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عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال گفت: بازنشسته ها نمی توانند رئیس فدراسیون شوند.
پس از انتقادات گســترده از تغییرات صورت گرفته در اساســنامه مبنی بر اجازه بازنشسته ها برای شرکت در 
انتخابات فدراسیون فوتبال، دیروز علی کفاشیان عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفت و گویی اظهار داشت: 
با قانون فعلی محدودیت ســنی از اساســنامه حذف شده و بازنشسته ها می توانند در انتخابات شرکت کنند اما نه 
برای ریاست، چون ریاست فدراسیون شغل محسوب می شود و فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی غیر دولتی است 
بازنشســته ها نمی توانند برای ریاســت ثبت نام کنند. اگر قانون بعد از آن یک سال فرصت تغییر کند بازنشسته ها 

می توانند در انتخابات شرکت کنند.
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال تصریح کرد: کسی که می خواهد در انتخابات شرکت کند باید امتحان خودش را 
پس داده باشد چون فوتبال جایی نیست که هر کسی بتواند آن را اداره کند. خود من با سابقه 18 سال حضور در 
فدراسیون، 4 سال حضور در کمیته ملی المپیک و حضور در وزارت ورزش یک حرکت هایی انجام دادم و معتقدم 

فوتبال یک فرد توانمند می خواهد.
وی در پاســخ به این سؤال که آیا صحت دارد مدرک تحصیلی برای پست ریاست حذف شده است گفت: بله 
این شرط حذف شده است. مثال اگر کسی دیپلم داشته باشد می تواند رئیس فدراسیون شود. البته من معتقدم این 

موضوع اشکال دارد و حداقل ها باید رعایت شود.اینها می تواند در اصالح بعدی اساسنامه انجام شود.

بازنشسته ها  نمی توانند
کمیته بین المللی المپیک برای اینکه ورزشکاران چگونه مدال جدیدالمپیک لندن را دریافت کنند، شش  رئیس فدراسیون فوتبال شوند

گزینه اعالم کرده است.
بررسی مجدد نمونه های دوپینگ المپیک لندن خیلی از ورزشکاران را مجبور کرد تا مدال های خود را پس بدهند و 
در مقابل ورزشکاران دیگری یا صاحب مدال المپیک شدند و یا رنگ مدال هایشان تغییر کرد. در وزنه برداری، سه وزنه 
بردار از ایران جزو کسانی بودند که جایگاهشان در المپیک تغییر کرد. البته در کشتی آزاد هم ایران یک نماینده داشت و 
توانست به خوش رنگ ترین مدال برسد. در وزنه برداری سعید محمد پور از رده پنجم به مدال طال رسیدو او مدال خود در 
حاشیه مسابقات جهانی ۲۰18 که در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، دریافت کرد.نواب نصیرشالل و کیانوش رستمی 
نفراتی هســتند که مدال آنها به ترتیب به طال و نقره تبدیل شــده است. در کشتی آزاد نیز مدال برنز کمیل قاسمی به 
طال تبدیل شد.بنابراین این سه نفر در انتظار دریافت مدال جدید المپیک خود هستند. اکنون کمیته بین المللی المپیک 
شش راه را پیش روی ورزشکاران قرار داده تا بتوانند مدال جدید المپیک خود را دریافت کنند. البته ورزشکارانی که قبال 
مدال داشــتند ابتدا باید مدال قبلی خود را پس بدهند تا بتوانند مدال جدید را دریافت کنند.  شــش گزینه پیشنهادی 
IOC به شــرح زیر اســت: 1-در بازی های المپیک بعدی ۲-در بازی های المپیک جوانان ۳-در مقر IOC یا موزه المپیک  

4-در کمیته ملی المپیک کشور ورزشکار ۵-در یکی از رویدادهای فدراسیون جهانی رشته ای که ورزشکار در آن مدال 
گرفته است. ۶-در یک مراسم خصوصی. ورزشکاران می توانند یکی از این گزینه ها را انتخاب کنندو سپس IOC از طریق 
کمیته ملی المپیک کشور ورزشکار در جریان انتخاب ورزشکار قرار می گیرد. همچنین فدراسیون جهانی رشته مربوطه 

هم باید در جریان قرار بگیرد.

6 پیشنهاد به 3 ورزشکار ایرانی برای دریافت مدال المپیک لندن

نکته  ورزشی

*مراســم تقدیر از ۳ پیشکسوت کشتی کشور، در محل فدراسیون کشتی برگزار 
شــد.در این مراســم که علیرضا دبیر رئیس فدراســیون، علی اکبر جیرســرایی 
رئیس کمیته پیشکســوتان و احمد عرب مسئول رســیدگی به امور پیشکسوتان 
حضور داشــتند از ســبحان روحی، حسین تورانیان و محمد اســماعیل زاده از 
پیشکســوتان قدیمی کشتی ایران تقدیر بعمل آمد. دبیر رئیس فدراسیون کشتی 
در این مراسم گفت: خیلی از کشتی گیران بوده اند که به دلیل حق خوری ها و بد 
آوردن ها بوده به حقشان نرسیدند و دستشان از مدال کوتاه ماند. متأسفانه در حال 
حاضر مالک شرط پیشکسوت و قهرمان بودن شده است و من اصال این را قبول 
ندارم چرا خیلی ها مدال دارند اما اخالق ندارند و این در هر رشته ای وجود دارد. 

*باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: امسال هم کماکان با معضل کرونا 
مواجه هســتیم اما به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم از هفته پایان دی 
ماه یا هفته ابتدایی بهمن ماه لیگ را آغاز کنیم. البته که پروتکل های بهداشــتی 
شرط برگزاری مسابقات هستند اما مهم تر از آن در اختیار داشتن مجوز الزم است. 
فدراســیون شمشیربازی اقدامات ابتدایی را انجام داده و اگر با منع و محدودیتی 

مواجه نشویم در موعد مقرر دیدارها را آغاز می کنیم. 
*عبداهلل موحد دارنده یک مدال طالی المپیک و پنج مدال طالی کشتی جهان 
و محمــد نصیری دارنده ۳ مدال طال، نقره و برنز المپیک و ۵ طال، یک نقره و ۳ 
برنز وزنه برداری جهان، کســب عنوان محبوب ترین فرنگی کار جهان را به حمید 
سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی و دارنده یک طالی المپیک و ۶ طالی جهان 

در کشتی فرنگی تبریک گفتند. 
*بعد از برگزاری دور برگشت لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی و در حضور سرمربیان 
تیم ملی، درباره زمان و چگونگی برگــزاری جام بین المللی تختی تصمیم گیری 

خواهد شد.
*وب سایت اینساید دگیمز، از انتخاب چین برای میزبانی مسابقات قهرمانی جهان 
والیبال نشسته سال ۲۰۲۲ خبر داد. این رویداد جهانی والیبال معلولین در مرکز 
توســعه شــهر هانگژو از 18 تا ۲4 ماه می ۲۰۲۲ همزمان با )۲٩ اردیبهشت تا 4 
خرداد ســال 14۰1( و جدا از بازی های پارالمپیــک در دو گروه مردان و بانوان 

برگزار خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم منصور عباسی 
وصیتی که به شهادت ختم شد

امروز ســومین سالگرد شــهادت شهید 
مدافع حرم منصور عباسی است. وی در تاریخ 
٩ فروردین 1۳۳۶ در شهرســتان هفشجان از 
توابع شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و 

بختیاری چشم به جهان گشود.
با شروع نهضت امام خمینی و آغاز جنگ 
تحمیلی برادرش »آیت اهلل عباسی« به خدمت 
سربازی اعزام شد و دهم اردیبهشت 1۳۶1 در 

عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر شرکت کرد و در آنجا به شهادت رسید. 
شهید آیت اهلل در وصیت نامه خود از برادر می خواهد که برای دفاع از دستاوردهای 
انقالب اسالمی و حراست از مرزهای میهن اسالمیمان به سپاهیان اسالم بپیوندد. 
که این وصیت ســبب شــد تا فصل جدیدی در زندگی او بوجود آید و وارد سپاه 
شهرکرد شد. با پوشیدن لباس سبز پاسداری حدود ۶۰ ماه در جبهه های جنگ در 
مناطق کردستان و خوزستان حضور داشت و در چندین عملیات شرکت جست و 
به افتخار جانبازی نایل آمد. وی در سال 1۳8۲ بازنشسته شد اما این بازنشستگی 
او را از فعالیت های اجتماعی باز نداشــت؛ گفته بود: »من از سپاه بازنشسته شدم 
نه از پاســداری و حفظ ارزش های نظام.« شــهید عباسی باشروع فتنه گروه های 
تکفیری و اشــغال بخشی از کشور ســوریه و تعرض به اماکن مذهبی مثل )حرم 
حضرت زینب( در ســوریه با اصرار فراوان به صورت داوطلبانه برای دفاع از حریم 
اهل بیت به کشور سوریه اعزام شد. و پس از سه بار حضور در خط مقدم دفاع از 
حرم، ظهر روز جمعه دهم آذرماه 1۳٩۶ در شهر بوکمال سوریه بر اثر اصابت تیر 

مستقیم به سر به خیل شهداء و برادر شهیدش پیوست.

آغاز هفته چهارم لیگ برتر فوتبال با برگزاری 3 بازی

»پرسپولیسِ گل نزن« در اندیشه صدرنشینی است
تقابل جوان ترین و پرافتخارترین مربیان لیگ در تبریز

حدیث دشت عشق

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان چهار دوره متوالی 
لیگ برتر فوتبال، امروز در شرایطی برای رسیدن به 
صدر جدول رده بندی تالش می کند که ضعف گلزنی 

در این تیم کامال مشهود است.
هفته چهارم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از امروز 
با برگزاری ســه بازی آغاز می شــود که در مهم ترین دیدار 
تیم پرســپولیس در تهران میزبان شهر خودرو مشهد است. 
پرسپولیس لیگ بیستم هنوز به شرایط ایده آل نرسیده و در 
سه مسابقه فقط یک برد داشته و یک گل هم زده که از روی 

نقطه پنالتی بوده است.
 گل نزدن پرســپولیس مهم تریــن نقطه ضعف قهرمان 
چهار دوره لیگ برتر اســت. اتفاقی که شــاید بعد از جدایی 
بازیکنانی نظیر علیپور، ترابی و محرومیت عیســی آل کثیر 
قابل پیش بینی بود. سرخپوشــان هفته گذشته با پنالتی که 
ســیامک نعمتی از دست داد شرایط سختی را تجربه کردند. 
پرســپولیس اکنون با ۵ امتیاز در رده ششم جدول لیگ برتر 
اســت و این هفته فرصت دارد تا با شکست دادن شهرخودرو 
برای اولین مرتبه به صدر جدول لیگ بیســتم برســد. البته 
به شــرطی که گلگهرســیرجان این هفته امتیــازی نگیرد. 
شــهرخودرو هم هفته گذشــته تا دقیقــه ٩۳ پیروز میدان 
بــود ولی با یک پنالتی برد را با مســاوی مقابل صنعت نفت 
آبادان عوض کرد. ســیدمهدی رحمتی سرمربی غیر رسمی 
تیم هم در آن بازی اخراج شــد تا این هفته محروم باشــد. 
البته رحمتی با کارت سرپرســتی روی نیمکت شهرخودرو 
می نشیند و محمد نوازی ســرمربی تیم است. امین قاسمی 
نژاد هم که هفته گذشته مصدوم شده بود به احتمال فراوان 
مقابل پرسپولیس بازی خواهد کرد او دو گل برای شهرخودرو 
تاکنون در این فصل زده اما پرسپولیس هیچ گلزنی در جدول 
گلزنان نــدارد. ۲7۰ دقیقه بــدون گل زدن در جریان بازی 

