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پنج شنبه ۲۷ شهریور ۱۳99 
۲۸ محرم ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۵6۵

کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در قاره آسیا به شکل متمرکز 
و شبیه به نحوه برگزاری لیگ قهرمانان، در انتظار دریافت تایید از سوی فیفا است.

روزنامه »االتحاد« امارات گزارش داد که کنفدراســیون فوتبال آســیا در فکر برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی 
۲۰۲۲ و انتخابی جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا به شکل متمرکز و شبیه به نحوه برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا است. 
این روزنامه نوشت: »کنفدراسیون آسیا این طرح را در جریان جلسه مشترک با مسئوالن فیفا در ماه جوالی به عنوان 
راه حل جایگزین در صورت بســته بودن مرز برخی از کشورها پیشــنهاد داده بود. در آن جلسه، فیفا بر به تعویق افتادن 
مســابقات تا ماه مارس ســال آینده تاکید کرد. پیش بینی می شود گزارش های فیفا در این ارتباط به صورت مستمر ارائه 
شــود و در صورت عادی شــدن امور از اواخر ماه ژانویه، جلسه دیگری برای تایید تاریخ رسمی و نهایی مسابقات انتخابی 

جام جهانی در ماه مارس برگزار شود. 
در صورت تداوم همان شرایط و شیوع ویروس کرونا و عدم یافتن واکسیناسیون مناسب، برگزاری مسابقات به صورت 
متمرکز در یک کشور مثل برگزاری لیگ قهرمانان آسیا که در حال حاضر در حال انجام است، معرفی خواهد شد.«روزنامه 
االتحاد اظهار امیدواری کرده است که تیم ملی امارات بتواند میزبانی مسابقات گروه هفتم را به خاطر شرایط آب و هوایی 
این کشور در ماه مارس بگیرد! این در حالی است که تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی 
و کســب ســهمیه حضور در جام ملت های ۲۰۲۳ آسیا، نیاز به پیروزی در چهار مسابقه باقیمانده خود دارد؛ بخصوص دو 
دیدار حساس برابر بحرین و عراق. اگر این بازی ها به صورت متمرکز در کشوری به جز ایران برگزار شود، بدون تردید تیم 

ملی کار سخت تری برای صعود خواهد داشت.

تصمیم نگران کننده برای تیم ملی فوتبال ایران در انتظار تایید فیفا 
در حالی که قرعه کشــی لیگ برتر کشــتی آزاد با ۱۰ تیم انجام شد، این رقابت ها با حضور ۶ تیم برگزار 

می شود.
در روز ۲9 مرداد ماه جلســه قرعه کشــی لیگ های برتر آزاد و فرنگی با حضور نمایندگان باشــگاه ها به انجام رسید. 
طبق قرعه کشی صورت گرفته، در گروه »الف« تیم های دانشگاه آزاد اسالمی، استقالل تهران، نفت و گاز کرمانشاه، هیئت 
کشتی گلستان و شهرداری بجنورد قرار گرفتند. گروه »ب« را نیز تیم های بازار بزرگ، هیئت کشتی قائمشهر، پاس تهران، 
ستارگان ساری و ویزازون تشکیل دادند. با این وجود در هفته های گذشته شاهد ادغام و انصراف برخی تیم ها از حضور در 

لیگ بودیم. به این ترتیب اکنون 6 تیم قرار است در لیگ برتر آزاد حضور داشته باشند.
خبر دیگر از لیگ اینکه در پی اعتراض برخی تیم ها نســبت به برگزاری لیگ برتر فرنگی در ســه گروه و معایب آن، 
گروه بندی این رقابت ها تغییر کرد. در مراســم روز بیست و نهم مرداد ماه که لیگ برتر آزاد و فرنگی با حضور نمایندگان 
باشگاه ها قرعه کشی شد، تصمیم بر این گرفته شد که لیگ فرنگی در سه گروه به انجام رسد. با توجه به اینکه 11 تیم برای 
شــرکت در این رقابت ها اعالم آمادگی کرده بودند دو گروه 4 تیمه و یک گروه ســه تیمه شده بود که این اعتراض شدید 

تیم هیئت کشتی یزد که در گروه سه تیمه قرار گرفته بود را به همراه داشت. 
در پی این اعتراض، لیگ فرنگی به دو گروه تقسیم شد. بر این اساس در گروه اول تیم های هیئت کشتی یزد، سیرجان، 
آریو برزن بهبهان، فوالد اکسین خوزستان و رعد پدافند حضور خواهند داشت. تیم های گروه دوم را نیز بازار بزرگ، دانشگاه 
آزاد اسالمی، شهدای مدافع حرم، صبانور کردستان و احتشام گستر تشکیل خواهند داد. قرار است دور رفت این رقابت ها 

مهر ماه به انجام رسد.

