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دو شنبه ۲۳ تیر ۱۳99 
۲۱ ذی القعده ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۱۱

اتحادیه جهانی کشــتی در آخرین بروزرسانی کتاب مقرراتش، نســبت به تکمیل قوانین خود در مورد 
کشتی گیرانی که در دیدار فینال دوپینگ کرده باشند، اقدام کرده است.

در قوانین سال ۲۰۱۹ میالدی اتحادیه جهانی کشتی، در صورتی که نفر اول یک وزن دوپینگ کرده بود، مدال طال 
به نفر دوم تعلق می گرفت و مدال نقره نیز به کشــتی گیری که توســط کشتی گیر دوپینگی در جریان مسابقات شکست 
خورده بود و به مدال برنز رسیده بود، تعلق می گرفت و مدال برنز آن وزن نیز به نفر پنجم همان گروه اهداء می شد. و اگر 
نفر دوم دوپینگ کرده بود مدال نقره آن فرد به بازنده آن کشتی گیر که صاحب مدال برنز شده بود می رسید و مدال برنز 

نیز به نفر پنجم همان گروه اهداء می شد.
اما نکته ای که در قانون قبلی اتحادیه جهانی لحاظ نشده بود، این بود که اگر دو کشتی گیر در دیدار فینال دوپینگ 
کرده و از جدول مسابقات حذف شده باشند، مدال طالی این وزن به چه کسی خواهد رسید، به این دلیل که نتیجه این 

مسابقه با توجه به حذف دو کشتی گیر معتبر نخواهد بود.
اتحادیه جهانی کشــتی با توجه به این خأل قانونی در کتاب مقررات خود در ســال ۲۰۲۰ اقدام به بروزرسانی قوانین 
در این زمینه کرد که اگر دو کشتی گیر در دیدار فینال دوپینگ کرده باشند، مدال طال به دو نفر بازنده این کشتی گیران 
که حائز مدال برنز شــده اند خواهد رسید و نفرات پنجم نیز صاحب مدال برنز می شوند و مدال نقره به کشتی گیری داده 

نخواهد شد.
انتشــار این اطالعات از سوی فدراســیون کشتی در شرایطی صورت گرفت که پیش از این کمیل قاسمی با گالیه از 

اظهارات علیرضا دبیر گفته بود طالی المپیک حق او بوده و نباید برایش شریک تراشید.

رونمایی از قانون جدید اتحادیه جهانی کشتی

نکته  ورزشی

یادی از شهید مدافع حرم عبدالکریم غوابش
حجاب، امنیت است

شــهید مدافع حــرم عبدالکریــم غوابش 
در ســال ۱۳۴۸ هجری شمســی در روستای 
حصیرآباد در اســتان خوزستان چشم به جهان 
گشود. وی از همان کودکی عاشق کار هنری و 
به ویژه نقاشــی بود. یازده ساله بود که همزمان 

با آغاز جنگ تحمیلی، فعالیت های فرهنگی خود در مسجد امام محمدباقر)ع( 
کــه معروف به لشــکر قدس بــود را آغاز کرد. از ســال ۱۳۶۵ به جبهه و در 
عملیات های نصر ۸ و والفجر ۱۰ به عنوان نیروی خط شــکن شــرکت کرد. 
در عملیات والفجر ۱۰ که در کردســتان عراق در منطقه عملیاتی حلبچه بود 

شیمیایی و از ناحیه پا مجروح شد.
پــس از دفاع مقــدس، به گــردان جعفرطیار)ع( از تیــپ یکم حضرت 
حجت)عج( پیوست. دوره های زرهی و تخصصی در تعمیرات  تانک را در شیراز 
گذراند، به علت عوارض شیمیایی و جانبازی از ناحیه پا و کمر و داشتن روحیه 
فرهنگی به اصرار مسئوالن در قسمت فرهنگی تیپ فعالیت خود را ادامه داد و 
برای برگزاری یادواره های شهدای واالمقام فعالیت می کرد. وی بعد از شهادت 
همرزم و دوستش شــهید مدافع حرم جبار دریساوی آهنگ رفتن به سوریه 
را بــا خود زمزمه می کرد و در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ســال ۱۳۹۴ داوطلبانه به 
سوریه اعزام شد. او یک ماه بعد یعنی در روز جمعه ۱۹ تیر همان سال مصادف 
با بیســت و سومین روز از ماه مبارک رمضان و روز قدس در اثر برخورد با تله 

انفجاری در منطقه تدمر سوریه به شهادت رسید. 
شــهید غوابش در وصیت نامه اش، بر اهمیت حجاب تأکید کرده و نوشته 

بود: زن باحجاب هر کجا که برود امنیت دارد.

پایان هفته بیست و چهارم با برگزاری 7 دیدار

کمک مدعیان به صدرنشین لیگ نوزدهم
راه قهرمانی پرسپولیس هموارتر شد

برنامه دیدارهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال

به دنبال حذف نام ایران از فهرســت جلسات دادگاه عالی ورزش )CAS( برای رسیدگی به پرونده تعلیق 
جودو، فدراسیون مربوطه اقدام به اخذ استعالم از این دادگاه کرده است.

