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۱۱ ذی الحجه ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۵۲۷

کاپیتان ســابق تیم ملی ووشوی ایران در اظهاراتش به فدراســیون جهانی، مثبت شدن دوپینگش را نتیجه یک اقدام 
تالفی جویانه خانوادگی از سوی شوهر خواهرش اعالم کرده اما در اظهارات اخیرش از دسیسه در اردوی تیم ملی حرف می زند.

حمیدرضا قلی پور ملی پوش دوپینگی ووشو که به تازگی 4 سال محرومیتش رسانه ای شده در توضیحاتش به فدراسیون 
جهانی اظهار کرده  اســت که به دلیل اختالف خانوادگی در یک دورهمی شــوهر خواهرش ماده دوپینگ را در نوشیدنی او 
ریخته است. قلی پور همچنین در اظهاراتش به فدراسیون جهانی مدعی شده که پس از مثبت شدن تست دوپینگش، شوهر 
خواهر او نزد خواهرش به عملش اعتراف کرده و با حضور در فدراسیون ووشو و در حضور دبیرکل فدراسیون اعتراف و ابراز 
شرمساری کرده است.  اما قلی پور چند روز قبل در گفت و گویی با رادیو ایران ماجرای تازه ای را تعریف کرد. او گفت: یک 
روز قبل و روز اعزام  ما به مسابقات جهانی در اتاق من و اتاق رو به رویی که سید معین تقوی در آن حضور داشت اتفاقاتی رخ 
داد که نمی توان االن آنها را توضیح داد، اما من به  موقع همه افشاگری ها را در اینباره انجام  خواهم داد چون مسئله آبرویم 
در میان است.  حاال مشخص نیست چرا قلی پور برای توجیه موضوع دوپینگ خود طی یکسال دو داستان و سناریوی کامال 
متفاوت را تعریف کرده است اما محمود متدین دبیر سابق فدراسیون در گفت و گویی با خبرگزاری ایسنا اظهار داشت: بنده 
حتی به عنوان دبیر فدراســیون تا چند روز گذشــته که اخبار دوپینگ دوستان  درآمد هیچ اطالعی از دوپینگ ها نداشتم. 
دوستانی که به عنوان  مدیر روابط بین الملل عازم سفرها می شدند در جریان اخبار قرار داشته اند. الزم به یادآوری است که 

مدیر روابط بین الملل فدراسیون ووشو در زمان علی نژاد امیر صدیقی است که حاال رئیس فدراسیون شده است!

اظهارات ضد و نقیض ملی پوش ووشو درباره دوپینگش
رایزنی با برخی کشــورهای آسیایی و اروپایی برای اطالع از میزان پیشروی متخصصان و پزشکان حوزه 

سالمت جهانی اقدامی است که در راستای کمک به ورزشکاران المپیکی ایران انجام شده است.
مهرزاد خلیلیان سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش در مورد راه های جلوگیری از ابتالی ورزشکاران و به خصوص 
المپیکی ها به کرونا و اقدامات انجام شده در این زمینه گفت: ویژگی های ویروس کرونا عجیب است. هیچ دارویی هم برای 
این بیماری هنوز صد درصد تایید نشده است. با این اوصاف وزیر ورزش در تماس و جلسات مکرر با وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی پیگیر اقدامات بهداشتی و درمانی برای عدم ابتال به این ویروس و مبارزه با آن در حوزه ورزش است.
وی تاکید کرد: با برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه، کانادا، ژاپن و چین مذاکره و رایزنی هایی داشته ایم. این مذاکرات 
در راستای اطالع دقیق تر از میزان پیشروی متخصصان و پزشکان حوزه سالمت جهانی در رابطه با کرونا و راه های درمانی 
آن صورت گرفته اســت. در مورد واکس تولید شــده برای کرونا هم خبرهای زیادی منتشر شده اما قطعیتی در مورد آن 

نیست.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش تاکید کرد: برای ورزشکاران و به ویژه اسطوره هایمان که المپیک را در پیش 
دارند پیگیری های ویژه ای داریم تا سالمت آنها را از حیث عدم ابتال به کرونا و مبارزه با آن تضمین کنیم اما نمی خواهیم 
راه های جدید را بر روی آنها آزمایش کنیم. در مورد هر راهکاری مثل واکسن وقتی قطعیت الزم ایجاد شد اعمال آن برای 

ورزشکاران مان را در برنامه خواهیم داشت.

اقدام ستاد مقابله با کرونا در ورزش برای کمک به المپیکی ها

نکته  ورزشی

 NBA در دیدار نیو اورلئان پلیکانس و یوتا جاز که نخســتین بازی رســمی *
)لیگ بســکتبال آمریکا( پس از پنج ماه بــود، بازیکنان، به همراه کادرفنی و 
داوران در جریان پخش سرود ملی آمریکا در اعتراض به تبعیض نژادی در این 
کشــور زانو زدند. این موضوع بازتاب زیادی در رسانه های جهان داشت. کالین 
کاپرنیک )بازیکن فوتبال آمریکایی( نخستین ورزشکاری بود که اعتراضش را 
به نژادپرستی با زانو زدن هنگام پخش سرود ملی نشان داد. او به مرگ اریک 
گارنر که در سال ۲۰۱4 اتفاق افتاد اعتراض داشت. عین همین اتفاق در دیدار 

لس آنجلس لیکرز و لس آنجلس کلیپرز هم رخ داد. 
* کادر فنی و بازیکنان تیم ملی فوتســال با حضور در یادمان شهدا در مرکز 
ملی فوتبال ضمن گلباران تمثال شــهدای جامعه فوتبال و سردار شهید حاج 
قاســم سلیمانی، یاد و خاطره هرمز آذرپور ،مربی فقید تیم های ملی جوانان و 
نوجوانان را گرامی داشتند. ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال نیز تاکید 
کرد که برگزاری مراســم تکریم شهدا در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت مفید 

و موثر خواهد بود.
* سایت رســمی فدراســیون جهانی کاراته طی روزهای گذشته از تغییرات 
اساســی و بنیادی در ترکیب شــورای داوران جهان خبر داده بود. بر همین 
اساس ۱۳ داور عضو این شورا از کشورهای مختلف کنار گذاشته شدند تا این 

شورا فقط با حضور ۵ نفر اداره شود. 
* ۲4 مهرماه به عنوان  زمان شــروع لیگ برتر بسکتبال اعالم شد. همچنین 
فدراسیون بسکتبال خبر داد که در صورت ابالغ هر گونه دستورالعمل اجرایی 
توســط ســتاد مبارزه با کرونا، در مورد تغییر زمان تاریخ های مذکور مجدد 

تصمیم گیری خواهد شد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم محمود نریمانی
شهیدی که روضه تشییع خود را هم سفارش داده بود!

