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صفحه 9
پنج شنبه ۵ تیر ۱۳99 
۳ ذی القعده ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴9۶

رئیس فدراســیون والیبال ایران در گفت وگوی تلفنی با مدیرکل فدراسیون جهانی، برای 
مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر جهان در سال ۲۰۲۱ درخواست میزبانی داد.

محمدرضا داورزنی به عنوان عضو هیئت رئیسه فدراسیون جهانی و رئیس کنفدراسیون آسیای مرکزی، 
دیروز با مدیرکل فدراسیون جهانی نشست آنالین داشت.محوریت این نشست، بررسی چگونگی گسترش 
توانایی میزبانان مســابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان بر اســاس استانداردهای فدراسیون 
جهانی والیبال بود. رئیس فدراســیون والیبال ایران در ادامه مباحث این نشست، درخواست میزبانی برای 
مســابقات والیبال قهرمانی نوجوانان و جوانان پســر جهان در ســال ۲۰۲۱ را به فابیو آزودو داد.مدیرکل 
فدراســیون جهانی والیبال در پاسخ به این درخواست داورزنی، گفت: کشورهای دیگری نیز برای میزبانی 
این مســابقات درخواســت دادند و پس از بررســی شرایط این کشــورها، با اولویت ایران نظر FIVB برای 
میزبانی را اعالم خواهد کرد. میزبانی شایســته جمهوری اسالمی ایران در لیگ ملت های والیبال، تورهای 
جهانی والیبال ساحلی و دیگر رقابت های آسیایی، همیشه مورد تاکید فدراسیون جهانی والیبال بوده است. 
استقبال تماشاگران از مسابقات برگزار شده در ایران، همیشه نکته مثبت و مهمی در گزارش های فدراسیون 

جهانی درباره میزبانی ایران بوده است.

دورخیز والیبال ایران برای اخذ ۲ میزبانی جهانی
تناقض عملکرد و گفتار معاون توســعه وزارت ورزش و حمایت از حضور کفاشیان در فدراسیون فوتبال، شائبه هایی را 

ایجاد کرده است.
روز سه شنبه اظهارنظر عجیبی از ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش وجوانان صورت گرفت. در پاسخ به این سؤال که 
بازگشت کفاشیان به فدراسیون فوتبال قانونی است، اظهار داشت: »این موضوع به بحث اساسنامه فدراسیون مربوط می شود. پست آقای کفاشیان 
نایب رئیسی است و این پست در ساختار اساسنامه و سرفصل های ما شغل محسوب نمی شود اما از این جهت که بازگشت او چه مکانیزمی داشته، 
کامال ورزشی است.« بر اساس گزارش خبرگزاری فارس این اظهار نظر در شرایطی از سوی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش وجوانان 
صورت گرفته که وی در نامه ای به فدراســیون های ورزشــی با استناد به »قانون اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان« مصوب ۱397 
مجلس شــورای اســالمی و عطف به نامه دیوان محاسبات کل کشور، عنوان داشــته که تداوم همکاری با بازنشستگان غیرقانونی و جرم محسوب 
می شود. در واقع، وی هم اکنون علیه ابالغ خودش صحبت کرده و آن را نقض کرده است اما ماجرا چیست؟ از سوی دیگر اظهارات یک مقام ارشد 
دستگاه قضا که این موضوعات زیر نظر وی است، می تواند ابعاد ماجرا را بیشتر و دقیق تر نشان دهد. چندی قبل مسعود طاهری جعفری، بازرس کل 
امور ورزش و جوانان سازمان بازرسی کل کشور در این باره گفت: درباره نواب رئیس با عنایت به اینکه در تعریف این مشاغل می گوییم نایب رئیس اول، 
دوم و ســوم، جزو شغل های تمام وقت هستند. نایب رئیس اول جانشــین رئیس است، نایب رئیس دوم رئیس سازمان لیگ می شود و نایب رئیس سوم 

کمیته بانوان را دارد و همه این ها تمام وقت تلقی می شوند و شغل هستند و به همین دلیل افراد بازنشسته در آن نمی توانند مشغول باشند.

تناقض نوشتاری و گفتاری معاون وزارت ورزش در مورد نایب رئیس فدراسیون فوتبال

*مجمع انتخاباتی هیئت کشــتی اســتان مازندران صبح دیروز )چهارشنبه( با 
حضور ســید جالل عســگری دبیر فدراسیون کشــتی، حبیب حسین زادگان 
مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع در شهر ساری برگزار شد و در 
پایان عسکری محمدیان با 9 رأی برای چهار سال به عنوان رئیس هیئت کشتی 
استان مازندران انتخاب شد.حمید محمدنژاد دیگر کاندیدای ریاست این هیئت 

۸ رأی به دست آورد.
*علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال درخصوص انتخاب کادر فنی تیم ملی 
هندبال بانوان و برنامه ریزی برای تیم ملی هندبال گفت: ۶۰ تا 7۰ درصد کادر 
فنی تیم ملی هندبال بانوان مشخص است و به محض اینکه نهایی شود حدودا تا 
۱۰ روز دیگر اعالم خواهیم کرد. البته هنگامی که نمی توانیم اردویی هم برگزار 
کنیــم برای چه عجله کنیم؟ در حال حاضر تکلیف اردوهای تیم ملی جوانان و 

نوجوانانمان نیز مشخص نیست و برگزاری مسابقات هم مشخص نیست.
*کمیته ملی المپیک نخســتین مرحله بودجه خود را به حساب فدراسیون ها 
واریز کرد. کیکاووس ســعیدی دبیرکل کمیته ملــی المپیک با اعالم این خبر 
گفت: ۲5 درصد بودجه فدراســیون ها به حســاب آنها واریز شده و این پول تا 
شنبه در حساب آنها خواهد بود.وی افزود: این بودجه به همه فدراسیون ها داده 
شده و مبلغ آن نزدیک به ۸ میلیارد است. در چند روز آینده ریز پرداخت ها در 

سایت کمیته ملی المپیک منتشر خواهد شد.
*تمرینات ملی پوشان شنای کشورمان از ابتدای هفته آینده در استخر قهرمانی 

مجموعه ورزشی آزادی و با رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز می شود.

