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۳۰ ربیع االول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۱۱

رئیس سازمان تیم های ملی تکواندو گفت: محدودیت ها باید برای همه رشته ها باشد و نباید با یک توجیه 
به خاطر اینکه یک ورزش پربرخورد است، آن را تعطیل کنیم.

آرش فرهادیان در گفت و گویی با خبرگزاری فارس و در پاســخ به این پرســش که آیا با وجود محدویت هایی که قرار 
اســت در کشورمان اعمال شود، اردوی تیم ملی تکواندو تعطیل خواهد شد؟ اظهار داشت: هنوز دستور و حکمی از سوی 
ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد مبارزه با کرونا در ورزش برای تعطیل کردن اردوی تیم ملی تکواندو به دست ما نرسیده 
اســت. به غیر از اردوی تکواندو چند رشــته دیگر هم از روزهای گذشته اردوهای خود را شروع کرده اند و اتفاقا               در ابتدای 
راه شــان هستند. رئیس ســازمان تیم های ملی تکواندو درخصوص اینکه چرا در رشته های دیگر ورزشی این محدودیت ها 
اعمال نمی شــود، عنوان کرد: این سؤال و نکته برای ما وجود دارد که؛ چرا برخی رشته ها مثل فوتبال، والیبال، بسکتبال 
و... لیگ ها و مسابقات شان برگزار می شود؟ آیا باید محدودیت ها فقط برای رشته های رزمی باشد که همیشه مدال آور در 
سطح مسابقات المپیک و جهان بودند، پرچم کشورمان را باال بردند و باعث افتخار ورزش کشور در میادین مختلف شدند. 
اگر قرار اســت محدودیتی وضع شود باید برای همه رشته ها باشد.  آیا رشته بسکتبال و فوتبال برخورد کمتری نسبت به 

ورزش های تکواندو و کاراته دارند؟ باید با بررسی بیشتر و تصمیم منطقی تری مواجه باشیم.
وی افزود: اگر مصلحت به خاطر مباحث مالی باشد، چرا در مورد ضرورت ها و سالمت مردم صحبت  می کنیم؟ اگر پول 

اولویت دارد، باید مبنا را تغییر دهیم. اگر منطقی باشیم یک مقدار تصمیم گیری ها ناعادالنه اتفاق می افتد.

رئیس سازمان تیم های ملی تکواندو: محدودیت ها باید برای تمام رشته ها باشد
جلسات کمیته کارشناسی ســتاد عالی بازی های المپیک و آسیایی با فدراسیون های المپیکی از هفته 

آینده با برگزاری نشست برای دو رشته شانس مدال در المپیک توکیو پیگیری می شود.
نشســت مشترک نمایندگان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک با فدراسیون های المپیکی و به منظور بررسی وضعیت 
آنها برای حضور در بازی های ۲۰۲۰ توکیو بعد از یک وقفه طوالنی از اواخر مهرماه و با برگزاری دو نشست از سر گرفته شد 
که طی آن شرایط تکواندو و کشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. قرار بود این نشست ها به صورت متوالی پیگیری شود. حتی برای 
برگزاری نشست با مسئوالن وزنه برداری و کاراته در روزهای ابتدایی آبان ماه هم برنامه ریزی شد اما پاندمی کرونا و تصمیمی 
که در کمیته ملی المپیک برای لغو تمام جلسات و گردهمایی ها گرفته شد، منتفی شدن این جلسات را هم به همراه داشت. 
حاال بعد از یک ماه و بازگشــت کمیته ملی المپیک به شــرایط عادی تر برای برگزاری جلسه و نشست، پیگیری جلسات با 
فدراسیون های المپیکی در دستور کار قرار گرفته است. قرار است این جلسات از هفته آینده در محل این کمیته دنبال شود. 
نصراهلل سجادی سرپرست کاروان ایران در المپیک توکیو، پیمان فخری رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی، علیرضا رحیمی 
عضو هیئت اجرایی، علی رغبتی عضو ستاد عالی و نماینده وزارت ورزش و فرید فتاحیان مسئول روابط بین الملل کمیته ملی 
المپیک افرادی هســتند که در قالب کمیته کارشناسی ستاد عالی بازی های المپیک و آسیایی نشست های بررسی وضعیت 
رشــته های المپیکی را دنبال می کنند. اســتارت دوباره این کار با برگزاری نشســت برای دو رشته وزنه برداری و کاراته که 
شانس مدال در توکیو هستند، زده خواهد شد. این دو نشست هفته آینده برگزار می شود اما هنوز روز آن نهایی نشده است.

شروع دوباره جلسات بررسی وضعیت رشته های المپیکی

نکته  ورزشی

جوالن ویروس کرونا در میان اهالی ورزش

مثبت شدن تست کرونای چهار ملی پوش شمشیربازی
برگزاری دور برگشت لیگ های ورزشی مشروط شد

حدیث دشت عشق

بیانیه انجمن حامیان فرهنگ و مرام پهلوانی
 به مناسبت دهمین سالگرد ثبت جهانی 

انجمن حامیان فرهنگ و مرام پهلوانی در دهمین سالروز ثبت 
آیین های پهلوانی و زورخانه ای ایران در یونســکو بیانیه ای صادر 

کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: 

آمیختگی عمیق فرهنگ پهلوانی با مبانی و آموزه های اسالمی – ایرانی، قدمت 
و پیشینه تاریخی چند هزار ســاله، غنای فرهنگی و آموزشی بسیار ارزشمند با 
الگوگیری از سبک زندگی و خصلت های جوانمرد عالم بشریت حضرت علی )ع( و 
جذابیت ویژه فرهنگ جوانمردی برای عموم جامعه به ویژه قهرمانان و ورزشکاران 
باالخص جوانان از جمله ویژگی هایی است که مسئوالن فرهنگی به ویژه مدیران 
حوزه ورزش را موظف می کند تا ترویج و توسعه آیین های پهلوانی ایران عزیز را 