در چهارمین سالگرد شهادت شهید مدافع 
حرم محمود نریمانی قرار داریم. این شهید ۱۲ 
دی سال ۱۳66 در کرج متولد شد. جوانی مومن، 
ســختکوش و با اخالص بــود و از همه مهمتر 
اینکه، آرزوی رســیدن به مقام شــامخ شهادت 
را در ســر داشت. آنچنان که در وصیت نامه اش، 
نوشــته بود که آرزو دارد به شهادت برسد و از 
خدا طلب کرده بود که فقط با شــهادت از این 

دنیا برود. به همین دلیل هم به سپاه پاسداران انقالب اسالمی پیوست و با آغاز 
جنگ در ســوریه و برای دفاع از حرم حضرت زینب)س( عازم سرزمین شام 
شــد تا با تروریست های تکفیری مبارزه کند. او حتی در یک پیامک که برای 
یکی از دوستانش ارســال کرده بود، سفارش کرده بود که در تشییع پیکرش 
پس از شــهادت، روضه حضرت عباس خوانده شود. محمود نریمانی سرانجام 
۱۰ مرداد سال ۱۳9۵ در حماه سوریه، به آرزوی خودش، یعنی شهادت رسید.  
شهید مدافع حرم محمود نریمانی در وصیت نامه اش نوشته بود: »عمریست که 
با شــنیدن از شهادت و خاطرات شهدا، آرزوی شهادت در دلم افتاده، هر چند 
که می  دانم بنده خوبی نیستم و گناهانم زیاد است اما به خدا بسیار امید دارم 
و چشم به کرم او دارم و با همین امید از خدا طلب شهادت می  کنم؛ هر چند 
که می  دانم الیق شــهادت نیستم ولی خدایا مرگ بی  شهادت در نظرم حقیر و 
کوچک اســت و بعد از اینکه مدتی در جایی خدمت کردم که زمانی شهدا در 
آنجا بودن، دوست دارم من هم با شهادت از این دنیا بروم. ان شاءاهلل. پس خدایا 

شهادت را نصیب و روزیم کن.«

ثبت نام از نامزدها تا 20 مرداد ادامه دارد

رقابت رؤسای پیشین برای رسیدن به صندلی ریاست 
دوومیدانی به روزهای خوب خود بازمی گردد؟!

حدیث دشت عشق

شنبه 11 مرداد 1399
*نساجی مازندران...............................................................پرسپولیس)ساعت۱9:۳۰(
*گل گهرسیرجان..........................................................................فوالد)ساعت۲۰:۱۵(
*پارس جنوبی جم......................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت۲۰:۳۰(
*استقالل.....................................................................................سپاهان)ساعت۲۱:۳۰(

سرویس ورزشی-
نامزدهای ریاست فدراسیون دوومیدانی  از  ثبت نام 
در حالی از ششــم مردادماه آغاز شده که رشته پایه و 
پرمدال در چند سال گذشته حال و روز خوبی نداشته و 
کمتر مورد توجه مسئوالن ورزش قرار گرفته شده است.

باالخره پــس از ماهها انتظــار وزارت ورزش و جوانان 
تصمیم به برگزاری انتخابات فدراسیون دوومیدانی گرفت. بر 
همین اساس اول مردادماه بود که این وزارت خانه اعالم کرد 
 ثبت نام از نامزدهای ریاســت فدراسیون دوومیدانی از تاریخ
 6 تا ۲۰ مرداد ماه جاری انجام خواهد شد و جعفر محمدپور 
به عنوان دبیر مجمع کار ثبت نام را بر عهده خواهد داشــت. 
وزارت ورزش در ادامه یادآور شــد داوطلبین احراز پســت 
ریاست فدراسیون دوومیدانی می توانند در تاریخ تعیین شده، 
با مراجعه به محل فدراسیون و دفتر دبیر، مراحل ثبت نام را 

تکمیل کنند.
مجید کیهانی رئیس  پیشــین فدراســیون دوومیدانی 
نخســتین فردی بود که برای حضــور در انتخابات ثبت نام 
کرد. او در دومین روز از مهلت نام نویسی در محل فدراسیون 
حاضر شــد ولی چون مدارکش ناقص بود قرار شد که برای 
تکمیل مدارک دوباره به فدراســیون بــرود. کیهانی پس از 
ثبت نام برای حضور در انتخابات در گفت و گویی اظهار داشت: 
دوومیدانی رشــته مورد عالقه من است و چون دوست دارم 
به این رشــته خدمت کنم برای انتخابات فدراسیون ثبت نام 
کردم، البته اگر هم به عنوان رئیس انتخاب نشــوم بازهم به 

دوومیدانی کمک خواهم کرد.
وی در مورد اینکه آیا وزارت ورزش نســبت به حضور او 
در انتخابــات دوومیدانی موضع خاصــی دارد یا خیر، گفت: 
خیر، وزارت ورزش هیچ موضعی نسبت به من ندارد. به نظرم 
بدون کمک وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک فدراسیون ها 
نمی توانند به موفقیت برســند. انتخابات گذشته هم دارای 
اشــکاالتی بود چون برخی از اعضای مجمع حائز شــرایط 

قانونی برای حضور در این مجمع نبودند.
رئیس پیشــین فدراســیون دوومیدانی پیرامون اینکه 
برخــی دوومیدانی کاران چندان از نحــوه مدیریت او راضی 
نیستند، گفت: نظر همه برای من محترم است. هر کسی که 

فراکسیون ورزش را 
منحرف نکنند!