روز گذشته خبرگزاری مهر در گزارشی با یادآوری اینکه فهرست حدود ۶۰ جلسه دادگاه عالی ورزشی از ماه جوالی تا 
نوامبر )آبان ماه( منتشر شده، تاکید شد که در این فهرست نامی از ایران نیست. این در حالی است که پرونده تعلیق جودو 
ایران به CAS رفته و طبق آنچه مســئوالن فدراســیون جودو و کمیته ملی المپیک ایران بارها به آن تاکید داشته اند، قرار 
اســت جلسه رسیدگی به این پرونده ۲۶ شهریورماه برگزار شود اما عدم اشاره به نام ایران و پرونده های ورزش کشورمان 
در جلســات پیش روی دادگاه عالی ورزش، ابهاماتی را در مورد این جلســه سرنوشــت ساز و برگزاری به موقع آن ایجاد 

کرده است.
در همین رابطه فدراســیون جودو اخذ اســتعالم از دادگاه عالی ورزش را در دستور کار قرار داد. این فدراسیون دیروز 
ایمیلی به دادگاه عالی ورزش ارســال کرد و با اســتناد به مکاتبات قبلی انجام شــده، ایمیل های دریافتی از این دادگاه و 
همچنین دعوت نامه دریافتی برای ســفر به محل مقر CAS در ســوئیس، نسبت به عدم اشاره به نام ایران و پرونده جودو 

کشورمان درجلسات پیش بینی شده ماه های آینده پیگیری های الزم را انجام داد.
آرش میراســماعیلی رئیس فدراســیون جودو در این باره گفت: تمام اقدامات قبلی گویای برگزاری جلسه در روز ۲۶ 
شهریورماه است اما اینکه چرا نام ایران و پرونده جودو در فهرست جلسات CAS نیست، برای خودمان هم سؤال شده است. 
شــاید هم دلیل موضوع جابه جایی زمان جلسه باشد و اینکه پیش از این قرار بود ۲۰ فروردین ماه برگزار شود اما به ۲۶ 

شهریورماه موکول شد. در هر صورت برای مشخص شدن قضیه از دادگاه عالی ورزش استعالم می گیریم.

استعالم فدراسیون جودو از دادگاه عالی ورزش در مورد حذف نام ایران

حدیث دشت عشق

پنجشنبه 26 تیر 1399
*ذوب آهن..........................................................ماشین  سازی تبریز )ساعت ۲۰:۴۵(
...................................................................................فوالد )ساعت ۲۱(  *پرسپولیس 

جمعه 27 تیر 1399
*تراکتور..................................................................................سپاهان )ساعت ۲۰:۱۵( 
*پارس جنوبی جم......................................................شهر خودرو )ساعت ۲۰:۳۰( 
*گل گهرسیرجان....................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت ۲۰:۳۰(
*صنعت نفت آبادان..................................................................استقالل )ساعت ۲۱(
*سایپا...............................................................................................پیکان )ساعت ۲۱(
*نساجی مازندران................................................نفت  مسجدسلیمان )ساعت ۲۱(

سرویس ورزشی-
بــا نتایجی کــه در هفته بیســت و چهارم 
رقابت های لیگ برتر رقم خورد، پرسپولیس بیش 
از هر زمــان دیگری به فتح جــام لیگ نوزدهم 

نزدیک شده است.
روز دوم از هفته بیســت و چهارم رقابت های لیگ برتر 
شــنبه با برگزاری ۵ بازی به پایان رسید. از ۵ بازی شنبه، ۴ 
دیدار با تساوی به پایان رسید تا تمام اتفاقات لیگ در باالی 
جدول به سود پرسپولبیس صدرنشین رقم بخورد. تنها تیم 
برنده روز دوم هفته بیست و چهارم پیکان بود که موفق شد 
در خانه گل گهر ســیرجان را با نتیجه دو بر صفر شکســت 

دهد. 
در تهران و ورزشــگاه آزادی خالی از تماشــاگر جدال 
حساس اســتقالل و تراکتور با تساوی صفر – صفر به پایان 
رســید. دو تیم در شــرایطی به مصاف هم رفتند که برای 
رسیدن به مکان های باالتر جدول و البته رقابت برای کسب 
سهمیه آسیایی به سه امتیاز آن نیاز داشتند اما آنچه در طول 
۹۰ دقیقــه رقم خورد یک بــازی فیزیکی و تقریباً بی برنامه 
از ســوی هر دو تیم بود که عماًل اجــازه نداد موقعیت های 

خطرناکی روی دروازه ها ایجاد شود.
در نیمــه اول دو تیم نمایش ســرد و بــدون موقعیتی 
داشــتند اما شــرایط در نیمه دوم متفاوت شد و کمی بازی 
سرعت بیشــتر به خود گرفت و از فیزیکی بودن آن کاسته 
شد. با این حال تا دقیقه ۷۵ بازهم موقعیت خطرناکی ایجاد 
نشد اما در این دقیقه مهدی قائدی با شوتی تماشایی و فنی 
تــوپ را به تیر افقی دروازه تراکتــور زد تا مهم ترین صحنه 

بازی شکل بگیرد.
دو تیم در دقایق پایانی تالش کردند دروازه حریف را باز 
کنند اما بازهم کیفیــت پایین بازیکنان در روند بازی اجازه 
خطرســاز شدن روی دروازه ها را نداد.در دقیقه ۸۶ استقالل 
یک موقعیت دیگر هــم بوجود آورد که بازهم مهدی قائدی 
روی توپ تأثیرگذار شــد و با ضربه ســر دروازه تراکتور را با 

جوالن غریبه ها در ورزش!
سرویس ورزشی-

پیش از این در همین صفحه به بهانه های مختلف نوشته ایم که در ورزش 
ما دو دیدگاه اصلی وجود دارد که فقط در یک نقطه مشــترک اند اما از همه 
نظر، دانسته و نادانسته و به خاطر ماهیتی که دارند با یکدیگر درگیر ودر نزاع 
هستند. اما نقطه اشتراک این دو دیدگاه آنجاست که هر دو ورزش را » وسیله« 
می دانند واختالفات هم دســت بر قضا از همین نقطه اشتراک آغاز می شود!! 
یعنی از آنجایی که یک دیدگاه ورزش را وسیله ای در خدمت منافع و اهداف« 
خــودش« می داند و دیگری ورزش را ابزاری می داند که با کارکردهای متنوع 
خــودش باید در خدمت جامعه و جوانان، اهداف کلی مملکت و نظام و دریک 