در اولویت سیاستگذاری و برنامه ریزی داشته باشند.
در دهمین سالگرد ثبت آیین های پهلوانی و زورخانه ای ایران در یونسکو 
)ســازمان آموزشــی، علمی و فرهنگی ملل متحد ( به عنوان هدیه معنوی و 
الگوی اخالقی ایرانیان به بشریت یادآور می شویم که ثبت یک میراث معنوی 
)ناملموس ( به نام ایران عزیز یک فرصت است آن هم در شرایطی که دشمنان 
در عرصه هــای داخلی و بین المللی، جو ایران هراســی را دنبال می کنند و به 

کشور ما با تبلیغات ناجوانمردانه اتهام می زنند.
امروزه همگان از بی اخالقی های مســتکبرانه در جوامع مختلف بشــری 
ناراضی انــد و نســخه درمان این ضدفرهنــگ، مرام جوانمردی اســت که با 
 شــاخص های ایمان، انصــاف، صداقت، راســتی، پاکدامنی، گذشــت، ایثار، 
دســت گیری ضعفــا، دفاع از مظلــوم و... نیاز همه جوامع بشــری و فراملی، 
فراجنســیتی و فرامذهبی اســت. فرهنگی که هم فرد را می سازد هم جامعه 
را. فرهنگی که کم و بیش در همه اقشــار )کاسب و کارمند و کارگر و مدیر و 
هنرمند و ورزشکار و سیاستمدار و فرهنگی و... ( وجود داشته و قابلیت توسعه 
و تقویت بیشتر در ســطح عمومی را دارد. همه انسان ها نیازمند این فرهنگ 

هستند و زندگی بهتری را با جوانمردی خواهند داشت.

سرویس ورزشی-
سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی از مشروط 
شدن دور برگشــت لیگ های ورزشی به دلیل شیوع 

ویروس کرونا خبر داد.
ویروس کرونا این روزها حســابی در میان ورزشــی ها 
جوالن می دهد تا جایی که هــر روز خبرهایی دربار ابتالی 
فالن مســئول، مربی یا ورزشــکار مخابره می شــود. دیروز 
از کشــتی خبر رسید که محســن کاوه مدیر تیم های ملی 
کشــتی آزاد بــه ویروس کرونا مبتال شــده اســت. پس از 
ابتالی محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، غالمرضا 
محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، مهدی تقوی و عباس 
حاج کناری مربیان تیم ملی کشــتی آزاد، حمید ســوریان، 
نایب رئیس فدراسیون کشــتی، محمدرضا گرایی ملی پوش 
کشــتی فرنگی، این بار تســت کرونای محســن کاوه مدیر 

تیم های ملی کشتی آزاد نیز مثبت اعالم شد.
بــا توجه به برگزاری اردوی تیم های ملی کشــتی آزاد 
و فرنگــی، این نگرانی وجود دارد که میــزان ابتال در میان 
کشــتی گیران و کادرهای فنی بیشتر شود. اردوی تیم های 
ملی کشتی به دلیل آنچه لغو رقابت های قهرمانی جهان بود 

تعطیل شد.
ابتالی 4 ملی پوش شمشیربازی

خبــر غافلگیر کننده دیگــر درباره ابتالی ورزشــی ها ، 
مثبت شدن تست کرونای چهار ملی پوش شمشیربازی بود. 
دیروز فدراسیون شمشیربازی گزارش داد پس از انجام تست 
PCR توسط فدراسیون از ورزشــکاران اسلحه سابر پیش از 
آغاز اردو مشــخص شد چهار تن از ورزشــکاران این رشته 
مبتال به ویروس کووید- ۱۹ هستند که همین موضوع باعث 
لغو اردوی تیم ملی شد. محمد رهبری، محمد فتوحی، علی 
پاکدامن و فرزاد باهر نفراتی هســتند که تست کرونای آنها 

مثبت شده است.
پیش از این قرار بود شمشــیربازان اسلحه سابر پس از 
انجام تست PCR در شرایط قرنطینه اردوی خود را تا ششم 
آذرماه برگزار کنند.فدراســیون شمشــیربازی با هماهنگی 
فدراسیون پزشــکی- ورزشی و ســتاد ملی مبارزه با کرونا 
در ورزش پیگیر درمان شمشــیربازان ملی پوش است. علی 
پاکدامن، محمد رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهر ارسباران، 

حداقل به اندازه بدخواهان
 ورزش را جدی بگیرید!

سرویس ورزشی-
چرخیدن چرخ مسابقات ورزشی در قالب » لیگ« که تقریبا در همه جای 
دنیا صورت می گیرد کارکردهای مختلفی دارد که می توان به کارکرد اقتصادی 
و جلوگیری از سقوط ساختارهای حرفه ای ورزش و پیشگیری از ورشکستگی 
باشــگاه ها و... همچنین ایجاد ســاعات مفرح و تزریق روحیه به جسم و جان 
مردم و جوامع که درگیر این بیماری خطرناک هســتند و... باالخره جلوگیری 
 از رکود وتوقف فعالیت های مختلف ورزشــی -که الجرم منجر به ایســتایی و 

درجا زدن ورزش در مسیر پیشرفت وبالندگی می شود- اشاره کرد.
بدیهی است که در تحقق آخرین موردی که ذکر شد یعنی پیشگیری از 
توقف ورزش در حرکت روبه جلو و مســیر پیشرفت، تنها برگزاری مسابقات 
و دایر بودن فعالیت حرفه ای رشــته های مختلف آن هم در شــرایط کرونایی 
نمی تواند به تنهایی کافی باشــد. چه کرونا و امثال آن باشد و چه نباشد برای 
پیشــرفت امر ورزش مثل هرجا و حوزه دیگری رعایت اصول و فراهم آوردن 
شرایطی الزم است. وقتی همه یا بخش عمده ای از این اصول و شرایط فراهم 
و اعمال شد آن وقت دایر بودن فعالیت های ورزشی و برگزاری لیگ رشته های 
مختلف هم به عنوان یک عامل مهم می تواند نقش تکمیل کننده را بازی کند. 
ما البته به ســهم خود از اینکه مســابقات- ولو بدون تماشاگر- در حال 
برگزاری اســت و تیم ها و ورزشــکاران در میادین مسابقه مشغول زورآزمایی 
و رقابت هســتند ، مثل همه ورزشدوستان و اهالی ورزش خوشحال و خرسند 
هســتیم ، اما وظیفه خــود می دانیم که این نکته را هم کــه جزو حرف های 
همیشــگی ما بوده است تکرار کنیم و آن اینکه: متاسفانه در ورزش ما خیلی 
از آن اصول و شرایط الزم و مقدماتی رعایت و اعمال نشده و در این چندسال 
اخیر و مدیریت فعلی ورزش، فعالیت ها و لیگ ها و... بیشــتر جنبه نمایشــی 
و ادای دیگــران را در آوردن دارد ، برای اینکــه بگوییم که بله، ما هم ورزش 
داریم، لیگ داریم، فوتبال و... داریم ، نه کاری حسابشده و در امتداد آن اصول 

