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معاون وزیر ورزش گفت: اگر نتوانیم به موقع کسب سهمیه کنیم قطعا کمیته بین المللی المپیک چاره ای 
جز جابه جایی زمان المپیک ندارد. 

مهدی علی نژاد درباره شــکایت برخی از رؤســای هیئت های دوومیدانی به نتیجه انتخابات اظهار کرد: اگر فردی 
احســاس می کند در این انتخابات حقی از او ضایع شــده است باید به نهادهای نظارتی مراجعه کند. ما در حال بررسی 
هســتیم و تا امروز مشکلی در این زمینه وجود نداشته است ضمن اینکه نامه هایی وجود دارد که ادعای برخی دوستان 
را رد می کنــد. ما طبق قانون عمل می کنیم و تا امروز برخالف قانون پیش نرفته ایم. ضمن اینکه باید بگویم اصرار خود 
رســانه ها به برگزاری انتخابات است تا فدراســیون ها از بالتکلیفی خارج شوند. زمانی که انتخاباتی برگزار نمی شود خود 
رسانه ها به ما ایراد می گیرند که چرا برگزار نمی شود. من توقعی که از دلسوزان یک رشته دارم این است که از روش هایی 
استفاده نکنند که مجامع به خاطر اینکه به حد نصاب نرسد برگزار نشود. وی درباره تعویق المپیک و اینکه احتمال دارد 
که در زمان تعیین شده بازی های المپیک برگزار نشود، خاطر نشان کرد:  یکی از مشکالتی که ما در حال حاضر درگیر 
آن هستیم سهمیه های المپیک است به طوری که هیچ کشوری حاضر نیست میزبانی کشورهایی چون ایران، چین، کره 
جنوبی و... را بپذیرد و این با روح المپیک مغایرت دارد. اگر نتوانیم به موقع کسب سهمیه کنیم قطعا کمیته بین المللی 
المپیک چاره ای جز جابه جایی زمان المپیک ندارد. البته تا امروز هیچ چیزی اعالم نشــده اســت. معاون قهرمانی وزیر 
ورزش اضافه کرد: آنچه که مسلم است این ویروس در خوشبینانه ترین حالت تا اواسط اردیبهشت ماه ادامه دارد و کمیته 

بین المللی المپیک دوست ندارد سالمت ورزشکاران به خاطر این مسئله به خطر بیفتد.

المپیک 2020 با تاخیر برگزار می شود؟!
رئیس هیئت مدیره باشــگاه پرســپولیس گفت: انصاری فرد باید در جلسه هیئت مدیره و بعد از تعیین 
تکلیف موارد مالی و تعهدات مدت مسئولیت خود استعفایش را مطرح کند و با تصمیم هیئت مدیره تا زمان 

تعیین وضعیت مدیرعامل، سرپرست باشگاه هستم.
رسول پناه رئیس هیئت مدیره پرسپولیس گفت: در مدت مسئولیت آقای انصاری فرد تعهدات مالی زیادی ایجاد شده 
و منتظر هســتیم ایشان با حضور در جلســه هیئت مدیره درباره عملکرد چند ماهه و میزان تعهدات مالی و سایر موارد 

مربوط به مسئولیت خودش توضیح دهد.
وی ادامه داد: مطابق قوانین، استعفای آقای انصاری فرد باید در هیئت مدیره مطرح و مورد بررسی قرار گیرد و تاکنون 

استعفایی از ایشان به دست ما نرسیده است.
رســول پناه رئیس هیئت مدیره پرسپولیس گفت: در زمان مسئولیت آقای انصاری فرد تعهدات مالی گسترده ای 
برای پرسپولیس ایجاد شده و چک های زیادی تحت عنوان هزینه های باشگاه خرج شده و االن با بدهی به روز مواجه 
هســتیم و منتظریم آقای انصاری فرد در جلســه هیئت مدیره درباره این موارد و تعهدات جدید برای پرســپولیس 

توضیح دهد.
وی در پایان گفت: با تصمیم هیئت مدیره تا زمان تعیین وضعیت مدیرعامل، سرپرســت باشگاه پرسپولیس هستم. 
درباره رسول پناه باید به این نکته اشاره داشت که از نزدیکان وزیر ورزش است و بدون آنکه سابقه روشنی در ورزش داشته 

باشد، حاال به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شده است.

رئیس هیئت مدیره، سرپرست باشگاه پرسپولیس شد

یادی از شهید مدافع حرم رحمان بهرامی 
محرومین را فراموش نکنید

شــهید مدافع حرم رحمان بهرامی، بیستم 
فروردین 1347، در روســتای طهماســب آباد 
ســلطانیه در خانواده ای پاک و روستایی به دنیا 
آمد. وی در سال 1359 هنگامی که سیزده ساله 
بود، به جبهــه رفت و تا پایان جنگ، مگر برای 

مدت کوتاهی برنگشت. 
شهید رحمان بهرامی گویی همیشه آماده 
شهادت بود، مجاهدی که همیشه وضو داشت، 

نمازش اول وقت بود و مناجات و نماز شــبانه اش، نوای ایمان و شوق بود. این 
شــهید مدافع حرم در زمره خیرین شهر قرار داشــت و همیشه در کار خیر 
شرکت می کرد، به طوری که این شهید در شهرستان خرم دره در بین مردم به 
کار خیر شــهره بوده است.وی 3۰ سال در بانه استان کردستان خدمت کرد و 

از هم رزمان شهیدان صیاد شیرازی و شهید چمران بود.
حاج رحمان بهرامی بازنشســته شــده بود اما داوطلبانه به مدافعان حرم 
پیوســت. او 2۰ اسفند 1394 به آرزویش رسید و در راه دفاع از حریم والیت 

به شهادت رسید.
شهید مدافع حرم رحمان بهرامی در وصیت نامه اش خطاب به فرزندانش 
نوشته بود: »... اگر شادی روح حقیر و امام و شهیدان و ائمه اطهار را می خواهید 
پیرو والیت فقیه باشــید و به درس هایتان ادامه دهید و به مردم شریف ایران 
بخصوص مردم منطقه خودمان و به قشر ضعیف خدمت کنید و محرومین را 
فرامــوش نکنید و قدر خود و مادر را بدانید و با همه مهربان باشــید و اخالق 

