشگاه و 
کادرفنی پرسپولیس رد شــد و به همین دلیل به نظر می رسید که دیگر این 
مذاکرات راه به جایی نمی برد اما ظاهرا به تازگی مذاکرات دو طرف به شــکل 
دیگری دنبال می شود.مسئوالن پرسپولیس به این بازیکن اعالم کردند دریافت 
رضایتنامه به عهده خود مغانلو باشــد. فعال رایزنی ها در حال انجام شدن است 

تا با یک شرایط ایده آل انتقال این بازیکن به جمع سرخپوشان انجام شود.
آخرین اخبار نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر

*محمد امینی، مدافع چپ ۲۵ ساله و اسبق باشگاه ذوب آهن اصفهان که در دو 
فصل اخیر برای گذراندن  خدمت مقدس سربازی در باشگاه فجرسپاسی بازی 
می کرد، با عقد قراردادی رسمی به باشگاه مس رفسنجان پیوست. امینی اولین 

خرید رسمی مس رفسنجان در نقل و انتقاالت زمستانی محسوب می شود.
*فوتبال تبریز این  روزها شاهد تغییرات زیادی است و از جمله مهم ترین آن ها، 
انتخاب شدن رسول خطیبی به عنوان سرمربی تراکتور بود. بعد از این انتخاب، 
نوبت تغییرات روی دیگر تیم تبریزی یعنی ماشین  ســازی بود و محمدسعید 
اخباری از سمتش در این تیم استعفا داد. او که اوایل نیم فصل نخست جانشین 
وحید بیاتلو شــده بود، پس از نتایج نامطلوب با ســبز و سفیدپوشان  تبریزی، 

تصمیم به جدایی از این  تیم گرفت.
*پیمان بابایی با عقد قرارداد رســمی به جمع شاگردان رسول خطیبی ملحق 
شد.پیمان بابایی در نیم فصل نخست در تیم ماشین  سازی حضور داشت و ۶ گل 
برای این تیم به ثمر رســاند. وی در پست مهاجم بازی می کند و برای تقویت 

خط حمله تراکتور به این تیم پیوسته است.

رئیس  دادگستری دزفول گفت: یک زندانی محکوم به قصاص 
با چوبه دار در دزفول با وساطت شورای حل اختالف بخشیده شد. 
محمدیار ممبینی، در گفت و گو با ایرنا با  اشــاره به ختم شدن پرونده 
یک اختالف هشت ساله در نشست برقراری صلح و سازش افزود: محکوم 
به قصاص با چوبه دار ســاکن پاعلم اســتان لرســتان بود که شاکی او را 

بخشید.
وی گفت: قاتل هشت سال قبل در جریان درگیری در یکی از باغ های 
دزفول، مقتول را به قتل رســانده بود و نشست نهایی صلح و سازش این 
پرونده با وساطت و حضور مسئوالن شورای حل اختالف دزفول و نماینده 

سران عشایر، ایالت و اقوام ایران برگزار شد.

محکوم به اعدام بخشیده شد

فرمانده انتظامی قصرشیرین از مصدومیت کودک هفت ساله ای 
در جاده نفت شهر بر اثر برخورد با یک عدد مین به جامانده از دوران 

جنگ تحمیلی خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشــاه، ســرهنگ »محمد محمدی« 
اظهار داشت: پس از اعالم مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع انفجار 
مین در منطقه هفت تپان جاده نفت شــهر، تیمی از ماموران انتظامی بخش 

سومار به منطقه اعزام شدند. 
وی افزود: کودک هفت ســاله ای به همراه خانواده اش که از عشایر کوچ رو 
هســتند هنگام چرای دام بــا یک عدد مین به جا مانــده از جنگ تحمیلی 

برخورد کرد.
رئیس پلیس شهرستان قصرشیرین تصریح کرد: بر اثر این حادثه کودک 
هفت ساله از ناحیه پا و دست چپ مصدوم و به بیمارستان حضرت ابوالفضل)ع( 

قصرشیرین منتقل شد.