و شرایط.
همان طور که بارها نوشته ایم دلیل اصلی اینکه ورزش باظرفیت کشور ما 
با ورزشکاران مستعد و با انگیزه ای که دارد،همواره در اکثر رشته های ورزشی 
از رشــد و پیشرفت الزم برخوردار نبوده و به جای حرکت در مسیر پیشرفت، 
بیشــتر اوقات درجا می زند و بــا بدتر از آن عقب می رود و خالصه ســرعت 

پیشرفت آن ناچیز وکم است، همینجاست.
اگر می بینیم که بســیاری از مشــکالت کماکان الینحل بر جسم و جان 
ورزش ســنگینی می کند و یا داللیســم بی مهار خط و ربط خیلی از مسائل 
ورزش و رشته هایی مثل فوتبال را مشخص می کند و یا مثال تکلیف مالکیتی 
و مدیریتی دو تیم اســتقالل و پرسپولیس به صورت قطعی تعیین و مشخص 
نمی شــود و مدیران ورزش در این باره مثــل خیلی از موارد دیگر فقط حرف 
می زنند و وعده می دهند ، اگر حنای کارشناسان در نزد مدیران ورزش، رنگی 
و نظرات دلسوزانه صاحبنظران پیش مسئوالن ورزش خریداری ندارد و باز اگر 
می بینیم بسیاری از شایسته ها و افراد خوشنام کاربلد به کنار گود رانده شده 
و به جای آنها افراد بی کارنامه در مدیریت و بی شناســنامه در ورزش به لطف 
مالک وابســتگی سببی و نســبی عهده دار امور خطیر در ورزش می شوند و... 

دلیلی جز واقعیت ناخوشایند اشاره شده ندارد.
در اینجا ســؤالی که خواسته و ناخواسته در ذهن مخاطب مطرح می شود 
این است که چرا مسئوالن ورزش در مقاطع مختلف و علی الخصوص در مقطع 
فعلی آنطور که باید دنبال کار ورزش و سروســامان دادن به آن و حل و دفع 
مسائل و درمان دردهای ورزش نیســتند ، در این باره قبال نوشته ایم و تاکید 
کرده ایم خود شرایط ناخوشــایند ورزش که بیش از هرچیز ریشه در نحوه و 
رویــه مدیریتی حاکم بر آن دارد معلول علت بزرگتری اســت و آن » جدی 
نگرفتن ورزش از ســوی متولی اصلی آن که دولت باشد«، است. اگر دولت ها و 
از جمله دولت فعلی امر ورزش را به اندازه و درحد خودش جدی می گرفتند ،آن 
وقت برای تعیین مدیر و وزیر ورزش وســواس الزم را به خرج می دادند و آن 
را دست هرکسی نمی سپردند، در تعیین مدیریت ارشد مصلحت ورزش را در 
نظر می گرفتند و ســکان مدیریت ورزش را به دســت کسانی می دادند که از 
صالحیت الزم و شــناخت کافی نسبت به حوزه تحت مدیریت شان برخوردار 
باشند و خالصه اصل شایسته ساالری راکه اصل خیلی بدیهی و همه فهم است 

و در همه زمان ها و در همه جای زمین مورد تایید است، رعایت می کردند. 
اما این اصل رعایت نمی شود و این اتفاق نمی افتد فقط و فقط برای اینکه 
دولت ها متاسفانه ورزش را جدی نگرفته اند و آن را به ابزاری تبدیل می کنند 
برای تبلیغ و بازارگرمی خودشان.همان طور که بارها نوشته ایم که اگر می بینیم 
که تمام تالش و توان مســئوالن ورزش و غیر ورزش به کار بسته می شود که 
فوتبال ایران به جام جهانی صعود کند و یا در المپیک چند مدال رنگی نصیب 
کاروان ورزش ایران بشود، دلیل آن دلسوزی این جماعت برای ورزش و عالقه 
و تالش آنها برای پیشرفت آن نیست ، چون اگر این بود االن باید وضع ورزش 
خیلی بهتر از شــرایط فعلی و شرایط فوتبال خیلی روبه راه تر از اوضاع کنونی 
آن بود، دلیل آن فقط و فقط تبلیغ راه انداختن برای بهره برداری های سیاسی 

و رقابت های جناحی است و بس! 
بنابراین ریشه اصلی و مهم ترین دلیل برای اینکه چرا اوضاع ورزش روبه راه 
نیســت و چرا مشــکالت کهنه، حل و دردهای مزمــن و قدیمی آن، درمان 
نمی شــود و چرا ورزش خیلی جاها دست اهلش نیست ، این است که متولی 
اصلــی ورزش یعنی » دولت« ورزش را جدی نمی گیرد. برای دولت ها ورزش 
امری نیســت که در اولویت باشد و چون بنا بر استدالل و توجیهات خودشان 
ورزش از امور اولویت دار نیست به حال خودش رهایش کرده و آن را به عنوان 
امری دســت چندم که فقط می تواند کارکرد تبلیغاتی داشته باشد به دست 