کلمه« منافع ملی« باشد.
آنچه که در این وسط جای تاسف دارد این است که اگر نگوییم همیشه و 
در همه دوره ها ولی حداقل می شود گفت که در اکثر دوره ها و مقاطع مدیریتی 
ورزش، نگاه اول ســیطره و حاکمیت داشته است. یعنی نگاهی که سرنوشت 
و آینــده ورزش و همچنین انتظارات و توقع هــواداران ورزش برایش چندان 
مهم نیســت بلکه آنچه مهم اســت » بودن خودش« در ورزش و بهره برداری 

حداکثری به نفع خودش و در جهت تامین اهداف خودش است. 
حاال این هدف ها چیست؟ این هدف ها متفاوت و متنوع است و صاحبان 
دیدگاه از قبل ورزش و به اســم ورزش و از طریق رخنه در ورزش و مناصب 
و نفوذ در جایگاه های تعیین کننده آن یا نزد صاحب منصبان تعیین کننده آن 
دنبال هر هدفی می توانند باشند، از سیاسی و تبلیغی گرفته تا مالی و فرهنگی 
و...جز هدف پیشــرفت و ارتقاء کیفی و کمی و اعتالی جایگاه ورزش کشــور 
عزیزمان ایران.حاکمیت این نگاه اســت که ریشــه بسیاری از ناکارآمدی های 

مدیریتی ورزش ماست.
خواننــده عزیز و صاحب تحلیــل حتما تأیید می کند کــه وقتی چنین 
دیدگاهی حاکم باشــد صاحبان این دیدگاه برای اینکه » خودشــان باشند« 
به طور طبیعی اجازه نمی دهند» اهل فن و اســتخوان خرد کرده ها باشند« به 
لطائف الحیل مثال بازی درآوردن ســر اساسنامه ها و ... ده ها » تروک« و روشی 
 که به اصطالح عقل جن هم به آن نمی رســد!!!مانع از این می شــوند که اصل 
» شایسته ساالری« و ده ها اصل ثابت شده علمی و روش های مثبت و امتحان 
پــس داده مدیریتی ،در مدیریت ورزش و بــرای ورزش ایران مصداق عملی و 
عینــی پیدا کند و... واینها همه برای اینکه افــراد و جریاناتی ورزش را ملعبه 
دســت خود قرار داده و بیش از هر چیز با استفاده از بی توجهی یا کم توجهی 
دولت- یعنی متولی قانونی و رســمی ورزش- در مقاطع مختلف، دنبال کار و 

کاسبی خودشان هستند و...می خواهند فقط» خودشان باشند«.
بارها نوشته ایم مادامی که ورزش در حد خودش جدی گرفته نشود دست 
اهلش نباشــد، در باره آن دلسوزی نشــود و... از آن به عنوان ابزاری در اختیار 
اهداف سیاســی و تبلیغاتی و... یاطعمه ای برای پروار کردن باندهای داللی و... 
استفاده شود، محال است در مسیر رشد و پیشرفت بایسته قرار بگیرد.اشکال 
عمده و اساســی ورزش که ریشه بسیاری از مشکالت دیگر است همین است 
که دست اهلش نیســت و الجرم در مسیر بایسته قرار ندارد. این حرف ما به 
هیچ وجه اغراق و غلو نیســت بلکه کامال با واقعیات ورزش همخوانی دارد. باز 
تاکید می کنیم ریشه و علت العلل بسیاری از مشکالت و گرفتاری های ورزش 
د ر ابعاد فنی، فرهنگی، اخالقی وحقوقی و...در همین جاست که تفکری تقریبا 
همــواره بر ورزش حاکم بوده که دنبال کار ورزش نبوده، دغدغه ای در باره آن 

نداشته و... دنبال کار و هدف خودش بوده است.
در ورزش ما درباره عملکرد بعضی از کســانی کــه به عنوان مدیر بر آن 
چنگ انداخته اند بحث فراوان اســت که پیش از این به بعضی از آنها پرداخته 
و در آینده اگر نفســی باقی باشد به بعضی دیگر می پردازیم. امروز برای نمونه 
به این موضوع می پردازیم که چرا چهره های ورزشــی کنار هستند و سازوکار 
انتخابات را طوری ترتیب داده اند که اینگونه افراد اگر هم بخواهند نمی توانند 

نقشی در عرصه مدیریتی ورزش بازی کنند؟ 
راســتی یک ســؤال دیگر کــه  مکمل این بحــث ماســت: جریان این 
اساسنامه ها چیســت؟ اساسنامه هایی که طوری تنظیم می شوند که مدیریت 
ورزش در هرحال در انحصار جریان غیر ورزشــی یا حتی ضد ورزشی باشد؟ 
اساســنامه هایی که به درســتی معلوم نیست به دســت چه کسانی تنظیم 
می شوند؟ اساسنامه هایی که در واقع گلوگاه و سرپیچ انحراف ورزش از مسیر 

درست و عدول آن از اصل شایسته ساالری هستند؟
اساســنامه هایی که قبل از تصویب حالت محرمانه و سری دارد و در این 
میان ظاهرا نامحرمترین هم کارشناسان واهالی فن در ورزش هستند و هرگز 
برای اظهار نظر در اختیار اینان قرار نمی گیرند؟چرا این اساسنامه ها چه درباره 
فدراسیون فوتبال و چه درباره کمیته المپیک و چه در باره سایر فدراسیون ها به 
گونه ای تنظیم وتصویب می شوند که چهره های صاحب نام ورزش اصال اجازه 

شرکت در » انتخابات«!! را ندارند چه رسد به اینکه انتخاب شوند!؟
پاسخ این سؤاالت و نظایر آن هر چه باشد حتما این نیست که: چون پای 
مصالح ورزش در میان است! بلکه حتما این است که متاسفانه در ورزش ما در 
غالــب اوقات از جمله حاال دیدگاهی حکومت می کند که ورزش را در خدمت 
منافع و اهداف خود می خواهد و... برای این کار دســت به هر کاری می زند و 
مهم تریــن این کارها هم جلوگیری از حضور و حاکمیت دیدگاهی اســت که 
ورزش را در خدمــت جامعه، جوانان و منافع ملی می خواهد...ان شــاءاهلل این 

بحث ادامه خواهد داشت.