رکوردی منفی برای فینالیست لیگ قهرمانان آسیاست. 
تقابــل مربیان اســتقاللی مثــل نــوازی و رحمتی با 

یحیی گل محمدی هم در نوع خود جالب است. البته مهم تر 
از آن تقابل گل محمدی با تیم ســابق خود اســت. یحیی با 
شــهرخودرو قرارداد داشت که توانست از این تیم جدا شود 

جانشین کالدرون آرژانتینی در پرسپولیس شود.
فوالد خوزستان- آلومینیوم اراک 

ظواهر امر نشــان می دهد شــاید این بازی راحت ترین 
دیدار فوالد در نیم فصل نخســت لیگ برتر باشد. آلومینیوم 
اراک که این فصل به لیــگ برتر صعود کرده هنوز گلی در 
ایــن فصل نزده و فقط یک امتیاز از مس رفســنجان گرفته 
است. بدبینترین هوادار فوالد هم نمی تواند تصور کند که تیم 

محبوبش در این بازی امتیاز از دست بدهد. 
رسول خطیبی سرمربی آلومینیوم اراک هم می داند که 
بازی سختی در پیش دارد. فوالد خوزستان هم در این هفته 
فرصت دارد تا به صدر جدول برســد به شــرطی که گلگهر 

بازنده شود. 

ماشین  سازی تبریز- گل گهرسیرجان
ماشین  ســازی هفته گذشــته مقابل استقالل نمایش 
خوبی داشــت ولی شکست خورد و ســه امتیاز را در تهران 
تقدیم حریف کرد. سبزپوشــان تبریزی ایــن هفته مقابل 
صدرنشــین لیگ برتر انگیزه زیادی دارند. گلگهرسیرجان با 
امیر قلعه نویی در قواره یک مدعی ظاهر شده و فقط دو امتیاز 

در بازی با فوالد خوزستان از دست داده است. 
این بازی از یک نظر منحصر به فرد است. تقابل جوانترین 
مربی تاریخ لیگ برتر وحید بیاتلو با امیرقلعه نویی یکی از با 
ســابقه ترین و پرافتخارترین مربیان لیگ برتر. گادوین منشا 
مهاجم گل گهر این روزها تبدیل به ماشــین گل سازی برای 
تیم گلگهر شــده و اکنون با 4 گل زده در صدر گلزنان لیگ 
برتر اســت. ماشین سازی اگر بتواند در تبریز گلگهرسیرجان 
را شکســت بدهد یک شگفتی رقم زده و زمینه صدرنشینی 
موقت پرســپولیس یا فوالد را در هفته چهــارم هم فراهم 

می کند اما بعید است که قلعه نویی بازی را به جوانترین مربی 
لیگ واگذار کند.

ســایر دیدارهای هفتــه چهارم لیگ برتر فــردا برگزار 
می شود. سازمان لیگ قصد دارد در راستای محکومیت ترور 
ناجوانمردانه شــهید فخری زاده مسابقات هفته چهارم لیگ 
برتر را با قرائت فاتحه ای برای شــهید محسن فخری زاده و 

یک دقیقه سکوت آغاز می کند.
برنامــه کامل دیدارهای هفته چهــارم لیگ برتر به این 

شرح است:
دوشنبه 10 آذر 1399

............................... شهر خودرو )ساعت 1۶:1۵( *پرسپولیس 
*ماشین سازیتبریز ............. گل گهرسیرجان )ساعت 1۶:۳۰(
*فوالد ..................................... آلومینیوم اراک )ساعت 1۶:۳۵(

سهشنبه 11 آذر 1399 
*مس رفسنجان .................................. تراکتور )ساعت 1۶:1۰(
*نساجی مازندران ........ نفت مسجدسلیمان )ساعت 1۶:1۰(
*پیکان ................................................. استقالل )ساعت 1۶:1۵(
*سپاهان ................................................... سایپا )ساعت 1۶:۲۰(
*صنعت نفت آبادان  ..................... ذوب آهن )ساعت 1۶:4۰(

آقای معاون خودتان باشید!
سرویس ورزشی-

باالخره پس از کش و قوس های فراوان اساسنامه فدراسیون فوتبال 
به تایید مجمع رسید تا انتخابات این رشته ورزشی اوایل اسفندماه سال 
جاری برگزار شود. از جمله اتفاقات مهم در اساسنامه جدید فدراسیون 
فوتبال افزایش تعداد اعضای مجمع و راحت تر شدن ورود ورزشکاران به 

مدیریت فوتبال است.
موضوع دیگری که در این اساســنامه حســابی خبرساز شده و در 
تعارض با قوانین داخلی کشــورمان اســت، اجازه دادن به بازنشستگان 
برای حضور در انتخابات است. فدراسیون فوتبال در شرایطی این اجازه 
را به بازنشســتگان داده که طبق قانون مجلس و تایید شورای نگهبان 