اسالمی را رعایت کنید ...«

خسروی وفا: خوشحالم که چالش دوره سرپرستی تمام شد

معرفی رئیس جدید فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن
اسبقیان: بعد از صدور حکم، از سمتم در وزارت ورزش کناره گیری می کنم

برنامه پخش زنده مسابقات ورزشی از تلویزیون

اخبار کوتاه از فوتبال

    حوادث کوتاه از کشور

سرویس ورزشی-
سید شروین اسبقیان پس از انتخاب به عنوان 
رئیس فدراســیون ورزش های جانبازان و معلوالن 
گفت: بعد از صدور حکم اش از سمتی که در وزارت 

ورزش دارد، استعفا خواهد داد.
آکادمــی المپیک دیروز چهارشــنبه محل برگزاری 
مجمــع انتخاباتی فدراســیون ورزش هــای جانبازان و 
معلوالن بود که از ســاعت 1۰ به ریاست مهدی علی نژاد 
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 

آغاز شد.
پخــش کلیپی از مرحــوم ســیامند رحمان بخش 
در نظر گرفته شــده برای آغاز مجمــع بود. این قهرمان 
پاراوزنه برداری ایران و جهان دو هفته پیش در اثر ایست 
قلبــی دارفانی را وداع گفت. البتــه با وجود فوت مرحوم 
سیامند رحمان، هیچ فردی جایگزین وی در مجمع نشد. 
ضمــن اینکه بر روی صندلی وی و به یاد او دســته گل 
گذاشــته شده بود. در ادامه سید محمد شروین اسبقیان 
و کرم اهلل علیمرادی به ارائه برنامه های خود برای ریاست 

فدراسیون جانبازان و معلوالن پرداختند.
البته تعداد کلی کاندیداهای فدراســیون جانبازان و 
معلوالن 13 نفر بــود اما صالحیت 5 نفر برای حضور در 
مجمع تأیید شــد. پیش از برگزاری مجمع مجید قدمی، 
غفور کارگــری، امیر ماندگارفرد و بهمــن نیکخو اعالم 
انصــراف کردند.بدین ترتیب رأی گیــری برای انتخاب 
رئیس فدراســیون جانبازان و معلوالن میــان 2 کاندیدا 
برگزار شــد که طــی آن از 35 رأی مأخوذه، اســبقیان 
22 و علیمرادی صاحب 13 رأی شــدند. بر این اســاس 
سیدشــروین اســبقیان به عنوان رئیس چهار سال آینده 

فدراسیون جانبازان و معلوالن انتخاب شد.
برنامه اسبقیان برای ریاست

اســبقیان پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون 
ورزش هــای جانبازان و معلوالن گفت: از همه رؤســای 
هیئت ها و دیگر اعضای مجمع که با وجود شــرایط حاد 

کرونایی در انتخابات شــرکت کردند تا به ثبات مدیریت 
در فدراســیون کمک کنند تشکر می کنم. این افراد ایثار 

واقعی داشته و نشان دادند سرباز این عرصه هستند.
اسبقیان با بیان اینکه برای برای دوره ریاستش برنامه 
چهار ســاله دارد، خاطرنشــان کرد: این برنامه ها در سه 
بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دنبال می شود. 
در بخش کوتاه مدت حضور موفق در پارالمپیک توکیو و 
بعد از آن حضور در بازی های پارآسیایی برای مان اهمیت 
دارد. اینها رویدادهایی هســتند که فدراسیون نمی تواند 
از اهمیت آنها غافل باشــد. رئیس فدراسیون ورزش های 
جانبازان و معلوالن همچنین توسعه ورزش های همگانی، 
توســعه ورزش قهرمانــی و توجه بــه برنامه های علمی، 
پژوهشی و استعدادیابی را جزو سیاست های کالن مورد 
نظر خود برای ریاست در فدراسیون جانبازان عنوان کرد.
اسبقیان درخصوص استعفایش از پستی که در وزارت 

ورزش دارد هــم گفت: من تعهد دادم در صورت انتخاب، 
از ســمت خودم کنار بروم و بعــد از صدور حکم این کار 
را انجام خواهم داد. الزم به یادآوری اســت که اسبقیان 

مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون هاست.
عذرخواهی صمیمی از اعضای مجمع

حمید صمیمی سرپرســت فدراســیون جانبازان و 
معلولین در پایــان مجمع انتخاباتی این فدراســیون از 
رؤسای هیئت ها و سایر اعضای مجمع که با وجود شرایط 
خاص حاصل از کرونا در مجمع حضور پیدا کردند تشکر 

کرد.
وی با اشاره به بازگشت به بنیاد ایثارگران تصریح کرد: 
از اینکه شــما را نیمه راه رها کردم عذرخواهی می کنم. 
امیدوارم بســتر خوبی برای فدراسیون با همکاری وزارت 
و کمیته پارالمپیک ایجاد شــود. رئیس سابق فدراسیون 
جانبازان و معلوالن همچنین یاد و خاطره مرحومه راضیه 

شیرمحمدی و مرحوم سیامند رحمان را گرامی داشت.
خسروی وفا:خوشحالم چالش سرپرست تمام شد

محمود خســروی وفا رئیس کمیته ملــی پارالمپیک 
هــم در پایان مجمع گفت: من نیــز میهمان این مجمع 
بــودم امــا نظــر وزارت ورزش و جوانان و معــاون وزیر 
)مهدی علی نــژاد( این بود که با توجــه به فاصله کم تا 
بازی های پارالمپیک توکیو و اهمیت نتایج در این بازی ها، 
انتخابات به موقع برگزار شــود تا بتوانیم مدیریت الزم را 