آخرین اخبار از لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی

*ســایت اتحادیه جهانی کشــتی در خبری اعالم کرد با موافقت 
کمیته اجرایی، رقابت های جهانی زیر ۲۳ ســال جهان )امیدها( در 

سال ۲۰۲۰ میالدی برگزار نخواهد شد. 
*ثوری رئیس فدراسیون بوکس گفت: فکر نمی کنم با توجه به افزایش قیمت ارز 
هیچ کدام از فدراسیون ها توان اعزام به یک تورنمنت غیررسمی را داشته باشند. 
*ســعید عبدولی گفت: تا زمانی که کرونا برود، نمی خواهم کشتی 
بگیرم. هر زمان که واکسن این ویروس آمد و خیالمان راحت شد، 
من هم در مسابقات شرکت می کنم. باید مراقب خودم و خانواده ام 

باشم.

خواندنی از ورزش

یادی از شهید علی مقرب
مقرِب بزم الهی

شهید علی مقرب در سال 1۳41 در روستای 
نوروزی از توابع شهرســتان سبزوار دیده به جهان 
گشود و در خانواده ای مذهبی پرورش یافت. پس 
از ســپری کردن دوران طفولیت وارد مدرسه شد 
اما به علت بی بضاعتی خانــواده و نبودن امکانات 
تحصیلی در روستا بیش از چهار کالس نتوانست 
به تحصیالت خود ادامه دهد. بعد از ترک تحصیل 
ابتدا به شغل قالی بافی مشــغول شد تا یار و یاور 

پدر در امرار معاش خانواده باشــد. پس از چندی راهی تهران شــد و به شــغل 
خیاطی مشــغول گردید. شــهید طی این دوران از هیچ فرصت و لحظه ای برای 
آموختن قرآن و مسائل دینی غافل نمی شد و همیشه برای کسب معلومات بیشتر 
ضمن مطالعه  کتاب های اسالمی، در محافل مذهبی نیز شرکت می کرد. در دوران 
انقالب او که در تهران مشــغول کار و کوشش بود، همدوش با امت حزب اهلل وارد 
صحنه شد و به مبارزه با ظلم و جور زمانه پرداخت. با شروع جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران به صورت داوطلب به خدمت ســربازی رفــت و پس از گذراندن دوره  
آموزشــی در بیرجند از طریق لشکر 77 خراسان ابتدا به منطقه  عملیاتی اهواز و 
سپس به منطقه  کردستان اعزام شد. شهید پس از مجاهدت های فراوان در تاریخ 
۲8شهریور1۳6۲ در پیرانشهر به درجه  رفیع شهادت نائل آمد و به لقاءاهلل پیوست. 
روحش شاد و راهش پررهرو باد. در وصیت نامه شهید علی مقرب آمده است: »ای 
مردم! صبور باشــید و امام عزیز را در راه به ثمر رســاندن اهداف متعالی حکومت 
اسالمی و انقالب تنها نگذارید. راهی جبهه ها شوید و در این جهاد مقدس شرکت 

کرده و از اسالم و انقالب پاسداری کنید، زیرا اسالم و انقالب در خطر است.«

معاون قهرمانی خبر داد:

وزیر ورزش به فیفا اعتراض کرد
AFC  حق تحریم صدا و سیما را ندارد

اخبار کوتاه از فوتبال

حدیث دشت عشق

برنامه مسابقات  فوتبال لیگ قهرمانان آسیا

A گروه
پنجشنبه ۲7 شهریور ۱۳99

*الشرطه عراق.............................................................االهلی عربستان)ساعت19:۳۰(
یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳99

*استقالل ایران................................................................الشرطه عراق)ساعت۲۲:۳۰(
B گروه

