
ورزشی- اخبار کشور

حدیث دشت عشق

صفحه 9
پنج شنبه ۸ اسفند ۱۳9۸ 
۳ رجب ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۱۶

اردویتیمملیکشتیفرنگیازروز۱۰اسفندماهدرخانهکشتیمجموعهورزشیآزادیآغازمیشود.
چهارمین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی طی روزهای ۱۰ تا ۲۰ اسفندماه در محل خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی 

تهران برگزار می شود.اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۵۵کیلوگرم: پویا ناصرپور – پویا دادمرز )خوزستان( ۶۰کیلوگرم:علیرضا نجاتی )قم( مهدی محسن نژاد – ایمان 
محمدی )خوزستان( میثم دلخانی )فارس( ۶۷کیلوگرم: حسین اسدی – محمد الیاسی- محمدجواد رضایی )خوزستان( 
محمدرضا گرایی )فارس( ۷۲کیلوگرم: امین کاویانی نژاد )خوزســتان( ســجاد ایمن طلب )مازندران( ۷۷کیلوگرم:
محمدعلی گرایی )فارس( ســعید عبدولی )خوزستان( پژمان پشتام )تهران( ۸۲کیلوگرم: مهدی ابراهیمی )قم( جمال 
اســماعیلی )تهران( محمد ناقوسی )خوزســتان( ۸۷کیلوگرم:رامین طاهری )خوزستان( مهدی فالح )تهران( حسین 
نوری – یوســف قادریان )البرز( ۹۷کیلوگرم: محمدهادی ساروی- مهدی بالی )مازندران( مهدی علیاری )تهران( آرمان 
علیزاده )خوزســتان( ۱۳۰کیلوگرم: امیر قاسمی منجزی )خوزستان( علی اکبر یوسفی )مازندران( پارسا نظری )فارس( 

امین میرزازاده )خوزستان(
خبر دیگر از کشتی اینکه سه شنبه شب حسن یزدانی قهرمان المپیک و کشتی گیر محبوب ایرانی خبر خوش بازگشت 
خود به تشک کشتی همان جایی که درواقع به آن تعلق دارد را با انتشار پستی در صفحه شخصی اینستاگرامش به مردم 
ایران اعالم داشت.او که دقیقاً 65 روز پیش به علت مصدومیت پای خود را به تیغ جراحان سپرده بود حاال از فردا می رود 
تا خود را برای دریافت مدال طالی المپیک آماده ســازد. حســن یزدانی با انتشار پستی در فضای مجازی ضمن تشکر از 
تمامی کسانی که وی را در این مدت حمایت کردند از علی رضا دبیر گرفته تا صالحی امیری، حسن رنگرز و دکتر شریفی 

و نوروزی ابراز امیدواری کرد تا بتواند با درخشش در المپیِک توکیو دل مردم ایران را شاد کند.

بنا ۳۰ فرنگی کار را به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت کرد 
دبیرفدراسیونبسکتبالایرانگفت:بهدلیلاینکهزمانکافینداریم،بازیهایپلیآفطبقبرنامهقبلی

برگزارمیشودولیدرآنزمانهمشرایطموجودرامیسنجیم.
مســعود عماری درباره شرایط لیگ برتر بسکتبال برای برگزاری بازی های مرحله پلی آف و عقب افتاده با وجود شیوع 
ویروس کرونا، توضیح داد: با توجه به شــرایط خاصی که بر کشور حاکم است و بیشتر استان ها سالن های خود را تعطیل 
کرده انــد، با مکاتباتی که صورت گرفت بازی های معوقــه لیگ برتر را لغو کرده و نتایج بازی های دور رفت تیم ها را اعمال 

خواهیم کرد.
او افزود: با توجه به اینکه مســابقات در رده بندی تیم ها اثر چندانی ندارد، نتایج دور رفت اعمال می شــود. به هر حال 
ســالمتی بازیکنان برای ما بسیار مهم اســت و به همین منظور این تصمیم با هماهنگی  وزارت ورزش و باشگاه ها صورت 

گرفت.
دبیر فدراسیون بسکتبال، در مورد بازی های مرحله پلی آف نیز گفت: فعال لیگ تعطیل است، اما از ۱5 اسفند ماه لیگ 
را طبق برنامه قبلی ادامه می دهیم چون دســتور وزارتخانه است، مگر اینکه مورد خاصی پیش بیاید. اگر مسئله ای نباشد 

بازی های پلی آف مشکلی برای برگزاری ندارند و بدون تماشاگر بازی ها را پیگیری می کنیم.
با توجه به اینکه در بســکتبال بازیکنان از دســت های خود برای بازی استفاده می کنند و دست ها عامل اصلی انتقال 
ویروس کرونا هســتند، امکان شیوع این بیماری در جمع بسکتبالیست ها بسیار زیاد است. عماری در این  مورد نیز اظهار 
کرد: فعال تا پانزدهم لیگ تعطیل است و بازی برگزار نمی کنیم. باید در آن زمان ببینیم که شرایط چگونه است. اگر لیگ 
ما تمام نشود برای تیم ملی هم مشکل پیش می آید چون زمان نداریم. با این حال اگر مسئله  خاصی پیش بیاید، در آن 

زمان تصمیمات جدی تری خواهیم  گرفت.

