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رئیس فدراسیون بسکتبال با تاکید بر اینکه زمان آغاز فصل جدید لیگ برتر در نشست روز چهارشنبه 
شــورای برنامه ریزی مشخص می شود، گفت: تعداد تیم های شرکت کننده در این فصل هنوز نهایی نشده 

است.
رامین طباطبایی با بیان اینکه شــورای برنامه ریزی فدراسیون بسکتبال روز چهارشنبه به منظور تصمیم گیری 
نهایی در مورد زمان بندی موارد مختلف پیرامون فصل جدید لیگ برتر تشکیل جلسه می دهد، تاکید کرد که در این 
نشست زمان آغاز مسابقات مصوب می شود اما در مورد تعداد تیم های شرکت کننده نتیجه گیری مشخصی نخواهیم 

داشت.
وی با یادآوری اینکه پیش از این شهریورماه به عنوان زمان آغاز لیگ برتر تعیین شده بود، خاطرنشان کرد: به خاطر 
موج دوم کرونا اما امکان آغاز مسابقات در این ماه را نداریم. برخی از استان ها در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند طوریکه 
امکان برگزاری تمرین در این استان ها اصاًل میسر نیست. بر همین اساس برخی از تیم های متقاضی حضور در لیگ برتر 

هنوز موفق به شروع تمرینات شان نشده اند. به همین دلیل تصمیم به تعویق زمان آغاز مسابقات گرفتیم.
رئیس فدراســیون بســکتبال با تاکید بر اینکه قرار بر این اســت تا فصل جدید لیگ برتر از اواخر مهرماه آغاز شود، 
خاطرنشــان کرد: در نشســتی که چهارشنبه خواهیم داشــت در مورد زمان دقیق آغاز رقابت ها به جمع بندی می رسیم. 

تاریخی که در این نشست تعیین شود، قطعی بوده و تغییر نمی کند.

تکلیف لیگ بسکتبال چهارشنبه مشخص می شود
مهلت ثبت نام در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک با نام نویسی ۵ نفر به پایان رسید.

انتخابات ریاست و نایب رئیس کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه 7 مرداد 
ماه جاری و با رعایت پروتکل های بهداشتی و اجتماعی در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک در حالی برگزار خواهد 
شد که تا پایان وقت قانونی و اداری امروز، 5 عضو کمیسیون کاندیداتوری خود را برای حضور در این انتخابات اعالم کردند.
هادی ســاعی، زهرا نعمتی و سعید حسنی پور برای کسب کرسی ریاست کمیسیون و مجتبی عابدینی و افشین نوروزی 
هم برای کسب پست نایب رئیسی اعالم آمادگی کرده و کاندیداتوری خود را رسما اعالم کردند.با برگزاری اولین دوره انتخابات 
کمیســیون در سال 96 برای مدتی حمید ســوریان و در ادامه آرش میراسماعیلی ریاست کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی 
المپیک را بر عهده داشتند. اما در فاصله 48 ساعت تا انتخابات کمیسیون ورزشکاران، اظهار نظر سوریان و ساعی درباره این 
کمیســیون حسابی خبر ساز شد. دیروز ســوریان گفت: در اولین نشست کمیسیون ورزشکاران تمامی اعضا توافق کردیم در 
راستای بهره وری بیشتر و کمک به جامعه ورزشکاران و قهرمانان وظایف را تقسیم کنیم تا کمیسیون عملکرد بهتری داشته 
باشد. این اظهار نظر سوریان، واکنش تند ساعی را به دنبال داشت تا جایی که او گفت: هیچ مرام  نامه ای امضا نکردیم هر کسی 
مرامنامه دارد بیاورد. برخی می خواهند از بیرون کمیسیون را هدایت و مهره چینی کنند.حمید سوریان دو جلسه بیشتر نیامد. 
جای تاســف است کسی که رئیس کمیســیون بوده نمی داند چطور حرف بزند. او بنای کمیسیون را بد گذاشت و با بچه بازی 

کمیسیون را به اینجا کشاند. او همان اوایل انصرافش را اعالم کرده بود. نمی دانم حاال چرا این کمیسیون مهم شده است؟!

کمیسیون ورزشکاران خبرساز شد!

یادی از شهید مدافع حرم سیدمحمد)میالد(مصطفوی
بهترین راِه عاقبت به خیری

مهندس شهید سید محمد)میالد( مصطفوی 
یکی از این جوانان غیور شهرستان همدان است، 
که دفــاع از حریم اهل بیت )علیهم الســالم( از 
دغدغه هــای اصلی و مهــم او در زندگی اش بود. 
سید میالد هنوز سی ساله نشده بود که به عشق 
کودک سه ســاله اباعبداهلل )علیه السالم(  و عمه 
سادات، داوطلبانه راهی ســوریه شد، و تنها 14 
روز از رفتن او نگذشــته بود کــه به آرزوی خود 

رسید. شهید مدافع حرم سیدمیالد مصطفوی در بخشی از وصیت نامه اش نوشته 
بود: »دوســتان عزیز شما را قسم به خدا که راه امام حسین )ع( را که راه عاقبت 
به خیری و مهم ترین کار اســت ادامه دهید. حسین گونه زندگی کنید که تمام 
عاقبت به خیری در همین راه است و همیشه یاد و خاطره شهدا را زنده نگه دارید 
چون شهدا همیشه زنده اند و من وجود آنها را در زندگی خود همیشه احساس 
می کردم . دوستان، هم هیئتی ها ، همشهری ها و تمام مردم دوست و آشنا حاللم 
کنید و عاجزانه از شما تقاضا دارم که در انجام امور دینی خود به خصوص حضور 
فعال در مساجد کوشــا باشید و خمس و زکات خود را سالیانه حساب کنید تا 
روزی حالل داشته باشید. در آخر هم باید اشاره کنم که االن من در شهر حلب 
سوریه هستم و آماده رزم با گروه های تکفیری می باشم . امیدوارم که در این راه 
اســتوار و پر امید و با تکیه بر اهل بیت) ع( به خصوص عمه جانم زینب )س( وارد 
صحنه نبرد شــوم . خدایا کمکم کن که این بنده حقیر از تمام مادیات دنیا دل 
بکند فقط و فقط به خودت فکر کند که ســعادت دنیا جز در این نیست .می روم 

تا به مادرم برسم با تمام شرمندگی.