خواندنی از ورزش ایران

یادی شهید مدافع حرم محمدرضا یعقوبی
سردار بی نشان

امروز چهارمین ســالگرد شــهادت شهید 
مدافع حــرم محمدرضا یعقوبی اســت. وی در 
سال ۱344 در شهرستان لنگرود دیده به جهان 
گشود. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه 
رفت و تا پایان دوران دفاع مقدس به جهاد ادامه 

داد و به مقام جانبازی رسید.
یعقوبی پس از جنــگ، به فعالیت خود در 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد و همزمان در رشته حقوق نیز تحصیل 
کرد و وکیل پایه یک دادگســتری شــد. او فردی موفق و به لحاظ مالی نیز 
بی نیاز بود اما درگرفتن فتنه تکفیری ها در منطقه و تهدید حرم آل اهلل توسط 
داعشــی های خبیث و به خطر افتادن جان و ناموس مسلمانان و مردم مظلوم 
در ســوریه و عراق، غیرت وی را به جوش آورد. وی نتوانســت در برابر هجوم 
اهریمنان داعشی ساکت بماند؛ پس زندگی آرام و موفق خود را فدا کرد و بار 
دیگر لباس رزم پوشــید و داوطلبانه به صحنه دفاع از حرم اهل بیت)ع( رفت. 
وی در نهایت، پنجم تیر ســال ۱395 همزمان با ۱9 رمضان و لیالی قدر، جام 
شــهادت را نوشید و به وصال معبود رسید. با این حال هیچگاه جسمش پیدا 
نشــد و نامش به عنوان یکی از سرداران جاویداالثر در جریده تاریخ ثبت شد. 
اما برای او در زادگاهش لنگرود، مراسم تشییع و مزار نمادین برپا شد تا یادش 

همیشه در دل ها زنده بماند.
درباره این شــهید مدافع حرم، فیلم مســتندی با عنوان »بی نشان« نیز 

تولید شده است.

تذکر نماینده مجلس به وزیر ورزش و جوانان

وزارت ورزش در امور فوتبال دخالت آشکار داشت
چرا سلطانی فر معرف یک شرکت گمنام در قرارداد ویلموتس بود؟! 

اخبار کوتاه از فوتبال

سازمان بازرسی موانع قانونی حضور کفاشیان را به او اعالم کرد
بازرس کل ورزش سازمان بازرسی درباره ابهامات قرارداد با ویلموتس گفت: 
ســؤال درباره ابهامات قرارداد با ویلموتس است چرا که بحث تشریفات در عقد 
قرارداد طی نشــده است.درویشــیان درباره قراردادهای بازرسی و دوشغله های 
ورزشی گفت: اساساً یک اداره کلی داریم تحت عنوان ورزش و جوانان که در این 
حوزه فعالیت می کند. نه تنها این قرارداد ویلموتس که موضوعات متعددی را از 
باشگاه های مختلف داشته ایم. این قرارداد هم پرونده شده و در حال بررسی است.
طاهری بازرس کل ورزش و امور جوانان سازمان بازرسی کل کشور گفت: پرونده 
باز شــده و گزارش ها تهیه شده است. سؤال درباره ابهامات قرارداد با ویلموتس 
است. بحث تشریفات در عقد قرارداد طی نشده است. باید در کمیته فنی مطرح 
و بعد قرارداد اجرا می شــد اما در این خصوص عکس آن انجام شد. فدراسیون با 
اینکه علم و آگاهی داشته با شرایط کشور تمام منابع مالی و کانالهایش بسته بود، 
در شرایط تحریم اقدام به عقد قرارداد کرده و در شرایط کنونی اقتصادی قرارداد 
ده ها میلیاردی بسته و در مجموع صالح فوتبال در عقد این قرارداد جمع بندی 
نشده است.وی ادامه داد: به قرارداد بازیکنان و بازیکنان خارجی که عمدتاً باعث 
ورود ضرر و زیان به کشــور و باشگاه ها شده ورود کرده ایم. قراردادها با آفرهایی 
است که این قراردادها اکثر آنها کیفیت باالیی ندارند و تنها محکومیت در محافل 
و محاکم ورزشی بین المللی داشته است. سازمان ورود کرده و معاونت قهرمانی 
وزارت ورزش منع صریح کردند.طاهری درباره اینکه کفاشیان بازنشسته و 5 سال 
تعلیق شــد ولی االن بعد از یک سال با استعفای تاج، مدعی حضور در ریاست 
فدراســیون است گفت: ۲۲ خرداد محکومیت کفاشــیان تمام شد. کفاشیان را 
دعوت کردیم و جلسه گذاشتیم و موانع قانونی حضور دوباره اش را اعالم کردیم.