دبیر فدراسیون بسکتبال: پلی آف طبق برنامه قبلی برگزار می شود 

بهیادشهیدمدافعحرمعلیجمشیدی
شیدای راه حق

شــهید مدافع حرم علی جمشیدی، یکی 
از شــهدای عملیات خان طومان در اردیبهشت 
سال ۱394 بود. شهیدی از دیار مازندران و زاده 
شهرســتان نور که جوانی خود را صرف ترویج 
فرهنگ و شــهادت کرد و مــزد زحماتش، فدا 
شدن در راه حرم زینب)س( و پیوستن به خیل 

شهدا بود.
یکی از ویژگی های شهید جمشیدی، تسلط 

وی بر ادبیات و قلم زیبا و شیوایش بود. او غرق در عشق به حقیقت و شیدای 
راه حســین)ع(، وصیتنامــه ای تأثیرگذار و پرمالحت را ثبت کرده اســت. در 

بخش هایی از این وصیتنامه، آمده است:
»مدتی اســت دلتنگ حرم شده ام، بدجوری دلم هوای حرم بی بی دارد...
مدتی اســت قلبم پاهایم را به حرکت درمی آورد و به ســوی حرم می برد؛ اگر 
الیق بودم مرا بپذیر این بنده رو ســیاه را...در پایان؛ خوش ندارم این شادمانی 
را با لباس های ســیاه و غمگین ببینم، غم اگر هست برای بی بی جان حضرت 
زینب کبری)س( هست، برای اربابمان اباعبداهلل الحسین)ع( است و اگر دلتان 
گرفته روضه ایشان را بخوانید که منم دلم برای روضه ارباب و خانم جان تنگ 
اســت…]برخی از[ مردم این زمانه ما را سرکوب می کنند که کجا می روید و 
برای چه کســی می جنگید؟ اما آنان غافلند که ما خود نمی رویم، گویی ما را 
صدا می زنند، قلبمان پایمان را به حرکت وا می دارد، جز اینکه دختر علی)ع( 
و سه ساله امام حسین)ع( بر روی اسم ما مهر شهادت زده اند، من جوابی جز 
این ندارم که خون ما رنگین تر از قاسم و علی اکبر حسین علیه السالم نیست.«

کنفدراسیونفوتبالآسیااعالمکرد

تمام بازی های لیگ قهرمانان به تعویق افتاد 
استقالل و پرسپولیس در یک زمین مشترک به میدان می روند

اخبار کوتاه از فوتبال

    حوادث کوتاه از کشور

سرویس ورزشی-
تماممسابقاتهفتهسوملیگقهرمانانآسیابا
تصمیمAFCوبهخاطرشیوعویروسکرونابهتعویق

افتاد.
جلسه فوری کنفدراسیون فوتبال آسیا در ارتباط با شیوع 
ویروس کرونا و تصمیم گیری درباره بازی های لیگ قهرمانان 
آسیا دیروز در کواالالمپور برگزار شد. با شیوع ویروس کرونا 
در کشورهای مختلف از جمله چین، کره جنوبی، ژاپن، ایران 
و چند کشور حاشیه خلیج فارس، کشورهای مختلف خواهان 
به تعویق افتادن و یا لغو مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بودند. 
مســئوالن AFC در همان ساعت اولیه جلسه دیروز خود در 
مورد مسابقات در شــرق آسیا به جمع رسیدند و بازی های 
شرق به تعویق افتاد. ســپس با کسب رضایت از طرف های 
حاضر در منطقه غرب آسیا نیز مسابقات در این منطقه هم 

به تعویق افتاد.
لغو هفته ســوم رقابت هــای لیگ قهرمانان آســیا در 
شرایطی بود که صبح دیروز حساب رسمی باشگاه التعاون در 
توئیتر خود نوشت:»کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست 
این باشــگاه عربســتانی مبنی بر به تعویق انداختن دیدار با 
پرســپولیس که قرار بود دوشــنبه هفته آینده برگزار شود 
موافقت کرده اســت و بنابراین زمان ایــن بازی در آینده از 
طرف کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم خواهد شد. « این 
درخواســت به دلیل شــیوع ویروس کرونا به کنفدراسیون 

فوتبال آسیا ارسال شده بود.
با لغو لیگ قهرمانان آسیا، هنوز زمان جدیدی برای ادامه 
مســابقات اعالم نشده اســت. برخی کارشناسان بر این باور 
هستند که این تعویق احتماال منجر به لغو رقابت های امسال 
خواهد شــد چرا که جای دادن چند هفته از مســابقات در 
تقویم شلوغ اردیبهشت و خردادماه آسیا تقریبا امکان ناپذیر 
اســت. البته این در شرایطی است که ممکن است مسابقات 
ملــی پیش رو در فیفا دی فروردین نیز تحت تاثیر شــیوع 

کرونا قرار بگیرد. 

برنامه هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال
پنجشنبه۸اسفند۱۳۹۸

*ماشین  سازی تبریز.........................................نساجی مازندران)ساعت۱5:3۰(
*فوالد...........................................................شاهین شهرداری بوشهر)ساعت۱6(
*گل گهرسیرجان.................................................................استقالل)ساعت۱6(
*ذوب آهن........................................................................سپاهان)ساعت۱6:۱5(
*پرسپولیس..............................................................شهر خودرو)ساعت۱8:3۰(

جمعه۹اسفند۱۳۹۸
*سایپا.............................................................صنعت نفت آبادان)ساعت۱5:3۰(
*نفت  مسجدسلیمان...............................................................پیکان)ساعت۱6(
*پارس جنوبی جم........................................................تراکتور)ساعت۱7:3۰(

فیفا خواستار برگزار نشدن انتخابات فدراسیون فوتبال شد؟!
فدراسیون جهانی فوتبال )فیفا( در تاریخ98/۱۲/5 به فدراسیون فوتبال ایران 
طی نامه ای اعالم می کند که این فدراســیون فعال حق برگزاری انتخابات ندارد و 
در صورتی که این انتخابات برگزار شود، غیرقانونی خواهد بود. خبرگزاری میزان با 
انتشار این خبر یادآور شد که در این نامه آمده است: »فدراسیون فوتبال ایران به 
مــا )فیفا( اعالم کرده قصد دارد انتخابات برگزار کند، اما برگزاری این انتخابات از 
نظر ما قانونی نیست. با توجه به اعزام کارشناسان ما )نیکو الرا، الکساندر گراس از 
فیفا و کپتل از AFC( به ایران در تاریخ جون ۲۰۱9 و تسریع برای اینکه اساسنامه 
فدراســیون فوتبال ایران اصالح شود، قرار بود شما اساسنامه جدید را تهیه کنید، 
سپس رئیس فدراســیون فوتبال ایران آن را با همکاری دولت این کشور تصویب 
کند و بعد برای ما )فیفا( ارســال کنید. همچنین در ادامه این نامه آمده اســت: 
»پیرو همین اتفاق ما ۲ ماه بعد )آگوســت ۲۰۱9( شروع به مکاتبه با شما کردیم 
که اساسنامه مصوب شده و اساسنامه جدید خود را برای ما ارسال کنید. علیرغم 
اینکه 5 بار با شما )فدراسیون ایران( مکاتبه کردیم، شما هیچ جوابی به ما ندادید 
و این مغایر با قوانین فیفا است. شما به مکاتباتی که انجام شده احترام نگذاشتید. 
به شما )فدراسیون ایران( ابالغ می شود؛ اساسنامه ای که با همکاری کارشناسان ما 
در واحد حقوقی فیفا تهیه شده را مصوب و برای ما ارسال کنید. در غیر اینصورت 