در رشته های مختلف داشته باشیم.
خســروی وفا افزود: به هر حال در برخی از رشــته ها 
شرایط خوبی نداشتیم و باید به نوعی عقب ماندگی ایجاد 
شــده را جبران می کردیم بنابراین با حفظ دستورالعمل 

بهداشتی، مجمع امروز برگزار شد.
رئیس کمیته ملی پارالمپیک با یادآوری اینکه حمید 
علی صمیمــی پیش از پایان دوران چهار ســاله خود از 
ریاســت فدراســیون جانبازان کناره گیری کــرد، اظهار 
داشــت: حدود چند ماه این فدراسیون به دلیل استعفای 
رئیس، با سرپرســت اداره شد. کاش این اتفاق نمی افتاد 
اما خوشــحالم که امروز چالش دوره سرپرســتی ورزش 

جانبازان تمام شد.
وی در مورد رشــته هایی که زیر نظر فدراسیون های 
مربوطه اداره می شوند و بعضاً با مشکالتی مواجه هستند، 
گفت: از این رشــته ها حمایــت کلی داریم تــا بتوانند 
برنامه های خــود را به خوبی پیش ببرند بنابراین نظارت 
الزم را بر روند آنها داریم؛ این اقدامی بود که در راســتای 
قوانین انجام شــد. رئیس کمیته ملی پارالمپیک با اشاره 
به درگذشت مرحوم سیامند رحمان نیز گفت: فوت این 
قهرمان، ضایعه بزرگی برای ورزش پارالمپیک جهان بود. 
در مورد سیامند رحمان و ماندگاری وی، یک بُعد مسائل 
قهرمانی وجود دارد؛ بُعد اصلی رفتار و منش پهلوانی او به 
حســاب می آید که باعث ماندگاری اش خواهد شد. از یاد 
نبریم که مرحوم رحمان سال 2۰17 نیز بهترین ورزشکار 

جهان شد.

گل محمدی: تغییرات موجب نمی شود کار را زمین بگذارم
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این تیم متعلق به 4۰-3۰ میلیون 
هوادار اســت و باید برای حفظ آرامش آنها، تا جایی که می توانیم تالش کنیم.

یحیی گل محمدی که دیروز به همراه افشــین پیروانی در جلســه ای با حضور 
مهدی رسول پناه سرپرست جدید باشگاه حضور داشت درخصوص تغییرات رخ 
داده و شائبه هایی که در مورد ادامه همکاری او ایجاد شده بود، اظهار داشت: من 
با هیئت مدیره قرارداد نبستم و قراردادم با باشگاه پرسپولیس است. اتفاقاتی که 
افتاد دلیل نمی شود بخواهیم کار را زمین بگذاریم. با قدرت بیشتری به کارمان 
ادامه می دهیم، انگیزه های زیادی داریم. این تیم متعلق به 3۰، 4۰ میلیون هوادار 
است، به خاطر آنها و برای حفظ آرامش آنها و حل شدن مشکالت تا آنجایی که 
بتوانیم تالش می  کنیم. گل محمدی ادامه داد: در جلســه ای که داشتیم صحبت 
کردیم، باید تالش کنیم و این اتفاقات را هر چه ســریع تر پشت سر بگذاریم. در 
این مدت اخیر اتفاقات زیادی افتاده، بحث بیماری و مشکالت باشگاه است. در 
اوج این مشــکالت این اتفاقات هم افتاد. باید خوب مدیریت شود، در جلسه هم 
همین صحبت شد. تنها چیزی که االن خیلی مهم است نام و اقتدار پرسپولیس 
اســت. باید به این چیزها فکر کنیم و برای صالح تیم هر کاری می توانیم انجام 
بدهیم. ســرمربی پرسپولیس افزود: این کل صحبت هایی بود که در این جلسه 
مطرح شــد. مشکالت زیادی در هفته های اخیر به وجود آمده، باید سعی کنیم 
این مشکالت را با کمک همدیگر، هواداران و آنهایی که تصمیم گیرنده هستند، 
بازیکنان، مربیــان و همه برطرف کنیم. وی درخصوص جدایی محمدحســن 
انصاری فرد از مجموعه باشگاه پرسپولیس گفت: اینها بحث های مدیریتی است 
و من صحبت هایی را که الزم بود انجام دادم. گل محمدی در پاسخ به این سؤال 
که آیا خوشبین است که مسائل مالی با این هیئت مدیره حل شود، اظهار داشت: 
باالخره باید حل شود، همه باید کمک کنیم و تمام امکاناتی را که داریم دراختیار 
بگیریم تا بتوانیم این مشکالت را حل کنیم. اگر حل نشود که واقعا به معضالت 

بزرگی برمی خوریم. امیدواریم با کمک همدیگر این مشکالت برطرف شود.
کار فتح اهلل زاده به بیمارستان کشید

کار سرپرست باشگاه استقالل به دلیل آنفوالنزای شدید به بیمارستان کشید. 
علی فتح اهلل زاده سرپرست باشگاه استقالل چند روزی است که دچار آنفوالنزای 
شدید شده و به گفته اســماعیل خلیل زاده وی در نشست هیئت مدیره که روز 
دوشــنبه برگزار شد با حال نامســاعد حضور پیدا کرد. ظاهرا حال فتح اهلل زاده 
در یکی دو روز اخیر اصال مســاعد نبوده و حتی ســه شنبه شب گذشته وی به 
بیمارستان منتقل شــده اســت. البته فتح اهلل زاده بعد از چند ساعت حضور در 
بیمارستان به منزل برگشته و فعال مشــغول استراحت برای بهبود سالمتی اش 
اســت.این اتفاقات در حالی برای سرپرست باشگاه استقالل رخ داده که شایعات 
زیادی پیرامون استعفای وی مطرح شد اما اسماعیل خلیل زاده دیروز این خبر را 

نادرست عنوان کرد و مدعی شد سرپرست باشگاه به کار خود ادامه خواهد داد.
گزارش فاکس اسپورت از عالقه ناپولی به جذب آزمون

