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چه خوب عطیه و هدیه ای است سخن حقی که آن را بشنوی سپس 
آن را به سوی برادر مسلمان خود بفرستی.

روزنامه

 کرونا باعث لغو رقابت های بدن سازی 
 و پرورش اندام قهرمانی کشور 

در هرمزگان شد

حـــــــــوادث

 ۳۰۰ کیلوگرم تریاک در درگیری 
 مسلحانه پلیس هرمزگان با قاچاقچیان 

کشف شد

براثر  جوان  زن  مرگ  با  همزمان 
سوختگی شدید بازپرس جنایی شوهر 
بازداشت  قتل  اتهام  به  را  او  صیغه ای 

کرد.
کالنتری  مأموران  رکنا،  گزارش  به 
را  جوانی  زن  مرگ  هفت چنار   ۱۱
بازپرس  به  سوختگی  شدت  براثر 

کشیک قتل پایتخت اعالم کردند.
 ۲۴ زن  مشکوک  مرگ  به  توجه  با 
تحقیق  دستور  جنایی  بازپرس  ساله، 
صادر  را  مهوش  مرگ  درخصوص 
شوهر  اولیه  بررسی های  در  کرد. 
بود که در جشن  وی گفت: پارسال 
مهوش  با  دوستانم  از  یکی  عروسی 
اما  ازدواج کرده  قباًل  او  شدم.  آشنا 
شوهرش بعد از مدتی فوت کرده بود. 
قرارمان  و  بود  سه ساله  موقتمان  عقد 
عقد  به  را  او  بعدازاین مدت  بود  این 

دائم خودم دربیاورم.
شوخی با بنزین

این مدت  ادامه داد: در  مرد ۳۱ ساله 
اما  داشتیم  اختالف هایی  هم  با  البته 
مثل  نبود  مهمی  و  خاص  موضوع 
بیشتر زن و شوهرها اختالف داشتیم. 
این  باعث  اتفاق  روز حادثه هم یک 
آتش سوزی شد. مهوش از بوی بنزین 

خیلی خوشش می آمد و آن روز من 
بودم.  تهیه کرده  بنزین  موتورم  برای 
خیلی  بو  این  از  مهوش  ازآنجایی که 
خوشش می آمد روی او بنزین ریختم. 
برای  ادکلن  هم  این  به شوخی گفتم 
کنی  استنشاق  را  بویش  مدام  تا  تو 
همین  در  بدهد.  بهت  خوبی  و حس 
هنگام سیگار روشن کردم اما سیگارم 
به  آغشته  لباس های  اشتعال  باعث 
بنزین مهوش شد. ناگهان لباس هایش 
را  او  کردم  سعی  من  و  شد  شعله ور 
دچار  دست هایم  حتی  کنم.  خاموش 
سوختگی شد، با کمک مردم آتش را 
خاموش کردیم و او را به بیمارستان 

بردیم.
دلیلی برای جنایت

درخصوص  تحقیقات  با  همزمان 

خانواده  جوان،  زن  مشکوک  مرگ 
شوهر  از  و  رفته  دادسرا  به  مهوش 
قتل  اتهام  به  دخترشان  صیغه ای 

شکایت کردند.
در  مهوش  خانواده  اعضای  از  یکی 
گفته  دروغ  هومن  گفت:  تحقیقات 
و مهوش هیچ عالقه ای به بوی بنزین 
اختالف  هم  با  مدام  آنها  نداشت. 
به  اختالفشان  موارد  از  یکی  داشتند. 
۲۰ روز قبل برمی گردد او قرار بود به 
شهر ما بیاید و تلفنی آمدنش را اطالع 
داده بود. ما منتظر او بودیم که پلیس 
ترمینال تماس گرفت و گفت مهوش 
درگیر  ترمینال  در  هم  با  هومن  و 
زده  کتک  را  او  هومن  و   شده اند 

است. 
می خواستیم به تهران بیایم که مهوش 

زنگ زد و گفت که موضوع مهمی 
نبوده و آشتی کردند.