اردوی تیم فوتبال جوانان از امروز آغاز می شود

رفت و آمد بی حاصل مربیان در رده های پایه
نقش کمیته فنی در فدراسیون فوتبال چیست؟!

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

برنامه دیدارهای معوقه لیگ برتر )هفته بیست و سوم(

دوشنبه 6 مرداد 1399
*پارس جنوبی جم.................................................................استقالل)ساعت20:30(
*نساجی مازندران.......................................................................فوالد)ساعت20:45(

سرویس ورزشی-
اردوی تیــم فوتبال جوانان ایران در شــرایطی 
از امروز آغاز می شــود که این روزها بابت چگونگی 
گزینش کادرفنی این تیم انتقادات بسیاری به کمیته 

فنی فدراسیون فوتبال وارد شده است.
اردوی آماده   ســازی تیم ملی فوتبال جوانان به منظور 
حضور در دور نهایی مســابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی 
ازبکســتان برگزار می شــود از 6 تا 18 مرداد در مرکز ملی 
فوتبال ایران برگزار می شود. اسامی 25 بازیکن دعوت شده 

به این شرح است:
امیرحســین نیک پــور ، امیررضا رفیعــی ، امیر محمد 
بهره منــد، احمدرضا جاللی، حســین شــاوردی، علیرضا 
اســدآبادی، محمد عســگری، محمدرضا محرمی، یاسین 
سلمانی، آریا برزگر، احمد جنادله، احمد شریعت، امیرحسین 
منظمی، حسین زواری، حســین نخودکار، مهدی هاشمی ، 
مهدی احمدی، ســعید آهنی ، محمدرضا شکیب خو، علی 
سبحانی، علی خدایی ، فردین رابط، سیدرضا موسویان ، سینا 
حاتمی و عارف محمد علیپور بازیکنان دعوت شده باید امروز 
ششم مرداد در هتل آکادمی فوتبال واقع در مرکز ملی خود 
را بــه کادر فنی تیم ملی جوانان معرفی کنند. اســامی تیم 
ملی جوانان در شرایطی اعالم شد که فدراسیون فوتبال نام 
ســرمربی تیم ملی را به صورت رسمی اعالم نکرده و پرویز 
مظلومی خودش در یک برنامه تلویزیونی اعالم کرد سرمربی 

تیم ملی جوانان شده است! 
البته کار مظلومی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال 
جوانان تا حدود زیادی نهایی شــده و با تایید هیئت رئیسه 
فدراســیون فوتبال، او کارش را رسما شروع می کند. دیروز 
هم نشستی بین حســین کاظمی و محمد نوازی و اعضای 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای قطعی شدن حضورشان 
در کادرفنی تیم برگزار شد. این دو مربی گزینه های مظلومی 

برای کار در تیم جوانان هستند.
خبرهای منتشــر شــده حکایت از آن دارد اگر مدیران 
فدراســیون برای برای همکاری کاظمی و نوازی با تیم ملی 
جوانان به جمع بندی نرســند، احتمال دارد نفرات جدیدی 
مدنظر مظلومی قرار بگیرند. از امین راستی و رحمان رضایی 

ITC بیرانوند صادر شد، پرسپولیس منتظر پول برانکو
مجوز بازی علیرضا بیرانوند بــرای حضور در تیم فوتبال آنتورپ بلژیک صادر 
شــد تا پرسپولیســی ها منتظر دریافت باقیمانده مبلغ قرارداد وی باشند.باشــگاه 
پرســپولیس هفته گذشــته مجوز بازی علیرضا بیرانوند را برای پوشیدن پیراهن 
آنتورپ بلژیک ارســال کرد تا کمیته نقل و انتقاالت فیفا با این درخواست موافقت 
کند. از قرار معلوم فیفا نیز با درخواســت باشگاه پرسپولیس و آنتورپ برای صدور 
مجوز قانونی این انتقال موافقت کرده و ITC دروازه بان تیم ملی ایران را برای حضور 
در این تیم بلژیکی صادر کرده اســت.حاال باشــگاه پرسپولیس طبق تعهد طرف 
بلژیکی خود منتظر دریافت باقیمانده پول رضایتنامه بیرانوند است.باشگاه آنتورپ 
بلژیک بایستی 550 هزار دالر باقیمانده از رضایتنامه 700 هزار دالری بیرانوند را به 
باشگاه پرسپولیس پرداخت کند. این باشگاه، 150 هزار دالر را هنگام عقد قرارداد 
در زمستان سال گذشته به حساب سرخپوشان واریز کرده بود.طبق توافق صورت 
گرفته، آنتورپی ها بایســتی در هفته جاری این مبلغ را به حساب پرسپولیس واریز 
کنند. مبلغی که قرار است تمام و کمال در اختیار برانکو ایوانکوویچ بابت طلب یک 

