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افزایش تعداد مبتالیان به کرونا در توکیو بار دیگر شایعه لغو المپیک 2020 را بر سر زبان ها انداخت. 
 تنها چند روز پس از اعالم یوریکو کویکه، فرماندار کالنشهر توکیو، مبنی بر اقدام همه جانبه برای مهار کرونا، 

شمار مبتالیان در ژاپن به بیش از هزار نفر رسید که ۴۶۳ مورد از آن در توکیو به ثبت رسیده است.
کارشناســان بهداشت و سالمت ژاپنی افزایش شــمار قربانیان و مبتالیان به کرونا را که در مرز ۱۲ هزار نفر 
قرار دارد، زنگ خطری برای ژاپن به عنوان میزبان برگزاری بازی های توکیو۲۰۲۰ اعالم کرده اند.بر اســاس اعالم 
فرمانداری توکیو، احتمال بازگشــت و اعمال مجدد محدودیت ها در پایتخت و ســایر شهرهای ژاپن تا پایان ماه 

آگوست وجود دارد. 
چندی پیش فرماندار توکیو افزایش تعداد مبتالیان و موارد مثبت کووید۱۹ را به دلیل افزایش نمونه  گیری های 
انجام شده عنوان کرده بود. با این حال به نظر می رسد روند افزایشی کرونا در ژاپن، بیش از پیش شایعه لغو کلی 

این مسابقات حتی در تابستان ۲۰۲۱ را هم قوت ببخشد. 
پیش از این مســئوالن کمیته بین المللی المپیک با اطمینان از برگزاری المپیک در سال ۲۰۲۱ سخن گفته 
بودند، البته مدیران ioc به این نکته نیز اشاره داشتند که اگر به هر علتی نتوانند المپیک را در سال ۲۰۲۱ برگزار 

کنند، دیگر تعویق در کار نیست و المپیک به صورت کلی لغو خواهد شد.

موج دوم کرونا در شهر میزبان المپیک 
متولیان فدراسیون کشــتی در نظر دارند با توجه به زمان احتمالی رقابت های جهانی و محدودیت های 

کرونایی، اردوهای تیم ملی را هر چه سریعتر برگزار کنند.
چندی پیش هیئت رئیســه اتحادیه جهانی کشــتی پس از برگزاری نشســت ویژه ای درخصوص تدوین و زمانبندی 
رویدادهای سال ۲۰۲۰ میالدی اعالم کرد، رقابت های جهانی به احتمال فراوان اواخر آذرماه سالجاری به میزبانی صربستان 
برگزار خواهد شد. بدین ترتیب مقرر شد رقابت های کشتی قهرمانی جوانان جهان و همچنین مسابقات جهانی بزرگساالن 
به ترتیب طی روزهای ۱۴ تا ۲۰ و همچنین ۲۲ تا ۳۰ آذر ماه به میزبانی شــهر بلگراد صربســتان برگزار شود. البته این 
زمانبندی طبق اعالم اتحادیه جهانی کشتی هنوز در حد احتمال است و باید منتظر ماند و دید که آیا موج شیوع ویروس 

کرونا تا آن زمان فروکش خواهد کرد یا خیر.
از ســویی دیگر فدراسیون کشــتی کشــورمان نیز در نظر دارد برای جانماندن از قافله رقبای جهانی، اردوهای تیم 
ملی خود را هر چه ســریعتر آغاز کند، اما فعال چنین مجوزی از ســوی ستاد مقابله با کرونا در ورزش صادر نشده است. 
البته متولیان فدراســیون کشــتی امیدوارند بتوانند از اواخر مهرماه، یعنی حدود دو ماه مانده به رقابت های جهانی، آزاد و 
فرنگی کاران مورد نظر کادر فنی را بصورت محدود وارد اردو کند. تصمیمی که اجرای آن همچنان مشروط به نظر ستاد 

مقابله با کرونا در ورزش و صدور مجوز است.

تالش فدراسیون کشتی برای برپایی اردوهای تیم ملی 

نکته  ورزشی

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مهدی فرزانه
مدافع حرمی که شهید دفاع از سالمت شد

شهید مهدی فرزانه، از رزمندگان مدافع حرم بود 
که در راه مبارزه با ویروس کرونا به شهادت رسید.مهدی 
فرزانه که نخستین شهید مدافع سالمت شهرستان آمل 
از ابتدای شــیوع ویروس کرونا در مازندران اســت در 
حال خدمت رسانی در بیمارستان امام خمینی)ره( این 
شهرستان به ویروس کرونا مبتال شد. این شهید مدافع 
ســالمت که ۳۸ سال داشــت، پس از ماه ها خدمت به 

بیماران کرونایی، بر اثر ایست قلبی ناشی از بیماری کووید۱۹، مرداد امسال به جمع 
دیگر شهدای مدافعان جبهه ســالمت این استان پیوست. خبرگزاری تسنیم درباره 
این شهید نوشت: در کارش خیلی جدی بود و اجازه نمی داد زمان خدمت رساندن به 
بیماران هنگام مبارزه با این بیماری، سهل انگاری و یا سلب مسئولیتی کند. با وجود 
همه کاســتی ها و نبود تجهیزات و امکانات بهداشتی در بیمارستان امام خمینی)ره( 
آمل، به وظایف خود  اشــراف داشت. مهدی فرزانه شهیدی که می دانست همسر، دو 
پسر و دختر قد و نیم قدشان در این دوران سخت به وی احتیاج دارند، یاری رساندن 
به هم وطنانش را مهم ترین وظیفه اش قرار داد. او دهمین شهید مدافع سالمت استان 
مازندران و تنها مدافع حرمی بود که برای رسیدن به آرزویش در جرگه شهادت جزو 
شهدای مدافعان سالمت جامعه جای گرفت. مادر این شهید درباره او گفت: وقتی از 
سوریه برگشت کمتر از دو روز برای کمک به بیماران کرونایی راهی بیمارستان شد 
و وقتی می گفتیم: حداقل بیشتر استراحت کن بعد بیمارستان برو می گفت: نه مادر 
خونم از خون دیگر همکارانم رنگین تر نیســت و بیماران به من احتیاج دارند؛ وقتی 
برای اســتراحت به منزل می آمد بیکار نمی نشســت و با تلفن همراهش برای انجام 

کارهای خیرخواهانه برای دیگران قدم بر می داشت.