جعل  کار  در  هومن  داد:  ادامه  او 
از  مهوش  و  بود  تحصیلی  مدارک 
به  بود.  ناراحت  خیلی  موضوع  این 
شکایت  او  از  که  بود  گفته   هومن 

می کند. 
از طرفی هومن راضی نبود مهوش را 
به عقد دائم خود دربیاورد و مدام سر 
این موضوع با هم دعوا داشتند. زمانی 
که مهوش دچار سوختگی شده بود از 
بیمارستان با ما تماس گرفت و گفت 
هومن  و  شده  دعوایش  هومن  با  که 
این  شنیدن  با  است  زده  آتش  را  او 
از  قبل  اما  شدیم  تهران  راهی  حرف 
رسیدن ما، مهوش در بیمارستان فوت 

کرده بود.
با توجه به اظهارات هومن درخصوص 
عالقه  همسرش،  با  اختالف  نداشتن 
بنزین،  بوی  به  مهوش  نداشتن 
تهدیدهای زن جوان درخصوص برمال 
کردن راز جعل و خالفکاری های وی 
و اظهارات او قبل از مرگ، بازپرس 
واحدی از شعبه یازدهم دادسرای امور 
هومن  بازداشت  دستور  تهران  جنایی 

را صادر کرد.

سه  کردن  خارج  قصد  که  باندی 
داشت  را  کشور  از  ماسک  میلیون 
سپاه  اطالعات  سازمان  یگان  توسط 

تهران بزرگ دستگیر شدند.
تشدید  پی  در  رکنا،  گزارش  به 
و  بازار  سودجویان  با  برخورد 
محتکران اقالم ضروری برای سالمت 
سپاه  اطالعات  سازمان  یگان  مردم، 
یک  کشف  به  موفق  بزرگ  تهران 
احتکاری  محموله بزرگ ماسک های 

شد.
ماسک   3000000 شامل  محموله  این 

غرب  گمرک  انبار  دو  در  شده  دپو 
تهران بوده که یک فرد چینی، یک 
تبعه غیر ایرانی با همراهی پنج متهم 
داخلی )چهار آقا و یک خانم( قصد 
از  خارج  به  را  ماسک ها  این  داشتند 

کشور منتقل کنند.
این  دستگیری  با  حاضر  حال  در 
متهمان، در مراجع قضایی برای هفت 
نفر از متهمان، پرونده قضایی تشکیل 
شده  کشف  ماسک های  است.  شده 
برای توزیع، تحویل دانشگاه های علوم 

پزشکی کشور شده است.

عروس موقت مرد تهرانی زنده زنده در آتش سوخت 

بازداشت مرد چینی به خاطر کرونا
سپاه تهران چهار مرد و یک زن ایرانی را هم دستگیر کرد

تیم فوتبال فوالد خوزستان در 
سری  از  یکم  و  بیست  هفته 
فوتبال  برتر  لیگ  رقابت های 
کشور به مصاف حریف خود 

شاهین بوشهر می رود.
بیست  هفته  ایرنا  گزارش  به 
لیگ  دوره  نوزدهمین  یکم  و 
حالی  در  کشور  فوتبال  برتر 
فوالد  تیم  برگزار می شود که 
از  گرفتن  امتیاز  با  می تواند 
درخشان  عملکرد  حریفش 
تکمیل  را  فصل  این  در  خود 
از  بهتری  جایگاه  و  کرده 
اگرچه  کند  اختیار  را  جدول 
نخواهد  پیش  در  آسانی  بازی 

داشت.
رقابت ها  این  بیستم  هفته  در 
پیکان  مصاف  به  فوالد  تیم 
تهران رفت که عملکرد بسیار 
با دو گل  درخشانی داشت و 
پیروز این بازی شد، فوالدی ها 
به کسب  یک قدم  برد  این  با 
نزدیک تر  آسیایی  سهمیه 
شدند و توقع هواداران اکنون 