پنجشنبه ۲7 شهریور ۱۳99
*شهر خودرو ایران.........................................................االهلی امارات)ساعت19:۳۰(
*پاختاکور....................................................................الهالل عربستان)ساعت ۲۲:۳۰(

C گروه
جمعه ۲8 شهریور ۱۳99

*شارجه امارات...................................................................الدحیل قطر)ساعت19:۳۰(
*التعاون عربستان.....................................................پرسپولیس ایران)ساعت۲۲:۳۰(

D گروه
جمعه ۲8 شهریور ۱۳99

*السدقطر............................................................................العین امارات)ساعت19:۳۰(
*النصرعربستان................................................................سپاهان ایران)ساعت۲۲:۳۰(

سرویس ورزشی-
کنفدراسیون  تصمیم  به  نســبت  ایران  اعتراض 
فوتبال آســیا مبنــی بر محرومیــت از حق پخش 
تلویزیونی، توسط وزیر ورزش به رئیس فیفا اعالم شد.

برگــزاری مجمع عمومی فدراســیون تیر و کمان زمان 
خوبی بــرای مهدی علی نژاد وزارت ورزش و جوانان بود که 
به تشــریح آخرین شــرایط ورزش بپردازد. علی نژاد دیروز 
در مــورد حق پخش تلویزیونی و اقدامات انجام شــده برای 
به نتیجه رســاندن در رابطه با لیگ قهرمانان آســیا گفت: 
مطلع هســتید که کنفدراسیون فوتبال آسیا طی نامه ای به 
فدراســیون فوتبال ایران اعالم کرد که به خاطر تحریم های 
بین المللــی امکان پخش رویدادها در ایران وجود ندارد. اول 
اینکه ما دچار تحریم بین المللی نیستیم. این اشتباه بزرگی 
اســت که مطرح شــده چرا که تحریم علیه ایران به صورت 
 AFC یک جانبه از ســوی آمریکا می باشد و به طور اساسی
یا شــرکت الگاردیه این اجازه را ندارد تحریم یک جانبه را 
تحریــم بین المللی عنوان کند و به موضوع ســازمان صدا و 
ســیمای ایران تامین دهــد. و این مســئله تضییع حقوق 
میلیون ها مخاطب فوتبال دوســت ایران است که طرفداران 
چهار نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان به حساب می آیند. 
وی افزود: در این زمینه توسط وزیر ورزش و به شخص 
اینفانتینــو رئیس فیفا اعتراضات رســمی صــورت گرفت و 
همچنیــن از طرف فدراســیون فوتبال به شــیخ ســلمان 
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض الزم مطرح شد. چرا 
که کار، کار اشــتباه و دخالت سیاســت در ورزش است و با 
منشــور المپیک کاماًل مغایــرت دارد. اجازه ندارند با حقوق 
ایران به این شکل برخورد کنند. فدراسیون فوتبال ایران به 
صورت رسمی به دنبال حل این موضوع است. به گفته علی 
نژاد، صدا و سیمای ایران در حال انجام رایزنی های الزم برای 

حل این مشکل است.
امیدواریم دادگاه به نفع جودوی ایران رای دهد

وی در بخش دیگــری از صحبت هایش درباره برگزاری 
دادگاه تعلیق جــودوی ایران نیز عنوان داشــت: پیش بینی 

محاکم قضایی دشــوار اســت. آنچه وظیفه وزارت ورزش و 
فدراســیون جودو بود، انجام شده است، باید از حقوق جودو 
دفاع می کردیم. اعتقاد داریم این تعلیق یک تعلیق ظالمانه 
اســت و با مبانی بین المللی مغایرت دارد. شواهد الزم برای 
تصمیمی که مبنی بر تعلیق جودو گرفته شــد، وجود ندارد. 
بدیهی بود بعد از اینکه اعتراض این موضوع در فدراســیون 
جهانی جودو مطرح شد اما به نتیجه نرسید، فدراسیون ایران 

شکایت خود را به دادگاه عالی ورزش برد.
علی نژاد تصریح کرد: ابتدا قرار بود دادگاه عالی ورزش در 
فروردین ماه با تشکیل جلسه الزم به پرونده ایران رسیدگی 
کند اما به خاطر موضوع کرونا این دادگاه تا چهارشــنبه به 
تعویق افتاد. طی این مدت تالش شد از طرف وزرت ورزش و 
کمیته ملی المپیک هزینه های دادرسی که بسیار گزاف است 