الزام فیفا به تغییر ساختار حقوقی فدراسیون فوتبال
فدراسیون جهانی فوتبال در نامه جدید خود به فدراسیون فوتبال ایران اعالم 

کرده که باید تغییر اساسی در ماده یک اساسنامه ایجاد کند.
فدراســیون جهانی فوتبــال در نامه جدید خود که دوشــنبه هفته جاری به 
فدراســیون ایران ارســال کرده، برخی تغییرات صورت گرفته در اساسنامه را رد و 
اعالم کرده که در راستای الزامات و مقررات این نهاد بین المللی نیست. این موضوع 
باعث شده فیفا تا ۸ تیر ماه به فدراسیون ایران فرصت دهد تا اساسنامه را بازنویسی 
و تغییرات مدنظر را اعمال کند.مهم ترین نکته در این نامه مربوط به اصالح ساختار 
حقوقی فدراســیون فوتبال است. در نامه ای که چند هفته قبل از سوی فدراسیون 
فوتبال به فیفا ارســال شد، استدالل شده بود که این مجموعه با عنایت به قوانین 
داخلی، »نهاد عمومی غیر دولتی« اســت. در این راستا نیز از کمیته ملی المپیک 
نام برده شــده بود که چنین ســاختاری دارد و از سوی نهاد بین المللی متناظرش 
هم مورد تائید قرار گرفته اســت.با این حال در نامه اخیر فیفا اعالم شــده که این 
نهــاد بین المللی به مقررات داخلی و ملی احترام می گذارد اما کمیته ملی المپیک 
ایران در نهاد متناظر بین المللی خود، به عنوان »یک ســازمان مستقل غیردولتی 
غیرانتفاعی« به ثبت رسیده است. به همین دلیل، فدراسیون فوتبال کشورمان نیز 
باید چنین ساختار حقوقی را به ثبت رسانده و آن را به اطالع فیفا برساند.این بخش 
از نامه فیفا که مهم ترین قسمت آن است، با رد استدالل مقامات کشورمان مبنی بر 
»نهاد عمومی غیردولتی بودن« فدراسیون، خدشه ای نیز به آن وارد کرده است. به 
نظر می رسد نگارندگان نامه اطالعی از ساختار حقوقی کمیته ملی المپیک نداشته 

یا فیفا را نهادی تصور کرده اند که امکان بررسی و جست وجوی اطالعات را ندارد.
با این شرایط، ماده یک اساسنامه باید مورد بازبینی قرار گرفته و اصالح شود 
و فدراسیون، اساسنامه جدید با محوریت تغییر ساختار حقوقی فدراسیون فوتبال 
به »غیردولتی و غیرانتفاعی« را تا تاریخ مدنظر فیفا )یکشنبه ۸ تیر( ارسال کند 

تا مشکالت جدیدی گریبان فوتبال ایران را نگیرد.
پیش بینی روزنامه قطری از زمان و مکان لیگ قهرمانان آسیا

روزنامه اســتاد الدوحه پیش بینی کرد که بازی های چهار گروه غرب آسیا به 
میزبانی قطر و به صورت تک بازی برگزار شود.لیگ قهرمانان آسیا بعد از برگزاری 
هفته دوم به خاطر شــیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد و تاکنون کنفدراســیون 
فوتبال آســیا زمان دقیق ادامه این رقابت ها را اعالم نکرده اســت. روزنامه استاد 
الدوحه پیش بینی کرد که ادامه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا از۲4 شهریور 
تا ۸ مهر برگزار شــود و همه بازی ها در غرب آسیا به میزبانی کشور قطر برگزار 
خواهد شد. طبق اعالم این روزنامه قطری همه بازی های مراحل حذفی به صورت 
تک بازی خواهد بود و دیگر خبری از بازی های رفت و برگشــت نیســت.روزنامه 
استاد الدوحه پیش بینی کرد که مرحله یک چهارم نهایی در۱4 آبان، نیمه نهایی 
در5 آذر و فینال هم در۱5 آذر برگزار شــود. تمام بازی ها پشــت درهای بسته و 
بدون حضور تماشــاگران برگزار خواهد شــد.ایران چهار نماینده در فصل جاری 

لیگ قهرمانان آسیا دارد که همه آنها کار سختی برای صعود به دور بعد دارند.

سرویس ورزشی-
در  اسالمی  نمایندگان مجلس شــورای  از  یکی 
تذکری به وزیر ورزش و جوانان اعالم کرد که چرا وی 
معرف یک شــرکت گمنام در ماجرای قرارداد مارک 

ویلموتس بوده است؟! 
واکنش ها نسبت به قرارداد عجیب فدراسیون فوتبال با 
مارک ویلموتس سرمربی بلژیکی کماکان ادامه دارد. حدود 
دو هفته قبل برای نخســتین بار مهدی تاج رئیس مستعفی 
فدراسیون فوتبال در گفت و گویی با بخش خبری ۲۰ و 3۰ از 
چگونگی امضای قرارداد با مارک ویلموتس بلژیکی گفت. او 
عنوان داشت که وزیر ورزش در نامه ای ویلموتس را معرفی 
کرده. اســت. او یادآور شــد که مرکز فرهنگی ایران و هلند 
نامه ای را به وزارت ورزش فرســتاده و ویلموتس، لوپتگی و 
رنار را پیشنهاد کرده و گفته بود این مربیان برای هدایت تیم 
ملی بهترین هســتند. وزارت ورزش نیز آن نامه را در اختیار 

فدراسیون فوتبال قرار داده است. 
هرچنــد بعد از این اظهارنظر، وزیــر ورزش تالش کرد 
نشان دهد ارتباطی با مرکز فرهنگی ایران و هلند ندارد، ولی 
اقدام او انتقاد پژمان فر یکی از نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی و معاون اسبق دســتگاه ورزش را به دنبال داشت. 
او در بخشــی از انتقادات خود عنوان داشت: اینکه شرکتی 
به نام مرکز اقتصادی فرهنگی ایران و هلند مســیری را طی 
کرده و از طرفی شخص مسعود سلطانی فر زمینه های حضور 
این مربی را فراهم کرده، ابهام بزرگ دیگری است که باید به 
آن رســیدگی شود. ضمن آنکه وزیر ورزش که زمانی معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان گردشــگری بوده، با سفر به 
هلند، این شرکت یا همان انجمن فرهنگی اقتصادی ایران و 
هلند را افتتاح کرده که همه اینها نیز ایجاد شائبه کرده است.
پژمان فر خاطرنشــان ساخت: متأســفانه دالل هایی در 
عقد این قرارداد فعالیت داشتند که باعث شدند یک قرارداد 
غیرکارشناسی بسته شــود. از طرفی، افرادی در این قرارداد 
نقش دارند که در آلمان کارهای تجاری انجام می دهند که ما 
در حال بررسی اسنادی هستیم که به زودی به آن پرداخته 
خواهد شــد. اگرچه آقایان تالش می کنند پرونده ویلموتس 
را به ســمتی ببرند که کار فیصله پیدا کند، اما طبیعتاً عقد 

قرارداد باید به شکلی صورت می گرفت که جمهوری اسالمی 
کمترین آسیب را در این زمینه ببیند.