انفجار مین
 موجب مصدومیت کودک کرمانشاهی شد

مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیســتان و بلوچســتان گفت: 
وقوع دو فقره تصادف در این استان چهار کشته و ۱۸ مجروح برجای 

گذاشت. 
علیرضا میربهاءالدین ،  در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: نخستین حادثه بر 
اثر برخورد چهار دستگاه خودروی پراید، تویوتا هایلوکس، تریلی و کامیون در 

مسیر چابهار به سرباز یک کشته و پنج مجروح برجا گذاشت.
وی ادامــه داد: ایــن حادثه رانندگــی در کیلومتر ۳۵ جــاده چابهار به 

سرباز رخ داده است.
مدیرعامل هالل احمر سیســتان و بلوچســتان گفت: بالفاصله یک تیم 
عملیاتی چهار نفره امداد و نجات از پایگاه جاده ای وشــنام شهرستان چابهار 
به محل حادثه اعزام شد. وی افزود: همچنین دومین حادثه خونین در مسیر 
زهک به میلک بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو با ۱۶ سرنشین رخ داد.

میربهاءالدین ادامه داد: در این حادثه متاســفانه ســه نفر فوت و ۱۳ نفر 
مجروح شدند.

وی گفت: این حادثه صبح دیــروز رخ داد که یک تیم امدادی نجاتگران 
جمعیت هالل احمر شهرستان زهک به محل اعزام و نسبت به رهاسازی اجساد 

و تحویل به نیروی انتظامی اقدام کردند. 

 تصادف در سیستان و بلوچستان
 ۴ کشته برجای گذاشت

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشــف ســالح و مهمات و 
دســتگیری دو نفر از اعضای باند حمل ســالح و مهمات در محور 

ارومیه- تبریز خبر داد. 
ســرتیپ خرم نیا ، گفت: ماموران ایست و بازرسی شهید کالنتری ارومیه ، 
حین کنترل و پایش خودروهای عبوری در محور ارومیه- تبریز به یک دستگاه 

خودروی ال9۰ مشکوک و جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی در ادامه بیان کرد: ماموران در بازرســی از خودروی متوقف شده ، ۴۵ 
قبضه ســالح کلت کمری با 9۵۰۰ عدد گلوله کشف و دو نفر را در این رابطه 

دستگیر کردند.
وی با اشاره به تشکیل پرونده و تحویل متهمان به مراجع قضایی تصریح 
کرد: ارزش ســالح و مهمات کشــف شده توســط کارشناسان مربوطه شش 

میلیارد ریال برآورد شده است.

 کشف ۴۵ قبضه سالح کمری
 در محور ارومیه - تبریز

جانشین رئیس ســتاد مدیریت کرونا در گیالن با اشاره به اعمال 
محدودیت تردد برای استان های شمالی، گفت: این محدودیت ها برای 

شهرهای زرد نیز اعمال می شود. 
به گزارش ایلنا ، محمود قاســم نژاد ، اظهار کرد: همچنان تابع سیاستهای 

ستاد ملی مقابله با کرونا در نحوه و میزان ترددها هستیم.
وی با اشاره به در پیش بودن تعطیالت آخر هفته و تعطیالت نوروز، گفت: 
قرارگاه عملیاتی مدیریت کرونا موظف به تهیه دستورالعمل های مناسب برای 
سفرها و تعطیالت پیش رو شده که این دستورات از هفته آینده ابالغ می شود.

قاسم نژاد با بیان اینکه سه استان شمالی یعنی گیالن، مازندران و گلستان 
طبق ستاد اعالم ستاد ملی کرونا، محدودیت تردد خواهند داشت، 

افــزود: این محدودیت تردد برای شــهرهای مســافر پذیر زرد نیز اعمال 
می شود.

جانشین رئیس ســتاد مدیریت کرونا در گیالن با تاکید بر اینکه ورود به 
شهرهای شمالی محدودیت دارد، بیان کرد: زمان اجرای تردد شبانه در شهرها 

نیز از 9 شب تا سه بامداد است.

 تردد در استان های شمالی 
در تعطیالت آخر هفته ممنوع شد 

عملیات مرمت و پرداخت گنبد منور حرم مطهر 
حضرت امام رضا)ع( در آستانه والدت باسعادت فرزند 

آن حضرت به اتمام رسید.
به گزارش آستان قدس رضوی، عملیات پرداخت گنبد 
منور حرم مطهر رضوی یک رســم دیرینه است که مطابق 

برنامه زمان بندی هر سه سال یک بار انجام می شود.
مرمــت و پرداخت گنبد به دلیل کدر و ســیاه شــدن 

خشــت های آن انجام می شــود و آلودگی هــوا و ریزگردها 
از مهم ترین دالیلی هســتند که سبب کدر شدن خشت ها 

می شوند.
عــالوه بر آن قطعات مســی بــه کار رفته در پشــت 
خشت های گنبد نیز به دلیل اکسید شدن، دچار شوره زدگی 
شــده و خشــت ها را تحت تاثیر قرار می دهند که ضرورت 

مرمت گنبد منور را دوچندان می کنند.