برگزاری انتخابات از نظر ما قانونی نیست.«
AFC فرصت ۳0 روزه برای پرداخت جریمه

کنفدراسیون فوتبال آسیا به علت صدور مجوز حرفه ای نادرست برای تیم های 
ایرانی، فدراســیون فوتبال ایران را مبلغ ۱۲۰ هزار دالر جریمه کرد که از این مبلغ 
8۰ هزار دالر تعلیقی است و در صورت تکرار این تخلف در دو سال آینده، فدراسیون 
فوتبال عالوه بر پرداخت این مبلغ، مشــمول جرایم بیشــتری می شود.هر چند این 
تخلف مربوط به سال گذشته است و چه بسا AFC در ادامه بررسی های خود تخلفاتی 
را در پرونده  تیم های ایرانی در ســال ۲۰۲۰ به دست بیاورد.حمیرا اسدی، مسئول 
امور بین الملل فدراســیون فوتبال با اشــاره به ابالغ این محکومیت به فدراســیون 
فوتبال ایران گفت این موضوع قطعی است و جای اعتراض وجود ندارد. مسئول امور 
بین الملل فدراســیون فوتبال از اعالم شماره حساب به فدراسیون فوتبال خبر داد و 

گفت که این جریمه باید تا مدت زمان 3۰ روز از ابالغ رای پرداخت شود.
فتح اهلل زاده مدیرعامل استقالل شد

رئیس هیئت مدیره اســتقالل از انتخاب فتح اهلل زاده به عنوان مدیرعامل استقالل 
خبر داد.اســماعیل خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره و سرپرســت مدیرعاملی استقالل 
درباره حواشــی مربوط بــه انتخاب علی  فتح اهلل زاده به عنوان مدیرعامل اســتقالل و 
امضا نشــدن صورت جلسه توسط موسوی، دیگر عضو هیئت مدیره این باشگاه گفت: 
وقتی هیئت مدیره مطلبی را با اکثریت آرا تصویب می کند، باید عملی شود. با اصرار 
من آقای فتح اهلل زاده مدیرعاملی اســتقالل را پذیرفتند و این موضوع صورت جلســه 
شــد و به استحضار وزیر ورزش و جوانان رســید. وی درباره اینکه عبدالرضا موسوی 
در جلسه هیئت رئیسه حضور نداشته و این صورت جلسه را امضاء نکرده است، گفت: 
آقای موسوی چند بار قبل از جلسه با من تماس گرفت که من درگیر باشگاه بودم و 
نتوانستم پاسخ تماس او را بدهم و گرنه موضعی با او نداشتم. یک مقدار سرما خورده 
بودم و از طرفی مخالف رفتن تیم بودم و در سایت استقالل هم اعالم کردم.سرپرست 
مدیرعاملی اســتقالل افزود: بعد از انجام امورات باشگاه، با موسوی تماس گرفتم که 
احتماال تماس من را مشــاهده نکرده یا جواب نداده اســت و همانند سایرین او را به 
دفتر خودم دعوت کردم. جلسه هیئت رئیسه برگزار شد و فتح اهلل زاده نیز حضور داشت. 
فتح اهلل زاده هم قبل از آن با موســوی جلســه داشت و اعالم کرد که نظر مساعد او را 
دارد. وی درباره نتیجه این جلسه گفت: آقای فتح اهلل زاده مدیرعامل شد و صورتجلسه 

برای وزیر ورزش و جوانان ارسال شده است تا امروز حکم مدیرعاملی او اعالم  شود.
تعویق در شروع اردوی تیم ملی فوتسال

به دلیل جلوگیری از شــیوع بیماری کرونا در ایــران احتمال دارد برنامه های 
آماده  ســازی تیم ملی فوتسال ایران نیز دچار تغییراتی شود. تیم ملی فوتسال ایران 
قرار بود از 7 اســفندماه در مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در ترکمنستان شرکت 
کند اما شــیوع بیماری کرونا در قاره کهن برگزاری این بازی ها را به تعویق انداخت 
تا تمرینات تیم ملی نیز پس از دو مرحله اردو تعطیل شده و بازی های لیگ برتر از 
سر گرفته شود. با این حال کادرفنی تیم ملی قصد داشت از هفته دوم فروردین ماه 
دور جدیدی از تمرینات را با هدف برگزاری بازی دوستانه در فیفادی فروردین ماه 
اســتارت بزند اما با شیوع بیماری کرونا احتمال لغو این اردو وجود دارد. از آنجایی 
که هنوز حریف تدارکاتی مناســبی برای تیم ملی در فیفــا دی فروردین ماه پیدا 
نشده، چنانچه تیم ملی بازی دوستانه ای نداشته باشد احتمال برگزار نشدن اردوی 
تدارکاتی هست تا با قطعی شدن زمان برگزاری بازی دوستانه و هم چنین مسابقات 

قهرمانی آسیا زمان اردوی جدید تیم ملی فوتسال مشخص شود.