تذکر به وزیر ورزش
اتفاقــات، روز  ایــن  از  بعــد از گذشــت چنــد روز 
چهارشنبه)دیروز( نیز حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماینده 
مردم مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی طی تذکری 
به مسعود ســلطانی فر وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد که 
چرا وزیر ورزش معرف یک شرکت گمنام در ماجرای قرارداد 

مارک ویلموتس بوده است. 
در تذکر نماینده مردم مشــهد به وزیر ورزش و جوانان 
آمده است: » در پی افشای نامه نگاری های صورت گرفته و 
تائید مقامات رسمی فدراســیون فوتبال، چرا وزیر ورزش و 
جوانان مبادرت به معرفی گزینه های سرمربیگری تیم ملی 
فوتبال از طریق یک شرکت گمنام کرده که زمینه فعالیتش 
نیز فوتبال و ورزش نبوده است؟ نامه نگاری این شرکت که 
توسط آقای سلطانی فر در هلند افتتاح و راه اندازی شده، چرا 
از طریق ایشان در دو نوبت به فدراسیون منتقل شده است؟ 

با چنین دخالت آشکاری که توسط وزیر ورزش صورت گرفته 
که مقامات وقت فدراسیون نیز به صورت تلویحی آن را علنی 
کرده اند و حتی به بندهای قرارداد با ویلموتس نیز تســری 
پیدا کرده، ایشان بایستی پاسخگوی وضعیت کنونی باشند. 
آقای سلطانی فر بایســتی پاسخگوی وضعیت مخاطره آمیز 
تیم ملی در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ و هدر رفتن 
چندین میلیــارد از بودجه بیت المال در قالب قرارداد با یک 

مربی ناکارآمد و ناتوان باشد. «
این اظهارات در شــرایطی صورت گرفته که این روزها 
زمزمه اســتیضاح وزیر ورزش و جوانان نیز به گوش می رسد 
تا جایی که علی نژاد معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان 
گفت: بحث اســتیضاح مطرح نیست ولی گفته شده برخی 
نماینــدگان ســؤاالتی دارند. هر موقع که مجلس شــورای 
اســالمی آقای وزیر را دعوت کند ما خواهیم رفت. این حق 
نمایندگان مردم در مجلس اســت که ســؤال کنند. ما هم 
باید پاســخگو باشیم اما پاسخ ما مشخص است. ما در جایی 
می توانیم دخالت کنیم که مجامع مورد نظر این اجازه را به 
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ما بدهند. اگر نتوانیم دخالت کنیم نمی توانیم پاسخگو باشیم. 
ضرری که اخراج شفر روی دست استقالل گذاشت

به نظر می رســد قرارداد فدراســیون فوتبــال با مارک 
ویلموتس نمونــه ای از قراردادهای عجیب فوتبال با مربیان 
و بازیکنان خارجی اســت. افراد دیگری هم هســتند که در 
ســال های اخیــر قراردادهای کالن و آنچنانــی با مربیان و 
بازیکنان به امضا رســانده یا موجبات اخــراج آنها را فراهم 
کردند و آســیب این گونه قراردادها را ورزش و فوتبال ایران 
دید. نمونه ایــن قراردادها مانوئــل ژوزه، گابریل کالدرون، 
وینفرد شفر اســت. مربیانی که مدت زمان زیادی در ایران 
حضور نداشتند اما یا خودشان کار را رها کردند یا برخی به 
ظاهر مدیر، آنها را بدون در نظر گرفتن خسارت های چند ده 

میلیاردی، از کار برکنار کردند. 
در همین قرارداد شــفر آلمانی، مسئوالن وقت استقالل 
پس از شکســت این تیــم برابر پدیده مشــهد او را برکنار 
کردند. این مربی آلمانی با وجود آنکه یک ســال دیگر با این 
تیم قرارداد داشــت، از کار برکنار شــد. مربی آلمانی که در 
هفته های آخر حضورش در این تیم خطر را حس کرده بود، 
صبــح فردای بازی با پدیده به محل تمرین رفت اما تصمیم 
یکی از مسئوالن باشگاه باعث شد مجوز حضور در ورزشگاه 
تهرانسر را پیدا نکند. همین بهانه را دست مربی آلمانی داد و 

با تهیه فیلم از آن اتفاقات، به فیفا شکایت کرد. 
با گذشــت چند ماه از این اتفاقات، استقالل به پرداخت 
55۰ هزار دالری به وینفرد شــفر محکوم شد که 3۰۰ هزار 
دالر از ایــن رقم، حقوق معوقه این مربی بود. این جریمه در 
شرایطی در نظر گرفته شد که این باشگاه در اوج بحران مالی 
اســت. آنها باید عالوه بر این، مطالبات بازیکنی مثل بویان را 
هم پرداخت کنند که این اعداد روی هم، رقمی معادل ۱۶-

۱7 میلیارد روی دست باشگاه خرج گذاشته است. 
به نظر می رســد دیگر وقت آن رســیده که یکبار برای 
همیشــه بســاط این گونه قراردادهای ترکمنچایی برچیده 
شــود. حاال که وزارت ورزش به نقش خود تحت عنوان مقام 
باالدستی خوب عمل نمی کند از نهادی نظارتی، نمایندگان 
مجلس و قوه قضائیه انتظار می رود ورود کنند و اجازه ندهند 

منابع مالی ورزش بیش از این به تاراج برود.