پرداخت خشت های گنبد به عنوان قدم اول این عملیات 
اســت که یک تیم ۲۵ نفره خبره بدون استفاده از هیچ نوع 
اســید، فرچه سیمی یا ســنباده کاری این عملیات را انجام 
می دهند. در مرحله دوم، عملیات درزگیری و بندکشی انجام 
و با بهره گیری از دانش روز، مواد و مصالحی مورد اســتفاده 
قرار می گیرد که در برابر ســرما و گرما مقاوم باشــد و دچار 

انبساط و انقباض نشود. 

ســومین مرحله، شست وشــوی خشــت های گنبد با 
گالب و غنچه گل محمدی اســت که یکی از اثرات مهم آن، 
خش گیری خشت هاست و جلوه گری آن ها را بیشتر می کند.

ترمیم کتیبه های اطراف گنبد منور نیز که بر اثر عوامل 
محیطی دچار آســیب شــده بودند از دیگر اقداماتی بود که 
با دقت و با افزایش مقاومت رنگ کتیبه ها در برابر ســرما و 

گرما انجام شد.

مرمت گنبد حرم مطهر حضرت امام رضا)ع( به پایان رسید

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران گفت: با راه اندازی خط لوله انتقال ســوخت 
تبریز- خوی – ارومیه، از تــردد حدود 7۵۰ تانکر 
تریلی حامل ســوخت در جاده های این اســتان 

جلوگیری می شود. 
بــه گــزارش خبرگزاری فــارس از ارومیــه، کرامت 
ویس کرمــی ، در آیین افتتاح خط لوله انتقال ســوخت 
تبریز- خــوی - ارومیه اظهار داشــت: این خــط لوله با 
هدف جابه جایی فرآورده های نفتی شــمال غرب کشور به 

بهره برداری رسید.
وی تصریح کرد: خط لوله تبریز- خوی - ارومیه شامل 
احداث یک رشــته خط لوله ۱۴ اینچ، طول ۲۲۰ کیلومتر 
و یک رشته خط لوله انشعابی از خوی به سلماس به طول 

۳۶ کیلومتر است.
ویس کرمی با بیان اینکه این خط انتقال شــامل یک 
اتصال ۱۶ کیلومتــری بین پایانه جدید به پایانه قدیم نیز 

می شــود، افزود: احداث تاسیسات مربوطه شامل تغییرات 
تلمبه خانه در تبریز و پایانه ارومیه نیز بخشی از این طرح 

است.
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی این خط لوله از سال 
۱۳9۲ آغاز شده اســت، افزود: برای اتمام این خط انتقال 
بیــش از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریــال و جدا از آن ۱۴ 

میلیون یورو نیز هزینه ارزی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
با تاکید بر اینکه ســرمایه این خط انتقال از منابع داخلی 
تامین شده است، گفت: در مجموع ظرفیت انتقال این خط 

بیش از ۶۰ هزار بشکه در روز است.
ویس کرمی اعالم کرد: هم اکنون انتقال فرآورده های 
مورد نیاز بخشی از اســتان کردستان و آذربایجان غربی با 
استفاده از خط لوله قدیم جنوب واقع در دریاچه ارومیه )با 
ظرفیت ۶۵ هزار بشــکه در روز( و تردد  تانکرهای سوخت 

در جاده های این مناطق تامین می شود.

خط لوله انتقال سوخت تبریز- خوی - ارومیه
 به بهره برداری رسید

اهواز- خبرنگار کیهان:
در پی شیوع گســترده کرونای انگلیسی در خوزستان رئیسان 
بیمارستان  های بزرگ اهواز در نامه ای خطاب به استاندار خوزستان، 

خواستار قرنطینه دو هفته ای استان خوزستان شدند.
رئیسان بیمارستان های رازی، امام خمینی)ره(، سینا، امیرالمومنین)ع(، 
طالقانی و گلســتان اهواز که درگیر کرونا هســتند در نامه ای به رئیس  ستاد 
اســتانی مقابله با کرونا تاکید کردند که تداوم وضعیت فعلی منجر به  اشــباع 
نظام درمان و تکمیل ظرفیت درمان در استان خوزستان خواهد شد بنابر این 
انتظار می رود که نســبت به پیگیری جهت قرنطینه کامل و تعطیلی حداقل 
دو هفته ای استان خوزستان به ویژه شهرهای قرمز اقدام جدی صورت پذیرد.