بازنشسته ها نمی توانند سمت اجرایی داشته باشند.
انتظار می رفت این تعارض آشــکار از چشــم مدیران وزارت ورزش 
پنهــان نماند، ولی مهــدی علی نژاد معاون توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفــه ای وزارت ورزش دیــروز در گفت و گویــی با پایــگاه خبری این 
وزارتخانه نه تنها اشاره ای به این موضوع مهم نکرد، بلکه در اظهار نظری 
عجیب از فداکاری های وزیر ورزش و لزوم ثبت آن در تاریخ گفته است!
علی نژاد در مصاحبه خود درباره تاکید فدراســیون جهانی فوتبال، 
مبنی بر صاحــب رای نبودن وزیر ورزش و معــاون وزیر ورزش گفته: 
»عموماً دولت ها این مورد را نمی پذیرند اما این بار نظر دکتر سلطانی فر 
ایــن بود که پافشــاری به حضور وزیر و معاون بــه عنوان صاحب رای، 
می توانــد منجر به عدم تایید اساســنامه و ایجاد کمیته انتقالی و حتی 
تعلیق فدراسیون شود. با توجه به فهم بین المللی وزیر ورزش و جوانان، 
ایشــان نظر فیفا را به خاطر حفظ منافع ملی پذیرفت که نقش وزارت 

ورزش در اداره فوتبال به عنوان عضو صاحب رای، کمتر شود.« 
او در ادامه با بیان اینکه این تصمیم دکتر سلطانی فر باید در تاریخ 
فوتبال ثبت شــود اظهار داشت: »ایشــان برخالف بسیاری از مسئوالن 
ورزش در گذشــته، نقش خود را به خاطر منافع مردم و فوتبال کمرنگ 

و از منافع خود گذشت.«
گویا معاون وزیر ورزش در خواب زمستانی تشریف دارند و نمی دانند 
که در همین چند سال چه اتفاقاتی در ورزش رخ داده که حاال خواستار 
ثبت نام سلطانی فر در تاریخ شده است؟! شاید علی نژاد نداند یا تظاهر به 
ندانستن کند ولی دلسوزان و عالقه مندان به ورزش می دانند چند سال 
اخیر یکی از سیاه ترین دوره های ورزش کشورمان بوده، دالیل این ادعا 
هم بالتکلیفی فدراســیون فوتبال، اوضاع آشفته استقالل و پرسپولیس، 

بالتکلیفی بسیاری از فدراسیون های ورزشی و... است.
 در کدام دوره پرســپولیس و اســتقالل تا این اندازه تبدیل به محله 
بر و بیا شده بودند، به طوری که هر چند ماه یکبار فردی غریبه با فوتبال 
سکان هدایت این دو باشگاه بزرگ را در دست می گیرد؟! در کدام دوره 
ســرمربی تیم ملی فوتبــال با توصیه انجمن ایــران و هلند که یکی از 

محصوالتش سفال و کوزه بوده، انتخاب شده است؟! 
آقای علی نژاد در همین روزهایی که شما تالش می کنید نام وزیر را 
به عنوان ناجی فوتبال در تاریخ به ثبت برسانید، جریاناتی که شما آنها 
را می شناسید اختاپوس وار به جان ورزش افتاده اند و برای قسمت های 
مختلــف آن خط و ربط تعیین می کنند. قدرت این جریانات فاســد و 
مخرب به اندازه ای اســت که برخی مدیران فدراسیون های ورزشی عمله 
آنها شده اند و... و ریشه همه این اتفاقات در عدم نظارت مدیران ورزش 

است. 
و نکته پایانی اینکه مهدی علی نژاد در فدراسیون ووشو کارنامه قابل 
قبولی داشــت و مورد احترام اهالــی ورزش بود. به همین خاطر انتظار 
می رود »علی نژاِد وزارت ورزش« همان »علی نژاِد ووشو« باشد نه اینکه 
برای خوشــامد وزیر ورزش جمالتی را به زبان بیاورد که فرســنگ ها از 
واقعیت فاصله دارد! آقای معاون لطفا خودتان باشید و نقش بازی نکنید. 

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
132106247. گل گهرسیرجان

232014226. استقالل    
332013306. سپاهان      

1205415 43. فوالد
531202115. سایپا        

631201015. پرسپولیس 
731114224. نساجی مازندران

831114224. شهر خودرو
931113304. پیکان       

1031113304. صنعت نفت آبادان
1130304403. ذوب آهن       

1230301103. نفت  مسجدسلیمان
12-13302112. تراکتور           

41-14301215. ماشین سازی تبریز
41-15301204. آلومینیوم اراک

41-16301204. مس رفسنجان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال - جام خلیج فارس

ادارات و بانک های اهواز، ماهشــهر، رامشــیر و 
امیدیه دیروز به علت باران شدید و آبگرفتگی  تعطیل 

شدند.
مدیر کل مدیریت بحران خوزســتان گفت: با توجه به 
روند ادامه بارش های کم ســابقه و به منظور پیشــگیری از 
هرگونه حوادث احتمالی ادارات و بانک های چهار شهرستان 

در استان خوزستان روز یکشنبه تعطیل اعالم شد.
امید بن عباس افزود: در پی آبگرفتگی معابر شــهری و 
به منظور پیش بینی مشــکالت در تردد مردم به درخواست 
فرمانــداران و با تاییــد اســتاندار، ادارات و بانک های اهواز، 

ماهشهر، رامشیر و امیدیه دیروز تعطیل شدند.
وی افزود: این تعطیلی شامل مراکز خدماتی، عملیاتی، 

امدادی نبود.
بارش باران در اســتان خوزستان از عصر جمعه گذشته 
)هفتم آذر( آغاز شــده و دیروز نیز ادامه داشــت. اســتان 
خوزستان تجربه وقوع ســیل ویرانگر در فروردین سال ٩8 
را دارد اما کارشناســان پیش بینی کرده اند با توجه به خالی 

بودن ظرفیت سدهای استان، حوادث آن سال تکرار نشود.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با بیان اینکه 
این سازمان در کنار دستگاه های اجرایی برای کمک به 
دولت در محرومیت زدایی تالش می کند، گفت: امسال 
به مناسبت هفته بســیج در سراسر کشور ۲ هزار و 
۸۸۷ طرح توسط سازمان بسیج سازندگی افتتاح شد.