داورزنی در مجمع عمومی اعالم کرد

فدراسیون جهانی برنامه مسابقات را اعالم نکند
 سرمربی تیم ملی والیبال معرفی نخواهد شد

حدیث دشت عشق

*تاریخ های جدید برگزاری رقابت های دوومیدانی که به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا به تعویق افتاده بود، اعالم شد که بر اساس آن مسابقات قهرمانی داخل 
سالن جهان اسفند سال جاری برگزار می شود. به این ترتیب مسابقات قهرمانی 
صحرانوردی جهان استرالیا، ۲۹ اسفند ۹۹، قهرمانی داخل سالن جهان چین 
۲۹ اســفند ۹۹ تا ۲ فروردین ۱۴۰۰، مسابقات امدادی جهان ایتالیا ۱۱ و ۱۲ 
اردیبهشت ۱۴۰۰، قهرمانی جوانان زیر ۲۰ سال جهان کنیا، ۲۶ تا ۳۰ مرداد 
۱۴۰۰، قهرمانی پیاده روی تیمی جهان بالروس، ۳ و ۴ اردیبهشــت ۱۴۰۱ و 
قهرمانــی نیمه ماراتن جهان ۲۰۲۲ چین، ۲۹ اســفند ۱۴۰۰ تا ۷ فروردین 

۱۴۰۱ برگزار می شود.
*امیر محسنی مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران گفت: از زمان شیوع 
ویروس کرونا تا به االن به دلیل تعطیلی اماکن ورزشی و عدم درآمدزایی ماهی 
۱۰ میلیارد تومان به مجموع ورزشی شهرداری تهران خسارت وارد شده است. 
*کیانوش رســتمی در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشــت: کم و بیش 
تمرین دارم و شــرایط بدنم بهتر شده و تقریبا به وزنم عادت کرده ام اما بحث 
این اســت که نمی دانیم باید چه کار کنیم، برای مسابقات آماده بشویم یا نه 
چون زمان برگزاری مسابقات مشخص نیست. رستمی در پاسخ به این پرسش 
که از المپیک نا امید شده است یا خیر تاکیدکرد: نه اصال ناامید نشدم. با تمام 
قدرت هســتم و تمام مسابقات را شرکت می کنم. من دنبال این هستم برای 
سهمیه المپیک امتیاز بگیرم. فقط منتظرم زمان برگزاری مسابقات اعالم شود. 
*دادگاه بین المللــی حکمیــت ورزش)CAS( روز جمعه با ارســال نمابری به 
فدراسیون جودو، برگزاری دادگاه شکایت ایران از فدراسیون جهانی جودو در 
روز ۱۶ ســپتامبر )۲۶ شهریور( ماه سال جاری در سوییس را تایید کرد.پس 
از تعلیق جودوی ایران از ســوی فدراسیون جهانی، ایران از فدراسیون جهانی 
به دادگاه بین المللی حکمیت ورزش شکایت کرد.مجید زارعیان، سرمربی تیم 
ملی جودو، محمدرضا داورزنی، معاون وقت وزارت ورزش و نصراهلل ســجادی، 
نماینده کمیته ملی المپیک قرار اســت به عنوان شاهد از سوی ایران در این 
جلسه شــرکت کنند.رئیس فدراســیون جودو و وکالی پرونده نیز در جلسه 
دادگاه حضور خواهند داشــت. تاکنون روادید حضــور نمایندگان ایران برای 

حضور در دادگاه صادر نشده است.

تکلیف ورزش روشن است
سرویس ورزشی-

ورزش ایران برای قوی شــدن و حرکت مســتمر بر روی ریل پیشرفت و 
ارتقا، نیازمند تحول اساســی اســت. حال و روز فعلی این ورزش با همه نقاط 
قوت و ضعف و با همه زشــتی و زیبایی هایش اصال چیزی نیست که مطلوب 

عالقمندان و دوستداران ورزش باشد. 
رشــد و پیشرفت و بهتر شدن، چیزی است که در هیچ عرصه و حوزه ای 
از حیات فردی و اجتماعی بشــر نقطه پایان و تمامی ندارد. حوزه ورزش نیز 
مستثنی از این قاعده نیست. این البته در شرایطی است که فرض کنیم ورزش 
در چارچوب یک برنامه منظم و دقیق و در مسیر صحیح و سالم دارد به سمت 
پیشرفت حرکت می کند. در این شرایط توقف و ایستایی و دل بستن به وضع 

موجود مساوی است با توقف و عقبگرد و پس پسکی جلو رفتن!
می دانیم که ورزش کشــور ما همیشــه و خاصه در دوره فعلی فاقد یک 
سیاســتگذاری روشن و دقیق و برنامه ای حسابشــده و علمی است و تا بوده 
سیاست حاکم بر آن بر محور» روزمرگی« با چاشنی» نتیجه گرایی«چرخیده 
است. بنابراین طبق آنچه باالتر آمد تکلیف این ورزش مشخص است. اوال باید 
برای آن برنامه ریزی کرد و بعد مســیر حرکــت آن را ریل گذاری نمود، ثانیا 
یکســره و خستگی ناپذیر در مسیر رشــد و پیشرفت حرکت کرد و در همان 
حال، مرتب برنامه را اصالح کرد ، از معایب آن کاست و بر نقاط قوت آن افزود 

و... و آنی اجازه توقف یا کندی در حرکت روبه جلو به آن نداد. ..
 این کاری اســت که دســت اندرکاران ورزش، هر که می خواهند باشند 
به عنــوان بزرگترین وظیفه باید درباره ورزش انجام دهند. این کاری اســت 
که از آغاز ورود ورزش مدرن به کشــورمان) از ابتدای دهه دوم ســده کنونی 
شمســی( تا همین امروز در ورزش ما انجام نشــده است و در مقاطع مختلف 
مدیریتی هرکس در این باره مسئولیت داشته به خاطر سختی و پیچیدگی آن 
از زیربار مســئولیت فرار کرده و در عوض آسانترین راه یعنی همان که باالتر 
و همیشــه گفته ایم را به عنوان ساز وکار مدیریتی خود برگزیده است ، یعنی: 
» روزمرگی با چاشــنی نتیجه گرایی«!! با کسب دو برد و یک قهرمانی و سه 
مدال جهانی عمدتا در یکی دورشته مثل کشتی، و راه انداختن هو وجنجال و 
هیاهوی رسانه ای و... بر همه خرابکاری ها و ندانم کاری ها و عدم انجام صحیح 
مسئولیت های خود ماله کشیده اند. سیاست و روشی که تا امروز هم ادامه دارد. 