گفتنی است با شیوع گســترده ویروس کرونا انگلیسی در خوزستان هم 
اکنون ۱۱ شهرستان این استان در وضعیت قرمز کرونایی و هشت شهر دیگر 

نیز در وضعیت نارنجی به سر می برند.

در پی شیوع گسترده کرونای انگلیسی در خوزستان؛

رئیسان بیمارستان های اهواز
 خواستار قرنطینه فوری خوزستان شدند

رئیــس  پژوهشــکده امنیت ملی بــا گالیه  از 
بی توجهی و کم لطفی دولت به خوزستان گفت: عده ای 
سیاسی کاری کردند و خوزســتان را از کشور عقب 

انداختند. 
 سرتیپ پاسدار امیر حیات مقدم، در گفت  وگو با خبرنگار 
تسنیم گفت: در خوزســتان راهبرد مشخصی برای مدیران 

وجود ندارد.
وی افــزود: نمونــه ای از این راهبردهــا موضوع آب و 

فاضالب می باشد که نیمه تمام رها شده است.
اســتاندار سابق خوزستان با  اشــاره به تصمیمات اخیر 
رئیس جمهور برای مدیریت ارشد خوزستان، گفت: متأسفانه 
دولت روحانی به خوزستان بســیار کم لطفی کرد و اکنون 
شخصی را به عنوان اســتاندار خوزستان انتخاب کردند که 
حدود ۶ و ۷ ماه بیشتر اســتاندار نخواهد بود و این شخص 

در همین مدت ۶ ماه نیز نمی تواند یک مشکل را حل کند.
وی تأکید کرد: این در حق خوزســتان و در حق کشور 
جفاست تا اســتانی که همه درآمد نفتی کشــور را تأمین 

می کند این گونه برای آن تصمیم گیری شود.
رئیس  پژوهشکده امنیت ملی با بیان اینکه دولت اکنون 
از لحاظ عملی و تئوری مشــوش است و تمرکز ندارد، گفت: 
چگونه می شــود ما بعد از ۴۰ سال نتوانیم فاضالب اهواز را 

حل کنیم در حالی  که مشــکل فاضالب اهواز با برنامه ریزی 
دو ساله قابل حل است.

وی تصریــح کــرد: چرا اکنــون ما در خوزســتان آب 
خوردن نداریم در حالی که خوزســتان سرشار از چشمه ها و 
رودخانه های آب شیرین است. همچنین سدهای خوزستان 
نیــز حجم زیادی از آب شــیرین را در خود ذخیره ســازی 
کردند امــا با این وجود هنوز مردم خوزســتان برای تامین 
آب آشامیدنی از دســتگاه تصفیه آب استفاده می کنند و یا 

آب تصفیه می خرند.
حیات مقدم افزود: این در حالی اســت که سازمان آب و 
فاضالب خوزســتان همچنان هزینه شبکه تأمین آب و دفع 
فاضالب را از مردم دریافت می کند اما خدمات مناســبی به 

آنها نمی دهد.
رئیس  پژوهشــکده امنیت ملی با بیان اینکه مشکل آب 
کشاورزی در خوزستان بســیار جدی است، گفت: وضعیت 
کمبود آب کشــاورزی در خوزستان به شکلی است که طرح 
۵۵۰ هزار هکتاری مقام معظم رهبری نیز نیمه کاره رها شده 
و آن بخشی که اجرایی شد اکنون با مشکل تأمین آب مواجه 

است.
وی تأکید کرد: ما قبول داریم که کرونا و سیل سیستم 
مدیریت کشــور را بحرانی کرد اما دولــت باید این امکان و 

توانایی را داشــته باشد که در شرایط بحرانی مدیریت کشور 
را پیش ببرد.