میلیون و پنجاه هزار یورویی اش به همراه پنج درصد از سود این پول قرار بگیرد.
بازگشت شمسایی به لیگ برتر فوتسال

وحید شمسایی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان 
انتخاب شد.شمسایی بعد از مذاکره با مسئوالن باشگاه گیتی پسند و حضور در 
این باشــگاه، با عقد قرارداد یکساله سرمربی این تیم شد.وی آخرین بار هدایت 
تیم تاسیسات دریایی را بر عهده داشت و با این تیم عنوان قهرمانی در لیگ و 
جام باشگاه های آسیا را در کارنامه دارد.حمید بی غم فصل گذشته سرمربی تیم 
گیتی پسند بود که با این تیم نایب قهرمان لیگ شد.شمسایی بعد از انتخابش 
به عنوان ســرمربی جدید تیم فوتسال گیتی پسند گفت: من با فضای اصفهان 
آشــنا هستم و در این شــهر زندگی کرده ام. وی در پاسخ به این سؤال که آیا 
فصل آینده در کنار سرمربیگری، بازی هم می کنید؟ تصریح کرد: پایم را هر جا 
که بتوانم خدمت کنم، می گذارم. من به عنوان سرمربی- بازیکن به گیتی آمدم. 
تمرکزم روی انتخاب نفرات تیم و نشســتن روی نیمکت اســت ولی اگر جایی 
بتوانم کمک کنم، با فراغ بال اقدام می کنم. من جزو خانواده گیتی پسند هستم.

سرمربی جدید گیتی پسند در پایان درباره اینکه به دنبال چه هدفی با این تیم 
است؟ گفت: از لحاظ مالی زورمان به خیلی از تیم ها نمی رسد! گیتی پسند اندازه 

توان خودش حرکت می کند و سعی می کنیم جزو دو، سه تیم برتر باشیم.
طارمی از آقای گلی لیگ برتر پرتغال بازماند

سازمان لیگ برتر پرتغال آقای گل فصل 2019-2020 را معرفی کرد. مهدی 
طارمی، مهاجم ملی پوش کشورمان شنبه شب گذشته در هفته پایانی لیگ پرتغال 
به همراه ریوآوه مقابل بواویستا قرار گرفت و موفق شد در این بازی دبل کند. ستاره 
ایرانی تعداد گل هایش را به عدد 18 رســاند و منتظر بازی های بامدادی شــد تا 
تکلیف رقبایش مشخص شود.در این بین کارلوس ویسینیوس رقیب اصلی طارمی 
با 17 گل دیروز در بازی تیمش بنفیکا موفق شد یکی از گل های تیمش را به ثمر 
برســاند و عدد گل های فصل خود به عدد 18 رســاند. سایت »لیگ برتر پرتغال« 
دیروز در رده بندی بهترین گلزنان فصل 2019-2020 نام ویســنیوس را باالتر از 
طارمی به عنوان آقای گل لیگ گذاشــت تا طارمــی از گرفتن کفش طال بازماند. 
کارلوس وینیسیوس، مهاجم بنفیکا به دلیل دقایق بازی کمتر نسبت به طارمی، در 

صدر این رده بندی قرار گرفت و به عنوان آقای گل شناخته شد.
سعادتمند: از مجیدی حمایت می کنم

مدیرعامل استقالل می گوید هم چنان از فرهاد مجیدی و کادر فنی تیمش 
حمایت می کند.احمد سعادتمند، مدیرعامل استقالل درباره درخواست هواداران 
استقالل مبنی بر بازگشــت آندره آ استراماچونی گفت: من بارها در برنامه های 
مختلف عنوان کردم که فرهاد مجیدی ســرمربی اســتقالل است. ما در ادامه 
لیگ بازی های مهمی داریم و من و هیئت مدیره از ایشان حمایت می کنیم. ما 
می خواهیم در جام حذفی قهرمان شویم و باید در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
که در دوحه برگزار می شود، شرکت کنیم.سعادتمند افزود: کادر فنی ما دارد کار 
می کنــد و ما یک بازی مهم داریم مقابل پارس جنوبی که پیروزی در آن بازی 
ما را به رتبه دوم جدول نزدیک می کند و امیدوارم که بتوانیم موفق باشــیم.او 
درباره بسته شدن پنجره نقل و انتقاالتی تیم فوتبال استقالل گفت: ما مهم ترین 
حکمی که از فیفا داریم درباره آقای بویان است که حدود 328 هزار دالر برای 
این بازیکن تهیه کردیم و تا آخر هفته به او می دهیم. ما برای پرداخت پول شفر 
که 600 هزار دالر اســت، حدود 23 روز فرصت داریم. شــفر در آلمان است و 
می خواهیم یا در ایران یا در دوبی با ایشان نشستی داشته باشیم تا بتوانیم بخش 

اعظمی از مطالباتش را پرداخت کنیم و برای بقیه پولش با او مذاکره کنیم.

به عنوان دیگر گزینه های دستیاری سرمربی تیم ملی جوانان 
نام برده می شــود اما به نظر می رسد رضایی تمایل چندانی 

برای فعالیت به عنوان مربی این تیم ندارد.
کمیته ای که وظایفش را نمی داند!