به فدراسیون جودو پرداخت شود. از این حیث حمایت الزم 
را داشتیم. جلسات متعددی هم در راستای هماهنگی برگزار 

شد. فدراسیون جودو وکیل خوبی به خدمت گرفته است. 
معاون وزیر ورزش با بیان اینکه شهود پرونده جودو ایران 
یعنی آقایان ســجادی، داورزنــی و زارعیان در محل دادگاه 
حاضر شده اند، خاطرنشان کرد: البته طرف مقابل هم طبق 
لیستی که در اختیار گرفته ایم با تمام قوا حاضر شده است. 
نام »ویزر« رئیس جهانی فدراســیون جودو در این فهرست 
بــود. در نهایت باید ببینیم چه تصمیمی گرفته می شــود. 

امیدواریم این نتیجه به نفع جودوی ایران باشد.
وی در پاســخ به شکســت احتمالی ایــران در پرونده 
جودو و تاثیری که می تواند بر ورزش ایران داشــته باشــد، 
خاطرنشــان کرد: در ورزش ایران که اتفاق خاصی نمی افتد 

چرا که موضوع مربوط به جودو می باشــد. بدیهی است اگر 
رأی دادگاه به نفع ایران نباشد، تعلیق ادامه پیدا خواهد کرد. 

موافقت با کناره گیری رئیس فدراسیون نجات غریق
معاون توسعه ورزش قهرمانی حرفه ای وزارت ورزش در 
رابطه با وضعیت رشته هایی که هنوز مجوز فعالیت نگرفته اند، 
در حالی که فاصله زمانی زیادی تا المپیک باقی نمانده است، 
گفت: از ستاد ملی مبارزه با کرونا و وزارت ورزش یک مجوز 
کلــی گرفته ایم تا طبق آن بتوانیم اردوهای تیم های ملی را 
آغاز کنیم. هر فدراسیونی که پروتکل بهداشتی خود را آماده 
کرده باشد و آن را ارائه کرده باشد و در فدراسیون پزشکی- 
ورزشــی و در وزارت ورزش به تصویب رسیده باشد، امکان 
برگزاری اردوهایش را خواهد داشت و بنابراین منعی از این 
حیث نداریم. فدراســیون ها با توجه به رویدادی که پیش رو 

دارند، باید اقدام الزم را داشته باشند. 
وی همچنیــن در مورد ایلخان نــوری و وضعیتش در 
فدراســیون نجات غریق و غواصی تصریح کرد: وی اســتعفا 
کرده و کناره گیری وی مورد قبول واقع شــده است. ابتدای 

هفته آینده جانشین وی اعالم خواهد شد. 
علی نژاد در مورد اعتراض برخی از ورزشکاران بلینگ و 
بیلیارد در مورد مدیریت این رشته و اینکه هاشم اسکندری 
پس از یک مرحله جدایی از فدراسیون مجدد بازگشته است، 
گفــت: ما نمی توانیم فراتر از قانون پیش برویم. هر اعتراضی 
باید در چارچوب قانون باشــد. فردی که رئیس فدراســیون 
می شــود برای چهار سال مســئولیت خواهد داشت. آقای 
اســکندری به دلیل یک قرار دادســرا برای شش ماه امکان 
حضور در مجموعه فدراســیون را نداشتند. آن شش ماه به 
پایان رسیده و ایشــان طبیعتاً بازگشته است. پرونده ای در 
دادســرا برای وی وجود دارد که در حال بررسی است. یعنی 
هنوز به دادگاه ارسال نشــده است. تا زمانی که محکومیت 
قضایی هاشمی اسکندری نداشته باشد اتهامات وارده به وی 
قابلیتی برای اقدام الزم توسط وزارت ورزش ندارد. هر زمان 
دستگاه های قضایی تصمیم گرفتند ما هم بر آن اساس عمل 

می کنیم. بنابراین اعتراضات مطرح شده درست نیستند. 