از  فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( 
همکاری بیش از 5۰۰۰ پیمانــکار با این قرارگاه خبر 
داد و گفت: در هیچ حوزه ای نیاز به کمک شرکت های 

خارجی نداریم. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، سعید محمد، در 
مراســم آغاز همکاری مشترک شورای اسالمی شهر رشت و 
شهرداری این شهر با  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( با 
اشاره به اینکه فعالیت های این قرارگاه باعث افزایش روحیه 
خودباوری در کشور شده است، اظهار داشت: هر کار سختی 
توســط نیروهای جوان و بومی در کشور قابل انجام است و 

در هیچ حوزه ای نیاز به کمک شرکت های خارجی نداریم.
 وی بــا بیان اینکه این قــرارگاه در بخش های مختلف 

صنعــت و نفــت و گاز و پتروشــیمی، صنایــع دریایــی و 
کشتی ســازی، فعالیت هــا و پروژه های پیچیده شــهری و 
نیروگاهی و سدســازی را به اجرا رسانده و پروژه های بزرگی 
را اجرا کرده اســت، گفت: بســیاری از پروژه هایی که امروز 
تســهیل کننده امور زندگی مردم تهران اســت توسط این 

قرارگاه اجرا شد.
محمد عنوان کرد: در اســتان گیالن نیــز اقداماتی از 
جمله حضور در پروژه راه آهن رشــت به آستارا که با حضور 
رئیس جمهور تفاهم نامه آن امضا شد انجام دادیم و در همین 
حــوزه راه آهن در بخــش دیگر بدون قــرارداد در ۲ نقطه 
کارگاه هــای خود را تجهیز کردیم که با انعقاد قرارداد پروژه 

تسریع می شود.

وی پروژه پلرود شهرستان رودسر را مورد توجه قرار داد 
و اظهار داشت: این پروژه 74 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و 
بیش از ۸۰ میلیارد تومان  مطالبات قرارگاه است و قول دادیم 
که تا پایان امســال پروژه را تکمیــل کنیم و نوبخت رئیس 

سازمان برنامه و بودجه هم قول تامین اعتبار داد.
فرمانده قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء)ص( بیان کرد: 
هدف ما این اســت که مشکالت شهر رشــت را حل کنیم 
و ابتدا باید بحث رودخانه ها را ســاماندهی کرده و همینطور 
پل سازی در شهر رشت که با تکمیل نقشه ها وارد فاز عملیاتی 
می شوند. فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(  گفت 
:هزار و5۰۰ میلیارد تومان برای رودخانه های شهر رشت در 

نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه 44 درصد از ســکنه خراسان شمالی 
روستانشــین هستند خاطرنشــان کرد: کمیته امداد باید با 
همکاری سایر دستگاه های اجرایی استان قدم هایی در جهت 
مهاجرت معکوس در خراسان شــمالی بــردارد. وی از انعقاد 
تفاهم نامه در جهت مسکن ســازی برای افراد تحت پوشش 
کمیته امداد خراسان شــمالی خبر داد و بیان داشــت: بنیاد 

مسکن این آمادگی را دارد که در مرحله نخست برای یتیمان 
و در مرحله دوم برای خانواده هایی با افراد تحت پوشش سه 
نفر به باال مسکن ســازی را دنبال کنــد به طوری که ظرف 
حداکثر ۱۸ ماه دیگر نیازمند و یا یتیمی در خراسان شمالی 
فاقد مســکن نباشد. وی یکی دیگر از برنامه های این نهاد را 

کمک به ازدواج افراد تحت پوشش عنوان کرد.

هشدار آیت اهلل مکارم شیرازی
 نسبت به شبهه افکنی دشمنان در فضای مجازی

مرجع تقلید شــیعیان با هشــدار در مورد فضــای مجازی و 
شبهه افکنی دشــمنان، بر لزوم جلوگیری از آسیب رسانی و تخریب 

توسط این فضا تأکید کرد. 
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم از قم، آیت اهلل مکارم شــیرازی در دیدار 
مدیرکل اطالعات قم اظهار داشــت: دشــمن با آسیب های فرهنگی، اخالقی 
و اطالعاتی فشار بر این شهر را بیشتر کرده که باید جلوی آن ایستادگی کرد.
وی عنوان کرد: امیدوارم با برنامه ریزی و اســتفاده از این ظرفیت به این 

مهم دست یابید.
در ابتدای این دیدار حجت االسالم والمسلمین سلیمی ضمن ارائه گزارشی 
از برنامه های پیشــنهادی خود در مورد استان به فراخور کارهای دشمنان در 
حوزه ضد دینی، نفوذ و جاسوســی، همکاری، همراهــی و هم افزایی با حوزه 

علمیه قم را از اصول برنامه های خویش برشمرد.