سایت فاکس اسپورت از عالقه ناپولی به جذب مهاجم ایرانی زنیت گزارش داد. 
سایت »فاکس اسپورت« دیروز در گزارشی به عالقه مندی باشگاه ناپولی به جذب 
ســردار آزمون، مهاجم ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت که چند روزیست 
از سوی رسانه های ایتالیا مطرح می شــود، پرداخت. این رسانه درباره این موضوع 
نوشت: ناپولی یکی از غول های سری آ ایتالیا به دنبال جذب آزمون، مهاجم ایرانی 
زنیت سن پترزبورگ است. مهاجم ایرانی در این فصل در 18 بازی برای زنیت 7 گل 
را زده و نقش کلیدی در صدرنشینی تیم در لیگ روسیه را داشته است. او همچنین 

در این فصل از لیگ قهرمانان اروپا نیز مقابل لیون و بنفیکا گلزنی کرده است. 
یک پرونده جدید برای باشگاه تراکتور در فیفا

باشــگاه تراکتور تبریز پس از محکومیت در سه پرونده متوالی )کنستانت، 
اســتوکس و اروین( قصد دارد این بار از کوین فورچونه بازیکن پیشین این تیم 
در فیفا شکایت کند. کوین فورچونه، مهاجم اهل کشور مارتینیک تیم فوتبال 
تراکتور که در ابتدای فصل با قراردادی دو ساله و با عنوان »گران ترین بازیکن 
تاریخ لیگ برتر« به جمع سرخپوشــان تبریزی پیوست، در میانه راه و پس از 
عملکردی ضعیف در تعطیالت ســال نوی میالدی برای مرخصی چند روزه از 
کشــورمان خارج شد و دیگر حاضر به بازگشت به ایران نشد. پس از این اتفاق 
نیز کادرفنی تیم تراکتور در نیم فصل نام این بازیکن را از لیســت سرخپوشان 
کنار گذاشت.باشــگاه تراکتور که قراردادی دو ســاله با فورچونه دارد، پس از 
خروج این بازیکن از ایران در سه مرحله اقدام به تهیه بلیت برای بازگشت او به 
کشورمان می کند، اما این بازیکن مارتینیکی هر بار به دالیل مختلف از بازگشت 
به تمرینات سر باز می زند تا اینکه اکنون باشگاه تراکتور با تهیه مستنداتی قصد 

دارد علیه فورچونه در بخش حل اختالف فیفا طرح دعوی کند.

2 سهمیه المپیک برای بوکسورهای ایران
تیم ملی بوکس موفق شد در رقابت های کسب سهمیه 
المپیک به میزبانی اردن به دو سهمیه المپیک دست پیدا کند.
تیــم ملی بوکس ایران که با ترکیب 8 بوکســور در رقابت های 
گزینشــی المپیک به میزبانی اردن شــرکت کرده بود موفق شد با 
کســب دو سهمیه المپیک به کار خود پایان دهد.دانیال شه بخش 
در وزن 57 کیلوگرم و شــاهین موســوی در وزن 75 کیلوگرم دو 
نماینده ایران بودند که در روز پایانی مســابقات کاروان ایران موفق 
شدند دو ســهمیه المپیک ارزشمند کسب کنند.این در حالی بود 
که امید احمدی صفا در وزن 52 کیلوگرم نیز با وجود پیروزی در 
دو راند متوالی از سوی داوران بازنده اعالم شد و سهمیه المپیک را 
از دســت داد.مسابقات بوکس گزینشی المپیک در قاره آسیا از روز 
سه شنبه در شهر امان پایتخت اردن آغاز شده بود. در این رقابت ها، 
151 بوکسور از 35 کشور از آسیا و اقیانوسیه در بخش مردان حضور 
پیدا کرده اند.امید احمدی صفا، دانیال شه بخش، اشکان رضایی، سجاد 
کاظم زاده، سیدشاهین موسوی، احسان روزبهانی، طوفان شریفی و 
ایمان رمضان پور، بوکســورهای ایران در این مسابقات بودند که با 
کسب دو سهمیه المپیک به کار خود پایان دادند.هدایت ملی پوشان 
ایران بر عهده علیرضا استکی، همایون امیری و غالمرضا کریمی بود.

پنجشنبه 22 اسفند 98
لیگ اروپا

*سویا..............................................................آاس رم)ساعت 21:25- شبکه ورزش(
جمعه 23 اسفند 98

هفته 28 اللیگا اسپانیا
*رئال مادرید........................................................ایبار)ساعت 23:3۰- شبکه ورزش(

انهدام شرکت هرمی
رشــت – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامي بندرانزلی از شناسایی یک 

شرکت هرمی و دستگیری 15نفر از اعضای آن خبر داد. 
ســرهنگ »سید جعفر جوانمردي« اظهار داشــت : در پي دریافت خبری 
مبني بر فعالیت یک شــرکت هرمی در بندرانزلي، بررســی موضوع در دستور 

کار پلیس قرار گرفت.
این مقــام انتظامي افزود: پس از تحقیقات به عمل آمده ماموران انتظامي 

محل فعالیت اعضای این باند را در شهر انزلي شناسایي کردند.
وي با اشاره به اینکه ماموران انتظامي با هماهنگي قضائي به محل مورد نظر 
اعزام شدند بیان داشت: 15 نفر از اعضاي این شرکت هرمي دستگیر و 6۰جلد 

کتاب و جزوه آموزشي نیز کشف شد.
کالهبردار در دام قانون

ساری – خبرنگار کیهان: فرمانده انتظامی استان مازندران از شناسایی 
کالهبرداری که با سوءاستفاده از اعتماد موکلش، اقدام به تنظیم سند زمین به 

نام خود و فروش آن در شهرستان »تنکابن« کرده بود، خبر داد. 
سرتیپ »ســید محمود میرفیضی« افزود: در پی مراجعه فردی به پلیس 
آگاهی فرماندهی انتظامی شهرســتان تنکابن، مبنی بــر کالهبرداری از وی، 

موضوع در دستور کار فرماندهی انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیسی از مال باخته، 