اســتاندار سابق خوزستان گفت: به نظر بنده یک دولت 
جهادی و انقالبی می تواند در مدت هشت سال همه مشکالت 
را برطرف کند و هیچ مشــکلی در خوزستان و کشور نیست 

که قابل حل نباشد.
وی ادامــه داد: اگر مدیریت قوی در خوزســتان وجود 
داشته باشد مشکل آب و فاضالب،  اشتغال جوانان و بسیاری 
دیگر از مســائل در حدود هشت ســال قابل حل است. ما با 
همین جوانان خوزســتانی هشت ســال جنگ را مدیریت 

کردیم، بنابراین همه مشکالت را می توانیم برطرف کنیم.
حیات مقــدم با  اشــاره بــه دســتاوردهای جوانان در 
عرصه های مختلف، بیان داشت: چگونه ما می توانیم در نانو 
جزو ۱۰ کشــور برتر دنیا باشــیم و در سلول های بنیادی و 
موشــکی نیز جزو قدرت های نخســت منطقه باشــیم اما 

نمی توانیم مشکل فاضالب را حل کنیم.
وی تصریح کرد: مشکل ما در خوزستان بحران مدیریت 
و حضور مدیرانی است که حریص به خدمت کردن نیستند؛ 
اگر مدیــران در خدمت به مــردم حریص بودنــد این قدر 
مشــکالت در خوزســتان روی هم تلنبار نمی شد، عده ای 

سیاسی کاری کردند و خوزستان را از کشور عقب انداختند.

گالیه رئیس  پژوهشکده امنیت ملی از بی توجهی دولت به خوزستان مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ســازمان بهزیستی 
کشــور از پرداخت مســتمری و وام بالعوض برای مستمری بگیران 

جامعه هدف بهزیستی در شهرستان دنا خبر داد.
محمدرضا کاظم زاده دیروز دوشــنبه در شهر سی سخت به خبرنگار ایرنا 

گفت: 
تا امروز ۳۰۰ خانواده تحت پوشش حمایت بهزیستی مورد بازدید میدانی 
قرار گرفته است که از این تعداد منازل مسکونی ۵۰ خانوار صددرصد تخریبی 

بوده است.
وی درخصوص اقدامات انجام شــده برای مسکن مستمری بگیران شهر 
ســی ســخت گفت :در بحث اقدامات مســکن یک کانکس برای خانواده دو 
معلولی تهیه شــده است که نسبت به تکمیل تجهیزات این کانکس همکاران 
در حال تالش هســتند.مدیرکل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ســازمان 
بهزیســتی کشور اضافه کرد: تا کنون در شهرســتان دنا یک هزار و ۱۳۳ نفر 
،گروه جامعه هدف بهزیستی هستند که از سازمان بهزیستی مستمری دریافت 
می کنند که یکشــنبه شب مســتمری از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان به 

حساب آنها واریز شد.
محمدرضا کاظم زاده به تفاهم نامه بنیاد مســکن و ســازمان بهزیستی 
 اشاره کرد و افزود: در بحث مسکن با توجه به تفاهم نامه سازمان بهزیستی با 
بنیاد مســکن و تاییدیه بنیاد ، سازمان بهزیستی با توجه به تفاهم نامه مبلغ 
۲۰ میلیون تومان برای ساخت هر واحد مسکن مددجویان اقدام خواهد کرد.

زلزله ای به بزرگی ۵.۶ ریشتر ساعت ۲۲ و پنج دقیقه و ۳۴ ثانیه چهارشنبه 
شب ۲9 بهمن ماه ۱۳99 شهر سی  سخت مرکز شهرستان دنا را لرزاند.

تسهیالت بالعوض به مستمری بگیران سی سخت 
پرداخت می شود

محققان دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع 
طبیعی ساری موفق شــدند از کاغذهای اسکناس 

فرسوده الکل زیستی یا بیواتانول تولید کنند.
این کار تحقیقاتی را امید یزدانی آقمشهدی دانشجوی 
دکترای گروه مهندسی صنایع چوب و کاغذ این دانشگاه 
با راهنمایی دکتر قاســم اسدپور و مشاور دکتر اسماعیل 
گرمارودی از دانشگاه شــهید بهشتی و دکتر سیدمجیذ 
ذبیح زاده و دکتر »تیموکیکاس« از دانشگاه الیف ساینس 

استونی انجام داده است.
نتایج این پژوهش در قالب دو مقاله آی اس آی ISI در 

سال ۲۰۲۰ چاپ شده است.
بر اســاس این گزارش، در این تحقیق، با اســتفاده 
از فرایند هــای جوهر زدایی ، فراصــوت و همچنین برای 
نخســتین بار پیش تیمار شــیمیایی - مکانیکی از نوع 
انفجار نیتروژن )NED(، فرایند قندسازی و تخمیر از کاغذ 
اسکناس فرســوده انجام و نسبت به تولید بیواتانول اقدام 