آغاز مبادالت ریلی ایران و ترکمنستان 
پس از ۱۰۰ روز توقف 

مبادالت ریلی ایران و ترکمنستان پس از ۱۰۰ روز وقفه به سبب 
شیوع کرونا، از روز سه شنبه از طریق مرز اینچه  برون استان گلستان 

مجددا آغاز شد. 
 مدیرکل راه آهن شــمال شرق ۲ )گلســتان( در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: با از سرگیری مبادالت ریلی دو کشور 3۰ واگن حامل سیمان از ایران 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی وارد خاک ترکمنستان شد تا عالوه بر این 

کشور، راهی بازار کشورهای قزاقستان و ازبکستان شود.
مهدی عبدالکریــم زاده، گفت: از زمان توقف مبــادالت تجاری ایران و 
ترکمنســتان به ویژه از طریق خط ریلی دو کشور ۱3۱ واگن حامل سیمان، 
آهن آالت، کاشی و سرامیک، مواد پالستیکی و وسایل بازی کودکان، سنگ 

معدنی و شیشه در ایستگاه راه آهن اینچه برون انبار شده بود.
وی افزود: با از ســرگیری مبادالت تجاری ایران و ترکمنستان از طریق 
خــط ریلی اینچه برون، بقیه واگن ها نیز به تدریــج و با رعایت پروتکل های 
بهداشــتی و گــذر از تونل هــای ضدعفونی کننده به ترکمنســتان و دیگر 

کشورهای آسیای میانه صادر خواهد شد.
سیدابراهیم حسینی، مدیرکل گمرکات گلستان هم گفت که از سرگیری 
مبادالت تجاری ایران و ترکمنســتان به صورت محدود از طریق خط ریلی 
انجام می شود و شامل عبور و مرور کامیون ها و تریلی های ترانزیت نمی شود.

به گفته وی پیگیری های الزم برای از سرگیری تردد کامیون و تریلی های 
ترانزیت در دستور کار مقامات بلندپایه و گمرکات دو کشور قرار دارد.

دادســتان عمومی و انقالب اهــواز گفت: پیگیر 
پرداخت حق و حقوق کارگران شرکت کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه هستیم و برای حل این موضوع ورود 

کرده ایم. 
عباس حســینی پویا، در حاشــیه بازدیــد از واحدهای 
تولیدی شهرک صنعتی شــماره چهار اهواز در گفت و گو با 
ایرنا بیان کرد: رئیس قوه قضائیه دستور دادند که باید نهایت 
تالش را برای ادامه روند تولید شرکت نیشکر هفت  تپه داشته 

باشیم.
وی گفت: یک پرونده مربوط به این شــرکت در تهران 
در دست بررسی است و در استان نیز پیگیر پرداخت حق و 

حقوق کارگران این شرکت هستیم.
وی  بیــان کــرد: در این مــاه حقوق معوقــه کارگران 
را پرداخــت  می کنیــم. دادســتان عمومی و انقالب مرکز 
استان خوزســتان به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه پیگیر 

مشکالت شرکت نیشکر هفت تپه در خوزستان است.
رئیس دادگســتری خوزســتان به همراه تعــدادی از 
مســئوالن خوزستان روز سه شــنبه از تعدادی از واحدهای 

صنعتی و تولیدی شهرک های صنعتی اهواز دیدن کردند.
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در چند 
روز اخیر خواستار پرداخت ســه ماه حقوق معوقه و تمدید 

دفترچه بیمه تامین اجتماعی خود شده اند.

رئیس دادگستری گلستان خبر داد
گردش مالی ۶۷۰ میلیارد تومانی 

یک شرکت هرمی
رئیس کل دادگســتری گلستان از شناسایی و دستگیری اعضای 
اصلی یک شرکت هرمی در استان خبر داد و گفت: گردش مالی این 
شرکت 6۷۰ میلیارد تومان بوده که در همین ارتباط ۲5 نفر احضار و 

هفت متهم دستگیر شدند. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از گرگان، هادی هاشــمیان ، با اشــاره به 
دســتگیری اعضای باند فعالیت های هرمی در اســتان گلستان اظهار داشت: 
با تالش ســربازان گمنام امام زمان )عج( در اداره کل اطالعات استان گلستان 
اعضای باندی که اقدام به فعالیت های هرمی در سراســر کشــور کرده بودند، 

دستگیر شدند.
وی گفــت: فعالیت این باند در قالب فروش محصوالت هنری و صنایع 
دســتی تحت عنوان » تلفیق هنر« بوده اســت. اعضای این باند سایتی را 
طراحی کــرده بودند و با جلب اعتماد مردم اقالم هنری و صنایع دســتی 
را با قیمت باال و کیفیت بســیار پایین به مشتریان می فروختند و در برخی 
مــوارد هم به رغم اینکه مردم وجه محصول را پرداخت کرده بودند، کاالیی 

دریافت نمی کردند.
رئیس کل دادگستری اســتان افزود: اعضای اصلی و لیدرهای این باند با 
سوءاستفاده از اعتماد عمومی و بهره برداری از شعار سال در استان های مختلف 

اقدام به عضوگیری می کردند و تا کنون 3۲۰ هزار نفر را جذب کرده بودند.
وی توضیح داد که این باند اقالم هنری و صنایع دســتی را به قیمت های 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سه میلیون و 

3۰۰ هزار تومان به فروش می رساندند.
هاشمیان اعالم کرد: گردش مالی فعالیت های این باند ۶7۰ میلیارد تومان 
در سراسر کشور بوده که ۲5 نفر در ارتباط با این پرونده احضار و هفت متهم 

دستگیر شدند.
وی بیان داشت: با رصد دقیق اطالعاتی، گرداننده اصلی این باند در تهران 
و لیدر اصلی آن در استان گلستان شناسایی و دستگیر شدند. همچنین سایت 
تلفیق هنر نیز با حکم قضایی فیلتر و دفتر اصلی شرکت که در تهران بوده نیز 

با حکم قضایی پلمب شده است.