کسانی سپرده اند که بتوانند این کارکرد ورزش را متحقق سازند و...
البته هیچ کس و هیچ اهل ورزشــی که در این کشور زندگی می کند و از 
مشــکالت عدیده داخلی و خارجی آن با اطالع است و...توقع ندارد ورزش در 
این وضعیت جزو اولویت ها باشد ودولت همه کارها را رها کند و فقط به ورزش 
بپــردازد ، اما این توقع و انتظار به حق هم هســت که دولت ، شــان و حرمت 
مخاطبــان و عالقمندان میلیونی آن را که در همه اقشــار و اصناف نماینده 
 دارند و در گستره ای به پهنای ایران عزیز پراکنده هستند، رعایت کند و آن را
 به عنوان طفلی سرراهی و امری بیهوده  وکم ارزش تلقی نکند ومدیریت آن را 
به اهلش بسپارد تا آنها هم به نوبه خود مدیران زیر مجموعه خود را با رعایت 

اصل شایسته ساالری برگزینند و... 
عالوه بر این با توجــه به اینکه بدخواهان این ملک و ملت ورزش ایران را 
مثل حوزه های دیگر جدی گرفته اند و یکسره از این طریق به دنبال ضربه زدن 
و مشــکل آفرینی برای کشور ما هستند و آن چنان که درخبرها می خوانیم و 
در اظهار نظرهای صریح بعضی از عناصر خود فروخته و دربدر که در استخدام 
رسانه های وهابی- صهیونیستی قرار دارند می شنویم آنها دنبال بایکوت کردن 
و منزوی ســاختن ورزش ایران از صحنه های بین المللی هســتند)این روزها 
بحث شــطرنج ایران مطرح اســت( و باز افتخار آفرینی و مدال آوری و ترنم 
سرود و اهتزاز پرچم مقدس کشور عزیزمان را بر نمی تابند و... حداقل به اندازه 
بدخواهان این مملکت ورزش را جدی بگیرند و به عمر مدیریت های از مرحله 

پرت و خودکامه و... در ورزش پایان دهند.

نیما زاهدی و امیرحسین شاکر نفرات دعوت شده به تیم ملی 
بودند که از آنها تست کرونا گرفته شد.

پیمان فخری سرمربی تیم ملی شمشیربازی در این باره 
گفت: قبل از اینکه ملی پوشــان تست بدهند با آنها صحبت 
کردیم و در مورد وضعیتشــان ســؤال کردیم اما نه مشکلی 
داشــتند و نه در این مدت با بیمار مبتال به کرونا در ارتباط 
بوده اند. از این رو زمانی که تست کرونای آنها مثبت شد هم 
برای ما و هم برای ملی پوشان شوکه کننده بود. چون هر کدام 
از آنهــا از نقاط مختلف ایران آمده بودند و در این مدت هم 
کنار یکدیگر نبودند. ساعت ۸ و ۳۰ دقیقه صبح برای حضور 

در اردو رسیدند و ساعت ۹ صبح نیز تست دادند.
فخری در پاســخ به این پرســش که قرار است دوباره 
از ملی پوشان تست گرفته شــود تا از جواب تست مطمئن 
شــوند؟ گفت: مسئول آزمایشگاه به ما اعالم کرد چون خود 
آنها هم متعجب شده بودند، دو بار آزمایش بر روی تست ها 
انجام داده اند و پزشک به من اعالم کرد با توجه به بررسی ها 
احتماال آنها اوج بیماری را پشــت سر گذاشته اند و در اواخر 
آن هستند. از این رو قرار است یک هفته در قرنطینه بمانند 
و دوباره تست بدهند. پاکدامن که به خانه برگشت اما محمد 
رهبری، فرزاد باهر، محمد فتوحی چون از شهر های مختلف 
آمده اند و ناقل هســتند در اتاق های جداگانــه در خوابگاه 

شمشــیربازی شــیرودی قرنطینه شــده اند. آقای باقرزاده، 
رئیس فدراســیون نیز با فدراســیون پزشکی هماهنگی ها را 
انجام داده تا یک پزشــک معاینــات اولیه آنها را انجام دهد. 
همچنین تمام وســایل ضروری را برای آنها تهیه کردیم تا 
مشکلی نداشته باشند.  سرمربی تیم ملی شمشیربازی سابر 
در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه ابتالی ملی پوشان 
به ویروس کرونا و لغــو اردو، برنامه های او را برای تیم ملی 
به هــم ریخت یا خیر، تصریح کرد: خیر! چون وقت به اندازه 
کافی داریم. شاید خواست خدا بود که ما ملی پوشان را دعوت 
کنیم و از آنها تست بگیریم تا مشخص شود مبتال به ویروس 
هستند. از خرداد که اماکن ورزشی بازگشایی شدند، منتظر 
بهبود شرایط بودیم تا اردو را برگزار کنیم اما هر ماه نه تنها 

وضعیت بهتر نشد بلکه بدتر هم شد.
باقرزاده رئیس فدراسیون شمشــیربازی نیز در این باره 
گفت: من پیگیر وضعیت شــان هستم و با آنها در ارتباطم. از 
نظر جســمی هیچ مشکلی ندارند حتی با محمد رهبری هم 
صحبت کردم عنوان کرد سر حال هستند. کاری که توانستیم 
کنیم این بوده که در مجموعه شــیرودی ســه اتاق برایشان 
فراهم کردیم. با یک رســتوران هم قرارداد بســتیم غذاهای 
مقوی برایشــان در نظــر بگیرند و با هماهنگی فدراســیون 
پزشــکی ورزشی نیز داروهایی که نیاز دارند را برایشان تهیه 

می کنیم. البته پزشــک عنوان کرد این افراد در اواخر دوران 
بیماری هســتند با ایــن حال ما تمــام مراقبت های الزم را 
انجام می دهیم. من و پیمان فخری پیگیر کارشــان هستیم. 
چهارشنبه یا پنج شنبه نیز مجددا از آنها تست گرفته می شود.
رئیس فدراسیون شمشیربازی در مورد لزوم برگزاری اردو 
تیم ملی گفت: در هر حال باید اردوها را آغاز می کردیم چون 
ورزش قهرمانی و حرفه ای تمرینات خاص خود را می طلبد. 
البته ما تا پایان سال هیچ مسابقه ای نداریم و در سال ۲۰۲۱ 
هم فعال برگزاری مسابقات زون آسیا در ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ 
اعالم شده اســت. در نظر داشتیم اردوی اسلحه اپه و فلوره 
مــردان از ۸ یا ۹ آذر و اردوی تیــم ملی دختران از ۱۵ آذر 
آغاز کنیم اما با این شرایط باید ببینیم وضعیت به چه صورت 
می شود؛ چون سالمتی ورزشکاران برای ما بسیار مهم است.