ســرتیپ  محمد زهرایی روز یکشنبه در حاشیه افتتاح 
۲ طرح حوزه ســالمت این ســازمان در شهرســتان مرند 
گفت: پروژه های بســیج ســازندگی در همکاری با نهادها و 
دستگاه های تخصصی به صورت مجزا در استان های مختلف 

کشور به بهره برداری رسیده است.

وی همکاری بسیج ســازندگی با دستگاه های اجرایی و 
دولتی را مهم تلقی و خاطرنشان کرد: هم گرایی و هم افزایی 
بین بسیج و سپاه با سایر دستگاه ها مزیت بسیار باالیی برای 
کشــور دارد که موجب می شــود از ظرفیت مردم و خّیرین 
و گروه های جهادی بســیج برای اجرای طرح های بزرگ در 

کشور بهره برد.
سردار زهرایی با  اشاره به اینکه دیروز 1۲۵ طرح بسیج 
سازندگی به مناسبت هفته بسیج در شهرستان های مختلف 
آذربایجان شرقی افتتاح شد، گفت: برای اجرای این طرح های 
افتتاح شــده در مجموع بیــش از ۲۲ میلیارد تومان هزینه 

شده است.
وی همچنین گفت: بســیج سازندگی آذربایجان شرقی 
تعداد یک هزار و ۶۰ طرح را در شــورای برنامه ریزی استان 
به تصویب رســانده و با امضــای موافقت نامه و قــرارداد با 

دستگاه های اجرایی این طرح ها در دست اجراست.
دیروز ســاختمان های مرکز سالمت در بخش یامچی و 
روســتای دولت آباد شهرستان مرند با حضور رئیس سازمان 

بسیج سازندگی کشور افتتاح شد.
این طرح ها با مشارکت بسیج سازندگی و دانشگاه علوم 

پزشکی تبریز با پنج میلیارد تومان اعتبار اجرا شده است.

پنجمین مدافع سالمت در زنجان 
آسمانی شد

سرپرســت مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی زنجان 
درخصوص شــهادت دومین مدافع سالمت شــهر زنجان و پنجمین 
مدافع خدمت و ســالمت استان اظهار داشــت: شهید »سیدنعمت 
موســوی« از مدافعان خط مقدم مبارزه با کرونا و مشغول خدمت در 

بیمارستان ولی عصر)عج( بود. 
مصطفی محمدی، در گفت وگو با ایرنا افزود: شهید »سیدنعمت موسوی« 
از مدافعان خط مقدم مبارزه با کرونا و کارمند مرکز آموزشی درمانی حضرت 
ولیعصر)عج( شــهر زنجان بود که عصر شنبه هشتم آذر در سن ۵۰ سالگی و 
پس از سه روز بستری در مرکز آموزشی درمانی آیت اله موسوی دعوت حق را 

لبیک گفت و به جمع شهدای عرصه سالمت پیوست.
وی با قدردانی از زحمات شبانه روزی، بی وقفه و خستگی ناپذیر کادر فداکار 
بهداشــت و درمان، تیم مدیریتی، فنی و پشتیبانی دانشگاه اضافه کرد: فقدان 
کادر بهداشت و درمان در این شرایط سخت و سرنوشت ساز، بسیار غم انگیز و 

غیر قابل جبران است و ضایعه ناشی از آن قابل ترمیم نیست.

شهادت یک پرستار بر اثر کرونا
یک پرستار شــاغل در درمانگاه منطقه صنعتی و معدنی شرکت 

گل کهر سیرجان در اثر کرونا به شهادت رسید.
»زرین رئیسی« پرستار فداکار شرکت گهرنشاط شاغل در درمانگاه منطقه 
معدنی گل گهر در ســیرجان اســتان کرمان، بر اثر ابتال به کرونا جان خود را 

از دست داد.
همکاران خانم رئیســی در درمانگاه منطقه گل گهر، شهادت او را تسلیت 
گفتند و اعالم کردند: این اتفاق جامعه کارگری و کارفرمایی منطقه صنعتی و 

معدنی گل گهر را به سوگ نشانده است.
پیکر این پرســتار، ظهر دیروز، یکشنبه )نهم آذرماه( پس از تکریم و وداع 
در محوطه بیمارســتان دکتر غرضی ســیرجان، برای دفن در قطعه صالحین 

جنب گلزار شهدای سیرجان، تشییع شد.

برف راه ۲۵ روستای
 آذربایجان شرقی را بست

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای آذربایجان شرقی با  اشاره 
به تالش شبانه روزی عوامل این نهاد برای بازگشایی جاده های برف 
گرفته اســتان اعالم کرد: هم اکنون راه دسترسی حدود ۲۵ روستا 

بسته بوده و تالش برای بازگشایی آنها در حال انجام است. 
اروجعلــی علیزاده، در گفت و گو با ایرنا افزود: این روســتاها در ارتفاعات 
شهرســتان های بستان آباد، هشــترود و چاراویماق واقع شــده اند و تالش 

می کنیم راه این تعداد روستا را باز بکنیم.
وی با  اشــاره به اینکه بارش برف و کوالک چند روز گذشــته راه صدها 
روستای این استان را بست، افزود: از روز پنجشنبه با تالش نیروهای راهداری 

راه ارتباطی خیلی از روستاهای بسته شده بازگشایی شد.
وی با بیان اینکه ارتفاع برف در برخی مناطق برفگیر و روستایی به حدود 
4۰ سانتی متر رســیده است، اظهار داشــت: بارش برف راه ارتباطی حدود 
1۳۰ روستای بستان آباد، 1۲۰ روستای هشترود و ۵۰ روستای مراغه و ده ها 

روستای چاراویماق، میانه و هریس را بسته بود.
علیــزاده مدیــرکل راهداری و حمل ونقــل جاده ای آذربایجان شــرقی 
گفت: این روســتاها در مناطق کوهســتانی و برف گیر استان واقع هستند و 
بیشتر آنها به علت نداشــتن راه ارتباطی مناسب در اثر بارش برف و کوالک 