راه خلخال - ماسوله
 تابستان امسال بهره برداری می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل گفت: راه در حال احداث 
خلخال - شهر توریستی ماسوله در استان گیالن امسال تکمیل شده 

و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
محبوب حیدری افزود: از مسیر ۸5 کیلومتری راه ارتباطی خلخال، شال، 
ماجوالن به ماســوله در استان گیالن و از مجموع مسیر 35 کیلومتری شال 
از توابع بخش شاهرود این شهرستان به ماسوله در حوزه استحفاظی استان 

اردبیل تاکنون ۲۸ کیلومتر آسفالت شده است.
وی گفت: هم اکنون هفت کیلومتر باقیمانده مســیر نیز در حال ساخت 
بــوده که با توجه به همت جدی پیمانــکار مجری در تکمیل آن پیش بینی 
می شود بهره برداری از این راه در حوزه استان اردبیل در آخرین ماه تابستان 

امسال آغاز شود.
 او اظهارداشــت: با توجه به وجود ۱5 کیلومتر از مجموع مسیر خلخال 
- ماســوله در حوزه استان گیالن، انتظار از مسئوالن راه و شهرسازی استان 
همســایه جدیت بیشتر در تکمیل عملیات راه سازی حوزه گیالن است. او از 
پروژه راه خلخال- ماســوله به عنوان ســخت ترین و صعب العبورترین پروژه 
راه سازی استان اردبیل یاد کرد و افزود: برغم محدودیت های مالی و اعتباری 

و سختی عملیات اجرایی پروژه بخوبی پیش می رود.
حیــدری با بیان اینکه برای اجرای پروژه در حوزه اســتان اردبیل ۱5۰ 
میلیارد ریال اعتبار هزینه می شــود، گفت: از مســیر ۱5 کیلومتری استان 
گیالن تنها ســه کیلومتر آسفالت شــده و ۱۲ کیلومتر باقیمانده نیاز به راه 
ســازی، زیرسازی و آسفالت دارد. او افزود: با بهره برداری از این راه توریستی 
راه برای ورود گردشگران داخلی و خارجی از سمت ماسوله - استان اردبیل از 
دروازه جنوبی این استان هموار شده و این کار رونق اقتصادی مردم منطقه و 
صنعت گردشگری را به همراه خواهد داشت. وی همچنین از تخصیص ۲5۰ 
میلیارد ریال اعتبار در سال جاری برای ادامه عملیات اجرایی پروژه راه اصلی 
خلخــال به منجیل خبر داد و گفت: در حالی که اعتبار این پروژه در ســال 
گذشته ۱9۰ میلیارد ریال بوده با تالش و پیگیری های صورت گرفته اعتبار 

امسال افزایش یافته است.

رئیس جمعیت هالل احمر کشور گفت: بیش از دو 
میلیون محموله دارویی کلترا و تامی فلو را وارد کشور 
کردیم که این داروها جزو اقالم ضروری برای درمان 

کرونا محسوب می شوند. 
کریم همتی ، در جمــع خبرنگاران افزود: اکنون کمبود 
دارویی خاصی در کشــور وجود ندارد، هرچند کشــورهای 
مختلف دنیا از تحویــل دارو به ما با وجود جدا بودن دارو از 
تحریم ها، خودداری می کردند، اما با کانال هایی که ایجاد شد 

توانستیم داروی کشور را تهیه و تامین کنیم.
وی اظهار داشــت: با توجه بــه اینکه بر کنترل بیماری 
کرونا مسلط شدیم اقالم دارویی مورد نیاز برای پیک بعدی 
بیماری کرونا که در مهرماه ممکن اســت همزمان با شیوع 
آنفلوآنــزای فصلی اتفاق بیفتد، ایــن آمادگی را داریم که با 

جدیت بیشتری روند درمان را دنبال کنیم.
رئیس جمعیت هالل احمر کشور گفت: جمعیت هالل 
احمر واکســن آنفلوآنزا را واردات کرده و وزارت بهداشت در 

مقادیر مورد نیاز این واکسن را توزیع می کند.
همتــی تاکید کرد: رئیس جمهــوری رقم قابل توجهی 
را بــرای خرید اقــالم امدادی ۱۶ گانه، ماشــین آالت مورد 
نیاز، وســایل امداد و نجات جاده ای و کوهســتان و مقداری 
قابــل توجه اعتبار را در اختیار ایــن جمعیت قرار دادند که 
بتوانیم قطعات بالگرد را برای بازســازی هشت فروند بالگرد 

آسیب دیده خریداری کنیم .

مدیرعامل شرکت شســتا در مراسم کلنگ زنی 
کارخانه دولومیت نهاوند گفت: شرکت شستا 3۷ هزار 
میلیارد تومان در طرح های اقتصادی  و عمرانی کشور 

سرمایه گذاری کرده است. 
 محمد رضوانی فر، در حاشیه مراسم کلنگ زنی کارخانه 
دولومیت نهاوند در گفت وگو با تســنیم اظهار داشــت: ۱۰ 
درصد از سهام شرکت شستا وارد بازار بورس شده است و به 

زودی دو درصد دیگر آن نیز وارد این بازار می شود.
مدیرعامل شرکت شســتا بیان کرد: امروز در نهاوند با 
کلنگ زنی کارخانه دولومیت این شــرکت ۶۰ میلیارد تومان 
در صنعت نسوز کشور سرمایه گذاری می کند و این کارخانه 
ظرف مدت ۱۲ ماه در زمینی به مساحت 7۰ هزار متر مربع 
احداث می شود و زمینه  اشتغال نزدیک به ۱۰۰ نفر را فراهم 

می کند.
وی افــزود: به زودی دو پــروژه گاوداری شــش هزار 
راســی در نهاوند و یکی از شهرهای استان همدان به ارزش 

هرکدام۲۰۰ میلیارد تومان کلنگ زنی می شوند.
همچنین در این مراســم ســعید  لقمانــی مدیرعامل 
فرآورده های نســوز ایران نیز اظهار داشت: ساالنه در کشور 
۱۰۰ میلیون تن دولومیت نســوز تولید می شــود که بومی 
ســازی دانش ســاخت آجرهای نســوز کوره بلند با تالش 

مهندسان جوان انجام می شود.
وی بیان کرد: نســوز یکی از اقالم مهم در صنعت فوالد 
است و تامین به هنگام یک محموله می تواند کارخانه فوالد 

را از توقف و تحمل هزینه های سنگین نجات دهد.