یعنی با گذشت بیش از چهل سال از انقالب اسالمی.
بــا این همه البته برای اهل فن و اهالی فکــور ورزش، اصل ماجرا تغییر 
نکرده اســت و این هیاهو و برد و باخت و این جام جهانی رفتن ها و...نتوانسته 
سر این جماعت را شیره بمالد و چنین به آنان بباوراند که » بله ،ما هم ورزش 
داریم«! بنابراین مطالبه اصلی و واقعی ورزش کماکان ســرجایش هست و تا 
حرکت به سوی برآورده شدن آن صورت نگیرد این انتقادات و گالیه های جدی 

هم بر نحوه مدیریت و گذران امور ورزش ادامه خواهد داشت.

سرویس ورزشی-
رئیس فدراسیون والیبال گفت: تا زمانی که برنامه 
مسابقات از سوی فدراســیون جهانی اعالم نشود، 

مربی جدید معرفی نخواهد شد.
مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون والیبال روز گذشته 
به ریاســت مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان در 
آکادمی ملی المپیک و پاراالمپیک به صورت آنالین برگزار 
شــد. در این مجمع به غیر از علی نژاد، محمدرضا داورزنی 
رئیس فدراســیون والیبال، فضل اهلل باقرزاده نماینده کمیته 
ملی المپیک، علیرضا خســروی مدیرکل دفتر امورمشترک 
فدراســیون ها، جعفر ســمیعی زفرقندی مدیرکل حراست 
وزارت ورزش، میالد تقوی دبیر فدراســیون والیبال، مهدی 
اســالمی خزانه دار، محمد جواد یزدان پنــاه بازرس، مهدی 
مســتجاب دعوی مســئول امورمجامع، نمایندگان تربیت 
بدنی نیروهای مسلح، فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، 
فدراســیون آماتوری ورزش کارگری، باشــگاه ها، مربیان، 
داوران، ورزشــکاران بانوان و آقایان و روســا و سرپرســت 
هیئت های اســتانی والیبال شــرکت کردنــد و در آخرین 

وضعیت فدراسیون والیبال بحث و گفت و گو شد.
داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، در این مجمع عنوان 
داشت: والیبال در سال گذشته عملکرد بسیار خوبی داشت 
که قهرمانی جوانان ایران در جهان به عنوان رکورد جدیدی 
در والیبال به ثبت رســید. رئیس فدراسیون والیبال میزبانی 
دو هفته لیگ ملت ها در ارومیه و اردبیل و میزبانی قهرمانی 
مردان آسیا در تهران را از عملکردهای بسیار خوب والیبال 
ایران در ســال ۹۸ دانســت و گفت: والیبال ســاحلی نیز 
عملکرد خوبی در ســال گذشته داشت که امیدوارم امسال 

نیز این روند را ادامه دهد.
وی ادامه داد: میزبانی تور جهانی سه ستاره بندرعباس 
را نیز در اســفند ۹۸ داشــتیم و همه کارها برای برگزاری 
رقابت ها انجام شــده بود، اما ویروس کرونا مسابقات را لغو 

کرد.
داورزنی درباره برنامه های پیش روی والیبال ایران گفت: 

در سال ۲۰۲۱ درخواست میزبانی برای جوانان و نوجوانان 
جهان داشتیم که فدراسیون جهانی تصمیم گرفت قهرمانی 
جوانان جهان را به میزبانی دو کشور و مرحله نهایی آن را در 
ایتالیا برگزار کند. با توجه به اینکه از نظر شرایط اقتصادی 
و بازاریابی، میزبانی ایران در این مســابقات مناسب نبود، از 

میزبانی جوانان جهان انصراف دادیم.
رئیس فدراســیون والیبال گفت: در نهایت برنامه بر این 
شــد که ایران میزبان نوجوانان و جوانان آســیا و نوجوانان 
جهان شود که میزبانی آسیا قطعی است و میزبانی مسابقات 
قهرمانی نوجوانان جهان، هنوز قطعی نشده اما احتمال آن 

زیاد است.
وی بــا یادآوری اینکــه تا کنون مشــکل حامی مالی 
برای ســال ۹۹ حل نشــده اســت، افزود: تالش داریم که 
بر اســاس منابع موجود، برنامه ها را پیــش ببریم. البته از 
زمانی که مسئولیت فدراســیون را پذیرفتم، بدهکاری های 
زیادی داشــتیم که تالش کردیم آنها را تســویه کنیم و تا 

مهرماه ســال جاری، ان شــااهلل همه آنها پرداخت خواهد 
شد. رئیس فدراســیون والیبال گفت: در تالشیم که لیگ را 
با رعایت پروتکل ها از نیمه شــهریورماه آغاز کنیم، زیرا هر 
چه لیگ پویاتری داشته باشیم، تیم ملی آماده تری خواهیم 

داشت.
دلیل تعلل در انتخاب سرمربی چیست؟

یکی از مهم ترین بخش صحبت های داورزنی در مجمع 
فدراســیون والیبال تشریح دالیل تعلل در انتخاب سرمربی 
تیم ملی بود. ۳۱ فروردین ماه بود که همکاری فدراســیون 
والیبال ایران و ایگور کوالکوویچ به طور رسمی پایان یافت 
و این مربی مونته نگرویی هم بعد از مدتی هدایت یک تیم 