بسته می شوند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی لرســتان گفت: کار ساخت و ساز مناطق سیل زده این 
اســتان به اتمام رسیده است و تمام افرادی که منزل مسکونی آنها بر اثر سیل آسیب دیده بود به 

بانک های عامل معرفی شدند.
مســعود رضایی افزود: عالوه  بر اتمام تعمیر ۲۰ هزار واحد ســیل زده، 1۲ هزار واحد مسکن روستایی این 

استان احداث و بازسازی شده است.
وی تصریح کرد: متقاضیان دریافت تسهیالت برای ساخت واحد مسکونی در مناطق روستایی، تا سقف ۵۰ 

میلیون تومان وام کم بهره دریافت کردند.
هم اکنون مأموریت پنج استان به عنوان ستادهای معین بازسازی مناطق سیل زده لرستان بر اساس برنامه 
زمان بندی پایان یافته است، این ستادها مأمور در پلدختر، معموالن، چگنی، نورآباد، الیگودرز و ازنا بودند و کار 

بازسازی مابقی مناطق نیز بر عهده استان لرستان بود.
متوســط مقاوم سازی و بهسازی واحدهای مسکن روستایی این اســتان 7۶ درصد است در حالی که این 

شاخص در کشور ۵۰ درصد برآورد می شود.
حدود 1۵۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در روستاهای لرستان ساخته شده است که 1۲1 هزار واحد آن از 

تسهیالت مقاوم سازی و نوسازی بنیاد مسکن استفاده کرده اند.

رئیس  اداره راهــداری و حمل ونقل جاده ای 
خلخال گفت: به علت ادامه بارش سنگین برف 
در منطقه و احتمال سقوط بهمن در جاده خلخال 
- پونل این مسیر ارتباطی استان اردبیل - گیالن 

تا اطالع ثانوی مسدود شد. 
معــروف خســروی، در گفت و گو با ایرنــا افزود: 
تالش های راهــداران برای نگهداری مســیر ارتباطی 
خلخــال به پونــل در اســتان گیالن به علــت ادامه 

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی 
کشور گفت:بیماری آنفلوآنزای فوق   حاد پرندگان فقط 
محدود به حیات وحش بوده و این بیماری در هیچ یک 
از واحدهای صنعتی گوشــتی، مرغ مادر گوشتی و 
تخم گذار، مرغ اجداد و نیمچه گوشتی گزارش نشده 

است.
ســید بهمن نقیبی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
آنفلوآنزای فوق  حاد پرندگان در حیات وحش ســه اســتان 
مازندران، اردبیل و مرکزی مشــاهده شــده است، گفت: در 
اســتان های مازندران و اردبیل تلفات ناشــی از این بیماری 
ناچیز بود که بالفاصله موضوع مختومه شد. در استان مرکزی 
تاالب میقان نیز تا روز شــنبه الشه حدود 4۰1 قطعه پرنده 
از انواع مختلف عمدتا غاز خاکســتری جمع آوری شده است 
و پیش بینی می شــود که تلفات تا چند روز آینده هم ادامه 

داشته باشد.
وی اضافــه کرد: دســته های اولیه پرنــدگان مهاجر از 
آبان ماه برای زمســتان گذرانی وارد کشور می شوند و معموال 
به دلیل اینکه با پرندگان مختلف در مسیر تالقی دارند ممکن 
است برخی از آنها بیماری آنفلوآنزا را به یکدیگر منتقل کنند. 
گاهی اوقات ممکن اســت به دلیل مقاوم بودن پرنده اتفاقی 
رخ ندهد ولی به هنگام رســیدن به مقصد به دلیل استرس، 
تغییر شــرایط اقلیمی و غذایی این بیماری خود را به صورت 

بالینی نشان دهد.
وی در ادامه به کسانی که به صورت پراکنده طیور بومی 
نگهــداری می کنند توصیه هایی کــرد و گفت: این پرندگان 
بایســتی در مکان های محصور نگهداری شوند تا از پرندگان 
آزادپرواز به دور باشند. محل زندگی آنها هر از گاهی بایستی 
ضدعفونی شــود. هرگونه تلفات غیرعادی در بین این طیور 
در سریع ترین زمان ممکن به نزدیک ترین خانه بهداشت و یا  

اداره دامپزشکی اطالع داده شود.
نقیبی همچنین تاکید کرد کــه مردم از هرگونه خرید 

و فروش طیور بومی به شکل دوره گردی خودداری کنند.

زمین لرزه ای به قدرت ۴.۶ ریشتر دیروز )یکشنبه( 
حوالی بستک استان هرمزگان را لرزاند. 

به گزارش مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک 
دانشــگاه تهران، این زمین لرزه ساعت 7 و 4۵ دقیقه و ۲8 

ثانیه دیروز رخ داد.
این زمین لرزه در عمــق 1۵ کیلومتری زمین به وقوع 

پیوست.
ایــن زمیــن لــرزه در فاصله هــای ۲۶ کیلومتــری 
بســتک)هرمزگان(، ۳۰ کیلومتری عمــاده )فارس(  و ۳8 

کیلومتری گراش )فارس( رخ داد.
محل وقوع این زمین لرزه در ۲11 کیلومتری بندرعباس 

و ۲٩8 کیلومتری شیراز بود.
مدیر جمعت هالل احمر الرســتان هــم گفت: زلزله با 
شــدت 4.۶ در مقیاس ریشتر که صبح دیروز منطقه بستک 
واقع در اســتان هرمزگان و شهرســتان الرستان در استان 

فارس را لرزاند تلفات جانی و خسارات مالی نداشته است 
محســن زمانی، افزود: هالل احمر الرســتان به عنوان 
دســتگاه معین وظیفه پشــتیبانی و امدادرسانی به مناطق 
شمالی استان هرمزگان در مواقع بروز بحران را نیز بر عهده 

 دارد.