غرق شدن 2 جوان در گیالن
رشت- خبرنگار کیهان: 

سرپرست معاونت اجتماعي پلیس استان از غرق شدن مردي 
33 ساله در سد پسیخان و جواني ۲۰ ساله در روستای طالب آباد 

خبر داد. 
سرهنگ »مجید رسول زاده فرساد« اظهار داشت: در پی تماس شهروندان 
با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ و اعالم غرق شدن یک نفر در سد پسیخان 
شهرســتان رشــت، بالفاصله ماموران انتظامي پاسگاه خشت مسجد به محل 

مورد نظر اعزام شدند.
وی  گفت: مردي 33 ســاله که برای شــنا به داخل سد رفته بود به علت 
عدم آشــنایي به فنون شــنا غرق  و جسد فرد غرق شــده از آب خارج و به 

سردخانه منتقل شد.
وی در ادامه همچنین از غرق شــدن یک جوان ۲۰ ســاله که به همراه 
دوســتان خود براي شنا به دریاي طالب آباد شهرســتان بندرانزلي رفته بود، 

خبر داد.

خرم آباد- خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی اســتان لرستان از دســتگیری جاعل و کشف یک فقره 

کالهبرداری ۱۰ میلیارد ریالی در شهرستان »خرم آباد« خبر داد. 
سرتیپ »حاجی محمد مهدیان نسب« گفت: در پي شکایت فردی مبنی بر اینکه یک 
قطعه زمین کشاورزی به مساحت یک هزار متر را در یکی از روستاهای اطراف »خرم آباد« 
خریداری کرده که پس از مدتی فرد دیگری ادعای مالکیت آن را کرد با توجه به اهمیت 

موضوع رسیدگی به پرونده در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در تحقیقات و بررســی های انجام شده توسط ماموران و کارشناسان 
اداره مبارزه با جعل و کالهبرداری آگاهی محرز شد، فروشنده فردی کالهبردار بوده و با 
تبانی یک بنگاه مشاور امالک با تنظیم قولنامه جعلی ملک مذکور را به مبلغ ۱۰ میلیارد 

ریال به شاکی فروخته است.
وی بیان داشت: پس از شناسایی متهم با هماهنگی مقام قضائی وی در مخفیگاهش 
دســتگیر و به جرم خود معترف که برای سیر مراحل قانونی به مرجع ذی صالح معرفی 

شد.

راننده باعث مرگ کودک خردسال شد
همدان- خبرنگار کیهان:

رئیس  پلیس راه اســتان همدان از مرگ کودک خردســال در 
حرکت دنده عقب خودروی نیســان خبر داد و گفت: این حادثه در 

حیاط یک منزل مسکونی در قهاوند رخ داد.
سرهنگ رضا عزیزی، افزود: هنگامی که راننده نیسان در داخل حیاط در 
روستای »شیرین آباد« در حال حرکت با دنده عقب بود متوجه حضور کودک 

در پشت خودرو نمی شود و خواهرزاده خردسالش را زیر گرفت.
وی یادآور شد: این سومین مورد مرگ کودک در سال جاری است که در 

منزل مسکونی به علت حرکت با دنده عقب جان باخته است.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه گفت: برخورد یک دستگاه کامیون خاور با 
اتوبوس در آزادراه ساوه به همدان بامداد روز چهارشنبه ۱9 مصدوم برجا گذاشت. 

»احمدعلی امینی« به ایرنا، گفت: این حادثه در ساعت 3 و 3۰ بامداد دیروز به مرکز پیام اورژانس اطالع رسانی شد.
وی محل وقوع حادثه را کیلومتر 3۲آزادراه ساوه به همدان عنوان کرد و گفت: نیروهای اورژانس با حضور در محل 

اقدامات امدادی را آغاز کردند.
سرپرست اورژانس ساوه افزود: نیروهای عملیاتی پایگاه های اورژانس ۱۱5 سیلیجرد، شهرصنعتی، غرق آباد، نوبران 

و شهری سه به محل اعزام و کار تریاژ و اقدامات اولیه پیش بیمارستانی را انجام دادند.
امینی گفت: ۱9 مصدوم این حادثه پس از انتقال به مرکز درمانی شــهید مدرس ساوه، تحت مراقبت های درمانی 

قرار دارند.

دادستان اهواز: 
 حقوق کارگران شرکت 
هفت تپه پرداخت می شود

دستگیری جاعل  10 میلیاردی در لرستان

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا :

نیاز به کمک شرکت های خارجی نداریم

بختیاری:

۱۷۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان کمیته امداد اعطا می شود

برخورد کامیون با اتوبوس ۱۹ مصدوم برجای گذاشت

مدیرعامل شستا:
2 درصد دیگر سهام شستا 

وارد بورس می شود 

به  با ســفر  امام)ره(  امداد حضرت  رئیس کمیته 
خراســان شمالی گفت: امســال ۱۷۰ میلیارد تومان 
اعطا  نهاد  این  به مددجویان  تسهیالت قرض الحسنه 

می شود. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از بجنورد سید مرتضی 
بختیاری ، در سفر به خراسان شمالی در نشستی با استاندار 
و برخی از مسئوالن استان اظهار داشت: کمیته امداد در سال 
جاری برای پنج هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد 
خراسان شمالی شــغل ایجاد می کند. وی با بیان اینکه این 
نهاد در سال گذشــته برای 34۰۰ نفر از مددجویان کمیته 
امداد استان اشتغال زایی ایجاد کرد گفت: در این راستا ۱43 
میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه به مددجویان کمیته 
امداد اســتان پرداخت شــد اما هدف گذاری این نهاد برای 
سال جاری ۱7۰ میلیارد تومان تسهیالت قرض الحسنه است.
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