خطر جدی مواجه کرد اما رشــید مظاهری با واکنشی عالی 
توپ را دفع کرد تا بازهم دروازه ها بســته بماند. در وقت های 
اضافه استقالل فشــار زیادی روی دروازه تراکتور آورد تا به 
گل برتری دســت پیدا کند اما این تالش هم ثمری نداشت 
تا در نهایت امتیازات تقســیم شود و به درد هیچ کدام از دو 

تیم نخورد.
توقف سپاهان و شهرخودرو، پیروزی باارزش پیکان

در اصفهان جدال تیم های ســپاهان و پارس جنوبی با 
تســاوی یک – یک به پایان رســید تا پرسپولیس بازهم به 
جام قهرمانی نزدیک تر شود. در این دیدار محمدرضا حسینی 
)۱۱( برای سپاهان و رضا خالقی فر )۸۵( برای پارس جنوبی 
گلزنی کردند. تســاوی با پارس جنوبی، سپاهان را یک گام 
دیگر از رقابت با پرسپولیس که با ۵۶ امتیاز در صدر جدول 
ایستاده، دورتر کرد. سپاهان با تک امتیاز شنبه شب خود ۴۲ 
امتیازی شد تا هم امتیاز با شهرخودرو و تنها به دلیل تفاضل 

گل بهتر در رده دوم باقی بماند.

در مشــهد جدال شــهر خودرو و سایپا با تساوی یک – 
یک به پایان رسید. در این دیدار امین قاسمی نژاد)۹( برای 
شهرخودرو و آرمین ســهرابیان )۶+۹۰( برای سایپا گلزنی 
کردند. ســایپا در حالی مقابل میزبان مشــهدی به تساوی 
رســید که یک پنالتی هم به دســت آورد اما صادق بارانی 

نتوانست در دقیقه ۱۵، دروازه مهدی رحمتی را بگشاید.
از ســوی دیگر شــهرخودرو نیز در حالی پس از دو برد 
متوالــی به یک امتیاز ایــن دیدار خانگــی رضایت داد که 
سرآسیابی از سمت سرمربیگری این تیم استعفا داده بود تا 
»کوزین« هدایت مشهدی ها را بر عهده داشته باشد. نماینده 
مشــهد با این تساوی ۴۲ امتیازی شــد تا همچنان یکی از 
جدی ترین رقیب برای پرســپولیس که با ۵۶ امتیاز در صدر 

جدول است محسوب شود.
در جدال تیم های پائین جدول، تیم فوتبال پیکان تهران 
با نتیجه دو بر صفر گل گهر سیرجان را شکست داد تا امید 
خــود را برای ماندن در لیگ برتر افزایش دهد. در این بازی 

ماهان رحمانی )۱۲( و نادر محمدی )۴۷( برای پیکان گلزنی 
کردند. خودروســازان با هدایت عبداهلل ویسی به دومین برد 
متوالی خود با نتیجه دو بر صفر مقابل شاگردان مجید جاللی 

در گل گهر سیرجان رسید.
پیکان با این پیروزی ۲۱ امتیازی شد تا با یک پله صعود 
به رده چهاردهم برسد. گل گهر نیز شکست را متحمل شد 
تا با ۱۹ امتیاز و یک پله سقوط به رده پانزدهم رسیده و خطر 
ســقوط را بیش از پیش احساس کند.این دیدار که با توجه 
بــه جایگاه دو تیم در انتهای جدول اهمیت زیادی داشــت 
حاشــیه های فراوانی را به همراه داشــت که باعث شد داور 

مسابقه بارها از کارت زرد خود استفاده کند.
دیگر دیدار همزمان نیز صنعت نفت آبادان و نســاجی 
مازندران به مصاف هم رفتند که این بازی به تســاوی یک- 
یک رســید. رضا جبیره )۲۶( برای نفت آبــادان و رحمان 
جعفــری )۴۵( برای نســاجی گلزنی کردنــد. در چارچوب 
مســابقات هفته بیســت و چهارم، قرار بود تیم های فوالد و 
نفت مسجد ســلیمان نیز با یکدیگر بازی کنند که به دلیل 
ابتالی برخی بازیکنان فوالد به کرونا، این مسابقه برگزار نشد.
در روز اول رقابت های هفته بییســت و چهارم دو بازی 
برگزار شد که طی آن پرسپولیس در تبریز ماشین  سازی را 
با نتیجه یک بر صفر شکســت داد و ذوب آهن اصفهان در 

بوشهر برابر شاهین به برتری پرگل ۵ بر یک دست یافت.
همه چیز به نفع پرسپولیس شد

بــا نتایجی که در هفته بیســت و چهــارم رقم خورد، 
پرسپولیس بیشتر از همیشه به کسب عنوان قهرمانی لیگ 
برتر امیدوار شد. با شرایطی که رقم خورده، پرسپولیس حتی 
در هفته های آینده هم امتیاز از دســت دهد، بازهم شانس 
زیادی برای فتح جام دارد. سپاهان، شهر خودرو و استقالل 
در شروع مجدد مسابقات لیگ نشان دادند که از فرم ایده آل 
خــود دور شــده اند و این بهترین فرصت بــرای یحیی گل 
محمدی و شاگردانش است که بازهم جام قهرمانی را باالی 

سر ببرند. 