سرویس ورزشی-
 ورود دســتگاه های نظارتی به مســائل گوناگــون و معضالت الینحل و 
 همه جانبــه ورزش یکــی از مطالبات امروز جامعه ورزش ایران اســت. اخیرا 
به ویژه وقتی در باره گرفتاری هایی که گریبان ورزش را گرفته و سد راه پیشرفت 
آن شده و چرایی و چگونگی پیدایی و تداوم مخرب آنها پای صحبت های اهالی 
شناخته شده و با تجربه ورزش می نشینیم تقریبا جملگی اوال معتقدند ریشه 

بسیاری از این مشکالت، نحوه اداره و مدیریت ورزش است. 
ثانیا همین مدیریت هیچ حرکت و نشــانه ای از خــود بروز نمی دهد که 
حکایت از وجود اراده ای جدی و صادقانه برای حل مشــکالت ورزش کند. به 
دیگر ســخن، مدیریتی که خود مسبب بســیاری از معضالت و گرفتاری های 
ورزش اســت برخالف آنچه نشان می دهد و به آن تظاهر می کند، در الیه های 
پنهان و عمیق تر، از» وضع موجود« راضی است و با عملکرد خود آن را تداوم 

هم می بخشد. 
وضعیتی که هر چند به نفع زید و عمرو های آویزان و غیر ورزشی است اما 
هرگز و به هیچ وجه به نفع و مصلحت ورزش و مورد رضایت اهالی ریشــه دار 
آن نیســت. بنابراین به عنوان نتیجه گیری، تقریبا همه آنهایی که این روزها 
در باره گرفتاری هایی که فقط وفقط ناشی از مدیریت غیر ورزشی و ناکارآمد و 
سیاسی کارانه است، صحبت می کنند خواهان ورود دستگاه های نظارتی و حتی 

امنیتی به مسئله ورزش هستند. 
این مطالبه یکی از بحث های محوری ما در روزنامه کیهان نیز بوده است. 
ما می دانیم که یکی از مهم ترین دســتگاه ها و قوای نظارتی، مجلس شــورای 
اسالمی است. در این مقال کوتاه نمی خواهیم به سراغ گذشته برویم و پرونده 
و عملکردمجلس شورای اسالمی را در ادوار گذشته در باره ورزش ورق بزنیم و 

بررسی نماییم.این کاری است که شاید وقتی دیگر انجام دادیم. 
حرف ما در اینجا آن اســت کــه از مجلس یازدهم که به تازگی کارش را 
شــروع کرده است انتظار می رود به عنوان یک قوه مهم قانونگذاری و نظارتی 
به وظیفه خود در قبال ملک و ملت و مجاهدت ها و شهادت ها و مقاومت های 
جانانــه و نیــز در برابر خباثت ها و دشــمنی های بدخواهان ایــن مرزوبوم و 
دنباله های خائــن داخلی آنها به بهترین وجه عمل نماید. این انتظار ومطالبه 
را هم حتما جامعه ورزش از مجلس یازدهم که مجلسی انقالبی است و باعث 

امیدواری های فراوان در نزد عموم جامعه به ویژه طبقات محروم شده، دارد. 
چند روز پیش، هیئت رئیسه فراکســیون ورزش مجلس شورای اسالمی 
تشــکیل جلســه داد و طی آن رئیس  و نــواب اول و دوم و ســخنگوی این 
فراکسیون تعیین شدند. خوشبختانه رئیس فراکسیون ورزش مجلس یازدهم 
)آقای فروردین( که خود اهل ورزش اســت و کسوت مربیگری فوتبال به تن 

داشته در اولین اظهارنظر خود در این مقام بسیار امیدوار کننده حرف زد. 
ایشــان از اهمیت ورزش در مجلس یازدهم و دغدغه نمایندگان محترم 
سخن گفت و... اما اصل مطلب آنجا بود که ایشان ضمن اشاره به»نابسامانی های 
گسترده در حوزه ورزش« ولزوم» اراده قوی برای مبارزه با ناهنجاری هایی که 
زمینه ســاز فساد« در ورزش است اعالم کرد» باید از قدرت فراکسیون ورزش 
به ویژه در حوزه نظارتی استفاده کنیم.« و این همان حرفی است که موضوع 
اصلی این نوشــته و چنانکه گفته شد اصلی ترین مطالبه اهالی اصیل و جامعه 

فهیم ورزش است. 
متاســفانه به دلیل بی توجهی بســیاری از مدیران ارشــد ورزش به این 
مطالبــات، جامعه ورزش تقریبا امید خــود را از اینکه این آقایان برای اصالح 
ناهنجاری های ورزش کاری بکنند ، از دســت داده اند و از دستگاه های نظارتی 
مثل مجلس شــورای اسالمی و فراکسیون ورزش توقع دارند به کمک ورزش 
بیایند و به خودکامگی ها و آشفته بازار و داللیسم افسار پاره کرده و شارالتانیزم 

رایج در آن پایان بخشند. 
البته در مقابل خواســته اهالی ورزش ، گروه هــا و باندها وجریاناتی که از  
 »وضع موجود« به شــکل و شــیوه های گوناگون و تحــت عناوین مختلف به 
آالف و الوفی و نان ونامی رســیده اند از ورود دستگاه های نظارتی چون مجلس 
و فراکسیون ورزش وحشت دارند. اما چون این اتفاق دارد می افتد و مثال آقای 
فروردین علنا از وجود فســاد در ورزش می گوید و از لزوم اراده ای راسخ برای 
مبارزه با فســاد و ریشه های آن، و تاکید می کند که» مبارزه با فساد در حوزه 
ورزش دغدغه اصلی پیشکســوتان، اصحاب رسانه و نهایتا مردم است و تالش 
می کنیم با برنامه ریزی و چشــم اندازی روشــن همراه با تعامل با دستگاه های 
مرتبــط ، ورزش کشــور را به جایگاه اصلــی خود برگردانیــم«، طبق روش 
همیشگی و شناخته شده سعی می کنند با راه انداختن » بحث های انحرافی« 
و نشــان دادن»آدرس هــای غلط« و راه انداختن » نظر  ســازی های قالبی به 
عنوان نظرســنجی مردمی« و... مســیر مبارزه با جریانات انحرافی و مفسد و 