از این تیم باالتر رفته است.
این  در  خوزستان  فوالد  تیم 
در  باید  رقابت ها  از  هفته 
مدرن  ورزشگاه  در  و  خانه 
خود به مصاف شاهین بوشهر 
است که  حالی  در  این  برود، 
یک  در  گذشته  هفته  شاهین 
نتیجه باورنکردنی سه بر یک 
هم  در  را  تبریز  ماشین سازی 
کوبید تا بازیکنان این تیم در 
مصاف با فوالد انگیزه بیشتری 

داشته باشند.
و  فوالدخوزستان  تیم های 
شاهین بوشهر در حالی امروز 

فوالد  ورزشگاه  در  پنج شنبه 
آرنا به مصاف هم می روند که 
سازمان  تصمیم  با  دیدار  این 
تماشاگر  بدون  برتر  لیگ 
فوالدی ها  برگزار خواهد شد. 
و  محروم  دیدار  این  در 
دست  و  نداشته  مصدومی 
نکونام روی نیمکت بازخواهد 

بود.
نیز  تیم  دو  رفت  دیدار  در 
شهید  ورزشگاه  در  فوالد  تیم 
گل  تک  با  بوشهر  مهدوی 
پیروزی  به  سعید  بیت  حسن 
رسید و امیدوار است تا با برد 
مهم  امتیاز  سه  بازی،  این  در 
خانگی را به دست بیاورد. تیم 
فصل  این  در  خوزستان  فوالد 
خوبی  نسبتًا  نتایج  تاکنون 
اینکه  برای  و  کرده  کسب 
بتواند جایگاه خود را در نیمه 
باالیی جدول حفظ کند باید از 
این دیدار امتیاز بگیرد. هر دو 
از مربیان  تیم فوالد و شاهین 
با دانشی بهره می برند و تقابل 
دیدنی  نوع خود  در  مربی  دو 

است.
زامهران،  سینا  پاتوسی،  آیاندا 
محمدزبیر  و  احمدزاده  فرشاد 
جدید  خرید  چهار  نیک نفس 

که  هستند  اهوازی  قرمزهای 
عملکرد  گذشته  بازی  سه  در 
نسبتًا خوبی به نمایش گذاشته 
و در صورت صالحدید کادر 
به  شاهین  برابر  می توانند  فنی 

میدان بروند.
شاگردان جواد نکونام تاکنون 
در  و  کرده  کسب  امتیاز   ۳۰
رده ششم جدول رده بندی قرار 
دارند. فوالدی ها در دیدار این 
لذا  می کنند  درخانه بازی  هفته 
برد  نهمین  کسب  دنبال  به 
خود در رقابت ها هستند تا در 
صف تیم های باالنشین جدول 

قرار گیرند. 
قوت  نقاط  مهم ترین  از  یکی 
تیم جواد نکونام در این فصل، 
و  است  تیم  این  دفاعی  خط 
این  تدافعی  بازیکنان  بی شک 
ثبت  در  زیادی  نقش  تیم 
همچنین  داشته اند  آمار  این 
فوالد  باتجربه  دروازه بان 
فصل  این  در  خوبی  عملکرد 
به جا گذاشته است  برتر  لیگ 
بابت  این  از  نکونام  خیال  و 

راحت است.
در  فوالد  شده  متحول  تیم 
بدون  داد که  نشان  فصل  این 
و  سرشناس  بازیکن  داشتن 

دور  نتایجی  می تواند  مطرح، 
از انتظار کسب کند. پیروزی 
سکوی  می تواند  شاهین  برابر 
تا  باشد  نکونام  برای  پرتابی 
بین  در  بیشتری  محبوبیت 

هواداران کسب کند.
جنوبی  تیم  دو  بین  بازی 
خاص  جذابیت  کشورمان، 
بی شک  و  دارد  را  خود 
عالقه مندان به فوتبال خواستار 
و  هجومی  فوتبال  یک  ارائه 
هستند.  بازیکنان  از  تاکتیکی 
قوت  نقطه  فوالد  دفاع  خط 
سوی  در  و  است  تیم  این 
گلزنی  بازیکن  وجود  مقابل 
نقطه  مالکی  حسین  همچون 
قوت شاهینی ها در امر گلزنی 
به شمار می رود حال باید دید 
میشو  و  نکونام  بین  جنگ 
کرستیچویچ به سود کدام یک 