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

124182436112556- پرسپولیس 

2241012233161742- سپاهان     

32412662318542- شهر خودرو

42412572720741- تراکتور      

52211652214839- فوالد

623108541251638- استقالل       

137-72410772526- صنعت نفت آبادان

82361431915432- نفت  مسجدسلیمان

427-9236982428- نساجی مازندران

625-102467112531- ذوب آهن       

1124-112466122233- ماشین سازی تبریز

922-1224410102231- سایپا             

621-132331281723- پارس جنوبی جم

721-142456133542- پیکان           

1219-1524310111224- گل گهرسیرجان

2617-162438131945- شاهین  بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس

هوای شــهر قم به علت خیزش گرد و غبار ناشی از وزش باد شدید در وضعیت ناسالم برای عموم قرار 
گرفت.

رئیس اداره پیش  بینی و تحقیقات اداره  کل هواشناسی استان قم افزود: روز یکشنبه حداکثر  سرعت وزش باد در 
اســتان شرقی ۹۰ کیلومتر بر ســاعت بود. حداقل و حداکثر دما در قم ۲۶ درجه و ۳۷ درجه بود و  روز یکشنبه آب و 

هوای استان  قم نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد شدید و گرد و خاک بود.
محمدرضا قاضی، در گفت وگو با فارس در قم، با بیان اینکه  امروز آســمان اســتان قم صاف تا قسمتی ابری است، 

گفت:  امروز در برخی از ساعات شاهد وزش باد در استان خواهیم بود.
وی ادامه داد: امروز )دوشنبه( جهت وزش باد در استان قم با حداکثر ۴۰ کیلومتر بر ساعت است، در این روز حداقل 

و حداکثر دمای استان ۲۷ درجه و ۴۰ درجه خواهد بود.

گرد و غبار آسمان قم را فرا گرفت

نماینده مردم قم در مجلس با بیان اینکه   گفته 
می شود قرار اســت جزیره ای به چین بدهیم دروغ 
است، گفت: مهم این اســت که  از فرصت های آنها 
استفاده  و بتوانیم مسیر انقالب اسالمی را طی کنیم. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از قم، علیرضا زاکانی، 
اظهار داشت: شرایط کشور بسیار سخت است اما اگر خوب 
کار کنیم  اشکالی پیش نمی آید، مجلس نیز می تواند خوب 
کار کند و در مســیری قرار بگیرد که مشــکالت مردم را 

حل کند.
وی بــا بیــان اینکه امکانات کشــور در دســت افراد 
بی عرضه است، افزود: این افراد یا نمی خواهند کاری انجام 
دهند یا خالف می خواهند، کشــورهای حاشیه ما بیش از 
هزار میلیارد دالر واردات دارند اما سهم صادرات ما به این 
کشــورها ۲۳ میلیارد است که اگر هنر داشته باشیم نباید 

چنین مشکالتی پیش آید.
وی بیان کرد: مجلس برای مبارزه با فســاد از خودش 
شــروع کرد و فردی که با استفاده از امکانات بیت المال و 
با فامیل های خود شبکه درست کرده بود را کنار گذاشت.

زاکانی با  اشــاره به طرح سوال از رئیس جمهور گفت: 
چرخ کشــور با تخاصم میــان دولت و مجلــس نخواهد 
چرخید، موضوع ســؤال از رئیس جمهور که مطرح شــده 
ســؤالی عمیق نیســت بلکه راجع به موضوعاتی است که 
نتیجه آن معلوم اســت مانند برجام که امروزه بوی تعفن 

آن عالم را برداشته است.
وی ادامه داد: اگر کســی بخواهد نزد رهبری برود و از 
ایشان مشورت بگیرد رویه غلطی است زیرا فشار به رهبری 
منتقل می شود و اگر کسی هم بخواهد بدون فکر استیضاح 
کند کشور را به هم می ریزد بنابراین چنانچه گفته شد باید 

ایجابی حرکت کرد.
وی با  اشاره به مشکالت کشور بیان کرد: در سال های 
گذشته فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر شده اند اما در 
این سیاســت از طبقات باال به سمت پایین چرخش ایجاد 
می شود به عنوان مثال در ماجرای توزیع بنزین گفته شد به 
افرادی که خودرو ندارند تسهیالت می دهیم، به آقای زنگنه 
گفته شد چه سیاستی است که به همه بنزین می دهید در 
پاسخ گفت روحانی می گوید باالشهری ها همه خودرو دارند 
امــا بچه کم، به همین دلیل به خودرو بنزین می دهیم که 

آنها ناراحت نشوند.
زاکانی با  اشــاره به قرارداد ایــران و چین عنوان کرد: 
معادله جهانــی در حال تغییر اســت و آمریکا دیگر یکه 
تاز جهان نیست و کشــوری که می تواند در این معادالت 
اثرگذار باشــد، ایران اسالمی اســت و روسیه و چین نیز 

هرکجا در کنار ایران باشند پیروز می شوند.
وی ادامه داد: در جنگ ســوریه ایران زمین و روسیه 
هوا را در دست داشت اما اراده ایران پیروز شد زیرا روسیه 
اعتقادی به آزادی حلب نداشــت اما حاج قاسم این هدف 
را داشت بنابراین فهمیده اند روح حاکم بر انقالب اسالمی 

معادله را تغییر می دهد.
وی خاطرنشان کرد: در این میان پیشنهاداتی مطرح 
شد و زمانی که چینی ها بررسی کردند آنها مناسب دیدند 
که این پیشــنهادات از نظر زیرســاخت های کشور بسیار 
مناسب است و اینکه گفته می شود جزیره می دهند دروغ 
اســت، چین و روسیه برای خدا کار نمی کنند اما مهم این 
است که ما از فرصت های آنها استفاده کنیم و بتوانیم مسیر 
انقالب اســالمی را طی کنیم و چنیــن کاری تدبیر رهبر 

معظم انقالب است.