منفعت طلب را به کجراهه بکشانند.
 آقای فروردین که خود فردی ورزشــی است و فراکسیون محترم ورزش 
که جملگی مسئولیت نمایندگی مردم شریف ایران را بر عهده دارند باید خیلی 
مراقب این خط و خطوط انحرافی باشــند تا مثل دفعات قبلی، مبارزه با فساد 
در ورزش به انحراف کشیده نشــود. انتطار می رود فراکسیون ورزش با درک 
مطالبات واقعی جامعه ورزش- که خود به درســتی به آن اشــاره کرده اند- و 
توجــه به گرفتاری های عدیده فنی و فرهنگی ورزش، با تمرکز روی اولویت ها 
اجازه ندهند با رخنه جریانات مفســد و مضر به حال سالمت و آینده ورزش، 
گرفتار حاشــیه ها شوند و مسائل دست چندم را )مثل حرف زدن در باره فالن 
برنامه پر اشکال و تعطیل شده تلویزیونی که منشأ بسیاری از حرمت شکنی ها، 
بــد اخالقی ها، تفرقه افکنی ها، نفرت پراکنی هــا، ارزش زدایی ها، غربزدگی و 
ترویج بی امان ارزش های فرهنگ غربی و تمســخر و تحقیر فرهنگ پهلوانی 
و جوانمردی و... بود ، به عنوان یکی از مشــکالت درجه اول ورزش! (به جای 

اولویت های ورزش قرار دهند. 
 مشــکالت ورزش و مطالبات واقعی ورزش تقریبا همان هایی اســت که 
رئیس فراکســیون محترم ورزش در اولین مصاحبه خــود مطرح کرد و باالتر 
اشاره شد. امیدواریم رئیس  و اعضای محترم فراکسیون ورزش با به خرج دادن 
هشیاری و زیرکی الزم هرگز اجازه ندهند چهارتا آدم و باند مافیایی و مخرب، 
مسیر حرکت واقدامات صحیح این فراکسیون را به انحراف بکشانند و مجلس 
یازدهم که در کالم رهبر معظم انقالب هم از آن به نیکی یاد شده است بتواند 
نقش خود را در قبال ورزش مستعد پیشرفت ایران به بهترین وجه ایفا نماید. 

ان شاءاهلل.

مسئولیت فدراسیون را عهده دار شود متولی همه دوومیدانی 
اســت و برای او فرقی ندارد چه کسی مخالفش است و چه 

کسی موافق او.
تمایل داوری به ثبت نام

بعــد از کیهانــی، حبیب اهلل دشــتی مســئول انجمن 
دوومیدانی آموزش و پرورش شهرســتان های استان تهران 
به عنوان دومین کاندیدا ثبت نام خود را انجام داد. دشــتی 
رئیس هیئــت دوومیدانی مالرد نیز هســت. بدین ترتیب تا 
پایــان روز جمعه دهم مردادماه تنها دو نامزد برای انتخابات 

فدراسیون دوومیدانی ثبت نام کردند.
یکی از مدیرانی که حضورش درانتخابات محتمل است، 
افشــین داوری است. او که در گذشــته ریاست فدراسیون 
دوومیدانی را نیز برعهده داشت، در گفت و گویی با خبرگزاری 
میزان اظهار داشــت: ان شــاءاهلل اگر صالح بود در انتخابات 
فدراســیون دوومیدانی ثبت نام خواهم کرد. البته ابتدا باید 
بــرای کاندیداتــوری در انتخابات این فدراســیون با وزارت 
ورزش هماهنگ کنم، چون کارمند وزارت ورزش هســتم. 
وی درباره اینکه آیا بازنشســته اســت یا خیــر، گفت: من 
بازنشســته نیســتم و می توانم کاندیدای ریاست فدراسیون 
شــوم و مشــکلی در این خصوص وجود ندارد. رئیس سابق 

فدراسیون دوومیدانی در پایان درباره ثبت نام مجید کیهانی 
برای ریاست این فدراسیون گفت: کیهانی و سایر کاندیداها 
افراد قابل احترامی هســتند و به هر حال همه دوست دارند 

رئیس فدراسیون شوند.
چه کسی رئیس می شود

۱9 اســفندماه بود کــه وزارت ورزش با وجود شــیوع 
کرونا در سراســر کشور و درخواستی که هیئت های استانی 
دوومیدانی داشتند، تصمیم به برگزاری این انتخابات گرفت. 
خیلی از رؤســای هیئت ها در مجمع حضور پیدا نکردند، اما 
معاون وزیر ورزش به عنوان رئیس مجمع اعالم کرد انتخابات 
شــکل قانونی دارد و حتی از ارســال یک رای با فکس خبر 
داد!بعد از گذشــت چنــد روز و اعتراض و شــکایت مجید 
کیهانی ، وزارت ورزش تصمیم به تکرار انتخابات گرفته است. 
این در حالی است که همه در روزهای پایانی سال 98 منتظر 

صدور حکم ریاست افشین داوری بودند.
پس از آنکه انتخابات فدراســیون دوومیدانی از ســوی 
وزارت ورزش باطل اعالم شــد، علی نــژاد معاون قهرمانی 
وزارت ورزش در گفت و گویی عنوان داشــت: وزارت ورزش و 
جوانان تالش کرد که فدراســیون دوومیدانی چون المپیکی 
است با ریاست اداره شود ولی متاسفانه هم شرایط حاکم بر 

کشور به دلیل کرونا و هم اینکه تحریک بعضی از افراد خاص 
باعث شد که شــرایط مجمع به گونه دیگری رقم بخورد اما 
آنچــه برای ما مهم بود اینکــه مجمع بدون جهت گیری به 
فرد یا نامزد خاص برگزار شــد و کامــال بی طرف بودیم اما 
حاال شــرایط به گونه ای شد که مجبور شــدیم فدراسیون 
را با سرپرســت در چند مــاه آینده اداره کنیــم ولی قطعا 
پشتیبانی های حرفه ای اداری و مالی وزارت ورزش و جوانان 
از این رشته زیبا و المپیکی ادامه خواهد داشت و به قهرمانان 
خودمان قول می دهم که هیچ نگرانی و دغدغه ای برای آنها 