ماجرایبرگشتتیمملیکشتی
یکی از بزرگترین موانع بر ســر برگزاری بازی های لیگ 
قهرمانان پیش رو، مسئله پروازها است که با توجه به موضوع 
کرونا شــکل جدی تری به خود گرفته اســت. در روزهای 
دوازدهم و ســیزدهم اســفند ســه نماینده ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا قرار بود در امارات به مصاف حریفانشان بروند 
اما آخرین وضعیت پروازهای امارات به ایران و به عکس این 

کار را غیرممکن کرده بود.
تیم ملی کشــتی ایران که برای بازی های قهرمانی آسیا 
به دهلی رفته بود به خاطر همین موضوع شرایط سختی را 
در بازگشــت داشت. آنها سه شنبه از دهلی به مسقط رفتند 
تا از آنجا به تهران پرواز کنند اما مسقط به آنها اعالم می کند 

که پروازی به تهران ندارند.
تیم ملی کشتی به دوحه می رود و از آنجا به ایران می آید. 
اما از ســه شنبه تا چهارشنبه شــرایط کمی متفاوت تر هم 
شده است. چهارداور و دوخبرنگار اعزامی ایران به مسابقات 
که یک روز دیرتر بلیط داشــتند دیروز به دوبی رسیدند اما 
شــرکت ایرعربیا به آنها گفته که یا می تواند آنها را به دهلی 
بازگرداند و یا به مســقط پایتخت عمان ببرد. از آنجایی که 
مسقط نیز پروازی در حال حاضر به تهران ندارد آنها باید یک 

پرواز دیگر به دوحه داشته و از آنجا به تهران بیایند. 
ادعایعجیبسایتسعودی

درســت دقایقی پس از انتشــار خبر لغو رقابت های 
لیگ قهرمانان آســیا، یک سایت عربستانی مدعی شد که 

کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نجات دادن لیگ قهرمانان 
آســیا از شــر ویروس کرونا، تیم های ایرانی و چینی را از 
این رقابت ها کنار خواهد گذاشت. شیوع ویروس کرونا در 
کشــورهای آســیایی به یک دغدغه و مشکل بزرگ برای 
لیگ قهرمانان آسیا تبدیل شده است. لیگ قهرمانان آسیا 
۲۰۲۰ بعد از شــیوع ویروس کرونا در چند کشــور بزرگ 
قاره از جمله چین و ایران با یک شــرایط استثنایی مواجه 

شده است.
شــبکه ورزشی اسپورت ۲4 اعالم کرد که کنفدراسیون 
فوتبال آســیا با جدیت به کنار گذاشــتن تیم های چینی و 
ایرانــی از لیــگ قهرمانان آســیا فکر می کند. این شــبکه 
عربستانی نوشت که کنفدراسیون فوتبال آسیا کنار گذاشتن 
تیم های ایرانــی و چینی را تنها راه حــل برای نجات فصل 
جاری لیگ قهرمانان آســیا می داند در غیر این صورت باید 

این رقابت ها به کلی لغو شود.
بازیآسیاییاستقاللوپرسپولیس

دریکزمینمشترک
ظواهر امر نشان می دهد که بر خالف ادعای این سایت 
عربســتانی، نه تنها تیم های ایرانی از لیگ قهرمانان آســیا 
کنار گذاشــته نشده اند بلکه نمایندگان ایران برای رویارویی 
با حریفان عربستانی خود پیشــنهاداتی را به کنفدراسیون 
فوتبال آسیا ارائه داده اند. استقالل که در بازی رفت با االهلی 
عربســتان در کویت شکست خورده بود، برای بازی برگشت 
ورزشگاه زعبیل امارات را پیشنهاد داده است که AFC با این 

درخواست موافقت کرد.
همچنیــن بازی رفت پرســپولیس با التعــاون که قرار 
بود هفته آینده برگزار شــود، بعــد از تعیین زمان جدید در 
ورزشگاه زعبیل امارات انجام می شود. کنفدراسیون فوتبال 
آسیا با درخواست ســپاهان برای بازی در زمین لوکوموتیو 
تاشــکند در دیدار با النصر عربســتان موافقت کرده است. 
بازی برگشت شهرخودرو با الهالل عربستان هم در ورزشگاه 

حمدبن کبیر شهر دوحه قطر برگزار می شود.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

11913242591641. پرسپولیس

22011452518737. تراکتور

319106339211836. استقالل

41999129111836. سپاهان

52010551813535. شهر خودرو

6198651712530. فوالد

230-7208662022. صنعت نفت آبادان

82051231512327. نفت  مسجدسلیمان

524-9206682126. ماشین سازی تبریز

621-10205691723. ذوب آهن

820-11204881927. نساجی مازندران

819-12204791927. سایپا

517-132021171520. پارس جنوبی جم

816-142021081119. گل گهرسیرجان

2016-152037101636. شاهین شهرداری بوشهر

1014-162035122737. پیکان

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس

گرانفروشیماسک
همدان-خبرنگارکیهان:دادستان عمومی و انقالب شهرستان همدان از 
دستگیری یک فروشنده به دلیل گران فروشی ماسک معمولی  در این شهرستان 
خبر داد. حســن خانجانی، گفت: فرد متخلف در میدان مرکزی شــهر در حال 
عرضه ماســک معمولی با قیمت هر عدد ۱۰ هزار تومان بود که توســط پلیس 
دستگیر شــد. در شرایط فعلی دادســتانی برخورد با محتکران و گران فروشان 

ماسک و مواد ضدعفونی کننده را در اولویت قرار داده است.
فوتپسرحینبازی

سرویسشهرستانها: معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی  استان 
البرز از فوت پســربچه شش ســاله حین بازی خبر داد.  ســرهنگ »سیدمجید 
فیض جعفری« گفت: این پســر بچه که پدر و مادرش در خانه حضور نداشــتند 

حین تاب بازی بند به دور گردن وی گیر کرده و باعث خفگی اش شد.
کالهبردارمیلیاردی

شــیراز-خبرنگارکیهان: رئیس پلیس فتا اســتان فارس از شناسایی و 
دســتگیری دو کالهبردار حرفه اي که شــهروندان را به درگاه  های بانکی جعلی 
)فیشــینگ( هدایت و سپس اقدام به برداشت هفت میلیارد ریال کرده بود، خبر 
داد.  سرهنگ »حشمت سلیمانی« گفت: مردی جوان با حضور در کالنتری و ارائه 
مرجوعه قضایی اعالم داشت مبلغی بالغ  بر 8۰ میلیون ریال به صورت غیر مجاز از 
حسابش برداشت شده است.  وی افزود: با بررسی مشخص شد که اغلب قربانیان 
بعد از درج کاالی خود در یکی از سایت های آگهی براي فروش، پیامکی از شخص 
ناشناس که خود را مدیر سایت معرفی مي کرده دریافت که در متن پیام آمده بود 
»آگهی شما بعد از ۲4 ساعت از روی سایت برداشته می شود که برای جلوگیری 
از ایــن موضوع مبلغ ۱۰۰۰ تومان از طریق لینک زیر به حســاب ســایت واریز 
کنید. وی ادامه داد: پس از بررســی های فنی رد پای متهم در یکی از استان های 
مرزی شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه موفق به 
دستگیری وی شدند. وی عنوان داشت: پس از دستگیری این متهم یک نفر دیگر 
از همدســتان وی نیز مورد شناسایی قرار گرفت و با هماهنگی مقام قضایی، وی 
نیز دستگیر که با بررسی های بیشتر مشخص شد که سطح فعالیت این افراد در 