 الکس نوری، گزینه جایگزین استراماچونی
با اعالم مشــاور مدیرعامل اســتقالل، در صــورت عدم توافــق با آندره آ 
استراماچونی، الکس نوری یکی از گزینه های جدی هدایت تیم فوتبال استقالل 
است. بهمن نیکخو، مشــاور مدیرعامل اســتقالل ، درباره حواشی پیش آمده 
درخصوص مذاکرات با آندره آ اســتراماچونی و تکذیب هر گونه مذاکراتی برای 
پیوستن به این باشگاه گفت: به نظر من ایشان نسبت به این مسئله کم لطفی 
کردند. واقعیت این نیست. چرا اینکه ایشان این مسئله را به این صورت مطرح 
کردند برای من مشــخص نیســت. در دو روز آینده باشگاه قطعا آن چیزی که 
واقعیت است را به طور مستند ارائه می دهد. این موضوعات باید به طور شفاف 
روشن شــود که هواداران بدانند واقعیت چیست. مدیران باشگاه به خاطر این 
مســئله حتی به ایتالیا رفتند و صحبت های الزم را انجام دادند.او با تایید اینکه 
الکــس نوری یکی از جایگزین های اســتراماچونی در صورت عدم توافق با این 
مربی ایتالیایی اســت، خاطرنشان کرد: قطعا الکس نوری یکی از گزینه های ما 
در صورت عدم توافق با اســتراماچونی است. باشگاه نمی تواند همین طور بدون 
فکر و برنامه جلو برود. این شــرایطی اســت که ما االن در آن قرار داریم و باید 

ببینیم چه اتفاقی می افتد.
آخرین اخبار از نقل و انتقاالت فوتبال باشگاههای ایران

*علیرضا آرتا مدافع فصل گذشــته تیم فوتبال مس کرمان با عقد قراردادی دو 
ساله به عضویت تیم گل گهر سیرجان درآمد.

*علیرضا منصوریان، ســرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن، برای هدایت تیم 
فوتبال تراکتور در فصل جدید لیگ برتر با مســئوالن این تیم به توافق نهایی 
رســید. پیش از این تراکتوری ها با علــی دایی مذاکره کرده بودند که به توافق 
نرسیدند. پس از آن هم گزینه هایی مانند جواد نکونام و علی کریمی هم مطرح 
شــدند و در دو روز گذشته مسئوالن تراکتور مذاکرات جدی را با علی کریمی 
انجام دادند اما صحبت هــای آنها با کریمی هم راهی به جایی نبردند. در حال 
حاضر علیرضا منصوریان با مدیران باشگاه تراکتور به توافق نهایی رسیده است و 

امضای قرارداد او و حضور قطعی اش در تبریز تا امشب نهایی می شود.
*مســئوالن باشــگاه پیکان برای تقویت خط دروازه این تیم با محمد دریس 
دروازه بان فصل قبل صنعت نفت به توافق رســیدند و این دروازه بان فصل بعد 

پیراهن پیکان را بر تن خواهد کرد.
*فردین عابدینی مدافع فصل گذشته تیم ماشین  سازی تبریز از این تیم جدا و 

با عقد قراردادی به تیم نساجی پیوست.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

3126--122. االهلی عربستان

11-1123-22. استقالل ایران

11-1112-32. الشرطه عراق

A جدول رده بندی- گروه

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

6249--133. الهالل عربستان

16336-232. پاختاکور

13-234-331. االهلی امارات

60-6-3--43. شهر خودروایران

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

13126-132. التعاون عربستان

14316-232. الدحیل قطر

14-3311134. پرسپولیس ایران

21-1235-43. شارجه امارات

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

6337-1321. النصرعربستان

8535-2312. السد قطر

13-245-331. سپاهان ایران

51-1249-43. العین امارات

B جدول رده بندی- گروه

C جدول رده بندی- گروه

D جدول رده بندی- گروه

اهواز - خبرنگار کیهان:
 معاون امنیتی و انتظامی اســتانداری خوزستان 
با بیان اینکه بر اســاس مصوبه ستاد ملی کرونا آیین 
پیاده  روی اربعین برگزار نخواهد شد، گفت : تمهیدات 
الزم برای جلوگیری از خروج غیرقانونی زائران اربعین 

در مرزهای خوزستان اعمال خواهد شد. 
به گــزارش ایرنا، ولی اهلل حیاتی،  بیان کرد: بر اســاس 
اعالم مسئوالن کشور عراق و بر حسب تدابیر ستاد مرکزی 
اربعین،  امسال مرزهای خوزستان و همچنین دیگر مرزهای 