تشییع پیکر شهید ابراهیم اسمی
 در فردیس 

پیکر مطهر شــهید ابراهیم اســمی از مدافعــان حرم آل اهلل 
دیروز)یکشنبه( با حضور پرشور خانواده های معظم شهدا، بسیجیان، 
اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئوالن شهرستان فردیس استان 

البرزتشییع شد. 
این آیین باشکوه  با رعایت پروتکل های بهداشتی از مقابل در منزل این 
شهید مدافع حرم در ســه راه حافظیه خیابان شهید داوری  به سمت فلکه 
دوم با شــور و حال خاصی برگزار شــد و مردم در سوگ شهادت این مسافر 

بهشت اشک ماتم ریختند.
این شهید واالمقام متولد سال ۱۳۷۲ و ساکن فردیس  در رشته معماری 
دانشگاه شهید بهشتی تحصیالت کارشناسی خود را به اتمام رساند و پس  از 

آن جذب سپاه پاسداران انقالب اسالمی شد.
شــهید اسمی داوطلبانه به نیروی قدس سپاه مامور شد که هجدهم تیر 

ماه جاری حین ماموریت مستشاری در سوریه به شهادت رسید.
شهید ابراهیم اسمی از پاسداران مدافع حرم و از فعاالن فرهنگی،مذهبی 
و جزو خادمان هیئت مذهبی شهرستان بود که  در دفاع از حریم اهل بیت)ع( 

در کشور سوریه به دست تروریست های تکفیری به درجه شهادت نایل شد.
جانباز منوچهر علی پور به یاران شهیدش پیوست 
رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران سرپل ذهاب گفت: جانباز 
سرافراز هشت سال دفاع مقدس منوچهر علی پور به یاران شهیدش 

پیوست و در آرامستان این شهرستان به خاک سپرده شد. 
عبدالرضا خانمحمدی، در گفت وگو با ایرنا افزود: این شــهید جانباز در 
پیروی از اهل بیت پیامبر)ص( به ویژه ســید ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 

الحسین)ع(، تفسیرگر واقعی واژه ایثار بود.
وی ادامه داد: بدون تردید حماسه فداکاری ها و از خودگذشتگی های این 
جانباز ســرافراز در ذهن و بر زبان مردم قدرشناس این سرزمین همواره باقی 
و بالنده خواهد ماند. وی با تســلیت درگذشــت این جانباز هشت سال دفاع 
مقدس به مردم شهیدپرور شهرستان سرپل ذهاب و خانواده های معظم شهدا 
و ایثارگران به ویژه خانواده محترمشان، از خداوند متعال صبر و آرامش برای 

بازماندگان ایشان طلب کرد.
پیکر مطهر این شــهید جانباز با حضور جمعی از مســئوالن شهرستان 

سرپل ذهاب روز شنبه در آرامستان کل داود به خاک سپرده شد.

اصفهان- خبرنگار کیهان:
دکتر سیدمحمد موسوی پزشک متخصص اطفال 

بر اثر ابتال به کرونا به شهادت رسید.
رئیس کمیســیون بهداشت و سالمت و خدمات شهری 
شورای شهر اصفهان از شهادت این پزشک متعهد خبر داد.
شــهید موسوی عصر شــنبه بر اثر ابتال به بیماری کرونا در 
بیمارستان خورشید اصفهان به جمع شهدای مدافع سالمت 
پیوســت. پیش از این دکتر سعید حقیقی از نیروهای کادر 
درمان اصفهان در جریان شیوع کرونا به شهادت رسیده بود.

جانشین بهداری قرارگاه قدس سپاه
 در جنوب شرق کشور شهید شد

مســئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در بیمارستان نبی اکرم )ص( 
زاهدان گفت: سرهنگ غالمعلی کفاش جانشین مرکز بهداری قرارگاه 
قدس سپاه در جنوب شرق کشور بر اثر ابتال به ویروس کرونا در سن 

۵۰ سالگی شهید راه خدمت شد. 
حجت االســالم علی رنجبر در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: از ابتدای 
تاســیس بیمارستان نبی اکرم )ص( زاهدان سرهنگ کفاش به عنوان پرستار 
آی ســی یو و اورژانس وارد این بیمارستان شد و پس از آن به عنوان جانشین 
مرکز بهداری قرارگاه قدس ســپاه در جنوب شــرق کشور ۳۳ سال خدمت 

صادقانه را به بیماران ارائه کرد.
وی بیان کرد: حضور ســرهنگ کفاش سبب پیشــرفت های زیادی در 
بیمارســتان نبی اکرم )ص( زاهدان شد و وی مدیری خالق، مبتکر، با اخالق، 
دوســتدار اهل بیت )ع( و والیت بود و سخنان رهبری همیشه الگو و سرلوحه 
کار او قرار داشت. وی خاطر نشان کرد: وی همیشه در میدان ها و عرصه های 
مختلــف آماده ارائه خدمت به مــردم بود و در چند ماه اخیر نیز در مبارزه با 
ویروس کرونا به صورت جهادی در کنار پرستاران و پزشکان حضور داشت و 

به مردم و بیماران خدمت رسانی می کرد.
حجت االســالم رنجبر تصریح کرد: جانشین مرکز بهداری قرارگاه قدس 
ســپاه در جنوب شــرق کشــور در حین خدمت به بیماران کرونایی به این 
ویــروس منحوس مبتال و پس از ۱۲ روز تحمل ایــن بیماری با وجود تمام 

تالش کادر سالمت نیمه شب شنبه به یاران شهیدش پیوست.