سراسر کشور بوده و تاکنون نزدیک به هفت میلیارد ریال کالهبرداری کرده اند.
ناکامیقاچاقچیان

اراک-خبرنــگارکیهان: فرمانده انتظامي اســتان مرکــزی گفت: در دو 
عملیات مشترك پلیس استان و پلیس مبارزه با مواد مخدر فارس، ۱3۰ کیلوگرم 
حشــیش و ۲۲ کیلو و 5۰۰ گرم  تریاك کشــف شد.  ســرتیپ »حسن مفخمي 
شهرستاني« افزود:  مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در انجام تحقیقاتي 
فعالیت ســه قاچاقچي را تحت مراقبت نامحسوس خود قرار دادند. وي افزود: در 
تکمیل تحقیقات پلیس، سرانجام قاچاقچیان که با چهار وسیله نقلیه در حال  تردد 
در محورهاي مواصالتي استان فارس و در حال جابه جایي مواد مخدر به استان هاي 
مرکزي کشور بودند، شناسایي و در دو عملیات جداگانه دستگیر شدند. وی بیان 
داشــت: در یکي از این عملیات ها ۱3۰ کیلوگرم حشیش و در عملیاتي دیگر ۲۲ 
کیلو و 5۰۰ گرم  تریاك کشــف شد. وی خاطرنشان کرد:  چهار قاچاقچي دستگیر 

شده در این عملیات ها با تشکیل پرونده به مراجع قضائي معرفي شدند.
کشفاشیاءعتیقه

سرویسشهرستانها: فرمانده انتظامی  شهرستان گرمه از کشف دو قطعه 
جام ریتون عتیقه در این شهرســتان خبر داد.  سرهنگ »علیرضا پوربه« با  اشاره 
به اینکه پلیس با بررســی های به عمل آمده موفق شد محل اختفای افراد مورد 
نظر را شناســایی کند، افزود: پلیس در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه سه نفر 
از قاچاقچیان را دستگیر کرد. وی با  اشاره به اینکه در بازرسی از خودرو متهمان 
دوعدد جام ریتون عتیقه کشــف شــد، تصریح کرد: با حضور کارشناسان اداره 
میراث فرهنگی و بررســی های الزم مشخص شد جام های کشف شده مربوط به 
دوره ساسانیان و  اشکانیان بوده که ارزش آن ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

برخوردمرگبار
زاهدان-خبرنگارکیهان:فرمانده انتظامی  شهرستان »ایرانشهر« از برخورد 
مرگبار پژو 4۰5 با ســمند با دو کشته و دو مجروح خبر داد.  سرهنگ »محمود 
سعادتی« افزود: در بررسی های مأموران بخش انتظامی  »بزمان« مشخص شد یک 
دستگاه پژو4۰5 با یک دستگاه سمند در محدوده روستای مسجد ابوالفضل)ع(  با 
یکدیگر برخورد کرده اند. وی تصریح کرد: در این حادثه راننده سمند و پژو 4۰5 
به علت شدت جراحات وارده در دم فوت و دو سرنشین این خودروها نیز مجروح 
و با کمک نیروهای امدادی به بیماستان خاتم االنبیاء)ص( ایرانشهر منتقل شدند. 
وی همچنین  عنوان کرد: کارشــناس پلیس راه علت حادثه را تجاوز به چپ پژو 

4۰5 نسبت به سمند  اعالم کرده است.

دفاترآیاتناصرمکارمشــیرازیوحسیننوری
همدانیازمراجعتقلیددرقم،انتشارمطالبیمنتسب
بهآنانبهعنواناســتفتاوپاسخآنمبنیبرجایز
نبودنسفربهقمباهدفکنترلشیوعبیماریکرونا

راقویاتکذیبکردند.
در پی انتشار مطالبی در برخی سایت ها و شبکه های 
اجتماعی تحت عنوان استفتا از دو نفر از مراجع تقلید در 
پاســخ به اســتفتایی در عدم جواز سفر به شهر قم حتی 
بــه نیت ادای نذر برای کنترل بیماری کرونا، در خصوص 
صحت و سقم آن از دفاتر این دو مرجع کسب اطالع شد  

که  تاکید شد این انتساب بی پایه و اساس بوده و تکذیب 
می شود.

دفتر آیت اهلل نوری همدانی با رد چنین اســتفتایی بیان 
کرد که وی تاکنون در نفی یا اثبات این مسئله اظهارنظری 

نداشته است.
همچنین دفتر آیت اهلل مکارم شیرازی نیز ضمن تکذیب 
انتساب چنین مطلبی به دفتر این مرجع تقلید تاکید کرد که 

از اساس چنین استفتایی انجام نگرفته است.
گفتنی است از عصر روز دوشنبه مطلبی با مضمون عدم 
جواز ســفر به قم به دلیل شیوع بیماری کرونا منتشر شده 

کــه در آن ذکر شــده آیت اهلل نــوری همدانی در پاســخ 
به استفتایی مبنی بر حکم سفر به قم به قصد زیارت و ادای 
نذر پاسخ داده است که »در صورتی که احتمال خطر و ضرر 

عقالیی می دهید در وقت دیگر نذر انجام شود«.
همچنین این ســایت ها مدعی شدند که آیت اهلل مکارم 
شیرازی نیز در پاسخ به همین پرسش گفته است: »چنانچه 
با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی خطر قابل توجهی متوجه 
شما نباشــد انجام این سفر مانعی ندارد، در غیر این صورت 
تکلیفی نسبت به عمل به نذر در شرایط حاضر ندارید و الزم 

است بعد از رفع خطر به تکلیف خود عمل نمایید«.