کشــور جمهوری اسالمی، پذیرای مسافران اربعین نخواهند 
بــود. وی با بیان اینکه ممنوعیت برای حضور در راهپیمایی 
اربعین در عراق مصوبه ســتاد ملی کرونا است، گفت: بر این 
اساس از همه هموطنان خواسته می شود تا از هرگونه تجمع 

و دسته روی به سمت مرزهای خوزستان خودداری کنند.
وی ادامه داد: پیش از این نیز دولت عراق اعالم کرده بود 
که به دلیل شــیوع کرونا امکان پذیرش مهمانان خارجی در 

اربعین امسال را ندارد.
حیاتی افزود: در این راستا تمهیدات و مراقبت الزم برای 

خروج احتمالی زائران به صورت غیرقانونی از مرزهای استان 
خوزستان اعمال شده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در ادامه با 
تاکید بر اینکه امسال به دلیل ممنوعیت تردد زائران به کشور 
عراق هیچ گونه موکب و زیرســاختی در مرزهای خوزستان 
برپا نخواهد شد، گفت: در صورتی که هموطنان قصد مراجعه 
به مرزهای استان خوزستان را داشته باشند به دلیل نبود این 

زیرساخت ها با مشکل روبه رو خواهند شد.
وی افزود: توصیه می شود که مردم با در نظر گرفتن این 

ممنوعیت ها از مراجعه به مرزهای خوزســتان برای سفر به 
عراق خودداری کنند.

روز دوشنبه سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد اعالم 
کرد که تاکنون هیچ گونه مجوزی از سوی دولت عراق برای 
ورود زوار ایرانی و خارجی به این کشــور به منظور برگزاری 

مراسم اربعین داده نشده است.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: برنامه های جایگزین 
آیین راهپیمایی اربعین امســال با هدف زنده نگه داشــتن 

فضای ارزشی اربعین اعالم خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر قم گفت: کاروان 
سالمت طرح ملی »نذر آب ســه« این استان در 

ایرانشهر مستقر شد. 
محمدرضــا بهرامــی، در گفت وگــو با ایرنــا اظهار 
داشــت: در این طرح ۲۰ پزشــک متخصص، عمومی و 
پیراپزشک شــامل فوق تخصص ریه، متخصص کودکان 
و اطفــال، زنان و زایمان، آنکولــوژی، متخصص داخلی، 
متخصــص گوش و حلق و بینی، ســه دندانپزشــک و 
همچنین چهار ماما و پرســتار، سه دستیار دندانپزشک، 
سه کارشــناس ارشــد روانشناســی و امــور تربیتی و 
کارشناسان دارویی، خدمات درمانی و داروهای مورد نیاز 
را به صورت رایگان به مردم دهســتان ابتر ایرانشهر ارائه 

می دهند.
وی با بیان اینکه ایــن کاروان به مدت چهار روز در 
دهستان ابتر از توابع بخش مرکزی ایرانشهر مستقر است، 
ادامه داد: رقابت های فرهنگی، نقاشــی و قرآنی با حضور 
روانشناســان اعزامی از اســتان قم از جمله برنامه های 

فرهنگی این کاروان است.
وی با بیان اینکه در روز اول استقرار پزشکان بیش از 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: هم اکنون پیک جدیدی 
را مشــاهده می کنیم و باید قم را در وضعیت فراتر از قرمز لحاظ 

کنیم. 
به گزارش ایلنا، محمد رضا قدیر ، اظهار کرد: چند هفته اســت که وضعیت 
کرونایی قم به گونه ای اســت که روزانه بین 4۰ تا ۵۰ نفر از مبتالیان به کرونا 
بســتری می شدند، اما طی ۲4 ساعت گذشته شاهد افزایش مراجعات سرپایی 

هستیم.
وی افزود:9۲ نفر از همشــهریان قمی در روز چهارشنبه نوزدهم شهریور 

بستری شدند و تعداد بستری شدگان مبتال به کرونا به حدود 44۰ نفر رسید.
قدیر ، عنوان کرد: هم اکنون دو هفته بعد از تعطیالت، تجمعات و مسافرت ها 
پیک جدیدی را مشاهده می کنیم و از روز چهارشنبه 19 شهریور باید قم را در 

وضعیت فراتر از قرمز لحاظ می کردیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی قم تاکید کرد: مهمترین توصیه ما شرکت 
نکردن در تجمعات و اســتفاده از ماسک و نیز غیر حضوری کردن آموزش در 

مدارس است که امیدواریم مردم استان قم به این امر توجه ویژه کنند.