گفت:  بجنورد  آتش نشــانی  سازمان  مدیرعامل 
وقوع یک فقره انفجار در شــهرک شاهد این شهر به 
1۴ واحد مسکونی خسارت زد که میزان آسیب دیدگی 

آنها بین 10 تا 100 درصد بوده است. 
مجید گریوانی، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: شدت 
موج این انفجار، که ناشی از تجمع گاز در یک منزل رخ داده، 
به حدی بود که دو واحد مســکونی را به طور کامل تخریب 

کرد و در یکی از این واحدها نیز آتش سوزی حادث شد.
وی درباره علــت حادثه گفت: این حادثه که آغاز آن از 
یک واحد مســکونی خالی از ســکنه در طبقه سوم یکی از 
ســاختمان ها روی داد، فردی به هنگام مراجعه به این واحد 
وقتی متوجه بوی گاز شده اقدام به روشن کردن المپ کرده 

بود که سبب انفجار شد.
وی افزود: در این حادثه، دو واحد کاماًل تخریب شــد و 
دو ســه واحد تا ۵۰ درصد خســارت دیده و مابقی هم دچار 

آسیب دیدگی جزئی شده اند.
وی با بیان اینکه خســارت ها، ناشی از موج انفجار بوده 
اســت، گفت: در این حادثه تنها یک واحد دچار آتش سوزی 

شده است.
وی گفت: حادثه انفجار، ســبب شــده تا دو نفر حادثه 
دیده به بیمارســتان اعزام شوند، البته چند نفر هم که دچار 
آســیب دیدگی های جزئی شــده بودند، خود بــه درمانگاه 

مراجعه کردند.
مدیرعامل آتش نشــانی بجنورد خاطرنشان کرد: به دو 

دستگاه خودرو هم در این سانحه خسارت وارد شد.

تبریز،  عباسی  خیابان  در  غیراصولی  گودبرداری 
موجب ریزش سه ســاختمان مسکونی و وارد شدن 

خسارات به سه ساختمان دیگر شد.
بــه گزارش ایســنا، با گزارش شــهروندان به ســامانه 
اطالع رسانی سازمان آتش نشــانی مبنی بر گودبرداری یک 
ساختمان در حال احداثی واقع در خیابان عباسی و احتمال 
ریزش آوار، آتش نشانان جهت بررسی و ایمن سازی به محل 

حادثه اعزام شدند.
بر اســاس اعالم وقــوع ایــن حادثه، آتش نشــانان با 
بررســی کارشناســی محل و پیش بینی احتمال ریزش آوار 
ســاختمان ها، با هشدار ریزش آوار ســاکنین را به بیرون از 
منازل هدایت کردند و دقایقی پس از تخلیه ســه ساختمان 

مسکونی ریزش کردند.
در این حادثه ســه ســاختمان دیگر نیز دچار خسارات 

سطحی از جمله ترک خوردگی دیوارها شدند.

عوامل تیراندازی در شوش
 بازداشت شدند

دادســتان شــوش گفت: چهار نفر از افرادی که بدون توجه به 
محدودیت های کرونایی اقدام به برپایی مجلس ترحیم و تیراندازی در 

یکی از مناطق شهر شوش کرده بودند بازداشت شدند. 
مصطفــی نظری، درگفت وگو با ایرنا افزود: از این افراد دو نفر بانی اصلی 

مجلس ترحیم به جرم تهدید سالمت عمومی جامعه راهی بازداشتگاه شدند.
دادســتان عمومی و انقالب شوش همچنین از دستگیری دو نفر دیگر که 
در مجلس عزاداری در شــهر شوش اقدام به تیراندازی هوایی کرده بودند خبر 
داد و گفت: این افراد به اتهام قدرت نمایی با اســلحه و اخالل در نظم عمومی 

به زندان معرفی شدند.
وی در ادامه با  اشــاره به وضعیت شیوع کرونا در سطح شهرستان شوش 
گفت: با وجود هشــدارهای مکرر مبنی بر پرهیز از برگزاری هرگونه تجمع و 

مهمانی همچنان عده ای نسبت به رعایت قانون بی توجهی می کنند.
وی افزود: هرگونه غفلت در زمینه رعایت شیوه نامه های بهداشتی تبعات 
سنگین در پی دارد از این رو با هماهنگی مقام قضایی، صاحبان منازل ، تاالر و 
رستوران هایی که اقدام به برپایی مجالس عروسی، عزا و هرگونه مهمانی کنند 

بدون اغماض و گذشت اعمال قانون می شوند.
گردهمایی و میهمانی از جمله مجالس عروسی و عزا از جمله علل شیوع 

ویروس کرونا می باشد. 

متهمان دریافت تسهیالت
 با مدارک جعلی  دستگیر شدند

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دســتگیری دو متهم 
دریافت کننده تسهیالت میلیاردی با مدارک جعلی در شهرکرد خبر 

داد.
منوچهر امان اللهی ، گفت: با انجام تحقیقات پلیسی یک فقره پرونده اخذ 
تسهیالت غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از 4۳ میلیارد ریال کشف و دو متهم 

این پرونده دستگیر شدند. 
وی افزود: تعدادی از شــهروندان با ارائه شکوائیه علیه دو متهم مبنی بر 
جعل اســناد و مدارک هویتی و شغلی آنها و سوءاستفاده از این مدارک برای 

دریافت تسهیالت بانکی، خواستار رسیدگی به موضوع شدند. 
وی گفــت: موضوع در دســتور کار مامــوران پلیس مبــارزه با جرایم 
اقتصادی استان قرار گرفت و با انجام کارهای اطالعاتی و پلیسی هر دو متهم 

مورد نظر، شناسایی و دستگیر شدند. 
به گفته وی، متهمان با ارائه مدارک جعلــی و غیرواقعی و بدون اطالع 
و رضایــت شــاکیان پرونده، اقدام بــه دریافت 4۳ میلیــارد و ۶۵4 میلیون 
ریــال تســهیالت بانکی کــرده بودند که پــس از دســتگیری متهمان در 
بازجویی های انجام شــده به جرم ارتکابی اقرار و با تشکیل پرونده به دادسرا 

اعزام شدند. 