باشگاهی را در لیگ لهستان برعهده گرفت.
در ماههای اخیر اما با وجود حرف و حدیث های زیادی 
که پیرامون انتخاب ســرمربی جدید وجود داشــته، هنوز 
فدراســیون اقدام خاصی برای معرفی ســکاندار جدید تیم 
ملی والیبال نکرده است.در حالی که پیش از این فدراسیون 

انتخاب مربی ایرانی را محتمل تر می دانســت، طی روزهای 
اخیر مذاکره با والدیمیو آلکنو و رزنده، ســرمربیان ســابق 
روسیه و برزیل از سوی دبیر فدراسیون تایید شد تا مشخص 

شود ایران همچنان قید مربیان خارجی را نزده است.
در مجمع دیروز فدراســیون والیبــال، داورزنی دلیل 
تعلل فدراســیون در انتخاب ســرمربی جدیــد گفت: االن 
منتظر برنامه دقیق مسابقات هستیم. نمی خواستیم زمانی 
که مسابقاتی برگزار نمی شــود هزینه ای برای مربی کنیم. 
رایزنی ها را انجام داده ایم. تا پایان ســال ۷ ماه فرصت داریم 
که ســه میلیارد بــرای مربی بار مالــی دارد. صحبت های 
مختلفی در هیئت رئیســه شــد و در زمان مناســب اعالم 
خواهیم کرد. سعی کردیم منابع را به گونه ای مدیریت کنیم 

که دچار مشکل نشویم.
فدراسیون ها بر اساس عملکرد
 بودجه دریافت خواهند کرد

علی نژاد معاون وزیــر ورزش نیز در این مجمع عنوان 
داشــت: والیبال نشــان داد غیر از فوتبال سایر رشته ها اگر 
در مارکتینــگ با برنامه کار کنند نتیجه آن را خواهند دید. 
قطعــا وزارت ورزش و کمیته ملــی المپیک حمایتش را از 
والیبال ادامه خواهد داد. در ســال ۹۹ مبنای بودجه بندی 
بر اســاس عملکرد بود. هر فدراســیونی موفق تر باشد پول 
بیشــتری خواهد گرفت. ارزیابی عملکرد انجام شده است. 
قطعا فدراسیونی مانند والیبال شرایط بهتری خواهد داشت. 
کرونا باعث شــد وضعیت دنیا متفاوت شــود. هنوز به پسا 
کرونا نرسیده ایم. ورزش آسیب دید. تعویق المپیک همیشه 
به دلیل جنگ جهانی بوده اما االن به خاطر کرونا به تعویق 
افتاده اســت. اکثر فدراســیون های جهانــی مانند والیبال 
 رویداد های خــود را لغو کردند. باید زندگــی با ویروس را 

یاد بگیریم.
علی نژاد در پایان گفت: برای برگزاری رقابت های لیگ 
برتر والیبال با همکاری وزارت ورزش و فدراســیون شرایط 
را به گونه ای رقم بزنیم که لیگ برگزار شــود. خوشحالم در 

مجمع فدراسیون با برنامه ای مانند والیبال حضور داشتم. 

شجاعیان نمی تواند برای استقالل بازی کند
جمشید نورشرق، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان درخصوص تقاضای 
باشــگاه استقالل نسبت به اضافه شــدن نام داریوش شجاعیان به لیست 
این تیم گفت: با توجه به مصدومیتی که برای آقای شــجاعیان پیش آمده 
بوده اگر باشــگاه در خارج نمودن این بازیکن از لیست، عجله نمی کرد و با 
اخذ نظریه پزشــکی، کارت این بازیکن معتبر باقی می ماند، اکنون دارای 
کارت بازی معتبر بوده و می توانست برای باشگاه بازی کند. وقتی باشگاهی 
بازیکن را از لیست خارج می کند، کارت بازیکن به طور خود به خود لغو و 
از درجه اعتبار ســاقط می شود، یعنی علی رغم اینکه این بازیکن با باشگاه 
قرارداد دارد، نمی تواند برای آن باشگاه بازی کند. در حقیقیت باشگاه تبعات 
تصمیم خود درخصوص خارج از لیســت قرار دادن این بازیکن را متحمل 
می شود و سازمان لیگ و فدراســیون فوتبال نهایت تالش خود را در این 
زمینه و برای حل مشــکل باشــگاه انجام داد که در نهایت فیفا نیز با این 

موضوع موافقت نکرد. 

اخبار کوتاه از فوتبال

مصدقی خبرنگار پیشکسوت روزنامه کیهان در شیراز 
به دیار باقی شتافت

شیراز- خبرنگار کیهان : 
پیشکسوت عرصه مطبوعات در استان فارس و روزنامه کیهان در 

شیراز ، به رحمت ایزدی پیوست. 
مرحوم محمدهادی مصدقی متولد ۱۳۱۹ اســتهبان و خبرنگار روزنامه 
کیهان فعالیت خبری خود را از ســال ۱۳۳۹ از زادگاهش، آغاز و ســپس در 
روزنامه کیهان به عنوان خبرنگار مشــغول به کار شد که این همکاری تا سال 

۱۳۸۱ ادامه داشت.
گزارش هــای جامع مرحوم مصدقی از زمین لــرزه قیر و کارزین ، دادگاه 
ســران عشایر، چاپ عکس امام خمینی )ره( برای اولین بار در روزنامه کیهان 
و مقاله ای علیه جشــن هنر شیراز که در روزنامه کیهان چاپ و در منبرشهید 
محراب آیت اهلل دســتغیب قرائت شــد که تعطیلی جشن هنر شیراز را در پی 

داشت بسیار جنجال به پا کرده بود.
مرحوم مصدقی در ســال های پس از بازنشستگی در حال بررسی برخی 
اشعار و نوشته ها که توسط وهابیون در مسجد النبی  مورد تحریف قرار گرفته 

بود مشغول شد که توانست بسیاری از این مطالب را گردآوری کند.
مرحوم مصدقی در ســال های بعد از بازنشســتگی و پس از درگذشــت 
همســرش همواره در مقابل دفتــر نمایندگی روزنامه کیهان دیده می شــد؛ 
و با عشــق تجربیاتش را در اختیار کارمندان این روزنامه می گذاشــت او در 
این ســال ها همچنان از روحیه طنز برخوردار بود و همواره پیگیر کار و بیمه 

روزنامه نگاران می شد.
موسســه کیهان نیز این ضایعه را به خانواده ایشــان و جامعه خبرنگاری 
فارس تســلیت عرض کــرده و برای ایشــان غفران و رحمــت الهی و برای 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارد.

معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران با اشاره به اینکه ابعاد فاجعه منا باید حتما 
به صورت کامل بررسی شود، گفت: برخی کشورهای 

اسالمی در برابر بررسی این حادثه سکوت کرده  اند. 
سعید اوحدی ، در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه 
یزد به سه شهید استان در فاجعه منا اشاره کرد و افزود: این 
فاجعه در تاریخ بی ســابقه بود که هزاران نفر از زایران حرم 
امن الهی در یک بی کفایتی بســیار بــزرگ، جان خود را از 
دست دادند و با فجیع ترین حالت ممکن به شهادت رسیدند. 
بــه گزارش ایرنــا، وی با اشــاره به اینکه بســیاری از 
کشورهای اســالمی امروز در برابر این فاجعه بزرگ سکوت 

کرده اند، یادآور شد: طبق فرمایش مقام معظم رهبری، نباید 
این فاجعه هیچ زمانی به فراموشی سپرده شود و حتما باید 

ابعاد آن برای مجازات عامالن آن مشخص شود.
این مسئول در ادامه با اشاره  به رسالت شهدا و فداکاری 
جامعه ایثارگران در انقالب و هشت سال دفاع مقدس گفت: 
قانون این حق را برای جامعه ایثارگری در نظر گرفته اســت 
که از برخی خدمات بهره مند شوند و نباید اداره ها و نهادها از 

بهره مندی آنها نسبت به این خدمات محروم شوند.
اوحدی افــزود: در این حــوزه اقدامــات الزم را انجام 
می دهیم تا دیگر شاهد چنین موضوعی نباشیم که مادر سه 
شهید نتواند از خدماتی که قانون برای او در نظر گرفته است 

استفاده کند.
فاجعه فراموش ناشــدنی منــا و شــهادت ۴۷۶ نفر از 
هموطنــان مظلوم کشــورمان در دهــم ذی الحجه ۱۴۳۶ 
نشانه ای دیگر از سوء تدبیر حاکمان سعودی نسبت به جهان 
اسالم و مســلمانان است. حادثه کشــتار بی رحمانه حجاج 
بیت اهلل الحرام در حج ســال ۱۳۶۶ و نیــز فاجعه غمبار منا 
در سال ۱۳۹۴ نشان داد آل سعود لیاقت و کفایت مدیریت 
اماکن مقدس اســالم را ندارد. بی گمان ارواح مطهر شهدای 
منــا که در عالی ترین جلوه بندگی، مظلومانه و با قلبی مملو 
از شوق عبودیت به شهادت رسیدند، مشمول عنایات خاصه 

حضرت حق تعالی خواهند بود.

تشییع پیکر مطهر 2 مرزبان شهید
 در زنجان

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر شهید ناجا شهید 
مهدی ملکی دیروز در زنجان برگزار  شد. 

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، روز پنجشنبه) ۹ مرداد( در راستای 
ماموریت کنترل و پایش نوار مرز سردشــت دو نفر از مرزبانان به درجه رفیع 

شهادت نائل شدند.
متاســفانه در ایــن عملیات که مرزبانــان موفق به توقف و دســتگیری 
قاچاقچیان و ضبط کاالی قاچاق شــدند، شهید سرباز وظیفه »مهدی ملکی« 
اهل زنجان و »متین ســاعدی«  کادر اهل سنندج در این ماموریت به درجه 

رفیع شهادت نائل شدند.
مراســم تشییع و خاکسپاری پیکر پاک و مطهر شهید ناجا شهید مهدی 
ملکی که در مقابله با قاچاقچیان در اســتان آذربایجان غربی به فیض شهادت 
نائل آمد، دیروز )۱۱مرداد( با رعایت ساز و کارهای بهداشتی از مقابل کالنتری 
۱۱ شهرســتان ماهنشان به سمت گلزار شهدای این شهرستان برگزار خواهد 

شد.
ســرتیپ رحیم جهانبخش، فرمانده انتظامی استان زنجان ضمن تسلیت 
شــهادت شــهید مهدی ملکی گفت: ســرباز وطن مهدی ملکی در راستای 

ماموریت کنترل و پایش نوار مرز سردشت به شهادت رسید.
پیکر مطهر شهید متین ساعدی در زادگاهش به خاک سپرده می شود.

شهادت رئیس بیمارستان امام خمینی)ره( آمل
 بر اثر کرونا

دکتر بهرام طهماسبی رئیس بیمارستان امام خمینی)ره( آمل بر 
اثر ابتال به ویروس کرونا به شهادت رسید. 

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، دکتر بهرام طهماسبی 
رئیس بیمارســتان امام خمینی)ره( آمل و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران بر اثر ابتال به ویروس کرونا به شهادت رسید.
مرحوم طهماســبی که در موج دوم شیوع ویروس کرونا به این ویروس 
منحوس مبتال شده بود با توجه به مجروحیت شیمیایی باقی مانده از جنگ 
تحمیلی و درگیری شــدید در ریه بیــش از ۱۰ روز در بخش مراقبت های 
ویژه آمل بستری که پس از وخیم شدن وضعیت جسمانی آن طی چند روز 

گذشته به بیمارستان بقیهًْ اهلل تهران انتقال داده شده بود.
دکتر بهرام طهماسبی  پس از یک  ماه تحمل بیماری کرونا در روز عرفه 
به دیدار حق شتافت و پیکرش در زادگاهش مالکالی محمودآباد آرام گرفت.
پیش از این در کمتر از یک هفته، مهدی فرزانه مدافع حرم و ســالمت 
شهرســتان آمل پــس از ابتال به کرونا و ایســت قلبی در بیمارســتان امام 

خمینی)ره( آمل به شهادت رسید.
امام جمعه میناب

 بر اثر ابتال به کرونا درگذشت
امام جمعه میناب بر اثر ابتال به کرونا درگذشت. 