در صورت نهایی شدن حضور مظلومی در تیم جوانان این 
نگرانی وجود دارد که مبادا وی نیز به سرنوشت مربیان پیش 
از خود دچار شود. در گذشته مربیانی چون حمید استیلی، 
غالم پیروانی، محمد مایلی کهن و... علیرغم توانایی های فنی 
نتوانســتند در تیم های ملی موفق باشند. اینکه دالیل این 
ناکامی همیشگی چه بوده، هنوز به صورت کامل موشکافی 
نشــده اســت. با این حال طی روزهای گذشته انتقاداتی به 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال وارد و این موضوع مطرح شده 

که آنها چه نقشی در انتخاب مربیان تیم ملی دارند؟!
در این باره معینی می گوید انتخاب ســرمربی تیم ملی 
وظیفه این کمیته نیســت اما نظر مشورتی می دهد! این در 
حالی اســت که محمود یاوری همیــن چند وقت پیش در 
گفت و گــو با فارس فاش کرد کــه حتی اعضای کمیته فنی 

گاهی به صــورت تلفنی از انتخاب ســرمربیان در رده های 
مختلف خبردار می شدند و هیچ نقشی هم در انتخاب مربی 

مثل ویلموتس نداشتند. 
از ســوی دیگر مرتضی محصــص رئیس کمیته فنی در 
مصاحبه ای با سایت رســمی فدراسیون فوتبال عنوان داشت: 
در مسیر تقویت نقاط قوت هستیم. انتخاب مربیان با دقت، و 
برگزاری جلسات متعدد انجام شد که جای هیچگونه تردیدی 

در لیاقت و شایستگی مربیان انتخاب شده وجود ندارد. 
اظهار نظــرات معینی و محصص نشــان دهنده برخی 
زوایای پنهان در فعالیت کمیته فنی است. معینی می گوید 
انتخــاب مربیان تیــم ملی جز وظایف کمیته فنی نیســت 
اما محصــص رئیس کمیته می گوید که انتخــاب مربیان با 
دقت شایســتگی انجام شــد. همین دو جمله کوتاه نشان 
دهنده وخامت شــرایط در کمیته فنی است، کمیته ای که 

ابتدایی ترین موضوع یعنی وظایفش را هم نمی داند!
پیروانی:کسی نمی داند در کمیته فنی چه خبر است

دیروز غالم پیروانی از مربیان سازنده فوتبال کشورمان در 

گفت و گویی با خبرگزاری فارس اظهار داشت: معلوم نیست 
کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران چه کاری انجام می دهد؟ 
مظلومی مربی خوبی اســت و ما بحثی دربــاره وی نداریم. 
یک روز می آیند و می گویند ســهراب بختیاری زاده سرمربی 
تیم ملی جوانان شده است و بعدازظهر همان روز می فهمیم 
چنین خبری نیست. این دیگر چه مدل اطالع رسانی است؟ 
مشخص است اعضای کمیته فنی خوب تصمیم نمی گیرند 

و حتی نمی دانیم چه کسانی در این کمیته عضویت دارند. 
ســرمربی اسبق تیم ملی فوتبال امید گفت: من شنیدم 
حمید اســتیلی هم به تازگی از حضور در این کمیته استعفا 
داده است. متأسفانه هیچگونه اطالع رسانی درباره برنامه ریزی 
و تصمیم گیری های کمیته فنی انجام نمی شود و این موضوع 
به ســود فوتبال ایران نیست. افرادی در این کمیته عضویت 
دارند که با وجود سوابق به نسبت خوب شان مدت ها است از 
علم روز فوتبال مطلع نیستند در حالی که باید حتماً مطالعه 

داشته باشند.
پیروانی افزود: افرادی که اکنون در کمیته فنی حضور 
دارند آدم های محترمی هســتند اما فعالیت های شــان در 
خفا انجام می شــود و به شــکلی کار می کنند که هیچ کس 
از اتفاقات داخــل این کمیته خبر ندارد. دوســتان اکنون 
بیایند و دلیل اســتعفای حمید اســتیلی را توضیح بدهند. 
چرا هر کسی دلش خواست در جلسات این کمیته شرکت 
می کند و هر کسی دلش نمی خواهد حاضر نمی شود. در کل 
باید عملکرد افراد تحصیلکرده ای که در کمیته فنی حضور 
دارند شفاف  سازی شود تا همه سر از کار آنها دربیاورند. باید 
مشخص شود چرا و به چه دلیلی برخی تصمیمات در کمیته 

فنی اتخاذ می شود.
وی ادامــه داد: به نظر من در این مســائل اصاًل خوب 
تصمیم گیری نمی شــود. تیــم ملی امید پــس از المپیک 
1976که خودمان عضو این تیم بودیم و به شوروی 2 بر یک 
باختیم نتیجه ای در رقابت های انتخابی المپیک نگرفته زیرا 
ساختار آن درست نیست. هر ساختمانی نیاز به فونداسیون 
مناســبی دارد. هر چهار سال یک بار و در آستانه رقابت های 
مقدماتی المپیک یادمان می افتــد باید برای تیم ملی امید 

سرمربی انتخاب کنیم و آخر هم ره به جایی نمی بریم.

جدول رده بندی لیگ برتر جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

126202439122762. پرسپولیس

2261112335181745. سپاهان

32613672921845. تراکتور

42612772420443. شهرخودرو

525119544261842. استقالل

62412662416842. فوالد

437-72610792529. صنعت نفت آبادان

82561542017333. نفت مسجدسلیمان

429-92561182529. نساجی مازندران

1127-102676132536 .ماشین سازی تبریز

525-112541381924. پارس جنوبی جم

825-122667132735. ذوب آهن

925-1326510111827.گل گهر سیرجان

924-1426412102332. سایپا

723-152658133542. پیکان

2818-162639142250. شاهین بوشهر

برنامه هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال ایران

جمعه 10 مرداد 1399
*تراکتور................................................................................ پیکان )ساعت 19:45(

*ذوب آهن....................................................نفت  مسجدسلیمان )ساعت 20:30( 
*سایپا .............................................................ماشین  سازی تبریز )ساعت 20:45(
*صنعت نفت آبادان ........................................................شهر خودرو )ساعت 21(