لیگ های ورزشی تحت الشعاع کرونا
شیوع ویروس کرونا لیگ های ورزشی را نیز تحت الشعاع 
قرارداده تا جایی که سرپرســت فدراسیون پزشکی ورزشی 
از مشروط شــدن دور برگشــت لیگ های ورزشی به دلیل 
شــیوع ویروس کرونا خبــر داد. در همین خصوص محمد 
اســدی مســجدی در گفت و گو با خبرگزاری ایســنا اظهار 
داشت: فدراسیون ها در صورت استعالم از فدراسیون پزشکی 
ورزشی و کسب مجوز، امکان برگزاری دور برگشت لیگ های 
ورزشی را خواهند داشت و در غیر این صورت امکان برگزاری 

مسابقات وجود ندارد.
وی ادامــه داد: پیــش از این یک بار فدارســیون های 
ورزشی متقاضی برگزاری لیگ به فدراسیون پزشکی ورزشی 
درخواست خود را ارائه کرده بودند که پس از بررسی و تایید 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزشی پزشــکی و نیز تدوین 
پروتکل های بهداشــتی ســختگیرانه که ملزم به رعایت آن 

بودند، مجوز برگزاری لیگ های مروبطه صادر شد.
سرپرســت فدراسیون پزشکی ورزشی با تاکید بر اینکه 
وضعیت کشــور در حال حاضر از نظر شــیوع ویروس کرونا 
خاص اســت و شاهد ابتالی بســیاری از افراد به کووید ۱۹ 
هستیم، گفت: بنابراین برگزاری لیگ های ورزشی که پیش 
از این مجوز برگزاری کســب کرده بودند، در دور برگشــت 
نیازمند کسب مجوز دوباره و استعالم از فدراسیون پزشکی 

ورزشی است.

یادی از شهید مدافع امنیت ایرج جواهری
پهلوانان نمی میرند!

اســتان کرمانشــاه، دیــار پهلوانــان و 
ایســتادگان تاریخ، از خطه های شــهیدپرور 
ایران اسالمی است. کرمانشاه تاکنون بیش از 
۹ هزار و ۸۰۰ شــهید را تقدیم انقالب کرده 
است. شــهدایی از دوران مبارزه با طاغوت و 
تا مقاومــت در برابر گروهک های تروریســتی 
شــهدای دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم.  
اما نخســتین شهید در آشوب های آبان سال 

۹۸ نیز به نام اســتان کرمانشاه ثبت شد. شهیدی که در ردیف دیگر پهلوانانی 
قرار گرفت که خود را فدای این سرزمین و مردمش نمود. شهید ایرج جواهری، 
نماینده جدید قهرمانان خطه پهلوان پرور کرمانشــاه است. این روزها با اربعین 
شهادت سرگرد ایرج جواهری همزمان است. این مأمور مظلوم و خدوم نیروی 
انتظامی ازجمله شــهدای مدافع امنیت است که در آشوب های آبان امسال به 
دســت اشرار به شهادت رسید.  وی از کارکنان زحمتکش پلیس منطقه الهیه 
در کرمانشاه بود که روز شنبه ۲۵ آبان به شهادت رسید. شهید ایرج جواهری 
صاحب ســه فرزند دختر است.  متأسفانه هنوز اطالعاتی درباره زندگی و نحوه 
شــهادت این مأمور فدایی امنیت وطن منتشر نشده است. فقط اینکه وی در 
پی حمله اشــرار مسلح به کالنتری مجروح شد و مدتی بعد به شهادت رسید. 
شــهید ایرج جواهری نیــز یکی از پرچم های مظلومیت مــردم ایران در برابر 
توحش عناصر مزدور ضدانقالب است. او جواهری است که شهادتش ، حقیقت 
روشن انقالب اسالمی و مدافعان آن و ماهیت پلید دشمنان انقالب را بار دیگر 

به تاریخ ثابت کرد. نامش گرامی باد و راهش پر رهرو.

وزیر صنعــت، معدن و تجــارت گفت: هم 
اکنون دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن کاالی اساسی 
در بندرامام خمینی)ره( در جنوب خوزســتان 
موجود بوده و 4۹۰ هزار تن در لنگرگاه در حال 

تخلیه است. 
به گزارش ایرنا علیرضا رزم حسینی ، در بازدید از 
بنادر مجتمع بندری امام خمینی)ره( با  اشاره به اینکه 
پیش از این حدود ۱۷۰ هزار تن کاالی اساسی از این 
بندر ترخیص شــده بود بیان کرد: در مجموع از بندر 
امــام خمینی)ره( و بندرعبــاس ۸۰۰ هزار تن کاالی 

اساسی ترخیص شده است.
وی با بیان اینکه با توجه به حساسیت بازار، وزارت 
صمت خود را مســئول می داند کــه در تامین کاالی 
اساســی اقدامــات الزم را انجام دهــد افزود: با توجه 
به دســتور رئیس جمهوری در سه هفته پیش مبنی 
بر ترخیــص فوری کاالهای موجود در بنادر کشــور، 

از انبارهــای منطقه ویژه بندرامام)ره( بازدید شــد و 
خوشبختانه کاالهای موجود در بنادر زیاد است و باید 
هر چه ســریعتر کار ترخیص آنها انجام می شد که با 

دستور رئیس جمهوری زمینه این کار فراهم شد.
وی گفــت: با توجــه به موجودی خــوب بنادر و 
وضعیت ذخایر راهبــردی کاال که در انبارها داریم، از 
لحاظ کاالی اساسی مشکلی نداریم ولی باید عملیات 
ترخیص کاال را سرعت می دادیم تا کاالها زودتر دست 