به گزارش خبرگزاری تســنیم از میناب، حجت االسالم »علیرضا صفایی 
حائری« امام جمعه شهرســتان میناب در پــی ابتال به بیماری کرونا دعوت 

حق را لبیک گفت.
وی که از حدود ســه هفته قبل و در پی ابتال به بیماری کرونا  بســتری 
شده بود به علت درگیری ریه  با کووید۱۹  و مشکالت حاد تنفسی  فوت کرد.
امامت جمعه شهرستان های بستک و خمیر و مدیر دفتر نمایندگی ولی 
فقیه در امور اهل ســنت از مهم ترین ســوابق حجت االسالم صفایی حائری 

است.

مدیرکل کمیته امداد استان کردستان از اهدای ۱۶0 رأس دام سنگین توسط نیکوکار سنندجی 
برای قربانی وتوزیع در بین مددجویان شهر سنندج خبر داد. 

 محمد رسول شیخی زاده، با بیان اینکه توسط یکی از خیران سنندجی که خارج از کشور زندگی می کند 
۱۶۰  رأس دام سنگین قربانی و در بین نیازمندان توزیع می شود، اظهار کرد: ارزش ریالی این تعداد دام حدود 

دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.
وی افزود: ۱۰۰ رأس از این تعداد دام در سطح روستاهای سنندج و ۶۰ رأس نیز در شهر سنندج ذبح و 

در بین مددجویان کمیته امداد توزیع شد.
وی بیان کرد: ذبح، بســته بندی و توزیع این گوشت قربانی با هماهنگی دامپزشکی و از طریق کشتارگاه 

انجام شد.
شیخی زاده گفت:  این گوشت قربانی به تعداد پنج هزار بسته در بین مددجویان شهری، توسط کارکنان 

این نهاد درب منازل آنان تحویل و در روستاها نیز با همکاری شورا، دهیار و معتمدین توزیع شد.

رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: با تالش 
مداوم اعضای یکی از شــعب حل اختالف شهرستان 
شــیراز، یک پرونده قصاص با بخشــش اولیای دم، 
مختومه شــد و یک محکوم به اعدام زندگی دوباره 

یافت. 
حجت االسالم ســیدکاظم موسوی ،  گفت: حدود هفت 
ســال پیش در یکی از روستاهای شهرستان کوار در استان 
فارس، بــه دنبال اختالف بین دو خانــواده درگیری واقع و 
جوانی کشته شــد؛ بعد از تشــکیل پرونده و انجام مراحل 
رســیدگی قضایی، قاتل به قصاص نفــس محکوم و رای از 

سوی دیوان عالی تایید شد.
به گزارش ایســنا وی ادامه داد:  با نهایی شــدن حکم 
و شــرایط پرونده، اعضای شعبه ۷۲ شــورای حل اختالف 
شیراز تالش خود را برای اخذ رضایت اولیای دم آغاز کرد و 
پس از ماه ها تالش و پیگیری مستمر موفق و مقرر شد که با 

پرداخت دیه، خانواده مقتول از قصاص بگذرند.
رئیس شورای قضایی فارس افزود: خداوند در آیه ۱۷۸ 
از ســوره بقره عفو وگذشت به ویژه در حال قدرت بر انتقام 
و مجازات را ســتوده و بر کسانی که در موضع قدرت وتوان 
قرار دارند ولی از حق خویش می گذرند و با بزرگواری چشم 
بر مجازات می بندند آفرین می فرستد وآن را به عنوان امری 
معروف و هنجاری پسندیده و نیکو مورد تشویق قرار می دهد.

از  کرمانشاه  اســتان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
انهدام یک باند قاچاق ســالح در شهر کرمانشاه خبر 

داد. 
ســرهنگ جمال ســلمانی، اظهار کرد: پــس از اطالع 
ماموران پلیس امنیت عمومی استان از فعالیت یک باند که 
در زمینه وارد کردن اســلحه های قاچــاق از خارج به داخل 
کشــور فعالیت می کردند و اینکه قصد ورود تعدادی اسلحه 
شکاری از اســتان های مرزی به داخل کرمانشــاه را دارند، 

رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات گسترده موفق 
به شناســایی این باند شده و پس از یک هفته مراقبت های 
شــبانه روزی و کارهــای اطالعاتی خــودروی آنها را پس از 
هماهنگی با مقام قضائی در ورودی شــهر کرمانشاه توقیف 

کردند. 
وی تصریح کرد: در بازرسی های انجام شده از خودروی 
این باند، ۱۷ قبضه سالح شکاری وینچستر کشف و یک نفر 

نیز در این رابطه دستگیر شد.
وی همچنین از تالش برای دستگیری دیگر اعضای باند 

خبر داد.

زلزله ای به قدرت 4/5 در مقیاس ریشــتر دیروز 
استان کرمان را لرزاند. 

به گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان؛ ســاعت ۶:۵۴ 
دقیقه بامداد دیروز )شــنبه( زلزله ای به قدرت ۴/۵ ریشــتر 
برای چهارمین بار در یک هفته گذشــته اســتان کرمان را 

لرزاند.
براســاس اطالعات به دســت آمده این زلزله که  مرکز 
آن در عمق ۱۰ کیلومتری زمین بوده در شــش کیلومتری 
شهرستان کهنوج اتفاق افتاده و باعث نگرانی ساکنان استان 

شد و بسیاری از ساکنان منطقه را راهی خیابان کرد.
گزارش های مقدماتی حاکی از بروز خسارت های جزئی 
به ســاختمان ها به  خصوص در مناطق روستا ها بوده و هنوز 
اطالعات دقیق تری از میزان خسارت ها مخابره نشده است. 

شواهد اولیه نشان می دهد به دلیل زمین لرزه های چند 
روز قبل تیم های امداد رسان آمادگی کامل داشته و از همان 
دقایق اولیه حادثه به محل اعزام شــده اند تا در صورت نیاز 

وارد عمل شده و به حادثه دیدگان خدمات رسانی کنند.