شنبه 11 مرداد 1399
*نساجی مازندران .....................................................پرسپولیس )ساعت 19:30( 
*گل گهرسیرجان................................................................ فوالد )ساعت 20:15( 
*پارس جنوبی جم.............................. شاهین شهرداری بوشهر)ساعت 20:30(
*استقالل............................................................................سپاهان )ساعت 21:30(

بخشدار سرحد شیروان گفت: بارندگی شدید 
و جاری شدن سیالب، شب شنبه به باغ ها، راه ها 
و شبکه آبرسانی پنج روستای این بخش آسیب 

وارد کرد. 
علی قویدل ، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: عمده 
خسارت سیل به روستاهای سیرسپرانلوی سفلی و علیا، 
نامانلو، زیدانلو و میالنلو در این بخش بوده که بیشترین 
آن متوجه روستای سیرسپرانلوی علیا شده است. وی 
با بیان اینکه سیالب شبکه آب روستای مزبور را  قطع 
 کرد  گفت: بر اثر ســیالب برخی از راه های روستاهای 
مزبور دچــار بریدگی شــده که از صبح روز شــنبه 
راهداران شهرستان با ادوات راهسازی در محل حضور 

یافته و مرمت راه ها را آغاز کرده اند.
قویدل با اشــاره به گالیه مردم روســتاهای مزبور 

از آســیب ســیل به باغ های خود، افزود: بیشــترین 
خسارت به حوزه کشــاورزی منطقه وارد آمده  است . 
بخشدار سرحد شیروان گفت: جهاد کشاورزی موظف 
به حضور در روســتای خسارت دیده و برآورد هزینه ها 
برای پرداخت غرامت است که متاسفانه در این زمینه 
کوتاهی شده و مردم بسیار ناراحت و گالیه مند هستند.

قویدل افزود: همچنین با توجه به شدت سیل در 
روستای سیرسپرانلوی علیا، یک دستگاه خودرو پراید 
که در بســتر رودخانه قرار داشته طعمه سیل شده و 
به باغ های پایین دســت برده شــده که دستگاه های 

راهداری  به خارج کردن آن از رودخانه پرداختند.
سیل در راز و جرگالن 

خسارت به  بار آورد
بارش رگباری باران و وقوع ســیل در شهرستان 

مرزی راز و جرگالن خراسان شمالی، عصر روز شنبه 
خساراتی به این منطقه وارد کرد. 

فرماندار شهرستان راز و جرگالن ، عمده خسارات 
را مربــوط به بخــش غالمان و شــهر راز، مرکز این 
شهرستان دانســت و گفت: سیل به بخش کشاورزی 
و نیز راه های روســتایی این شهرستان آسیب رسانده 

است.
روح اهلل حسین پور، اظهار داشت: سیل سبب قطع 
شدن مســیر غالمان به تازه قلعه شد که البته اکنون 

بازگشایی شده است.
وی گفت: بســته شدن این مسیر با باران، مشکل 
همیشگی روستاییان است و با هر بارش و جاری شدن 
سیالب ارتباط مردم در روستاهای آدینه قلی، یوقان 

برج، داشلی قلعه و سوخسو انقالب قطع می شود.

مرز تجاری چذابه 
پس از پنج ماه بازگشایی شد

فرماندار دشــت  آزادگان گفت: دروازه تجاری چذابه به صورت 
عملیاتی و رسمی صبح دیروز )یکشــنبه( پس از حدود پنج ماه از 
شــیوع ویروس کرونا بر روی کامیون های حامل کاالهای صادراتی 

جمهوری اسالمی ایران به عراق باز شد. 
حمید سیالوی، در گفت وگو با ایرنا افزود: گذرگاه مرزی و تجاری چذابه 
در110کیلومتری شمال غرب اهواز پس ازاجرای دقیق پروتکل های بهداشتی 

در دو سوی مرز پس از توافق کامل با طرف عراقی فعال شده است.
وی با بیان اینکه گمرک، پایانه، مرزبانی و گذرنامه در پایانه مرزی چذابه 
فعال شده اظهار داشت: مرز تجاری چذابه در طول هفته بجز روزهای تعطیل 
رســمی بر روی کامیون های حامل کاالهای صادراتی باز خواهد بود و تالش 
خواهد شــد از ایــن ظرفیت مهم برای رونق اقتصادی و  اشــتغال در منطقه 

استفاده شود.
به گفته فرماندار دشــت آزادگان بازگشــایی مرز تجــاری چذابه پس از 
مدت ها پیگیری و مذاکره با مقام های ارشــد عراقی و اســتان میسان عراق 

صورت گرفت.
از مجموع 31 مرز تجاری جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همسایه، 
تاکنون 21 مرز باز شــده و مرز تجاری چذابه بیست و دومین گذرگاه مرزی 
کشور است که دیروز یکشــنبه پنجم مرداد ماه 1399 برای صادرات کاال به 

این کشور همسایه بازگشایی شد.
میر گســترده ماهی ها روبه رو شــویم و در صورت ادامه این 

روند، تلفات آبزیان بیشتر می شود.
ســاکی اضافه کرد: گرمای بیــش از 50 درجه و تبخیر 
باال در تاالب نیز باعث کاهش اکســیژن آب شده و در اتالف 
آبزیان موثر اســت اما عامل اصلی قطع شــدن حقابه تاالب 

است.
به گفته وی، همه ماهی های تلف شده در منطقه طالئیه 

از نوع »تیالپیا« بودند.
وی بــا بیــان اینکه هم اکنــون ســطح آب در تاالب 
هورالعظیم بســیار پایین آمده، گفت: ســطح آب به ویژه در 
مخازن شــماره چهار و پنج تــاالب پایین آمده و با توجه به 
قطع شدن ورودی از مخزن شــماره 2 به سه، حدود 30 تا 
40 درصد مخزن شماره سه این تاالب نیز خشک شده است.