کارآگاهان پلیس آگاهی متهم به کالهبرداری را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: متهم در تحقیقات پلیس اعتراف کرد با سوءاســتفاده از اعتماد 
موکلش که در خارج از کشور بوده شش فقره سند وکالتی زمین را به نام خود 
تنظیــم و اقدام به فروش پنج هزار متــر مربع زمین به ارزش 6۰ میلیارد ریال 

کرده است.
دستگیری رمال

شیراز – خبرنگار کیهان : رئیس پلیس فتا فارس گفت: در پی شکایت 
خانمــی جوان مبنی بر کالهبرداری با ترفنــد درج آگهی فالگیری و رمالی در 

شبکه اجتماعی واتساپ، موضوع در دستور مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
سرهنگ حشمت ســلیمانی ادامه داد: پس از اخذ اظهارات شاکیه معلوم 
شــد، مدتی پیش وی در یک گروه واتساپی عضو شــده که در همان گروه با 
فردی که خود را فالگیر معرفی نموده آشــنا و شخص فالگیر با دادن وعده های 
پوچ، شاکیه را فریب و با سوء استفاده ازسادگی وی اقدام به اخاذی کرده است.

او با بیان اینکه متهم با اخذ اطالعات شــخصی و تصاویر های خصوصی از 
شاکیه اقدام به اخاذی می کرد، افزود: با اقدامات فنی و تحقیقات خاص پلیسی، 

متهم در یکی از شهرستان های تابعه استان شناسایی و دستگیر شد.
وی گفت: در بازجویی های اولیه، متهم به جرم ارتکابی اعتراف و بیان کرد 
در پوشــش یک پیرزن با درج و انتشــار آگهی فالگیری و رمالی پس از جلب 
اعتماد و سوءاستفاده از سادگی قربانیان و دادن امید واهی و وعده های دروغین، 

با دریافت مبالغی اقدام به کالهبرداری از افراد می کرد.
پلمب خانه مسافر 

همدان – خبرنــگار کیهان: معاون اجتماعی فرمانده انتظامی اســتان 
همدان از پلمب شــش خانه مســافر متخلف خبر داد و گفت: به دلیل شیوع 

ویروس کرونا پذیرش مسافر توسط خانه مسافرها ممنوع است.
حسین بشــری ، افزود: با توجه به اخطار صادر شــده توسط اداره اماکن 
فرماندهی انتظامی استان مبنی بر عدم پذیرش مسافر در خانه مسافرها، در یک 

روز شش واحد متخلف به علت بی توجهی به اخطارها پلمب شد.
وی با اشاره به اینکه بر اساس مصوبه کمیته مبارزه با کروناویروس فعالیت 
خانه مســافرها باید تعطیل شــود خاطرنشــان کرد: در چند روز اخیر نیروی 
انتظامی اســتان، به صورت مکرر دستور عدم پذیرش مسافر به این مجموعه ها 

را اعالم کرده است.
کشف کاالهای احتکاری

اهواز – خبرنگار کیهان: سازمان اطالعات سپاه استان خوزستان با توجه 
به رصد و گســترش چتر اطالعاتی بر فعالیــت محتکران و متخلفان در عرضه 
اقالم و تجهیزات پزشــکی ، طی یک عملیات انبار احتکار کاالهای پزشکی را 

در اهواز کشف کرد.
در این عملیات نیروهای ســپاه موفق شدند در این انبار  44 هزار و 6۰۰ 

دستکش پزشکی و444 لیترالکل 9۰ درصد کشف و ضبط کنند.
اقالم مکشوفه در اختیار مراکز درمانی و معاونت غذا و داروی علوم پزشکی 
قرار گرفت و همچنین عامالن این عمل ناشایســت در اختیار مقامات قضایی 

قرارگرفتند.

سپاه پاســداران انقالب اسالمی و بسیج در کنار 
تامین امنیت و اجرای طرح های مهم محرومیت زدایی 
از سیســتان و بلوچستان با بسیج تمامی امکانات به 
کمک ســربازان عرصه بهداشت و درمان برای مقابله 
با ویروس کرونا در این استان مرزی و حساس شتافته 

است. 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی سیستان و بلوچستان 
در مقابله بــا کرونا با اســتفاده از ظرفیت هــای گروه های 
جهادی و بســیجی برای هرگونه مشــارکت در زمینه های 
بیماریابــی، گندزدایی، نظــارت، تولید و توزیع ماســک و 
مواد ضدعفونی کننده و اعزام نیروهای خدمت رســان اعالم 
آمادگی کرده است. جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان 
و بلوچستان اظهار داشت: بسیجیان استان در قالب 586 تیم 
چهار نفره با همکاری کادر بهداشــت و درمان کار آموزش و 

غربالگری ویروس کرونا را در استان انجام می دهند.
سرتیپ محمد ناظری، افزود: بر اساس برنامه ریزی انجام 
شــده هر تیم جمعیــت 5۰۰ نفری از محالت سیســتان و 

بلوچستان را زیرپوشش قرار می دهد.
وی ادامه داد: همچنیــن 38۰ نفر از امدادگران خواهر 
بسیجی سیســتان و بلوچســتان آمادگی کامل دارند تا در 
صورت نیاز دانشــگاه های علوم پزشکی به کمک پرستاران 

بشتابند.
 جانشین فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان بیان 
کرد: ســپاه سلمان استان از سوم بهمن همزمان با گسترش 
ویروس کرونا در کشور قرارگاه پدافند زیستی خود را در قالب 

ایمنــی قرار دارند و تاکنون مــوردی از این بیماری در بین 
پرسنل این نهاد در شمال شرق کشور مشاهده نشده است و 
از لحظه ابالغ شیوع این بیماری نیز تدابیر ایمنی در یگان ها 
و نهادهای تحت امر به کار گرفته شــده و عملیات ایزوله و 
ضد عفونی مکان ها به صورت مداوم با هدف حفظ سالمتی 

کارکنان و سربازان انجام می شود.
آذریان افزود: مهار و نابودی بیماری کرونا مستلزم عزم و 
اراده ملی است و همه آحاد مردم در این زمینه باید همکاری 

کنند و به توصیه های مسئوالن بهداشتی توجه کرده و آنها 
را رعایت کنند تا بتوانیم از گسترش این بیماری مسری در 
کشور پیشگیری کنیم. وی ادامه داد:کشور در شرایط بحرانی 
حادی به سر می برد و الزم است و اقشار مختلف مردم  باید 
مسافرت نروند و از حضور در اجتماعات مختلف پرهیز شود 
و به توصیه های بهداشتی توجه کامل داشته باشند تا بتوانیم 
در این مبارزه موفق شویم. تا کنون تعداد مبتالیان به ویروس 

کرونا در خراسان رضوی به 256 نفر رسیده است.