یک مسئول دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
کرونا گرفت

شیراز- خبرنگار کیهان: 
عبدالرســول همتی، سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که 
قریب پنج ماه در کنار مبارزان خط مقدم با کرونا حضور خستگی ناپذیر 

داشت تازه ترین مبتال به کووید19 شد.
معاون بهداشــتی و رئیس  مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با 
تایید مثبت شــدن تســت کرونا گفت: طی دو شب گذشته با احساس تب و 
لرز شــدید به مرکز درمانی مراجعه و تســت کرونا دادم که نتیجه آن مثبت 

اعالم شد.
همتی در تشــریح آخرین وضعیت جســمانی خود با بیان اینکه در حال 
حاضر در قرنطینه خانگی هستم، افزود: میزان درگیری ریه هایم با این ویروس 
هنوز مشــخص نیست و امیدوارم که نیازی به بســتری نباشد و با ماندن در 

قرنطینه خانگی بتوانم این ویروس را شکست دهم.
وی ضمن درخواســت از مردم برای پرهیز از سفر های غیرضروری یادآور 
شــد: رفتار ویروس تغییر پیدا کرده و خطرناک تر شــده اســت، به طوری که 
میانگین ســن ابتال و فوت، از ۴۴ ســال به ۳۹ ســال و کودکان زیر ۱۰ سال 

تغییر یافته است.

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی 
شورای شهر تبریز کرونا گرفت

تبریز- خبرنگار کیهان:
فریدون بابایی اقدم عضو شورای اسالمی تبریز کرونا گرفت.

سونیا اندیش نایب رئیس شورای شهر تبریز امروز گفت: بابایی اقدم رئیس 
کمیسیون معماری و شهرسازی شورا، به بیماری کرونا مبتال شده است.

وی افزود: تست کرونای این عضو شورای شهر مثبت می باشد.
پیش از این »غالمحسین مسعودی ریحان« نیز به کرونا مبتال شده بود که 

در قرنطینه خانگی به سر می برد.

اصرار بر عروسی 
موجب فوت پدر و مادر داماد و عروس شد

رئیس  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی 
گفت: اصرار بر برگزاری مراســم عروسی در ارومیه، موجب فوت پدر و مادر 
داماد و عروس شــد که نشــان دهنده تاثیر برگزاری مراسم در ایام کرونایی 

است. 
جواد آقازاده، در گفت و گو با ایرنا افزود: با وجود هشدارهای ارائه شده به 
مردم در خصوص لزوم خودداری از برگزاری مراسم و تجمع، مراسم عروسی 

به ویژه در روستاها و خانه باغ ها برگزار می شود.
وی اضافه کرد: در پی برگزاری یک مراســم عروسی در آذربایجان غربی 
پدر و مادر عروس و داماد، بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دســت داده و 

تعداد دیگری از میهمانان نیز به این بیماری مبتال شدند.
وی بیان کرد: وضعیت بسیاری از شهرستان های استان از جمله ارومیه، 
خوی، مهاباد، میاندوآب، نقده و برخی دیگر از شــهرها در خصوص شــیوع 
بیماری کرونا نامناســب اســت و باید با همراهی مردم، این روند را برعکس 

کنیم.

مرگ یک پزشک خوزستانی بر اثر کرونا
یک پزشک عمومی فعال در شهرستان کارون بر اثر ابتال به کرونا 

جان خود را از دست داد. 
به گزارش ایرنا، ایرج شــیرالی پزشــک عمومی با حدود ۵۰ ســال سن 

چهارشنبه هفته گذشته بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از دست داد.
این پزشــک به مدت ۲۰ سال در منطقه کوت عبداهلل شهرستان کارون 

به کار طبابت مشغول بود.

فرمانده انتظامی  سیســتان بلوچستان از کشف 
افزون بر 2۵۸ هزار لیتر سوخت قاچاق در جنوب شرق 

کشور خبر داد. 
ســرتیپ محمد قنبری، اظهار داشــت: طرح مبارزه با 
قاچاق ســوخت با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه های 
ملی با قاطعیت در نقاط مختلف استان سیستان و بلوچستان 

به اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی و دیگر 
رده های عملیاتی با انهدام چهار باند ســازمان یافته قاچاق، 
شناســایی و تخریب دو محل دپوی سوخت و در بازرسی از 
شش دستگاه تریلی سوخت کش و ۳۸ دستگاه اتوبوس دارای 
باک اضافی در شهرســتان های ایرانشهر، سراوان، زاهدان و 
دلگان در مجموع ۲۵۸هزار و ۱۲۷ لیتر انواع سوخت قاچاق 

و خارج از شبکه قانونی توزیع را کشف کردند.

وی این مقدار ســوخت را شامل ۱۴۷ هزار و ۲۵۷ لیتر 
گازوئیل، ۶۰ هــزار لیتر قیر، چهار هــزار و ۹۰۰ لیتر نفت 
ســفید، یک هزار و ۹۷۰ لیتر بنزین و ۴۴ هزار لیتر ســایر 

مشتقات نفتی ذکر  کرد
وی افــزود: در این رابطه ۴۴ دســتگاه  تریلی و اتوبوس 
حامل سوخت قاچاق توقیف و۵۲ فرد متخلف نیز دستگیر و 

با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

هندیجان-  خبرنگار کیهان: 
 فرمانــده مرزبانی و دریابانی خوزســتان گفت: 
مأموران دریابانی روز شنبه یک فروند شناور تجاری 
حامل 2۵میلیارد ریــال کاالی قاچاق را در آب های 

ماهشهر توقیف کردند. 
سرتیپ لطفعلی پاکباز، افزود: مأموران دریابانی در جریان 
بازرسی از این شناور تجاری که در یکی از بنادر کشورهای حوزه 
جنوبی خلیج  فارس بارگیری شده بود ۱۰۰ دستگاه انواع کولر 
گازی، ۷۰ دستگاه ماشین ظرفشویی و ۸۰ دستگاه لباسشویی 
را توقیف و ضبط کردند. وی گفت: همه کاالهای مکشوفه، بدون 
مجوز و اســناد گمرکی و با هدف عرضه در بازار داخلی کشور 
بارگیری شده بود. وی در ادامه افزود:در این ارتباط شش متهم 
به قاچاق کاال بازداشــت شدند ضمن آنکه شناور حامل کاالی 

قاچاق به یکی از پایگاه های دریابانی هدایت شد.