ســاکی ادامه داد: مسئوالن ســازمان آب و برق دلیل 
قطع شــدن حقابه را کشت شلتوک در زمین های کشاورزی 
باالدست هورالعظیم و برداشت بی رویه از آب رودخانه کرخه 

بیان کرده اند، این در حالیست که حقابه کشاورزی و حقابه 
تاالب جدای از یکدیگر است اما هیچ نظارتی بر برداشت های 

کشاورزی صورت نمی گیرد.
وی افــزود: تلفات ماهی ها و آبزیان هر ســاله به دلیل 
تامین نشــدن حقابه هورالعظیم رخ می دهد، اما پارسال به 
دلیل وقوع سیل و پرآب بودن تاالب هورالعظیم شاهد مرگ 

و میر گسترده آبزیان نبودیم.
کاهــش ورودی آب و تامیــن نشــدن حقابــه تاالب 
هورالعظیم، هر ســال باعث مرگ و میر آبزیان و آتش سوزی 
متعدد در این تاالب می شود که با توجه به تأثیر منفی آن بر 
حیات تاالب و زیستمندان، کارشناسان بارها نسبت به تکرار 

آن هشدار داده اند.
یک ســوم تاالب هورالعظیم در ایران و دو سوم در عراق 
اســت. بخش ایرانی تاالب هورالعظیم از یک طرف با کاهش 
شدید آب روبه روست و از سوی دیگر با اکتشافات نفتی در 

منطقه دچار خسارت شده است.

با حکم قضایی و با حضور ماموران انتظامی و منابع طبیعی دیوارهای احداثی غیرقانونی در یک قطعه 
اراضی جنگلی جلگه ای 10 هکتاری به مســاحت 1۶ هزارمتر مربع که به طور غیرقانونی تفکیک و فروخته 

شده بود درروستای دیزیال حوزه شهرستان نورکشهر تخریب شد.
قطعات این اراضی به ابعاد 400 و 500 متری تفکیک شده بود. در غرب مازندران 953 قطعه موسوم به 10 هکتاری 
وجود دارد که این قطعات در عباس آباد، چالوس و نوشهر در زمان رژیم گذشته به امرا و وابستگان واگذار شده بود. طبق 

قانون، هرنوع تفکیک و قطعه بندی این اراضي براساس قانون تخلف بوده و پیگرد قانوني دارد.

معاون امــور معادن و صنایع معدنی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ریزش سنگ از دیواره های معدن 
خاک نسوز باجیگران شهرستان کیار این استان منجر به فوت یکی از 

کارگران این معدن شد. 
مهرداد قاســمی ،  افزود: صبح دیروز )یکشنبه پنجم مرداد 99 (، ریزش 
ســنگ از دیواره های معدن خاک نسوز باجیگران باعث فوت یکی از کارگران 

معدن شد و سایر کارگران در سالمت هستند.
وی تصریح کرد: خبر منتشــر شده در فضای مجازی مبنی بر ریزش این 

معدن و حبس شش نفر از کارگران در زیر آوار شایعه است و صحت ندارد.

تعطیلی ادارات و بانک های خوزستان 
در روزهای هفتم و هشتم مرداد

ادارات و بانک های سراسر استان خوزستان روزهای سه شنبه و 
چهارشنبه هفتم و هشتم مردادماه با توجه به پیش بینی هواشناسی 
خوزستان درخصوص رخداد دماهای باال و افزایش رطوبت در سطح 

این استان ، تعطیل شدند.
به گزارش ایرنا به منظورمدیریت مصرف برق ، صرفه جویی ، پیشــگیری 
از وقوع حوادث احتمالی و قطع برق و حفظ ســالمت شهروندان و به دستور 
اســتاندار فعالیت کلیه ادارات و بانک ها در روز سه شــنبه و چهارشنبه هفتم 
و هشتم در ســطح اســتان بجز مراکز امدادی ، درمانی ، عملیاتی، خدماتی ، 
بخش های دارای نوبت کاری، آتش نشــانی ، بیمارســتان ها و مراکز تولیدی 

تعطیل اعالم شد.
همچنین بر این اســاس  زمان اتمام کار دستگاه های مذکور در روزهای 
شــنبه و یکشــنبه چهارم و پنجم مرداد ماه ساعت 12 و  زمان شروع واتمام 
کار دســتگاه های اداری و بانک ها در روز دوشنبه 6 مرداد از ساعت 6:30  تا 

11 اعالم شد.
امتحانات دانشــگاه ها و مراکزآموزشی در ایام مذکور بدون تغییر و طبق 

برنامه زمان بندی اعالم شده برگزار خواهد شد.

مدافع سالمت آمل
 به جمع شهدای کرونا پیوست

مهدی فرزانه بهیار بیمارستان امام خمینی )ره( شهرستان آمل به 
جمع شهدای سالمت مازندران پیوست. 

به گزارش ایرنا، مهدی فرزانه که نخستین شهید مدافع سالمت شهرستان 
آمل از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در مازندران است در حال خدمت رسانی 

در بیمارستان امام خمینی)ره( این شهرستان به ویروس کرونا مبتال شد.
این شهید مدافع سالمت که 38 ســال داشت، پس از ماه ها خدمت به 
بیماران کرونایی، بر اثر ایست قلبی ناشی از بیماری کووید-19 به جمع دیگر 

شهدای مدافعان جبهه سالمت این استان پیوست.