وجود نخواهد داشت. 
واقعیت درخصوص اتفاقات اخیر دوومیدانی آن اســت 
که تاخیر در برگزاری المپیک موجب شــد که وزارت ورزش 
به فکر برگزاری انتخابــات بیفتد وگرنه اگر قرار بر برگزاری 
المپیــک در ســال ۲۰۲۰ بود، بعید بود کــه وزارت ورزش 
انتخابات این فدراســیون را برگزار کنــد. حال که تصمیم 
وزارت ورزش برگزاری انتخابات است به نظر می رسد بازهم 
رقابت میان افشــین داوری و مجید کیهانی باشد و احتماال 
یکی از این دو ریاست فدراسیون را برعهده خواهد گرفت، هر 
چند که باید منتظر اتفاقات هفته های پیش رو بود و شــاید 
به یکباره گزینه ای دیگر که نامش برای اهالی دوومیدانی نیز 

آشناست، وارد کارزار انتخابات شود.
دوومیدانی از رشته های پایه و پرمدال است که در چند 
سال گذشته حال و روز خوبی نداشته و کمتر خبرهای خوب 
که حاکی از پیشــرفت در این رشته ورزشی باشد، به بیرون 
درز کرده است. دوومیدانی ایران که در المپیک ۲۰۱۲ لندن 
صاحب مدال ارزشمند نقره شد، در سال های اخیر به واسطه 
نبود برنامه ریزی مناسب، عدم ثبات مدیریت و خیلی مسائل 
دیگر نتوانست همپای برخی رشته های دیگر پیشرفت کند. 
این در حالی اســت که در ورزش جهان رشته های پرمدالی 
مثــل دوومیدانی از جایــگاه ویژه ای برخوردار هســتند و 
بیشترین توجه و بودجه برای آنها اختصاص می یابد ولی در 
ورزش ایران موضوع کامال برعکس اســت. به هر حال انتظار 
می رود ســاز و کار انتخابات به خوبی از سوی وزارت ورزش 
و جوانان طراحی شــود و در اســرع وقت شایسته ترین فرد 

ریاست این فدراسیون را برعهده گیرد.

ادامه برنامه هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال

شیراز – خبرنگار کیهان: 
80 هزار بســته معیشــتی در برگزاری رزمایش 
 احســان و تعاون که با حضور رئیــس کمیته امداد
 امام خمینی)ره( کشــور در شــیراز برگزار شد بین 

نیازمندان توزیع شد. 
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره(کشــور با تصریح بر 
»ایران همدل« به عنوان بزرگ ترین رزمایش انقالب اسالمی 
 گفت: مرحله دوم پویش ایران همدل را با  عنوان نهضت تعاون از 
عید غدیر به  صورت رســمی آغاز و تــا پایان ماه صفر ادامه 

می دهیم. 
مرتضی بختیاری، در رزمایش احســان و تعاون فارس 
با اشــاره به پویش رزمایش همدلی برای ایران همدل گفت: 
بعد از فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقالب، رزمایش 
مواســات و همدلی و کمک مؤمنانه در کشور آغاز شد که ما 

نیز پویش »ایران همدل« را برگزار کردیم.
وی افزود: رزمایش مواســات و همدلی و ایران همدل، 
بزرگ ترین رزمایش بعد از پیروزی انقالب اسالمی در رابطه 

با کمک رسانی به مردم بود.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشــور با اشاره به 
فرمایشات رهبر معظم انقالب در دیدار با نمایندگان مجلس 
یازدهم بیان داشــت: مرحله دوم پویش ایــران همدل را با 
 عنــوان نهضت تعاون و ادامه رزمایش مواســات و همدلی و 
کمک مؤمنانه را از عید غدیر به  صورت رسمی آغاز و تا پایان 

ماه صفر ادامه می دهیم.

رزمایش احسان و تعاون در شیراز برگزار شد

بختیاری با تصریح بر جلودار بودن اســتان فارس گفت: 
مرحله دوم این پویش از امروز در این استان آغاز شده است، 
اضافه کــرد: در این مرحله و امروز همزمان با روز عرفه، 8۰ 
هزار بســته معیشتی که ارزش هر بســته ۲۵۰ هزار تومان 

است، در اختیار نیازمندان استان فارس قرار می گیرد.
وی با تصریح اینکه در مرحله اول رزمایش همه نهادها، 

خیران و مؤسســات خیریه پای کار آمدند، گفت: در مرحله 
اول رزمایش ســپاه و ۵۳ هزار پایگاه بسیج در قالب قرارگاه 
امام حسن مجتبی)ع( بیش از سه میلیون و ۵۰۰ هزار بسته 

۳۰۰ هزار تومانی میان نیازمندان توزیع کردند.
رئیــس کمیته امداد امــام خمینی)ره( کشــور افزود:  
همچنین آســتان های قدس رضوی و حضرت معصومه)س( 

و احمدبن موسی شاهچراغ)ع( و بقیه مراکز و بقاع متبرکه، 
مراکز نیکوکاری ، هالل احمر و مساجد کارهای بزرگی انجام 
دادند و این وحدت و هماهنگی و یکدلی که در کشورما ایجاد 

شد ایران را در دنیا سرافراز کرد.
بختیــاری ادامه داد: عــالوه بر این هــا در مرحله اول 
رزمایش و در ماه مبارک رمضان کمیته امداد در کل کشور 
با عنوان اطعام مهدوی بیــش از ۵4۰ میلیارد تومان کمک 
مردمی را جمع آوری کرد که از این مبلغ ۱6۰ میلیارد تومان 
کمک نقدی بوده و مابقی کمک غیرنقدی بوده اســت و در 
نهایت موفق شدیم بیش از ۱۱ میلیون غذای گرم را از محل 

این کمک ها میان نیازمندان توزیع کنیم.
وی اضافه کرد: از محل این کمک ها بیش از دو میلیون 
و ۲۰۰ هزار بسته ۲۰۰ هزار تومانی در اختیار نیازمندان قرار 
گرفت و ۵۰۰ هزار بسته نیز توسط بنیاد مستضعفان و ستاد 

اجرایی فرمان امام توزیع شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( کشور با بیان اینکه 
مرحله دوم پویش ایران همدل از مرحله اول بســیار قوی تر 
اجرا خواهد شد، گفت: البته برای این کار بسیج جلودار شد و 
توزیع یک میلیون و ۵۰۰ هزار بسته معیشتی را شروع کرد.