آستان قدس رضوی زیارت را
 به خانه های مردم آورد

رئیس مرکز ارتباطات و رســانه آستان قدس رضوی گفت: باتوجه 
به شیوع کرونا و لزوم پرهیز از برگزاری اجتماعات، این نهاد همه همت 
خود را به کار بسته تا در این ایام زیارت حرم مطهر حضرت امام رضا )ع( 
از طریق رسانه ملی و شــبکه های اجتماعی در خانه های مردم میسر 

شود. 
مهــدی رضوی کیا، در گفت و گو با ایرنا افزود: در این راســتا از آنجا 
که برگزاری مراســم اعتکاف در روزهای 13 تا 15 رجب در حرم مطهر 
رضوی لغو شــده بود، اعمال مربوط به این ایام از جمله دعای ام داوود 
روز سه شنبه 2۰ اســفند از طریق رسانه ملی و درگاه اینترنتی رضوی 

تی.وی پخش شد.
وی ادامه داد: همه مراســم مذهبی ویژه ایام رجب و ســایر مراسم روزانه 
حرم مطهر رضوی از طریق شــبکه های اجتماعی و برخی شبکه های سیمای 
جمهوری اسالمی پخش می شود تا زائران و مجاوران کمترین حضور را در حرم 

مطهر رضوی داشته باشند.
وی گفت: هرچنــد زیارت مجازی اثرگذاری زیارت مســتقیم را ندارد اما 
در شــرایط کنونی و لزوم رعایت اصول بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس 
کرونا، آستان قدس رضوی تالش کرده است حس و حال زیارت را به خانه های 

مردم ببرد.
رضوی کیا افزود: این نهاد برای تســهیل زیارت از راه دور، ســامانه زیارت 
نیابتی را راه اندازی کرده اســت که افراد با ثبت نام در این طرح، به خادمان این 
بارگاه ملکوتی نیابت می دهند تا از جانب خود یا بستگانشــان )چه آنان که در 
قید حیات هستند و چه آنان که به رحمت ایزدی پیوسته اند( به زیارت مضجع 

شریف رضوی پرداخته و دو رکعت نماز زیارت بجا آورند.
وی ادامه داد: عالقه مندان می توانند با مراجعه به تارنماهای »razavi.ir« یا 
»tv.razavi.ir« و ثبت نام در بخش زیارت نیابتی این درگاه ها درخواســت زیارت 

نیابتی خود را ثبت کنند.
وی گفت: همچنین مشــتاقان زیارت بارگاه منور رضوی می توانند در هر 
لحظه و هر زمان با شماره ۰5148888 تماس گرفته و به روضه منوره حضرت 

ثامن االئمه )ع( وصل شوند و از راه دور به زیارت آن حضرت بپردازند.
رئیس مرکز ارتباطات و رســانه آســتان قدس رضوی افزود: پخش زیارت 
امین اهلل از 14 اسفند ماه به آدرس YJC_NEWS_CHANNEL   راس ساعت 2۰ 
به صورت مســتقیم همراه با تصاویر زنده از بارگاه منور رضوی آغاز شده است 

که تا پایان سال ادامه دارد.

شمار جانباختگان مصرف مشــروبات الکلی در 
اســتان های البرز مازندران و خوزســتان به 67 نفر 

رسید.
معاون دادستان عمومی و انقالب مرکز استان البرز گفت: 
15 نفر در این اســتان بر اثر مصرف مشروبات الکلی تا شب 

چهارشنبه جان خود را از دست دادند. 
محمد آقایــاری افزود: با رصد اطالعاتی انجام شــده و 
دریافت گزارشات درخصوص فعالیت کارگاه تولید مشروبات 
الکلی در کرج، دستور قضایی به منظور شناسایی و بازداشت 
عوامل اخیر صادر شــد. وی ادامــه داد: در این عملیات که 
تاکنون منجر به بازداشت سه نفر شده در مجموع چهار هزار 
لیتر مشروبات الکلی شامل 2 هزار و 8۰۰ لیتر مشروب الکلی 
تقلبی با مارک یکی از شرکت های نوشیدنی مطرح کشور و 

یک هزار و 2۰۰ لیترالکل تقلبی کشف و ضبط شده است.
همچنین پزشکی قانونی استان مازندران اعالم کرد در 
فاصله زمانی اول تا 19 اســفند امسال 12 نفر در استان بر 
اثر مصرف الکل جان خود را از دســت دادند.  بر اساس این 

گزارش، قربانیان 11 مرد و یک زن بودند.
پزشــک قانونی مازندران با اعالم اینکه در گزارش های 
پزشکی قانونی شهرستان های اســتان مرگ چندین نفر بر 
اثر مصرف مشــروبات الکلی پلمب شــده هم وجود دارد ، 
بــه خانواده ها هشــدار داد که هیچ گونه مشــروبات الکلی 
استانداردی در کشــور وجود ندارد و حتی مشروبات الکلی 
پلمب شده نیز در اغلب موارد درکارگاه های زیرزمینی تهیه و 
پلمب می شود. به نظر می رسد با توجه به نبود سابقه مرگ بر 

اثر مصرف مشروبات الکلی در دوره زمانی سال های گذشته 
این موضوع با بیماری کرونا ارتباط داشته باشد.

ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی جندی شاپور اهواز 
هم گفت:تعداد جان باختگان ناشــی از مسمومیت الکلی در 

خوزستان تا ظهر چهارشنبه به 4۰ نفر رسید. 
علی احسان پور، اظهار داشت: مسمومیت الکلی در بین 
تعدادی از افراد در اهواز به دلیل مصرف الکل تقلبی رخ داده 
اســت و تا کنون بیش از 5۰۰ نفر به بیمارستان های استان 
مراجعه کرده و تحت درمان قرار گرفته اند. 2  نفر از فوتی ها 
ناشــی از مصرف الکل ســمی مربوط به شهرستان رامهرمز 
مابقی مربوط به اهواز بوده اند که یک نفر از جان باختگان زن 
و مابقی مرد بوده اند. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی 
شــاپور اهواز بیان کرد: میانگین سنی این  افراد مسموم 34 
سال است که کم سن ترین فوتی ها 15 ساله و مسن ترین آنها  
72 ساله  است. وی بیان کرد: در تاریخ 18 اسفند بیشترین 
میزان مراجعه کنندگان را شــاهد بودیم که در یک روز 218 
نفر به بیمارستان های استان مراجعه کردند در روز 19 اسفند 
17۰ نفر و در 2۰ اسفند 49 نفر با مسمومیت ناشی از متانول 
مراجعه کردند. ابول نژادیان تاکید کرد: شــایعاتی مبنی بر 
تاثیر مثبت الکل برای مقابله با الکل از ســوی ســودجویان 
منتشر شد لذا از مردم خواهش می کنیم به هیج وجه اقدام 
به خــوردن الکل نکنند چراکه هیج گونه اثر در روند درمان 
کرونا ندارد. علی بیرانوند معاون دادســتان اهواز نیز در این 
خصوص گفت: تا کنون 17 نفر در این زمینه شناســایی و 

بازداشت شده اند. 

ساری- خبرنگار کیهان:
 ســرهنگ پاسدار رمضان قاســمی از جانبازان 
شــیمیایی دوران دفاع مقدس به همرزمان شهیدش 

پیوست.
وی که ســابقه حضور 6۰ ماهه در جبهه های نبرد حق 
علیه باطل را در کارنامه داشــت ســال  ها بــه عنوان معاون 

اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران بود.
شــهید رمضان قاســمی به صورت مســتمر از عوارض 
شــیمیایی ریوی رنج می بــرد، ده روز پیش به همین علت 
در بخــش مراقبت های ویژه بیمارســتان رازی قائم شــهر 
بســتری شد. شهید رمضان قاسمی در سن 13 سالگی عازم 
جبهه های نبرد حق علیه باطل شــد و تــا پایان جنگ در 
جبهه های نبرد حضوری مستمر داشت و در چندین مرحله 
مجروح و مصدوم و ســرانجام نیز به افتخار جانباز شیمیایی 

)5۰ درصد( نائل آمد.

ساری- خبرنگار کیهان:
دو پزشــک مازندرانی در جبهه خدمت رسانی به 
بیماران مبتال به کرونا، به درجه رفیع »شهید خدمت« 

رسیدند.
دکتــر مصطفی صمدی و دکتر فریــد نیرویی دو تن از 
کادر درمانی شهرستان بابل در راه خدمت به بیماران مبتال 

به کرونا در این شهر جان باختند.
مصطفی صمدی پزشــک خانواده بابلی که 6 روز پیش 
در نسخه ای خود را با عالیم تنگی نفس و سرماخوردگی به 
سیســتم ارجاع معرفی کرده بود، صبح روز گذشته در 57 

سالگی بر اثر ابتال به کرونا درگذشت.
همچنین دکتر فریــد نیرویی، متخصص جراح عمومی 
کــه چند روز قبل از عالئم مشــکوک به ویــروس کرونا در 
بیمارستان شهید یحیی نژاد شهر بابل بستری شده بود، 19 

اسفند ماه جان خود را از دست داد.
دکتر فرید نیرویی متولد 1326 شمســی در شهر بابل 
و متخصص جراح عمومی و فارغ التحصیل از دانشــگاه علوم 

پزشکی تبریز بود.
هیئت مدیره ســازمان نظام پزشــکی شهرستان بابل، 
دکتر فرید نیرویی را به عنوان پزشــک نمونه ســال 1394 
شمسی شهرستان بابل انتخاب کرد و در مراسم روز پزشک 

از زحمات وی تقدیر به عمل آورد.

پــروژه اگلومراســیون )فرایند پیــش پخت و 
کلوخه سازی سنگ آهن( با حضور جمعی از مسئوالن 
ملی و محلــی در مجتمع فوالد زرنــد ایرانیان به 

بهره برداری رسید. 
به گزارش ایرنا، در این کارخانه با اســتفاده از مواد اولیه 
سنگ آهن، آهک خام، زغال ســنگ یا کک و دولومیت به 
منظور تامین خوراک کوره بلند، کلوخه  ســنگ آهن تولید 
می شــود. آیین بهره برداری از واحد اگلومراسیون شــرکت 
فوالد زرنــد ایرانیان با حضور مدیرعامل شــرکت میدکو و 
مدیرعامل فوالد زرند ایرانیان، فرماندار، رئیس دادگستری و 
دادستان زرند برگزار شد.  این شرکت بیش از هفت هزار نفر 
اشتغالزایی کرده اســت. مجتمع فوالد زرند ایرانیان یکی از 
بزرگترین پروژه های شرکت میدکو می باشد که با تولید 1/7 
میلیون تن فــوالد گامی بــزرگ در صنعت فوالد کشــور 

برخواهد داشت.