3 جوان در مازندران غرق شدند
ساری- خبرنگار کیهان:

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی مازندران گفت: یک 
جوان ۲۱ ساله اهل تهران به علت عدم آشنایی به فنون شنا 
در پارکینگ شماره سه ســواحل دریای بابلسر و یک جوان 
۲۲ ساله در روســتای کهنه سرا در قســمت ساحلی پشت 
سنگ چین در منطقه ممنوعه شــنا که اقدام به شنا کرد به 
علت ناآشنایی به فنون شنا غرق شدند. سرهنگ سید جعفر 
ساداتی ، افزود: یک پسربچه ۱۳ ساله هم در حال شنا کردن 
در رودخانه نکا به دلیل نا آشــنایی به فنون شنا غرق شد که 

پس از هفت ساعت جسدش از آب خارج شد.

رشت - خبرنگار کیهان:
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان گیالن 
گفت: تعــدادی از کارکنان گمرک بندرانزلی به اتهام 

اخذ رشوه بازداشت شدند. 
سید مهدی فالح میری، افزود: در پی گزارش هایی درباره 
اخذ و دریافت رشوه در گمرک بندرانزلی و تحقیقات جامع به 
عمل آمده در این زمینه دستور بازداشت چهار نفر از کارکنان 
این اداره کل صادر شــد. وی یکی از افراد بازداشت شده را از 
کارکنان جهاد کشاورزی استان گیالن مستقر در گمرک انزلی 
عنوان کرد و گفت: این شــخص به عنوان بازرس محصوالت 
کشاورزی وارداتی به کشور، متهم است در ازای دریافت رشوه، 
مجوز واردات کاال را بدون ســنجش و طی تشــریفات قانونی 
صادر کرده است. وی همچنین بیان داشت: برخی از متهمان 
این پرونده نیز با تودیع وثیقه، آزاد هستند که با توجه به قرار 
نظارت قضایی صادره از سوی بازپرس پرونده، به مدت سه ماه 
از  اشــتغال در شغل مرتبط با موارد اتهامی منع شده اند. فالح 
میــری تصریح کرد: این پرونده قضایــی در مرحله تحقیقات 
مقدماتــی در دادسراســت که با تکمیــل تحقیقات و صدور 

کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی 
ایران گفت: مرزبانان پایگاه دریابانی بوشــهر مستقر 
در خارگ 3۵ دستگاه خودرو خارجی قاچاق در این 

جزیره کشف کردند. 
ســرتیپ احمدعلی گــودرزی، افزود: مرزبانــان پایگاه 
دریابانی جزیره خارگ با انجــام اقدام های اطالعاتی مطلع 
شدند قاچاقچیان قصد دارند تعدادی خودروی خارجی را با 
یک فروند شناور به صورت غیرقانونی وارد سواحل شهرستان 
بوشــهر کنند. وی اضافه کرد: ماموران این پایگاه با اشــراف 
اطالعاتی و عملیاتی و اجرای گشت دریایی هدفمند شناور 
حامل ۳۵ دســتگاه خودرو خارجی را در نزدیکی ســواحل 
بوشــهر شناســایی و بموقع آن را توقیف کردنــد. فرمانده 
مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران گفت: ارزش 
خودروهای کشــف شده ۲۲۰ میلیارد ریال است . وی یادآور 

شد: در این عملیات ۱۰ نفر متهم دستگیر شدند.

فرمانده هنگ مرزی بانه گفت: مرزبانان بانه و مریوان موفق به کشــف سه محموله قاچاق دارو در نقاط صفر 
مرزی استان کردستان شدند. 

ســرهنگ محمد خســروی، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: در ادامه کنترل نوار مرزی و مقابله با ورود و خروج کاالی 
قاچاق مرزبانان این فرماندهی در یک ماموریت مرزی محموله بزرگ داروی قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال 

را کشف کردند.
وی اضافه کرد: مرزبانان پاســگاه مرزی گله ســوره حین پایش نوار مرزی به چند متجاوز حامل بار قاچاق که قصد خروج 
غیرقانونی از مرز را داشتند، مواجه شدند که قاچاقچیان به محض مشاهده مرزبانان بار خود را رها و با استفاده از تاریکی شب 
و پوشــش جنگلی منطقه از محل متواری شــدند. وی افزود: مرزبانان در پاکســازی محل و بازرسی محموله به جای مانده از 

قاچاقچیان ۸۸۰ هزار حب انواع قرص های دارویی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال کشف کردند.

زاکانی:

 قرار نیست  جزیره ای به چین بدهیم

شهادت دومین شهید کشف 258 هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان 
مدافع سالمت در اصفهان

بازداشت 5 نفر به اتهام اخذ رشوه 
در گمرک بندرانزلی

توقیف شناور حامل 
۲5 میلیارد ریال کاالی قاچاق 

در ماهشهر

کشف 3 محموله میلیاردی دارو در مرزهای کردستان 

 کشف 35 دستگاه خودرو 
خارجی قاچاق در بوشهر 