بختیاری در ادامه به در پیش رو بودن عید قربان اشــاره 
کرد و گفت: کسانی که مایل هستند می توانند نذورات خود 
را از طریق کد ســتاره 88۷۷ مربع به حساب کمیته امداد 
واریز کرده تا از محل کمک های آن ها گوســفند خریداری 

شده و گوشت آن میان نیازمندان توزیع شود.

فرمانده ســپاه ثاراهلل اســتان کرمان با اشاره به 
این که یک هــزار و 9۶0 راس گوســفند در پویش 
»نذر قربانی به یاد ســردار دل ها« در استان کرمان 
جمع آوری و قربانی شــد، گفت: گوشت این قربانی ها 

تقدیم مردم نیازمند خواهد شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمان، ســردار 
حســین معروفــی در حاشــیه آییــن نــذر قربانــی بــه 
یــاد ســردار دل هــا شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی 
 در گفت وگــو بــا تســنیم در شــهربابک اظهار داشــت: 
همچنین هزار و 4۰۰ قربانی به صورت مردمی ثبت نام کردند 
که در راســتای این پویش در منازل قربانی را انجام داده و 

گوشت آن بین نیازمندان توزیع می شود.
وی بــا بیان اینکه از امروز حرکــت و رزمایش مؤمنانه 
مواســات در مرحله دوم با دستور مقام معظم رهبری است 

گفت: مرحله اول این رزمایش مومنانه در نیمه ماه شــعبان 
برگزار شد.

وی با بیان اینکه مرحله ســوم رزمایش نیز در دهه آخر 
ماه صفر و در روز شهادت امام رضا)ع( انجام می شود تصریح 
کرد: در دیداری که با خانواده حاج قاســم داشــتم همسر و 
فرزندان و اخوی حاج قاسم سلیمانی از مردم استان کرمان 
تشــکر کردند و از من خواستند سالم به تمام مردم شریف 

کرمان برسانم. 
ســردار معروفی با اشــاره به اینکه تمام تــوان خود را 
مانند مرحله اول رزمایش برای کمک به نیازمندان خواهیم 
گذاشت گفت: باید با تمام قوا و توان به میدان بیاییم و با یک 

توان گسترده خوب در این رزمایش مشارکت کنیم.
وی بــا بیان اینکه طبــق آمار دقیق ۳9 هــزار نفر در 
اســتان کرمان که جزو رده های حمایتی مانند کمیته امداد 

و بهزیســتی نیستند به شدت دچار مشکل معیشتی شده و 
نیاز به کمک دارند گفت: این امتحان مردم نیست امتحان ما 
هم هست و باید همراهی و کمک کنیم تا دل مردم در عید 

سعید قربان شاد شود.
فرمانده سپاه ثاراهلل استان کرمان خاطرنشان کرد: نواحی 
بسیج 4 هزار و ۵۰۰ کارت هدیه ۳۰۰ هزار تومانی نیز برای 
کمک بــه نیازمندان آماده کرده اند کــه در ایام دهه امامت 

توزیع می شود.
وی افزود: در شهربابک با پویش بسیار خوب در مصلی 
شــهربابک حدود ۱۰ قربانی گوســفند و یک قربانی شتر با 
مرکزیت شــهر بابک در مصلی در حال انجام هســت که از 
این حرکت بسیار خداپسندانه مردم مومن شهربابک تقدیر 
و تشــکر  می کنم چرا که مرکزیت این کار خیر در استان از 

شهرستان شهربابک آغاز شد.

6 نفر در حادثه تیراندازی نهاوند مجروح شدند
همدان- خبرنگار کیهان:

 بخشدار گیان شهرستان نهاوند از مجروح شدن شش نفر در یک 
نزاع دسته جمعی با استفاده از سالح »وینچستر ساچمه زنی«  خبر داد 

و گفت: مجروحان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند.
هاشــم جهانگیــری ، گفــت: دو طایفه در یــک روســتا از مدت ها پیش 
اختالف هایی در زمینه دام و مرتع داشتند و همین موضوع زمینه را برای بروز 
اختالف ها و نزاع دسته جمعی فراهم کرد و در نهایت چندین نفر در این حادثه 

مجروح شدند.
وی با بیان اینکه در روز درگیری، راننده وســیله نقلیه از مالک گوسفندان 
می خواهد احشام را به حاشیه جاده هدایت و مسیر را برای تردد خودرو باز کند 
افزود: تعلل چوپان در باز کردن مســیر منجر به درگیری و ضرب و شــتم بین 
راننده خودرو و چوپان شــد و در این زمان راننده اقدام به ضرب و شتم مالک 

گوسفندان می کند.
بخشدار گیان شهرســتان نهاوند با اشــاره به اینکه پس از این درگیری، 
فــرد مضروب موضوع را بــه فرزندانش منتقل می کند یادآور شــد: در همین 
هنــگام زمینه بــرای درگیری فراهم و یکی از فرزندان مضروب با اســتفاده از 

سالح »وینچستر ساچمه زنی« وارد این درگیری می شود.
وی خاطرنشــان کرد: در جریان این نزاع دســته جمعی شش نفرمجروح 
شــدند که پنج نفر در بیمارســتان نهاوند و یک نفر هم به بیمارستان همدان 
منتقل شــد و در حال حاضر وضعیت جســمانی همه مجروحان رو به بهبود 

گزارش شده است، همچنین ۱۱ تن از طرفین درگیر بازداشت شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
استان البرز از وقوع تصادف زنجیره ای در آزادراه کرج 

با 31 مصدوم و دو فوتی خبر داد.
دکتــر مهرداد بابایی در گفت وگو با مهر،  اظهار کرد: در 
این حادثه، یک فقره تصادف زنجیره ای میان یک تریلر، یک 
اتوبوس و سه دستگاه خودرو سواری بامداد دیروز )جمعه( در 

الین شمالی اتوبان در نزدیکی پل نظرآباد به وقوع پیوست.
وی با اشــاره به اینکه در این سانحه اتوبوس مسافربری 
واژگون شــد، افــزود:  بنابر اعالم راهــداری و حمل و نقل 
جاده ای این اتوبوس با 4۰ سرنشین از تهران به مقصد میانه 