مردم و واحدهای تولیدی برسد.
وی ادامــه داد: حدود چهــار میلیون تن کاالهای 
کارخانجاتــی در بنادر موجود اســت که اگر ترخیص 
شــوند چرخه تولید بیشــتر می چرخد و تولید کشور 
رونق بهتری می گیرد. به طور قطع برای کاهش قیمت 

در بازار باید فراوانی کاال داشته و عرضه را زیاد کنیم.
رزم حســینی افزود: دولت برای تامین نهاده های 
کشــاورزی نزدیک به شــش میلیارد دالر در ســال 

اعتبار تخصیص داده کــه تاکنون انواع این نهاده ها با 
اعتبار نزدیک به پنج میلیارد دالر وارد کشــور شده و 
به تدریج در حال ورود به شــبکه توزیع است. کار ما 
به عنوان وزارت صمت تحویــل کاال از بنادر به جهاد 
کشاورزی است و توزیع و تامین مرغ و تخم مرغ توسط 

جهاد کشاورزی صورت می گیرد.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا سود واردات 
نهاده های دامی به جیب دالالن می رود گفت: اختالف 
قیمت ارز و دو نرخی بودن، منشا فساد است و با توجه 
به شرایط کشور که در جنگ اقتصادی هستیم دولت 
تدابیری اندیشــیده که کاالهای اساسی به نرخ ارزانتر 
به دســت مردم برســد. ما قدری در شــبکه توزیع با 
مشــکالتی رو به رو هستیم اما به تازگی وزارت جهاد 
کشاورزی با برنامه ریزی که انجام داده در جهت اصالح 
شــبکه توزیع گام برداشته تا کاال با قیمت مناسب به 

دست مردم برسد.

رفسنجان  نخستین شهید مدافع سالمت  را 
تقدیم کرد

زهرا حسن رمضانی تکنیســین اتاق عمل بیمارستان علی ابن  
ابیطالب)ع( رفســنجان به دلیل ابتال به ویروس کرونا به درجه رفیع 

شهادت نائل آمد. 
به گزارش ایرنا، سرپرســت بخش آی. سی.یو کرونای بیمارستان  علی ابن 
ابیطالب رفســنجان، در گفت و گو با ایرنا گفت: شــهیده زهرا حسن رمضانی 
حدود ســه هفته قبل به ویروس کرونا مبتال و همــان اوایل درگیری با این  

ویروس در این بیمارستان بستری شد.
مریــم رفیعی، ادامه داد: اّما حــال وی کم کم رو به وخامت رفت تا اینکه 
از ۱۶ ماه جاری به بخش آی.ســی.یو کرونا منتقل شد اما اقدامات درمانی و 
اکسیژن رســانی نیز موثر واقع نشــد تا اینکه وی عصر روز شنبه به  شهادت 

رسید.
پس از شهادت دکتر سید مهدی بهشتی شیرازی و ام البنین شاهمرادی، 

زهرا حسن رمضانی سومین شهید سالمت استان کرمان محسوب می شود.

دومین مدافع سالمت ایالم
 به شهادت رسید

دکتر عزالدین رســتمیان متخصص اطفال و از پزشکان شهر 
ایالم به علت ابتال به کرونا، به شهادت رسید. 

به گزارش ایرنا، این مدافع سالمت مدتهاست به دلیل ابتال به کرونا در 
کما بسر می برد و سحرگاه دیروز به جمع شهدای مدافعان سالمت پیوست.

بنابر اعالم دانشگاه علوم پزشکی استان ایالم مراسم تشییع این شهید 
راس ســاعت ۱۴ دیروز از محل بیمارســتان امام خمینی)ره( شهر ایالم 

انجام شد.
دکتر افســانه حسنوند عموزاده، اولین شهید مدافع سالمت در استان 
ایالم بود که چندی پیش در صف مقدم مبارزه با بیماری کرونا به شهادت 

رسید.
رئیس  دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم در پیامی شهادت دومین مدافع 

سالمت را به مردم استان تسلیت گفت.

تدفین پیکر جانباز شهید
 در اسفراین

پیکر پاک جانباز شهید اسماعیل مالنلویی، در زادگاهش روستای 
»رویین« از توابع شهرستان اسفراین به خاک سپرده شد. 

بــه گزارش ایرنا، پیکر این جانبــاز دوران دفاع مقدس، که روز جمعه در 
آسایشــگاه جانبازان مشهد به درجه رفیع شهادت نایل آمده بود، روز شنبه با 
حضور امام جمعه و جمعی از مسئوالن و خانواده معظم شهدا، به دلیل شرایط 
کرونایــی، با همراهی کاروانی خودروی به زادگاهش روســتای رویین منتقل 

شده و در گلزار شهیدان این روستا تدفین شد.
اســماعیل مالنلویی، جانباز ۷۰ درصد قطع نخاعی، پس از سال ها تحمل 
عوارض ناشی از مجروحیت در آسایشگاه جانبازان مشهد دعوت حق را لبیک 

گفته و به یاران شهیدش پیوسته بود.
ایــن جانباز گرانقدر در ســال ۱۳۶۰ در منطقه کردســتان و همچنین 
در جریــان فتح آبادان مجــروح و به درجه جانبازی نائــل آمده بود و چهار 
 دهــه از زندگــی خود را ناچــار به اســتفاده از صندلی چرخدار شــده بود.

این جانباز شهید اول آبان ۱۳۳۸ در روستای رویین متولد شده بود.

تشییع شهید مدافع سالمت در شیراز 
شیراز - خبرنگار کیهان: 

مراســم تشــییع و وداع با پیکر پنجمین شهید مدافع سالمت 
اســتان فارس »مریم رحیمی« یکشــنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ با رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در بیمارستان شهید رجایی شیراز با حضور 

خانواده و همکاران آن مرحوم برگزار شد.
شــهیده مریم رحیمی پرســتار ۲۷ ســاله در بیمارســتان های امتیاز و 
فوریت های شهید رجایی شیراز مشــغول به خدمت بود که با وجود بارداری 
دفاع از ســالمت را رها نکرد و همچنان مشغول خدمت رسانی به بیماران بود 
که هفته پیش به کرونا مبتال شد، حال وخیم وی سبب شد به توصیه پزشکان 
نوزاد شــش ماهه اش را زودتر از موعد مقرر و با عمل سزارین به دنیا آورد اما 

دو روز بعد از تولد فرزندش در گذشت.
 فرزند شــش ماهه وی نیز پس از چند روز دوری به مادر شــهیدش 

پیوست.