پزشک متخصص قلب در شیراز
 بر اثر کرونا آسمانی شد

دکتر مسعود ارشادی متخصص قلب و کاردیولوژیست بیمارستان 
شهید رجایی و امتیاز شیراز بر اثر ابتال به بیماری کرونا آسمانی شد 

و دعوت حق را لبیک گفت.
این پزشک متخصص شیراز چندین روز با بیماری کرونا دست و پنجه نرم 

می کرد و روز یکشنبه دعوت حق را لبیک گفت.
شیراز و بسیاری از مناطق استان فارس در وضعیت قرمز کرونا قرار دارد. 
تخت های بیمارستان های مرجع برای درمان بیماران کرونا تکمیل شده 
و برخی از بیماران در نقاهتگاه هایی که برای این منظور تجهیز شــده است 
درمان می شــوند، عالوه بر بیمارستان های دولتی شیراز هم اکنون از ظرفیت 
بیمارستان های خصوصی نیز برای بستری بیماران کرونایی استفاده می شود، 
در عین حال همچنان آمار ابتال و مرگ و میر در این استان رشد فزاینده دارد.

پزشک مشهدی شهید خدمت شد
یکی از پزشکان شاغل در بیمارستان 1۷ شهریور مشهد وابسته 
به تامین اجتماعی خراســان رضوی دیروز )یکشنبه( بر اثر ابتال به 

بیماری کووید 19 شهید خدمت شد. 
دکتر »امیرحسین اطاری« پزشک عمومی مشهدی که 45 بهار زندگی را 
طی کرده بود حین خدمت و مبارزه با ویروس کرونا در بســتر بیماری دعوت 
حــق را لبیک گفت. وی طی هفته های اخیر بر اثر ابتال به بیماری کووید 19 
در بیمارســتان امام رضا )ع( مشهد بستری بود که با وجود تالش پزشکان و 

پرستاران جان خود را از دست داد و به دیار باقی شتافت.

اهواز - خبرنگار کیهان:
به  خوزســتان  اســتان  انتظامی  فرمانده 
تیراندازی در ماهشهر و شهادت یک نفر در این 
رابطه  اشــاره کرد و گفت: با تالش پلیس استان 
در کمتر از 48 ساعت، یک تیم مسلح سه نفره 

تجزیه طلب دستگیر شد. 
سرتیپ »حیدر عباس زاده« گفت: چهارشنبه شب 
هفته گذشته این تیم سه نفره در شهرک شهید مدنی 
ماهشهر، همزمان به ســمت منازل مسکونی فرمانده 
پایگاه بســیج این شــهرک و همچنین یکی دیگر از 

اعضای موثر پایگاه بسیج تیراندازی کردند.
وی افزود: در جریان این تیراندازی، متاسفانه مادر 
یکی از عوامل بسیج شهرک شهید مدنی پس از اصابت 

گلوله این افراد به شهادت رسید.
وی ادامه داد: بعد از این حمله تروریستی، موضوع 
در دستور کار پلیس ماهشهر قرار گرفت که با هدایت 
عملیاتی مستمر، کمتر از 48 ساعت، سه نفر از عامالن 
اصلی این حادثه تروریستی شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی خوزســتان گفت: از این افراد، دو 
قبضه ســالح جنگی کالشــینکف و پنج تیر شورشی 
همراه با 56 عدد فشــنگ جنگی و شورشی و نیز یک 

دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.
عباس زاده، با بیان اینکه در تحقیقات اولیه، ســه 
فرد تروریســت و تجزیه طلب به جرم ارتکابی اعتراف 
کردند، گفت: این افراد ســه سال پیش تغییر مذهب 

داده و گرایش های تجزیه طلبانه پیدا کردند.
وی افزود: این سه نفر دارای سوابقی چون تیراندازی 
به پایگاه های بسیج و انتظامی، قدرت نمایی با سالح در 

مراسم اعیاد مذهبی با انگیزه امنیتی هستند.
فرمانده انتظامی استان خوزستان، انگیزه این افراد 
در تیراندازی به عوامل بســیج شــهرک شهید مدنی 

ماهشهر را تروریستی عنوان کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان 
از ورود کشــتی حامل کاالی اساســی شکر به وزن 
۶۶هزار و ۷00 تن به بزرگ  ترین بندر اقیانوسی کشور 

خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از زاهــدان، بهروز آقایی 
اظهار داشت: با توجه به ظرفیت های زیرساختی و تجهیزاتی 
ایجادشــده در بندر چابهار و اختصــاص ورود 50 درصد از 
کاالهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق این بندر، از مهرماه 
سال گذشته شاهد رشد چشــمگیر پهلوگیری کشتی های 

حامل کاالی اساسی در این بندر استراتژیک هستیم.
وی ادامه داد: روند تخلیه کاالی اساسی در سال جاری  
در این بندر با رشــد چشمگیری ادامه پیدا کرد به طوری که 
از ابتدای ســال جاری بیــش از 560 هزار و 702 تن کاالی 

اساسی وارد این بندر استراتژیک شد.
این مقام مســئول با تأکید بر این که عملیات تخلیه این 
کاالها به صورت شبانه روزی با اســتفاده از تجهیزات مدرن 
اســتراتژیک بندری انجام شد، افزود: عمده کاالهای اساسی 
مورد نیاز اســتان های شرقی کشــور که به طور مستقیم از 
کشورهای مبدأ وارد این بندر اقیانوسی می شود شامل ذرت، 

جو، گندم، برنج، شکر و فرآورده های نفتی است.
آقایی اضافه کرد: کشتی حامل کاالی اساسی شکر خام 
به وزن 66 هزار و 700 تن از مبدأ کشور برزیل وارد لنگرگاه 
این بندر شــده و عملیات تخلیه آن نیز با تجهیزات مدرن و 

استراتژیک در حال انجام است.
 مدیرکل بنادر و دریانوردی سیســتان و بلوچســتان با 
تأکید بر جلوگیری از رســوب کاال در بنادر شهید بهشتی و 
شهید کالنتری گفت: با ورود کشتی شکر در مجموع امسال 
627 هزار و 365 تن کاالی اساســی مورد نیاز اســتان های 

شرقی از طریق بندر شهید بهشتی وارد کشور شده است.