مدیرعامــلهاللاحمــرآذربایجانغربیگفت:
چهارهزارو۸۵۰دستگاهچادرتاشبچهارشنبهبین

زلزلهزدگانقطورشهرستانخویتوزیعشد.
سعید رهبر ســوره، افزود: همچنین تاکنون چهار هزار 
و 348 بســته غذایی 7۲ ساعته بین زلزله زدگان این منطقه 

پخش شده است.
وی افــزود: برای تامین گرمایش مردم نیز تاکنون چهار 
هزار و ۲3 شعله والور در اختیار زلزله زدگان قرار گرفته است.

وی گفت: تاکنون 66 دستگاه چادر، ۱۱8 تخته موکت 
و ۲۲6 عدد پتو به همراه بسته های مواد غذایی و آب معدنی 

بین این روستاییان توزیع شده است.
»رهبر ســوره« با تاکید بر اینکــه کمبودی درخصوص 

تامیــن اقالم غذایی زلزله زدگان وجــود ندارد، بیان کرد: در 
صورت نیاز، بســته های غذایی یک هفته ای و یک ماهه نیز 

توزیع خواهد شد.
وی با  اشاره به اینکه امدادرســانی همچنان ادامه دارد 
بیان کرد: تمامی نیروهای عملیاتی در منطقه حضور دارند و 
در حال توزیع اقالم امدادی و کمک رسانی به آسیب دیدگان 

هستند.
ارسالدومینمحمولهکمکهایهاللاحمر

بهمنطقهزلزلهزدهقطور
مســئول امداد و نجات هالل احمر مهاباد گفت: دومین 
محمولــه کمک های هالل احمر این شهرســتان به مناطق 

زلزله زده »قطور« خوی ارسال شد. 
ناصر پهلوانــی، در گفت وگو با ایرنا اظهار داشــت: این 
محموله شــامل ۲ هزار عدد والور خوراك پزی اســت که به 
مناطق زلزله زده خوی ارسال شده و به زودی بین مردم این 

منطقه توزیع خواهد شد.
وی ادامه داد: اولین محموله کمکی از این شهرســتان 
نیز اوایل هفته جاری در قالب سه کامیون حاوی 36۰ تخته 
چادر امدادی و یک دســتگاه آمبوالنس از این شهرســتان 

به مناطق زلزله زده ارسال شده بود.
وی اضافــه کرد: هم اکنون یک تیــم ۱۰ نفری واکنش 
سریع هالل احمر این شهرستان در مناطق زلزله زده »قطور« 

در حال کمک رسانی به مردم این مناطق است.

اهواز - خبرنگار کیهان:
فرماندارشهرســتانکوهرنگبااشارهبهوقوع
ســیالبوطغیانرودخانهها،گفت:محوربازفتبه
اندیکایخوزستاندرمنطقهشیمبارزیرآبرفتهو

امکانتردددراینمحوروجودندارد.
هوشــنگ مصطفوی افزود: مســافران که از شهرســتان 
کوهرنگ قصد ســفر به اســتان خوزســتان دارنــد باید جاده 
جایگزین که محور ایذه اســت را انتخاب کنند. وی ادامه داد:به 
همه مســافران و مردم منطقه توصیه می شــود که با توجه به 
شدید شدن حجم سیالب و باال آمدن آب رودخانه ها از توقف در 
حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کرده و در مکان های امن 
ساکن شوند. مصطفوی با بیان اینکه تمامی مسیرها و گردنه های 
این شهرستان باز است و مشکلی در خصوص تردد وجود ندارد، 
تصریــح کرد: خســارت هایی به زمین های کشــاورزی، مزارع، 
زیرســاخت ها و خانه های روســتایی این شهرستان وارد شده و 

مسئوالن در حال برآورد میزان خسارت های وارده هستند.

معاونعلمیوفناوریریاســتجمهوریدرآئینیازدانشفنیوتولیدفیلمهایچندالیهفرآوردههای
تزریقیوملزوماتدیالیزصفاقیتولیدداخلدرمشهدرونماییکرد.

دیالیز صفاقی روشی است که برای دفع مواد زائد از خون، در افرادی که کلیه هایشان کارایی الزم را ندارد، به کار گرفته 
می شــود به این شکل که طی دیالیز صفاقی، رگ های خونی الیه احشایی شکم )صفاق یا روده بند( به کمک جریان مایع 

دیالیز در طرفین صفاق، کار کلیه ها را انجام می دهد.
 در دیالیز صفاقی شــخص می تواند درمان خود را در خانه، محل کار و حتی هنگام مســافرت ادامه دهد و همچنین 

نسبت به همودیالیز نیاز کمتری به مصرف دارو و رژیم های غذایی محدود دارد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ، گفت: ایران در حوزه پزشکی در منطقه خلیج فارس بی نظیر است و هم اکنون ۲۲ 
داروی بیوتکنولوژی در کشــور تولید می شود. سورنا ســتاری ، افزود: 6۰۰ شرکت در حوزه بیوتکنولوژی در ایران فعالیت 

می کنند و رتبه سوم آسیا را در این زمینه در اختیار داریم که باید از این ظرفیت برای صادرات بیشتر استفاده کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه دست کم 5۰ درصد صادرات دانش بنیان ما در حوزه بیوتکنولوژی 
اســت افزود: پنج هزار شــرکت دانش بنیان در حوزه های مختلف فعالیت می کنند. مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن هم 

گفت: هزینه یک بیمار همودیالیز 96۰ میلیون ریال و با دیالیز صفاقی 6۲۰ میلیون ریال است.
مجید طبسی افزود: برای واردات تجهیزات دیالیز صفاقی امسال باید هشت میلیون یورو هزینه می کردیم که با توجه 

به رسیدن به دانش فنی این تجهیزات حتی یک ریال هم صرف نشد.
وی ادامه داد: در تفاهم نامه هایی که در گذشــته با شرکت های خارجی داشتیم قرار بود دانش فنی تجهیزات را نیز به 

ما منتقل کنند اما به تعهد خود عمل نکردند و ما با دانش بومی و داخلی به آن دست یافتیم.