نذری امام حسین)ع( 
۲ زندانی همدانی را آزاد کرد

همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرعامل ستاد دیه اســتان همدان از آزادی دو زندانی جرائم 
غیرعمد خبر داد و گفت: این خیر با اختصاص هزینه نذری مراســم 

سیدالشهدا)ع( زمینه آزادی دو نفر از زندانیان را فراهم کرد.
یداهلل روحانی منش، با بیان اینکه این خانواده همه ساله با فرا رسیدن ایام 
محرم اقدام به پخش نذورات می کنند، افزود: امســال به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و در راســتای پیروی از ســخنان مقام معظم رهبری، این هزینه صرف 
آزادی دو زندانی شــد. وی ادامه داد: با مســاعدت ۱۸ میلیونی این خیر نیک 
اندیش و حمایت ســتاد دیه اســتان یک زندانی مهریه و یک محکوم مالی از 
زندان آزاد و به کانون گرم خانواده بازگشــتند. مدیرعامل ســتاد دیه استان 
همدان یادآور شد: یکی از مددجویان پس از چند سال زندگی مشترک دچار 
اختالف شدند و با شکایت زوجه و درخواست مهریه، پدر خانواده از نیمه دوم 

خرداد ماه امسال به علت ناتوانی در پرداخت پیش قسط راهی زندان شد.
وی خاطرنشان کرد:  از ابتدای سال تاکنون ۴۲ زندانی جرائم غیرعمد در 

همدان از زندان آزاد شدند.

اراک- خبرنگار کیهان : 
شادی نامتعارف عروسی، در روستای دهشیرخان خنداب به قیمت جان یک کودک تمام شد.

یکی از ۱۳ میهمان مجروح که در روســتای دهشــیرخان خنداب بر اثر شادی نامتعارف و تیراندازی با اسلحه شکاری در 
عروسی مجروح شده بودند کودکی بود که با وجود تالش پزشکان، جان خود را از دست داد. در این حادثه محمدامین رضایی 
کودک معصوم که به همراه ۱۲ میهمان دیگر عروســی دچار آســیب دیدگی و در بیمارستان بستری شده بود، متاسفانه روز 
جمعه با وجود تالش پزشــکان، زنده نماند. ســاعت آغازین بامداد بیست و نهم تیرماه ۹۹ یکی از میزبانان مجلس عروسی )از 
بستگان نزدیک داماد( در روستای دهشیرخان خنداب در اقدامی نادرست و برای یک شادی نامتعارف، چند تیر هوایی با اسلحه 
شکاری شلیک کرده و در شلیک آخر به علت بی احتیاطی به سمت میهمانان تیراندازی می کند. بر اثر این بی احتیاطی تعداد 
۱۳ نفر از افراد حاضر در مراسم عروسی به علت اصابت ساچمه های پخش شده تیراندازی از نواحی مختلف دچار مصدومیت 
شــدند که بالفاصله جهت مداوا به مرکز درمانی انتقال داده شــدند و فرد ضارب دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقامات 
قضایی شــد.تخطی از قوانین و مقررات مربوط به حمل، نگهداری و استفاده از سالح های گرم جرم محسوب می شود و پلیس 
همواره تاکید داشته که افراد دارای جواز اسلحه باید در استفاده صحیح از سالح اطمینان حاصل کرده و از دسترس قرار دادن 

آن برای دیگران اجتناب کنند.

دستگیری 8 نفر از مدیران شهرداری
 و 2 عضو شورای شهر ساری

ساری- خبرنگار کیهان:
دستگیری هشت نفر از مدیران سابق و فعلی شهرداری و دو عضو 
شورای اسالمی شهر ســاری در ارتباط با پرونده اختالس و تضییع 

حقوق عمومی مورد تائید مدیرکل دادگستری مازندران قرار گرفت.
مدیرکل دادگســتری مازندران در حاشیه جلسه مسئوالن قضایی استان 
مازندران با تائید دســتگیری ها در شــهرداری ساری گفت: پرونده اختالس و 
تضییع حقوق عمومی شهرداری ســاری با همکاری دادستانی مرکز استان و 
اداره کل اطالعات در حال تکمیل شــدن است و به لحاظ گستردگی ابعاد آن 
تاکنون هشت نفر از مدیران سابق و فعلی شهرداری و دو نفر از اعضای اصلی 
شورای شهر ساری دستگیر شدند. حجت االسالم اکبری، با بیان اینکه همزمان 
شرایط برای برگزاری دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی استان 
مازندران در ســاری در حال فراهم شدن است تصریح کرد: اگر این پرونده در 
این دادگاه ویژه مورد بررســی قرار گیرد طبق دستورالعمل جدید قوه قضائیه 
در انتشــار اســامی، برگزاری علنی و در نهایت رسانه ای شدن محتوی جلسه 
مانعی وجود ندارد. وی در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری مدیر آرامستان 
شهرداری ساری نیز گفت: مدیر این سازمان با همکاری ضابطین خاص مراجع 
قضائی به اتهام تســهیل مال از طریق نامشروع و گرانفروشی قبر، نبش قبر و 

تخلفات مالی در آرامستان دستگیر شده است.

یکی از اعضای اصلی واردات موادمخدر به کشور 
توســط پاســداران گمنام امام زمان )عج( در استان 
کرمانشــاه دســتگیر و محموله آنان کشف و ضبط 

گردید. 
به گزارش خبرگزاری فارس از کرمانشاه، محموله بزرگ 
مواد مخدر توسط پاسداران گمنام امام زمان )عج( در سازمان 
اطالعات سپاه نبی اکرم)ص( استان کرمانشاه کشف و ضبط 
گردید. در پی رصد و اشراف اطالعاتی پاسداران گمنام امام 
زمان )عج( در سازمان اطالعات سپاه حضرت نبی اکرم )ص( 
در روز جاری در شهرســتان کرمانشاه یکصد کیلوگرم ماده 
مخدر از نوع تریاک کشــف و ضبط گردید. در این رابط یک 
نفر دســتگیر و دیگر اعضا شــبکه هم تحت پیگرد قانونی 
قرار گرفتند. فرد دســتگیر شده یکی از عناصر اصلی قاچاق 
موادمخدر در کشور و واردکننده عمده مواد به استان بود که 
خوشبختانه با انجام اقدامات اطالعاتی گسترده، شناسایی و 