4 متهم توزیع الکل  سمی در خوزستان 
متواری شدند

دادستان عمومی و انقالب اهواز گفت: چهار متهم توزیع الکل 
سمی و غیراســتاندارد در خوزستان شناسایی شدند که متواری 

هستند و تالش برای دستگیری آنها ادامه دارد. 
عباس حســینی پویا، گفت:  12 نفر در پی توزیع الکل های ســمی و 

غیراستاندارد دستگیر شدند که تحقیقات از آنها آغاز شده است.
وی افــزود: پس از شــیوع بیماری کرونا در کشــور و بــه تبع آن در 
اســتان خوزستان به منظور پیشــگیری از آلودگی به ویروس توصیه های 
بهداشــتی از جمله اســتفاده از مواد ضدعفونی کننده به ویژه الکل برای 
گندزدایی در منزل و محل کار توصیه شد که متاسفانه برخی سودجویان 
مطالبی خالف واقــع مبنی بر خوردن الکل و درمــان کرونا را در فضای 

مجازی منتشر کردند.
 دادســتان عمومی و انقالب اهواز  ادامه داد: عــده ای از مردم بدون 
تحقیق و بررســی اقدام به خوردن الکل صنعتی کردند که در این الکل ها 
مواد خطرناکی ترکیب شده بود و مرگ برخی مصرف کنندگان را رقم زد.

 وی ادامــه داد: با توجه به اهمیت موضوع تحقیقات گســترده ای در 
اســتان و به ویژه در اهواز انجام شــد که در پی این تحقیقات 4۰۰ لیتر 
الکل غیرمجــاز در اهواز و 1۰ هزار لیتر در یکی از شــهرهای حومه اهواز 

کشف و ضبط شد.
حسینی پویا تاکید کرد: کسی که عمدا مرتکب قتل نفس شود مجازات 
آن قصاص اســت و در برخی موارد بسته به نوع پرونده و ادله ممکن است 
مجازات فسادفی االرض و اعدام باشد، متهمانی که در این خصوص دستگیر 

می شوند در صورت اثبات جرم به  اشد مجازات خواهند رسید.
وی به مردم توصیه کرد: از خوردن هر گونه الکل جدا خودداری شود 
چراکه این الکل ها حاوی مواد کشنده هستند، خانواده ها نسبت به فرزندان 
خود بسیار جدی باشــند و همچنین در صورت مطلع شدن از محل های 

توزیع، مراجع انتظامی را باخبر کنند.

عزم سپاه برای مقابله با کرونا در سیستان و بلوچستان

هفت کارگروه رصد، پایش و هشــدار، پیشگیری، بهداشت و 
درمان، رفع آلودگی، ایمنی، اطالع رســانی و مدیریت افکار 

عمومی، ارتباطات و فناوری و پشتیبانی فعال کرد.
وی افزود: برگزاری کالس های توجیهی در سطح رده ها 
و آحاد بسیجیان و فعال شدن سیستم پیامکی برای تمامی 
کارکنان ســپاه و ضدعفونی آسایشگاه های سپاه، مساجد و 
بیمارســتان و اســتقرار تیم های تشــخیص با دستگاه های 

تب ســنج از دیگر اقدامات سپاه ســلمان در زمینه مقابله با 
کروناست.

و  سیســتان  ســلمان  ســپاه  فرمانــده   جانشــین 
بلوچســتان بیان کرد: کارگاه های خیاطی زیرپوشش بسیج 
سازندگی نیز به کمک سربازان عرصه سالمت آمده و در حال 
تولید ماســک هستند به طوری که تاکنون 13۰ هزار ماسک 

توسط بسیجیان این استان در بین مردم توزیع شده است.

تمامی امکانات ارتش در شمال شرق کشور برای مبارزه با کرونا به کار گرفته شد

واحد اگلومراسیون فوالد زرند ایرانیان 
به بهره برداری رسید

فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق نیروی زمینی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت: تمامی امکانات و 
تجهیزات بهداشتی و درمانی قرارگاه مبارزه با بیماری 
کرونا این نیرو در شمال شــرق کشور برای مبارزه و 

کنترل بیماری کرونا به کار گرفته شد.
سرتیپ رضا آذریان در مشهد افزود:  تاکنون این ستاد، 
عملیات های مختلفی نظیر ضدعفونی رواق های حرم مطهر 
رضوی، مســاجد، معابر و بازارها، خودروهای عمومی و سایر 
اماکن را انجام داده اســت و این عملیات تا پایان این بحران 
ادامــه دارد. وی ادامه داد: بازارچه مــرزی دوغارون در مرز 
ایران و افغانســتان هم در چندین نوبت ضدعفونی شــده و 
بیمارســتان های ارتش و بیمارستان های صحرایی این نهاد 
تجهیز شــده اســت و آمادگی الزم برای مقابله موثر با این 

بیماری را دارند.
فرمانده قرارگاه منطقه شمال شرق نیروی زمینی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران گفت: پادگان ها به شدت تحت تدابیر 

شمار جانباختگان مسمومیت الکلی در سه شهر به 67 نفر رسید

 جانباز دفاع مقدس 
به همرزمان شهیدش پیوست

۲ پزشک مازندرانی
 شهید خدمت شدند

تبریز - خبرنگار کیهان:
داروسازی  دانشــکده  دانشــجویی  11 بسیج 
و شتم  پزشکی کشــور ضرب  علوم  دانشگاه های 
شــدید یک داروســاز در داروخانه ای در تبریز را 

محکوم کردند.
دانشــجویان بسیجی با ارســال نامه به وزیر بهداشت 
با تاکید بر اینکه اتهام زدن به داروســازان پاکدست قابل 
چشم پوشی نیســت از نمکی خواستند، حمله به مسئول 
فنی یک داروخانه در تبریــز را پیگیری کند. در این نامه 
آمده است: »چند روز پیش درکمال ناباوری مسئول فنی 
یک داروخانه، حین خدمت رسانی در شهر تبریز با اتهاماتی 
واهی و به علت کمبود اقالم بهداشــتی در کشــور، مورد 
حمله فردی معلوم الحال قرار گرفته و به شدت مجروح شد. 
ما دانشجویان بسیجی جامعه داروسازی، ضمن اعالم تنفر 
از عامالن این حادثه شوم و دردناک، قویا از جنابعالی تقاضا 

داریم موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید.«

دانشجویان بسیجی
 ضرب و شتم داروساز تبریزی را 

محکوم کردند