در حرکت بوده است.
رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
اســتان البرز گفت: به دنبــال اعالم این حادثــه، بالفاصله 
یک دســتگاه اتوبوس آمبوالنس و شش دستگاه آمبوالنس 

اورژانس البرز به محل حادثه اعزام شدند.
وی بیان کرد: در حادثه فوق در مجموع ۳۱ مصدوم بالغ 
بر ۲۰ آقا و ۱۱ خانم از خدمات اورژانس البرز بهره مند شدند 
و در این میان ۱۷ نفر از این مصدومین به بیمارســتان ها و 

مراکز درمانی منتقل شدند.
دکتر بابایی گفت: هشت نفر از مصدومین این حادثه به 
بیمارستان امام حسن)ع( شهرستان نظرآباد و پنج نفر نیز به 
بیمارستان امام جعفرصادق)ع( شهر هشتگرد منتقل شدند.

وی تاکید کرد: سه مصدوم به بیمارستان ولیعصر آبیک 
و یک مصدوم به دی کلینیک هشتگرد منتقل شده اند.

رئیس مرکــز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی 
البرز عنوان کرد: ۱4 نفر از مصدومین در محل وقوع حادثه 
از خدمات درمان ســرپایی تکنســین های اورژانس استان 

برخوردار شدند.
وی گفت: متأسفانه این حادثه دو نفر فوتی آقا داشت که 
یک نفر از آنها در محل ســانحه در دم جان باخت و نفر دوم 
نیز به علت شدت جراحات وارده در راه انتقال به بیمارستان 

امام حسن)ع(  جان خود را از دست داد.
دکتر بابایی بیــان کرد: خوشــبختانه حال مصدومین 

حادثه رو به بهبودی می باشد.

شهرکرد - خبرنگار کیهان:
دادســتان عمومــی و انقالب مرکز اســتان 
چهارمحال و بختیاری گفت: با صدور دستور قضایی 
9 ویالی باقی مانده در دهستان بیرگان شهرستان 
اصفهان  استان  منطقه ای  آب  که شرکت  کوهرنگ 
آنهــا را به صورت غیرمجاز ســاخته بود، تخریب 

شدند. 
عبدالرضا علی محمدی ، افزود : یکم خردادماه سال جاری 
دو ویــال از ۱۱ویالی غیرمجاز که آب منطقه ای اصفهان در 
اراضی کشــاورزی بیرگان احداث کرده بود تخریب شدند و 
قــرار بود 9 ویالی باقی مانده نیــز در همین تاریخ تخریب 
شوند، اما با توجه به اینکه در ویالها اموال و امکاناتی متعلق 
به بیت المال وجود داشت و برای آسیب نرساندن به آنها به 
دو مسئول در سازمان آب منطقه ای اصفهان که در محل نیز 
حضور داشتند فرصت داده شد تا جمع آوری کنند و سپس 

برای تخریب این ویالها اقدام شود.

وی اضافه کرد: شــرکت آب منطقه ای اصفهان اعالم 
کرده بود که ۱۱ ویالی احداث شده در بیرگان خانه های 
کارگری و کانکس هســتند اما اینگونه نیست و همه آنها 

ویالهای مجهز به امکانات بودند.
وی ادامه داد : جهاد کشــاورزی اســتان چهارمحال 
و بختیاری به دادگاه شــکایت کرد که شــرکت یاد شده 
اقدام به احداث ۱۱ ویالی غیرقانونی در اراضی کشاورزی 
بیرگان شهرستان کوهرنگ کرده و خواستار تخریب آنها 
شده بود و پس از رسیدگی در دادگاه های بدوی و تجدید 
نظر اســتان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳9۷ حکم 
تخریب این ویالها صادر شد و به تایید دیوان عالی کشور 

نیز رسید.
محمد رئیســی وانانی دادســتان عمومــی و انقالب 
شهرســتان کوهرنگ نیــز اظهار داشــت : بــا توجه به 
اینکــه شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان در مدتی که 
تخریــب ویالها بــه تعویــق افتاده به دیوانعالی کشــور 

اعــاده  دادرســی داده بود کــه این مورد از ســوی این 
دیوان رد شــد ومجــدداً حکم قطعــی تخریب 9 ویالی 
 باقیمانده در دهســتان بیرگان را برای اجــرا صادر کرد

گــزارش خبرنــگار کیهــان حاکی اســت کــه تخریب 
ایــن ویالهــا مطالبــه فعــاالن و مدافعــان محیــط 
زیســت و اراضــی کشــاورزی بوده و همچنیــن به یک 
دغدغــه عمومی مردم اســتان چهارمحــال و بختیاری 
 بــه ویــژه شهرســتان کوهرنــگ تبدیــل شــده بود

دستگاه قوه قضاییه و بخصوص مقامات عالی قضایی استان 
چهارمحــال و بختیاری با عزم جدی عدالت را در تخریب 

ویالهای غیرمجاز در دهستان بیرگان اجرا کردند.
مردم و مسئوالن شهرستان کوهرنگ انتظار دارند که 
گام بعــدی تخریب تجهیز کارگاه پــروژه جاده جایگزین 
کوهرنگ به بازفت که شرکت آب منطقه ای اصفهان نیز به 
طور غیرقانونی در اراضی ملی و کشــاورزی واقع در پالک 

چندار دهستان بیرگان ایجاد کرده است، باشد.

عوامل پولشویی 38 میلیاردی دستگیر شدند
سرویس شهرستان ها : 

 فرمانده انتظامی استان سمنان از دستگیری شش متهم اقتصادی 
که با فعالیت در سایت های غیرمجاز بالغ بر 38 میلیارد و 824 میلیون 

ریال گردش مالی غیرقانونی داشتند خبر داد. 
ســردار »عبداله حســنی« اظهار داشــت: در پی دریافت گزارش یکی از 
بانک های اســتان مبنی بر افتتاح حساب مشکوک، پیگیری موضوع در دستور 
کار پلیــس قرار گرفت. وی افزود: کارشناســان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی 
پلیس آگاهی در بررسی های نخستین متوجه شدند چند تن از متقاضیان با ارائه 
یک شماره تماس خاص در چندین بانک استان اقدام به افتتاح حساب کرده اند.