تمام می شود.
شاهین که اکنون با ۱۶ امتیاز 
در مکان پانزدهم جدول قرار 
می تواند  پیروزی  این  با  دارد 
در  پله  دو  را  خود  جایگاه 
طرفی  از  دهد.  ارتقاء  جدول 
شاگردان جواد نکونام امیدوار 
درخشانی  عملکرد  تا  هستند 
در این دیدار داشته باشند و با 
دست پر از میدان خارج شوند.
والی  ایوب  فوالد  تیم  در 
متعصب  مدافع  و  کاپیتان 
پریرا  لوسیانو  همراه  به  آنها 
زده  گل  چهار  با  دو  هر 
هستند  تیم  گلزنان  برترین 
اول  شانس  دیدار  این  در  و 
شمار  به  فوالدی ها   گلزنی 

می روند.

به گزارش ایرنا به منظور حفظ سالمتی 
و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، 
رقابت های بدن سازی و پرورش اندام 
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در 

هرمزگان لغو شد.
پرورش  و  بدن سازی  هیئت  رئیس 
اندام هرمزگان با اعالم این خبر اظهار 
الزم  برنامه ریزی های  همه  داشت: 
برای برگزاری این رقابت انجام شده 
بود و قرار بود هشتم و نهم اسفندماه 
بندرعباس  فجر  سالن  در  مسابقه  این 

برگزار شود.
دلیل  به  اما  داد:  ادامه  اخالقی  حسین 
به  توجه  با  و  آمده  وجود  به  شرایط 
به منظور حفظ  شیوع ویروس کرونا، 
از  پیشگیری  و  ورزشکاران  سالمت 

رقابت ها  این  ویروس،  این  انتشار 
لغو و برگزاری آن به زمان دیگری 

موکول شد.
باشگاه های  فعالیت  درخصوص  وی 
گفت:  هرمزگان،  در  بدن سازی 
باشگاه ها باید در سه نوبت صبح، ظهر 
کردن  ضدعفونی  به  نسبت  شب  و 
نظارت  و  کنند  اقدام  مختلف  سطوح 
دارد  وجود  موضوع  این  بر  ویژه ای 
به  ویروس  این  بیماری زایی  خطر  تا 

حداقل برسد.
تورجهانی  رقابت های  پیش ازاین 
بندرعباس  ستاره  سه  ساحلی  والیبال 
کشور  ورزشی  رویدادهای  سایر  و 
شده  لغو  بندرعباس  میزبانی   به 

بود.

فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف 
۳۰۰ کیلوگرم تریاک در درگیری 
قاچاقچیان  با  استان  پلیس  مسلحانه 

مواد مخدر خبر داد.
جمع  در  جعفری  غالمرضا  سردار 
خبر  این  تشریح  در  خبرنگاران 
اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه 
گذشته  شب  استان،  مخدر  مواد  با 
خودروهای  و  محور  کنترل  حین 
استان  از  فرعی  محورهای  عبوری 
سواری  دستگاه  یک  به  هم جوار، 
 پژو ۴۰۵ ظنین شده و دستور ایست 

دادند.
وی افزود: قاچاقچیان بدون توجه به 
دستور پلیس و عالئم هشداردهنده با 
افزایش سرعت اقدام به فرار کردند 
در  طوالنی  گریز  و  تعقیب  در  که 
جنگی  سالح  با  خاکی  محورهای 
اقدام به تیراندازی به سمت مأموران 

کردند.
ادامه داد: قاچاقچیان  سردار جعفری 
مأموران  متقابل  ضربتی  اقدام  در 
انتظامی، عرصه را بر خود تنگ دیده 
استفاده  و  خودرو  کردن  رها  با  و 
شب  تاریکی  و  منطقه  موقعیت  از 
متواری  اطراف  کوه های  سمت   به 