اعضای باند کالهبرداری اینترنتی
 در مازندران دستگیر شدند

فرمانده انتظامی مازندران از دستگیری اعضای باند کالهبرداری 
اینترنتی ۴00 میلیارد ریالی در فضای مجازی استان خبر داد.

سرتیپ مرتضی میرزایی گفت: کارشناسان پلیس فتا با اقدامات اطالعاتی 
و بررســی های همه جانبه موفق شدند، این افراد را که با تشکیل باندی ۶ نفره 

اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب کاربران کرده بودند، شناسایی کنند.
وی توضیح داد: در پی مراجعه تعدادی از کاربران فضای مجازی به پلیس 
فتا و مراجع قضائی مبنی بر کالهبرداری از آنان توســط افرادی در کانال ها و 

صفحات مجازی، موضوع در دستور کار پلیس فتا استان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی مازندران گفت: متهمان ضمن اخالل در نظام اقتصادی و 
پولشویی با مهندسی اجتماعی و فریب کاربران فضای مجازی به بهانه تاسیس 
شــرکت تجاری با اجاره و خرید کارت بانکی مشــتریان، اقدام به برداشــت 

غیرمجاز وجه از حساب بانکی آنان می کردند.
وی افزود: با هماهنگی قضائی متهمان که ساکن شهرستان های چالوس، 
قائم شهر، بابل، ســاری و نور در عملیاتی غافلگیرانه توسط ماموران دستگیر 

شدند.
ســردار میرزایی با بیان اینکه متهمان پس از تشــکیل پرونده به مرجع 
قضائی معرفی شدند، از کشف ۳۲۰ عدد کارت عابر بانک متعلق به مالباختگان 
خبر داد و افزود: میزان کالهبرداری این افراد بالغ بر 4۰۰ میلیارد ریال برآورد 

شده است.

افزون  بر ۲/۵ تن تریاک در ایرانشهر کشف شد
فرمانده انتظامی سیستان وبلوچســتان گفت: ماموران انتظامی 
ایرانشهر در دو عملیات جداگانه دو هزار و ۶09 کیلو و 3۲ گرم مواد 

مخدر از نوع تریاک را در این شهرستان کشف کردند. 
ســرتیپ احمد طاهــری ،  در گفت وگو بــا ایرنا اظهارداشــت: ماموران 
انتظامی ایرانشهر با هدایت فنی و اطالعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان 
طی دوعملیات جداگانه و موفقیت آمیز و پس از درگیری مسلحانه و سنگین 
با دو تیم از یک باند بزرگ قاچاق مواد افیونی ضمن دستگیری یک قاچاقچی، 

دو هزار و ۶۰٩ و ۳۲ گرم تریاک را کشف کردند.
وی بیان کرد: در این دو عملیات دو دســتگاه خودرو سواری، دو دستگاه 

وانت توقیف و یک قبضه سالح گرم و مقادیری مهمات جنگی کشف شد.

تعطیلی 4 شهر خوزستان 
به دلیل باران

ریزش 3 ساختمان مسکونی 
در تبریز 

زلزله بستک هرمزگان را 
لرزاند

به مناسبت هفته بسیج سازندگی 

بسیج سازندگی 2 هزار و 887 طرح اجرا کرد

مرگ ۴۰۱ پرنده 
در تاالب میقان

راه خلخال - پونل تا اطالع ثانوی بسته شد 
بارندگی های سنگین برف بی نتیجه بود.

او اظهارداشت: برای پیشــگیری از وقوع هرگونه 
حوادث احتمالی ناشــی از ســقوط بهمــن در طول 
مســیر بهمن گیر این جــاده ارتباطی بــا هماهنگی 
مرکز مدیریت راه های کشــور و ادارات کل راهداری و 
حمل ونقل  استان های گیالن و اردبیل تا اطالع ثانوی 

مسدود اعالم شد.
وی گفــت: ایــن مســدودیت از هر دو ســمت 
شهرســتان های خلخال در استان اردبیل و رضوانشهر 
در اســتان گیالن بوده و مســافرانی کــه قصد تردد 
به اســتان همســایه گیــالن و یا خلخال از ســمت 
 این اســتان را دارند  برای تردد از مســیر جایگزین

 خلخال - اسالم و بالعکس استفاده کنند.

خسروی از ادامه بارش ســنگین برف در خلخال 
خبر داد و افزود: ســطح تمام راه هــای ارتباطی این 

شهرستان برفی و لغزنده است.
وی با بیان اینکه با تالش دو روزه راهداران بخش 
مهمی از راه های مســدود شــده روســتایی خلخال 
بازگشایی و امکان تردد خودروها در این مسیرها فراهم 
شده است، افزود: تعدادی از راه های بازگشایی شده در 
مناطق کوهســتانی و صعب العبور دوباره مسدود شده 

است. 
رئیس  اداره هواشناســی خلخــال نیز از آغاز موج 
جدیدی از بارندگی های برف در این شــهر و مناطق 
تابعه خبرداد و گفت: بارش تا پایان امروز )دوشــنبه( 

ادامه خواهد یافت.

انفجار در بجنورد به ۱۴ واحد مسکونی خسارت زد

ساخت و ساز مناطق سیل زده لرستان پایان یافت
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