بارش تگرگ ۹ میلیارد تومان خسارت در جیرفت
 برجای گذاشت

فرمانــدار جیرفت از خســارت ۹ میلیارد تومانی تگرگ و ســیالب به بخش کشــاورزی و 
زیرساخت های این شهرستان خبر داد.

ابوذر عطاپور وزیری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، آغاز بارش باران و تگرگ را از عصر جمعه در 
شهرســتان جیرفت اعالم کرد و از آمادگی اعضای ستاد بحران با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی خبر 
داد و گفت: این میزان خسارت طبق برآورد نخستیِن کارشناسان اعالم شده که در صورت تغییِر آمار، متعاقبا 

اطالع رسانی الزم انجام می شود.
وی بیشــترین میزان خســارت را به بخش کشاورزی دانست و گفت: تگرگ و ســیالب ۶ میلیارد تومان 

خسارت در بخش اسماعیلی جیرفت وارد کرده است.
فرماندار جیرفت با بیان اینکه بیشترین خسارت مالی در بخش اسماعیلی جیرفت وارد شد، اظهار داشت: 

در حوزه زیرساخت ها نیز سه میلیارد تومان خسارت به این بخش وارد شد.
وی بیشــترین میزان خسارت در بخش زیرســاخت را در حوزه ســیل بندها اعالم کرد و گفت: بعضی از 

سیل بندها باید مجددا اصالح و احداث شوند.
عطاپور وزیری اظهار داشت: تگرگ در بخش اسماعیلی و مناطقی از بخش جبالبارز واقع در روستای میجان 

موجب خسارت مالی به کشاورزی و باغداری این مناطق شده است.
شهرستان جیرفت در ۲۳۰ کیلومتری جنوب کرمان واقع است.

طریق مرزهای شرقی اقدام به قاچاق محموله سنگین 
موادمخدر بــه مناطق مرکزی این شهرســتان کرده 
بودند شناســایی کردند. وی افزود: اعضای این باند با 
دپوی این محموله در یکی از مناطق سخت گذر خاش 
قصد داشــتند که به صورت تدریجی این محموله را به 

استان های مرکزی کشور انتقال دهند.
وی تصریح کرد: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه 
با مواد مخدر خاش سرانجام با انجام یک سری اقدامات 
تخصصی محل دقیق دپو و انتقال این محموله سنگین 
مواد افیونی را در منطقه »روتک« خاش شناســایی و با 
رعایــت جوانب احتیاط به محل اعزام و در یک عملیات 

منســجم با قاچاقچیان مسلح درگیر و در این عملیات، 
پنج نفــر از قاچاقچیــان را دســتگیر و ضمن توقیف 
سه دستگاه خودروی پژو ۴۰۵، دو هزار  و ۱۵۵ کیلو و 
۷۰۰ گرم  انواع موادافیونی شامل یک هزار و ۵۴۲ کیلو و 
۷۰۰ گرم تریاک، ۵۶۲ کیلوگرم حشیش و ۵۱ کیلوگرم 
مخدر شیشــه را به همراه دو قبضه سالح کالش، شش 

تیغه خشاب و ۸۵ فشنگ جنگی کشف کردند.
فرمانده انتظامی  سیستان  و بلوچستان تأکید کرد: 
با معرفی متهمان دستگیر شده به مراجع قضایی تالش 
برای دســتگیری دیگر اعضای متواری این باند ادامه 

دارد. 

باند نفوذ در سیســتم قضایی و نظامی با تالش 
در  زمان)عج(  امام  گمنام  و هوشــیاری ســربازان 

بندرعباس شناسایی و متالشی شد. 
روابط عمومی سپاه امام سجاد)ع( هرمزگان اعالم کرد: 
اعضای این باند با دسترســی به پرونده های قضایی برخی از 
متهمان، با عناوین خاصی با خانواده آنها ارتباط برقرار کرده 
و با ادعای نفوذ بر روند رسیدگی پرونده متهم و تبرئه وی، از 

خانواده ها اخاذی می کردند.
براســاس این اعالم، در بررسی های اولیه مشخص شده 
که افراد این باند بیش از ۵۰ میلیارد ریال از خانواده متهمان 

اخاذی کرده اند.
سازمان اطالعات سپاه هرمزگان از مردم استان خواست 
در صورت مشــاهده اینگونه افراد که با هویت سازمانی و به 
بهانه حل مشــکالت اداری و قضایی با مــردم ارتباط برقرار 
می کنند، با شماره تلفن ۱۱۴ )ستاد خبری اطالعات سپاه( 

اطالع دهند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر از متالشی شدن 
باند قاچاق محموله های قطعات ماشین آالت سنگین 
خبرداد و گفت: با توقیف هفت شناور حامل قطعات 
ریال محموله  میلیارد  ماشین آالت ســنگین ۵۰۰ 
قاچاق در آب های خلیج فارس استان بوشهر کشف 

شد. 
سرتیپ ولی اهلل رضایی نژاد، در گفت وگو با تسنیم در 
بوشهر با تاکید مبارزه مستمر با کاالها و محموله های فاقد 
اســناد معتبر گمرکی و قاچاق اظهار داشت: محموله های 
فاقد هرگونه اسناد الزم و معتبر گمرکی، به عنوان کاالی 
قاچــاق توقیف می شــود و در اختیار دســتگاه قضا قرار 

می گیرد.
وی بیان کرد: شــناورهای توقیف شده حامل قطعات 
ماشــین آالت ســنگین همانند بلدوزر، لیفتراک، گریدر و 

دیگر تجهیزات بودند. 
وی ارزش این محموله هــای قاچاق را افزون بر ۵۰۰ 
میلیارد ریال دانســت و خاطرنشان کرد: برخورد با قاچاق 
ســوخت، کاال و مواد مخدر در اولویت برنامه های مرزبانی 

استان بوشهر قرار دارد.