وی با اشاره به فعالیت حساب شده و هدایت شبکه ای این مجموعه متخلف 
گفــت: با هماهنگی هــای قانونی و اقدامات فنی و تخصصی پلیس، نشــانی و 
هویت های متهمان پرونده به دست آمد. وی از دستگیری شش متخلف بانکی 
به اتهام پولشــویی در چندین بانک استان خبر داد و تصریح کرد : این افراد با 
شــرکت در سایت های غیرمجاز بالغ بر ۳8 میلیارد و 8۲4 میلیون و 8۱۳ هزار 

ریال گردش مالی در این بانک ها داشته اند.

کالهبرداری به بهانه دریافت نذورات
رئیس پلیس فتا استان یزد درخصوص کالهبرداری های اینترنتی 

به بهانه دریافت نذورات و کمک به نیازمندان، هشدار داد. 
سرهنگ »مرتضی  ابوطالبی« اظهار کرد: همزمان با عید سعید قربان و نظر 
به اجرای توصیه های بهداشتی و آموزشی مسئوالن بهداشتی کشور در خصوص 
نحوه عرضه دام در کشــور و محدودیت های تعیین شــده در این موضوع، افراد 
ســودجو و کالهبردار از فرصت پیش آمده در جهت اهداف ســودجویانه خود 

استفاده می کنند. 
وی افزود: کالهبرداران ســایبری با سوء استفاده از شرایط موجود در کشور 
نسبت به انجام تبلیغات مختلف در بستر شبکه های اجتماعی مبنی بر دریافت 

نذورات به جهت یاری رساندن به نیازمندان در حال فعالیت مجرمانه هستند. 
این مقام انتظامی درباره شیوه کار این مجرمان سایبری، گفت: کالهبرداران 
با طراحی سایتهای جعلی و دروغین به عنوان مؤسسات و سازمان های شناخته 
شده و معتبر؛ با اعالم شــماره حساب های شخصی، متقاضی واریز وجوهات به 

این گونه حسابها هستند.
 سرهنگ ابوطالبی به شگرد دیگر این افراد سودجو اشاره و خاطرنشان کرد: 
کالهبرداران با ترفند خیرین و راه اندازی صفحات شــخصی در بستر شبکه های 
اجتماعی و پیام رسان ها و سوء استفاده از نام و اعتبار افراد مشهور و شناخته شده  
شامل هنرمندان، ورزشــکاران و سرشناسان کشور با انجام مهندسی اجتماعی 
نظیر تحریک احساســات هموطنان و تهیه کلیپ های تصویری شــامل فیلم و 
عکــس از نیازمندان، محرومان و خانواده هــای کم بضاعت مدعی دریافت وجوه 
نذورات به منظور کمک رسانی به افراد آسیب پذیر و نیازمند می شوند. وی گفت: 
بــا تجزیه و تحلیل این گونه فرآیندهای کالهبــرداری و پرونده های قضایی به 
پلیس فتا مشــخص شد که این نوع فعالیت ها در فضای مجازی، عمدتا با هدف 

سودجویی صورت می پذیرد.

نوبخت اعالم کرد
ایجاد بیش از ۵ هزار فرصت شغلی

 با اجرای پروژه های جهش تولید در فارس
شیراز- خبرنگار کیهان: 

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اجرای 38 پروژه 
با ویژگی جهش تولید در فارس، خاطرنشان کرد: اگر با مشارکت بخش 
خصوصی امسال یکهزار و 3۵1 میلیارد تومان سرمایه گذاری اعتباری 
برای اجرای این پروژه ها انجام شــود، بالغ بر پنج هزار و 3۵ فرصت 

شغلی در این استان ایجاد خواهد شد. 
محمدباقر نوبخت ،  در شورای اقتصاد مقاومتی فارس بیان کرد: موضوعات 
و مشکالت این اســتان به صورت ویژه دسته بندی شده  و در راستای برطرف 

شدن آنها می توان پروژه هایی با ویژگی جهش تولید را بهره برداری کرد.
او گفت: تاکنون ســه  هزار و ۳۰۰ میلیارد تومــان از ۵۵ پروژه ای که در 
فارس در پی سفر رئیس جمهوری به استان با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد 

تومان مصوب شده بود، تخصیص داده شده است.
معاون رئیس جمهور افزود: در راستای تکمیل پروژه های ناتمام فارس 
بالغ بر یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز اســت که البته برای 
تکمیل پروژه آزاد راه شیراز- اصفهان نیز ۳۰۰ میلیارد تومان باید تخصیص 

یابد.
نوبخت با بیان اینکه ۱۵ پروژه در اســتان فارس با اعتبار دو هزار و ۳۷۰ 
میلیارد تومانی امکان تکمیل شــدن دارند، خاطرنشــان کــرد: برای تکمیل 
پروژه هــای جهش تولید با صــدور مجوز، امکان برداشــت 8۰ هزار میلیارد 

تومان از منابع مالی دولت وجود دارد.
او در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه کشــور در شــرایطی 
متمایز نســبت به گذشته قرار دارد، اظهار کرد: وجود تحریم ها موجب شده تا 
توانمندی های کشــور بیش از گذشته شکوفا شوند و ایران پس از تحریم ها با 

سرعت بیشتری در مسیر توسعه قرار بگیرد.
بازدید هوایی از بزرگراه دشــت ارژن- قائمیه، بازدید از موزه دفاع مقدس 
فارس، آیین کلنگ زنی خط ســه مترو شــیراز، بازدید از ورزشــگاه در حال 
ســاخت6۰۰۰ نفری ، کلنگ زنی۳۵۰۰ واحد مسکونی ویژه محرومان و حضور 

در جلسه مشترک شورای برنامه ریزی استان برنامه این سفر دو روز بود.

تصادف زنجیره ای در آزادراه کرج
 ۳۱ مصدوم و ۲ فوتی بر جا گذاشت

فرمانده سپاه کرمان:

1960 رأس دام در پویش »نذر قربانی به یاد سردار دل ها«
 در استان کرمان قربانی شد

9 ویالی باقی مانده در دهستان بیرگان کوهرنگ تخریب شد 