شدند.
وی خاطرنشان کرد: در این عملیات 
مخدر  مواد  مسلح  قاچاقچی  دو 
دستگیر و ۳۰۰ کیلوگرم تریاک و 

دوقبضه سالح جنگی کشف شد.
گفت:  هرمزگان  انتظامی  فرمانده 
دستگیری  و  شناسایی  برای  تالش 

متهم متواری ادامه دارد.
مأموران  تالش  با  امسال  بهمن ماه 
 ۷۴۷ و  پنج تن  هرمزگان  انتظامی 
شده  کشف  مخدر  مواد  کیلوگرم 

است.

 مکان های ورزشی کهگیلویه 
 و بویراحمد تعطیل 

شد

جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
گفت:  بویراحمد  و  کهگیلویه 
استخرهای  ورزشی،  مکان های 
ورزشی  باشگاه های  و  شنا 
این  روستایی  و  شهری  مناطق 
استان برای جلوگیری از شیوع 
 ۹ روز جمعه  تا  بیماری کرونا 

اسفندماه ۱۳۹۸ تعطیل است.
در  علوی  محمدتقی  سید 
ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو 
رقابت ها،  داشت:  اظهار 
جشنواره های  و  نشست ها 
در  تاریخ  این  تا  نیز  ورزشی 
برگزار  بویراحمد  و  کهگیلویه 

نمی شود.
از  مهم  تصمیم  این  افزود:  وی 
معاونان  شورای  اعضای  سوی 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره 
کهگیلویه و بویراحمد در شهر 
یاسوج مرکز استان گرفته شد. 
جوانان  و  ورزش  مدیرکل 

بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه 
مکان های  تعطیلی  رصد  کرد: 
و  شنا  استخرهای  ورزشی، 
برگزار  و  ورزشی  باشگاه های 
نشست ها  رقابت ها،  نشدن 
در  ورزشی  جشنواره های  و 
اعضای  سوی  از  استان  این 
کل  اداره  معاونان  شورای 
انجام  استان  جوانان  و   ورزش 

شود.
روابط  کرد:  عنوان  علوی 
و  ورزش  کل  اداره  عمومی 
بویراحمد  و  کهگیلویه  جوانان 
اطالع رسانی  اصلی  متولی  نیز 
این  در  الزم  بخشی  آگاهی  و 
زمینه به ورزشکاران و قشرهای 

مختلف مردم استان است.
افزون  بویراحمد  و  کهگیلویه 
بر ۵۰ هزار ورزشکار ساماندهی 
رشته های  در  زن  و  مرد  شده 

مختلف دارد.

مرگ کرونایی پرستار زن 
بیمارستان الهیجان 
نرجس فداکارانه خدمت کرد

نرجس خانعلی زاده پرستار ۲۵ ساله بیمارستان 
بیماران  وقف  را  جانش  الهیجان  میالد 
کرونایی کرد و سرانجام خودش هم به دلیل 

ابتال به کرونا درگذشت.
به گزارش رکنا، نرجس خانعلی زاده پرستار 

۲۵ ساله بیمارستان میالد درگذشت.
بنابراین گزارش یکی از مسئوالن بیمارستان 
میالد علت فوت این پرستار را شبه آنفوالنزا 

اعالم کرد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا علت این 
ضایعه تلخ، ویروس کرونا بوده است یا خیر 
گفت: عالئم بیماری شبیه آنفوالنزا بوده ولی 
تعیین  هنوز  کرونا  تست  آزمایش  جواب 

نشده است.
نقل  به  هم  اینستاگرامی  های  پیج  از  یکی 
داشت  استرس  نوشت:  نرجس  دوست  از 
بهش  یو.  سی  آی  می بردمش  داشتم  وقتی 
خوب  وقتی  که  می گیرم  عکسو  این  گفتم 
نشد  بخندیم.  روزا  این  به  هم  با   شدی 

بخندیم.
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