ساحل بندرگناوه
 به لکه های نفتی آلوده شده  است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناوه با تائید وجود لکه های 
نفتی در ساحل این بندر گفت: منشــأ این آلودگی هنوز مشخص 

نیست و نیاز به بررسی دارد. 
کامبیــز عبداللهی ،  در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: لکه های نفتی در 
ساحل این بندر بر اثر مد دریا به خشکی رسیده و بصورت خمیر روی ماسه ها 
چسبیده  است که خطرات زیست محیطی برای آبزیان دریایی و کسانی که در 
دریا شنا می کنند، بدنبال دارد. وی افزود: بخش وسیعی از ساحل این بندر به 
این مواد آلوده شده و بر اساس بررسی های بعمل آمده از سمت شمال ساحل 
اردوگاه شــهدای دانش آموزی حدفاصل روســتای چاهک به مال قاید، مال 

خلیفه تا ساحل گناوه لکه های نفتی تخمیر شده وجود دارد.
عبداللهی اظهار داشــت: نمونه برداری از این لکه های نفتی انجام شــده 

 است که برای بررسی بیشتر به مرکز استان بوشهر ارسال خواهد شد.
رئیس حفاطت محیط زیست گناوه  بیان کرد: اکنون مشخص نیست که 
منشأ آلودگی از کجا و چگونه به ساحل گناوه رسیده  است و اعالم دقیق این 

موضوع نیاز به بررسی دارد.

سلفی مرگ در جاده چالوس
ساری- خبرنگار کیهان:

دختــر جوانی که برای گرفتن عکس ســلفی روی پل رودخانه 
چالوس رفته بود پس از سقوط جان خود را از دست داد.

رئیس  جمعیت هالل احمر چالوس گفت: خانم 33 ساله اهل تهران که 
همراه خانواده به جاده چالوس آمده بودند برای گرفتن عکس سلفی به روی 
پل رودخانه چالوس  رفت، اما تعادل خود را از دست داد و به داخل آب سقوط 
کرد. امیرحســین عسگرزاده، افزود: دو فردی که همراه این خانم بودند برای 

نجات وی به داخل آب  رفتند، اما آنها نیز مصدوم شدند. 
وی اذعان کرد: نیرو های مردمی و امدادگران جمعیت هالل احمر جسد 
این خانم را چند کیلومتر پایین تر از محل ســقوط در نزدیکی پارک »فین« 

از آب بیرون کشیدند.

ریزش سنگ 
جان کارگر معدن را گرفت

سیل به پنج روستای شیروان خسارت رساند

مرگ و میر ماهیان با کاهش شدید حقابه هورالعظیم

دستگیری تیم مسلح تجزیه طلب 
در ماهشهر

ورود ۶۶ هزار تن شکر 
به ایران

رئیس اداره حفاظت محیط زیست هویزه با بیان 
اینکه تقریبا هیچ آبی وارد تاالب هورالعظیم نمی شود، 
گفت: کاهش شــدید ورودی آب به تاالب هورالعظیم 

باعث مرگ و میر آبزیان در این تاالب شده است.
محمد ســاکی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
بیان کرد: روز  شــنبه حدود سه هزار قطعه ماهی در مخزن 
شماره پنج تاالب هورالعظیم در منطقه »طالئیه« تلف شدند.
وی با  اشاره به مکاتبات انجام شده برای تامین حقابه این 
تاالب، افزود: در هفته های اخیر ورودی به تاالب هورالعظیم 
نزدیک به صفر رســیده و پیش بینی می کردیم که با مرگ و 

تخریب دیوارهای اراضی جنگلی در شهرستان نورکشهر

وی افزود: باران شدید در شهر راز، به برخی منازل 
مسکونی شهروندان نیز خسارت وارد کرده است.

حســین پور اظهار داشــت: امدادگــران جمعیت 
هالل احمر  به پاکســازی و تخلیه آب از منازل مردم 

پرداختند.
وی گفت: میزان خســارات وارده هنــوز برآورد 
نشــده اســت و تیم های برآورد خســارت به منطقه 
اعزام شده اند. فرماندار شهرستان راز و جرگالن افزود: 
سیل همچنین به برخی از انبارهای ذخیره علوفه دام 

خسارت وارد کرده است.
مدیر راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
راز و جرگالن هم گفت: به علت جاری شــدن سیل 

عصر شنبه، مسیر غالمان به تازه قلعه بسته شد.
رســول ضیغمی اظهار داشــت: سیالب در مسیر 
آبنمای یوقان برج موجب بسته شدن جاده غالمان به 
روستای تازه قلعه شد که البته با تالش راهداران و با 
فروکش  کردن سیل، این مسیر ساعاتی  بعد بازگشایی 

شد.
وی افزود: ساخت پل در این مسیر به مناقصه رفته 
است که امید می رود با ساخت آن، مشکل تردد اهالی 

چند روستا حل شود.