دستگیر شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیســت خراسان رضوی 
گفت: محیط بان پارک ملی تندوره از سمت شکارچیان 

غیرمجاز به شدت مجروح شده است. 
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان از مشــهد، تورج 
همتی، افــزود: روز جمعه مأموران یگان حفاظت پارک ملی 
تندوره در پی دریافت گزارشــی مبنی بر حضور شکارچیان 
غیرمجاز در منطقــه، با کمین و رد زنی برای دســتگیری 
متخلفان وارد عمل شــدند. او اضافــه کرد: مأموران درصدد 
متوقف ساختن یک دستگاه موتورسیکلت با دو نفر سرنشین 
شدند که یک قبضه اسلحه خفیف غیرمجاز و الشه دو رأس 
قوچ وحشــی را حمل می کردند، ولی متأسفانه سرنشینان 
موتور با محیط بانان درگیر شده و با توهین و تمرد به یکی از 
محیط بانان حمله ور شدند. وی ادامه داد: محیط بان پارک ملی 
تندوره در این درگیری که از ســوی متخلفان با وارد آوردن 
ضرباتی با چوب دســتی و ســنگ صورت گرفت، به شدت 

مجروح و به دلیل شکســتگی دنده و دســت در بیمارستان 
بستری شد. همتی بیان کرد: هرچند ضاربان از محل حادثه 
متواری شــدند، ولی با هوشــیاری ماموران، یکی از آنان که 
دارای ســابقه محکومیت زیســت محیطی بوده شناسایی 
شــده و با هماهنگی و دســتور دادســتان درگز و همکاری 
پلیس آگاهی شهرســتان، متخلف دستگیر و ضمن توقیف 
موتورسیکلت وی، متهم تحویل پلیس آگاهی شهرستان شد. 
او درخصوص وضعیت جســمی محیط بــان مصدوم تصریح 
کرد: متاســفانه به دلیل شکســتگی دنده و دست و شدت 
جراحات وارده، محیط بان برای درمان به مرکز اســتان اعزام 
شد تا تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرد.مدیرکل حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی تاکید کرد: پارک ملی تندوره 
که یکی از بزرگ ترین مناطق بکر و طبیعی کشــور اســت، 
زیستگاهی غنی برای گونه های ارزشمندی گیاهی و جانوری 

به شمار می رود و به بهشت پلنگ ایرانی شهرت دارد.

وداع با ۲ شهید مدافع وطن و سالمت
 در جیرفت

مردم قدرشناس جیرفت، پیکرهای مطهر دو شهید مدافع وطن و 
سالمت را با رعایت شیوه نامه های بهداشتی تشییع کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، مدافع وطن اسداهلل رئیسی 
جانبــاز ۷۰ درصد قطع نخاع پس تحمــل دوره طوالنی بیماری های مختلف 
ناشــی از صدمــات دوران دفاع مقدس دار فانــی را وداع گفت و به همرزمان 

شهیدش پیوست.
نخســتین شــهید مدافع ســالمت جیرفت »کینا نخعی« از پرستاران 
بیمارستان امام خمینی)ره( جیرفت هم در راه سالمت و دفاع از سالمتی مردم 

پاداش خدماتش را گرفت.
شهید نخعی ۲۶ساله  یک نوزاد ۱۰ روزه داشت و متاسفانه هیچ وقت لذت 

آغوش مادر و نوازش او را نچشید.

رهایی محکوم به قصاص از چوبه دار 
در فارس

کرمان لرزید

قاچاقچی بزرگ مواد مخدر کشور
 توسط سازمان »اطالعات سپاه« دستگیر شد

معاون رئیس جمهور:

ابعاد فاجعه منا باید کامال بررسی شود

نیکوکار سنندجی ۱۶۰ رأس دام سنگین را
 برای نیازمندان قربانی کرد

هندیجان-  خبرنگار کیهان: 
 فرمانــده مرزبانی و دریابانی خوزســتان گفت: 
مأموران دریابانی با رصد اطالعاتی موفق شدند جمعه 
شب سه فروند شــناور تجاری حامل کاالهای قاچاق 
به ارزش 2۷میلیارد و ۹50میلیون ریال رادر آب های 

ساحلی ماهشهرکشف و توقیف کنند. 
سردار لطفعلی پاکباز، افزود: مأموران دریابانی درجریان 
بازرســی از این شناورها ۵۰ دســتگاه یخچال ۳۰ دستگاه 
لباسشویی۶۰ دســتگاه ظرفشویی ۴۰ دســتگاه تلویزیون 
ال.ای.دی، ۵۰ دستگاه کولرگازی، ۵۰ دستگاه ماکروفر،۲۰ 
دستگاه جاروبرقی و پنج دستگاه همزن برقی که فاقد هرگونه 

اسناد گمرکی بودند را ضبط کردند.
وی اظهــار داشــت:این کاالهــای قاچــاق در یکی از 
کشــورهای حوزه جنوبی خلیج  فارس با هدف عرضه آن در 
بازارهای داخلی کشور بارگیری شده بود ولی با اقدام به موقع 
مأموران دریابانی از ورود این کاالها به کشور جلوگیری شد.

پاکباز افــزود: در این ارتباط ۱۷متهــم به قاچاق کاال 
نیز بازداشــت شدند و شناورهای توقیف شده نیز به یکی از 

پایگاه های دریابانی انتقال یافتند.
طبق قانــون، اداره کل تعزیرات حکومتی خوزســتان 
مسئولیت رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال را برعهده  دارد.

توقیف بیش از
 ۲۷میلیارد ریال کاالی قاچاق 
در آب های ساحلی ماهشهر

مصدومیت محیط بان پارک ملی تندوره
 در درگیری با شکارچیان 

کودک خندابی قربانی شادی مسلحانه در عروسی

انهدام باند قاچاق »سالح«
 در کرمانشاه