شد.
هــدف از انجام ایــن تحقیق، اســتفاده بهینه از این 
اســکناس ها بــرای تولید مــوادی باارزش افــزوده باال و 

همچنین کاهش آلودگی خاک و هوا اعالم شده است.
روابط عمومی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 
ســاری از قول دکتر قاسم اسدپور عضو هیئت علمی این 
دانشــگاه و مســئول هدایت این پروژه تحقیقاتی، اعالم 
کرد: اتانول زیســتی یا بیواتانول حاصل از اسکناس های 
فرسوده، محصول مناسبی برای جایگزینی عامل افزاینده 
عدد اکتان بنزین )MTBE( است چون ماده »ام تی بی یی« 
به علت سمی بودن عامل آلوده کننده آب های زیرزمینی 

محسوب می شود.
در حال حاضر اسکناس های فرسوده پس از جمع آوری 
در خزانه داری کشور با طی فرایندی خاص امحا می شود. 
طبق مقررات اســکناس ها هفت سال پس از قرار گرفتن 
در چرخه جمع آوری می شود و اسکناس های نو جای آنها 

را می گیرد.
طبق اعالم بانک مرکزی ساالنه بیش از ۷۰۰ میلیون 
برگ اســکناس از چرخه اقتصادی کشور خارج می شود. 
برای جمع آوری، امحا و چاپ مجدد آنها مبلغی معادل ۱۲ 

میلیارد تومان از بودجه کشور خرج می شود.

محققان مازندرانی
 از اسکناس های فرسوده 
پیکر پاک شــهید محمود حاجی قاسمی به الکل زیستی تولید کردند

صورت خودرویی در شاهرود تشییع و در گلزار 
شهدای زادگاهش بسطام به خاک سپرده شد. 

به گزارش ایرنا ، آیین وداع و تشــییع پیکر مطهر 
شــهید محمود حاجی قاســمی  از معراج الشــهدای 
شــاهرود در کانون بسیج جوانان این شــهر تا گلزار 
شهدای بسطام شهر زادگاهش بصورت خودرویی و با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی مقابله با کرونا انجام 

شد.
ایثارگــران  امــور  و  شــهید  بنیــاد  رئیــس 
شهرستان شاهرود گفت: این شهید برای تفحص پیکر 
شهدای  هشت سال دفاع مقدس در زرباطیه عراق، بر 

اثر برخورد با مین به فیض شهادت نائل شد.
حمید رضا رضایی ، افزود: شــهید بسیجی محمود 
حاجی قاسمی متولد ۱۳۴۵ در شهر بسطام است که 

دو پسر و یک دختر از وی به یادگار مانده است.

تشییع پیکر  شهید حاجی قاسمی 
در شاهرود

رئیس  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
گفت: ریشه بی ثباتی قیمت ها در کسری بودجه دولت 

است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از  قــم، علیرضا زاکانی 
خاطرنشــان کرد: در آذرماه مصوبه هفت ماده ای تشــکیل 
شــد که الزام دقیق ناظر به تعهدات ما در برجام بود که این 

مصوبه هم اکنون در حال اجرا شدن است اما با نقض پیمان 
دولت آمریکا کشــور ما مغموم شد، به همین دلیل مجلس 
طرح فعالی را راه اندازی کــرد که به تحریم ها نظارت کامل 
داشت و در دل این تحریم ها مؤلفه اصلی که بهانه آمریکا بود 
به عنوان محور قرار داده  شــده بود که مباحثی مانند میزان 
غنی سازی، توسعه ظرفیت ها، ســطح غنی سازی و مباحث 

مربوط به شــیوه های نظارت در این مصوبــه آمده بود و در 
صورت رعایت نکردن تعهدات آمریکا، نظارت های اختیاری از 

جمله پروتکل های الحاقی کنار گذاشته می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: تولید 
داخلی واکســن کرونا از ماه آینده وارد تولید انبوه می شود 
و ســه خط تولید در کشور ایجاد شــده است که امیدواریم 

بتوانیم به زودی به تولید داخلی تکیه کرده و صادرات واکسن 
ایرانی را آغاز کنیم.

وی خاطرنشــان کرد: واکسن واردشــده به کشور ابتدا 
به گروه های هدف ازجمله افرادی که دچار عارضه هســتند 
و همچنین جامعه پزشــکی که در خط مقدم مبارزه با این 

ویروس فعالیت می کنند تزریق می شود.

زاکانی: ریشه بی ثباتی قیمت ها در کسری بودجه دولت است
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