یک فروند کشــتی مســافربری صبح دیروز در 
مسیر گناوه به خارگ به علت آتش سوزی در یکی از 

موتورهای کشتی متوقف شد. 
یک فروند کشتی مسافربری صبح دیروز در مسیر گناوه 
به خارگ به علت آتش ســوزی در یکی از موتورهای کشتی، 
در مسیر متوقف شده و پس از اطفاء حریق در اسکله گناوه 
پهلو گرفت. در جریان این اتفاق به هیچ یک از ۸۸ مسافر و 

خدمه کشتی آسیبی وارد نشد.
به گزارش فارس، یدک کش »آزادی۳« که از گناوه اعزام 
شــد کار یدک کردن شناور حادثه دیده را  بر عهده داشته و 
شناورهای ناجی ۹ و  هادی۶ به همراه کشتی مسافری سوررو 
بندر که از بوشــهر اعزام شد نیز، این کشتی مسافربری را تا 

ساحل همراهی کردند.

با تالش مأمــوران انتظامی مینــاب و در یک 
عملیات ضربتــی و غافلگیرانه یک آدم ربا در یکی 
از محورهای مواصالتی شهرستان میناب شناسایی 

و دستگیر شد.
به گــزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، ســرتیپ 
غالمرضا جعفری فرمانده انتظامی اســتان هرمزگان گفت: 
در پی وقوع یک فقره آدم ربایی جوان ۲۵ ســاله با تهدید 
ســالح سرد توسط ۲ فرد ناشــناس در خرداد ماه امسال، 
بالفاصلــه با تالش همه جانبه مامــوران یکی از عامالن آن 
دستگیر و جوان ربوده شده در کمتر از ۴۸ ساعت آزاد شد.

وی با بیــان اینکه عامل اصلــی گروگانگیری قبل از 
حضور مأموران از محل متواری شده بود، انگیزه آدم ربایان 

را اختالف حساب مالی عنوان کرد.
این مقــام انتظامی تصریــح کرد: بــا اقدامات فنی و 
اطالعاتی و تالش شــبانه روزی و بهره گیری از شــیوه های 
پلیســی، نهایتا متهم متواری پس از چندین ماه فرار، روز 
شــنبه هفته جاری با یک دســتگاه خــودرو پژو در محور 
»هشتبندی-میناب« شناسایی و در یک عملیات منسجم 

پلیسی توسط مأموران انتظامی شهرستان دستگیر شد.
سردار جعفری سوابق متهم دستگیر شده را ۲ فقره آدم 
ربایی، حمل مواد و ســرقت یک دستگاه پژو عنوان کرده و 
افزود: متهم با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

 فرمانده انتظامی استان هرمزگان با  اشاره به اینکه در 
این رابطه یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر 
شد، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به 

مراجع قضائی معرفی شد.

کشف انبار ۵۰ میلیارد ریالی احتکار دارو 
در مهاباد

فرمانده انتظامی مهاباد گفت: ماموران پلیس، انبار داروی احتکار 
شده به ارزش ۵۰ میلیارد ریال را در این شهرستان کشف و یک نفر را 

در این خصوص دستگیر کردند. 
ســرهنگ محمد توحیدی، در گفت و گو با ایرنا افــزود: ماموران انتظامی 
مهاباد در پی کســب خبــری مبنی بر احتکار دارو در یکــی از انبارهای این 

شهرستان، رسیدگی به موضوع را بالفاصله در دستور کار خود قرار دادند.
وی با  اشاره به اینکه ماموران پس از انجام تحقیقات الزم و کسب اطمینان 
از صحت موضوع طی هماهنگی با مقام قضایی به همراه نماینده اداره صنعت، 
معدن و تجارت این شهرســتان، انبار را بازرسی کردند، اظهار داشت: در این 
عملیــات ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار عدد انواع قرص، شــربت، کپســول، آمپول، 
شــیاف، سرم، پماد، قطره چشمی و قطره بینی احتکار شده و خارج از شبکه 

توزیع، کشف شد.
وی با بیان اینکه ارزش کاالی احتکاری از سوی کارشناسان، ۵۰ میلیارد 
ریال برآورد شــده، اضافه کرد: در این رابطه یک نفر دســتگیر شد و پس از 

تشکیل پرونده مقدماتی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

انهدام باند مدعی نفوذ
 در سیستم قضایی و نظامی 

در هرمزگان

۷ شناور حامل محموله های قاچاق
 در آب های خلیج فارس توقیف شد

آتش سوزی کشتی مسافربری 
در بوشهر

وزیر صمت:

کمبودی در زمینه کاالهای اساسی نداریم 

 بیش از ۲ تن موادمخدر در خاش کشف شد

دستگیری آدم ربا
 در میناب

کشف ۳۵۰ تن پیاز احتکار شده 
فرمانده انتظامی  لرستان گفت: ۳۵۰ تن پیاز احتکار شده به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان دورود کشف 

و ضبط شد. 
به گزارش ایرنا، سرتیپ حاجی محمد مهدیان نسب، اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت عمومی دورود در پی کسب خبری 

مبنی بر احتکار مقادیر زیادی پیاز در یک انبار این شهرستان، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: با شناســایی محل مورد نظر و با هماهنگی قضایی در بازرســی از انبار مذکور ۳۵۰ تن پیاز کشــف و یک نفر 

دستگیر شد.

فرمانده انتظامی  سیســتان  و بلوچســتان 
از انهدام یــک باند بزرگ و حرفــه ای قاچاق 
موادمخدر و کشف دو هزار و ۱۵۵ کیلوگرم مواد 

افیونی در شهرستان خاش خبر داد. 
ســرتیپ احمد طاهری، در گفت وگو با ایرنا اظهار 
داشــت: مأموران پلیس مبارزه بــا موادمخدر خاش با 
پشــتیبانی اطالعاتی پلیــس مبارزه با مــواد مخدر 
اســتان، اعضای یــک باند حرفه ای قاچــاق  را که از 

https://www.irna.ir/news/84109742/پیکر-یک-جانباز-شهید-در-اسفراین-خاکسپاری-شد
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