باپیگیریمسئوالناستانکرمان،خانوادهسردارسپهبدشهید
سلیمانیوباوســاطترئیسقوهقضائیهدرسفریکهبهایناستان
داشتند،رهبرمعظمانقالبباشــهیدشناختنجانباختگانمراسم

تشییعشهدایمقاومتموافقتفرمودند.
به گزارش ایرنا، رئیس  کل دادگستری اســتان کرمان با ارسال پیامی به 
خانواده های جانباختگان تاکید کرد: با وســاطت، پیگیری و انعکاس خواست 
بحق شــما توســط رئیس  قوه قضائیه، رهبرمعظم انقالب با شــهید شناختن 
جانباختگان مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سپهبد شهید سلیمانی موافقت 

فرمودند.
6۱  نفر در حادثه تشــییع پیکر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 

در کرمان به دلیل ازدحام جمعیت جان باختند.

مسئولروابطعمومیدانشگاهعلومپزشکیشهیدصدوقیاستان
یزدازفوتبیمارمبتالبهویروسکرونادرشبچهارشنبهخبرداد.

ابراهیم ســلمانی، به ایرنا گفت: در پی ارسال پنج نمونه آزمایش از بیماران 
مشکوك به ابتالء به کرونا ویروس، تنها یک نمونه مثبت شناخته شد که این فرد 

شب چهارشنبه جان خود  را از دست داد.
وی اظهار داشــت: فرد فوت شــده داری بیماری زمینه ای بوده و باالی 7۰ 

سال سن داشته است.

معاونامدادونجاتجمعیتهاللاحمراستانقزوینگفت:
حفاریغیراصولیچاهآبدرروستایبویینکازتوابعبخش

شهرکوهینباعثمرگ۲نفرشد.
حکمت اهلل  هاشــمی ، افزود: در پی تمــاس تلفنی اورژانس با مرکز 
کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر اســتان قزوین مبنی 
بر اعالم گزارش ســقوط به چاه در روستای بویینک، تیم امداد و نجات 
جاده ای پایگاه کوهین به همراه تیم تخصصی کوهســتان شهرســتان 

قزوین به محل حادثه اعزام شدند.
معــاون امداد و نجات اســتان بیان داشــت: نجاتگــران جمعیت 
هالل احمر با کمک عوامل آتش نشانی و اورژانس موفق شدند اولین فرد 
را از چاه رها سازی کرده و بالفاصله برای کنترل عالئم حیاتی و احیای 

قلبی و ریوی اقدام کنند که متأسفانه موفقیت آمیز نبود.
هاشــمی همچنین افزود: عملیات نجات برای رهاســازی فرد دوم 
با توجه به بارش شدید باران در منطقه و خطر ریزش دیواره های چاه با 
رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از وقوع حوادث بعدی به طول انجامید 
و در نهایــت نجاتگران جمعیت هالل  احمــر به همراه نیروهای عوامل 
آتش نشــانی پس از 6 ساعت عملیات طاقت فرســا و دشوار فرد دوم را 

نیز رهاسازی کردند.
 وی افزود: این فرد نیز با توجه به حجم ریزش خاك و گل در چاه 

در همان لحظات اولیه جان خود را از دست داده بود.

فرماندهانتظامیاندیمشکگفت:۲۱نفرازعامالندرگیری
مسلحانهدراینشهرستاندستگیروهفتقبضهسالحشکاری

ازآنانکشفوضبطشد.
سرهنگ شــهبازی بیان کرد: طبق اعالم مرکز فوریت های پلیسی 
۱۱۰ وقوع یک درگیری مسلحانه در یکی از مناطق اندیمشک، گزارش 

شد که ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افــزود: بــا مداخله ماموران انتظامی ۲۱ نفــر از عامالن اصلی 
درگیری ، دســتگیر و هفت قبضه سالح شکاری به همراه ۱4۰ فشنگ 

مربوطه از این افراد کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی اندیمشک گفت: در تحقیقات به عمل آمده توسط 
پلیس دلیل درگیری اختالف قبلی بــوده که با حضور ماموران اوضاع 

کنترل و آرامش در محل برقرار شد.

رئیسآتشنشانیبردسکنگفت:وقوعدوحادثه
انفجاردردونقطهمختلفاینشهرســتانمنجربه

جراحتومرگشد.
مجتبی صادقــی، در گفت وگو با ایرنا افزود: یکی از این 
حوادث در معدن طالی بردســکن و دیگری در یک کارگاه 

غیراستاندارد شارژ کپسول های اطفاء حریق رخ داد.
وی ادامه داد: با اعالم وقوع حادثه انفجار در معدن طال، 
آتش نشــانان بالفاصله در این محل واقع در ۲5 کیلومتری 
شهر بردســکن حضور یافته و عملیات امداد و نجات را آغاز 
کردند. رئیس  آتش نشانی بردسکن گفت: نشت مایعات قابل 
 اشــتعال هنگام عملیات جوشــکاری در موتور برق دستگاه 
سنگ شکن مورد اســتفاده در معدن طالی بردسکن سبب 

این انفجار شده بود. 
وی افزود: بر اثر این انفجار یک کارگر 4۰ ساله تاسیسات 

معدن به خاطر سوختگی شدید جان خود را از دست داد.
صادقــی ادامــه داد: حادثه دیگر  انفجــار در یکی از 
کارگاههای غیراستاندارد شارژ کپسول های اطفاء حریق بود 
که منجر به قطع دست یک فرد سالخورده در این محل شد.

وی گفت: شارژ کپسول های اطفاء حریق در این کارگاه 
ناایمن با استفاده از تجهیزات غیراستاندارد صورت می گرفت 

و حتی متصدی آن فردی غیرمتخصص است.
رئیس  اداره آتش نشــانی بردســکن افــزود: این مکان 
غیراستاندارد برای دومین بار دچار حادثه انفجار شده است. 
پیش از این چندین بار به مســئول ایــن کارگاه به صورت 
مکتوب تذکر داده  شده بود که با بی توجهی وی اینبار منجر 

به قطع دست متصدی کارگاه از ناحیه مچ شد. 
وی ادامه داد: فرد حادثه دیــده در این حادثه بالفاصله 
برای جراحی پیوند دست قطع شده اش به مشهد اعزام شد.

فرماندارپاوهاعالمکردکهمرزشوشمیازسوی
طرفعراقیبستهشدوهیچمبادلهایدراینبازارچه

مرزیانجامنمیشود.
پرویز ایده پور ، در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: صبح روز 
سه شنبه کارکنان طرف عراقی مرز شوشمی به منظور انجام 

مبادالت مرزی در پایانه این بازارچه حاضر نشدند.
وی افــزود: مدیران مرز شوشــمی در مکاتبات خود با 
گمرك جمهوری اســالمی ایران اعــالم کردند که به دلیل 
نگرانی از شــیوع ویروس کرونا این بازارچه مرزی را تا اطالع 

ثانوی تعطیل کرده اند.
فرماندار پاوه اعالم کرد: روز سه شنبه هیچ مبادله مرزی 
از طریق مرز شوشمی انجام نشده است و امیدواریم با برطرف 

شدن نگرانی ها مرز دوباره باز شود.

رئیسایستگاه۱۰ســازمانآتشنشانیمشهد
گفت:۲کارگرشــاغلدریکشرکتپیمانکاری،به
دلیلگازگرفتگیهنگامالیروبیکانالجمعآوریو
هدایتفاضالبدربولواربعثتاینشهرجانباختند.
سرآتشــیار حسن نجمی، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا 
افزود: در این حادثه ۲ کارگر میانسال، حین الیروبی کانال 
جمع آوری فاضــالب به دلیل گازگرفتگی در عمق منهول 
کانال دچار مسمومیت شدید شــده و از هوش رفتند که 
امدادگران آتش نشانی با استفاده از تجهیزات ویژه اقدام به 
تزریق هوا به داخل منهول فاضالب کردند و همزمان این 
دو کارگر را با تجهیزات خاص به بیرون کانال انتقال دادند.

وی گفــت: پس از انتقال این افراد به ســطح زمین و 
معاینه آنها توسط تکنسین های اورژانس حاضر در صحنه، 
فوت آنان به دلیل مســمومیت شــدید تایید و با حضور 
عوامل انتظامی در محل، بررســی  در خصوص علت اصلی 

این حادثه آغاز شد.

آتشســوزیدریکیازمخازنبنزینپاالیشگاه
آبادانمهارشد.

مدیر روابط عمومی پاالیشگاه آبادان در گفت وگو با ایرنا 
بیــان کرد: یکی از مخازن بنزین پاالیشــگاه آبادان به دلیل 
رعد و برق دچار آتش ســوزی شــد که با تالش آتش نشانی 
پاالیشــگاه آتش مهار و از ســرایت آتش بــه دیگر واحدها 
جلوگیری شد.ســیدعلی نوربخش افزود: این آتش ســوزی 
در زمان پنج دقیقه مهار شــد و آسیب دیدگی گزارش نشد. 
روزانه 4۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین در پاالیشگاه آبادان 

به فرآورده های نفتی تبدیل می شود.

معاونراهــداریادارهکلراهداریوحملونقل
جادهایاستانکرمانگفت:محورارتباطیایناستان
درمحدودهانار-یزدبهعلتتوفانشــنوکاهش

شعاعدیدافقیکمتراز۵۰متربستهشد.
احســان عراقی زاده، در گفت و گو با ایرنــا افزود: محور 
ارتباطی اصلــی انار - یزد را به علت نداشــتن دید کافی و 

حفظ جان مسافران با هماهنگی پلیس راه مسدود کردیم.
وی اظهار داشــت: محورهای ارتباطی شهرســتان های 
فهرج، ریگان، بم و شــهر بابک را به علــت بادخیز بودن و 

احتمال وقوع توفان شن به صورت مرتب رصد می کنیم.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمان گفت: نیروهای راهداری به خصوص گشت های 

راهداری در برابر توفان شن به حالت آماده باش درآمده اند.

دادستانبردســکندراستانخراسانرضویگفت:
حکمانفصالازخدمتشــهردارسابقشــهرآباداین
شهرستانبهخاطرتخلفاتمالیوفروشبرخیتجهیزات
شهرداریصادرشدهوپروندهویدردستبررسیاست.
احمد فرزانه ، در گفت و گو با ایرنا افزود: شــهردار ســابق 
شهرآباد هم اکنون با قرار وثیقه میلیاردی آزاد شده و جرم وی 
فروش اموال شهرداری به غیر و تخلفات مالی است. وی ادامه 
داد: با پیگیری های صورت گرفته، وســیله فروخته شــده در 
یکی از شهرســتان های استان مرکزی شناسایی و با دستور و 
نیابت قضایی، دستگاه بیل بکهو لودر تمام اتوماتیک شهرداری 
توقیف و با انتقال به شهرستان تحویل شهرداری شهرآباد شد.

جانباختگان مراسم تشییع  سردار سلیمانی 
شهید شناخته شدند

بیمار مبتال به ویروس کرونا در یزد 
جان باخت

حفاری غیراصولی در روستای بویینک قزوین 
جان ۲ نفر را گرفت 

دستگیری ۲۱ نفر از عامالن 
درگیری مسلحانه در اندیمشک

محور بازفت
 چهارمحال و بختیاری 

به اندیکای خوزستان مسدود شد

آتش سوزی در پاالیشگاه آبادان 
مهار شد

توفان شن محور ارتباطی
 کرمان - یزد را بست

شهردار سابق شهرآباد بردسکن 
انفصال از خدمت شد

 جایز نبودن سفر به قم از سوی مراجع تقلید تکذیب شد

توزیع ۴۸۵۰ دستگاه چادر بین زلزله زدگان قطور

ملزوماتدیالیزصفاقیساختداخل
درمشهدرونماییشد

دو انفجار در بردسکن منجر به مرگ و قطع عضو شد

عراق 
مرز شوشمی را بست

۲ کارگر هنگام الیروبی 
کانال فاضالب جان باختند