عضو انجمن داروسازان ایران:
هیچ واکسن آنفلوآنزایی

 به داروخانه های کشور داده نشده است
عضو انجمن داروسازان ایران گفت: هنوز هیچ واکسن آنفلوآنزایی 
به داروخانه های کشور تحویل داده نشده است و طبق برنامه ریزی های 
صورت گرفته روند تحویل و توزیع آن بناست از ابتدای مهرماه توسط 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شود. 
علیرضا شــهریاری، در گفت وگو با ایرنا افزود: سال گذشته یک میلیون و 
8۰۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا در کشور وارد و توزیع شد که امسال با توجه 
به شیوع بیماری کرونا واردات 16 میلیون دوز واکسن پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: این واکسن های آنفلوآنزا از کشورهایی چون کره و روسیه 
وارد خواهد شــد و نرخ مصوب آن برای مصرف کننده 4۰۰ هزار ریال تعیین 

شده است.
رئیس  انجمن داروســازان خراســان رضوی گفت: اولویت توزیع واکسن 
آنفلوآنزا کادر درمانی و بهداشــتی به ویژه افراد درگیر با کرونا، ســالمندان 
و افــراد با بیماری های زمینه ای، مادران باردار، زندانیان و کارکنان مشــاغل 

پرخطر تعیین شده است.
شــهریاری افزود: همه افراد و گروه های ســنی نیازی به دریافت واکسن 
آنفلوآنزا ندارند و این واکسن برای استفاده گروه های پرخطر توصیه می شود و 

مردم در این خصوص اضطراب و نگرانی نداشته باشند.
وی ادامــه داد: از مردم تقاضا می کنیم برای تهیه واکســن آنفلوآنزا به 
داروخانه هــا مراجعه نکنند چرا که هنوز واکســنی در بین داروخانه ها توزیع 
نشده است و در شــرایط کنونی برای مدیریت تقاضا و پیشگیری از حوادث 

احتمالی، داروخانه ها نیز اقدام به ثبت نام از متقاضیان نکنند.

همدان- خبرنگار کیهان:
با  مدیرعامل ستاد دیه اســتان همدان گفت: 
کمک بانوان ایرانی مقیم ایتالیا زن ۴۲ ساله از زندان 

همدان آزاد شد. 
یداهلل روحانی منش بیان کرد: یک زن همدانی چندی 
پیش با دریافت تســهیالت بانکی اقدام به راه اندازی یک 
خیاطی کرده بود که به علت ناتوانی در پرداخت اقساط با 

شکایت ضامن راهی زندان شد.

وی اضافه کرد: این زندانی به علت بدهی ۲۵ میلیون 
تومانی از دی ماه ســال گذشــته راهی زندان شد که به 
دنبــال مذاکرات صورت گرفته پنــج میلیون ریال از این 

بدهی توسط شاکی بخشیده شد.
مدیرعامل ستاد دیه اســتان همدان اظهار داشت: با 
کمک بانوان ایرانی مقیم ایتالیــا با عنوان گروه »دل یار« 
بخشی از بدهی این زندانی تامین و زمینه آزادی او فراهم 

شد.

رئیس کل دادگســتری خوزســتان از معاون 
قضایی قوه قضاییه درخواســت کرد تا در خصوص 
حکم صادره توقیف ۳۶ هزار بسته کولر این استان 

تسریع شود. 
به گزارش ایرنا ، حجت االسالم صادق مرادی،  در نشست 
معاونــت قضایی قوه قضائیه که به صــورت ویدیو کنفرانس 
برگزار شد، اظهار داشت: دو سال پیش ۳6 هزار بسته کولر 
و لوازم جانبی آن از سوی سازمان تعزیرات حکومتی استان 
خوزستان توقیف شد و دادگاه آن در سازمان برگزار و حکم 
این پرونده صادر شــد ولی در مورد این موضوع درخواست 
ماده 477 داده شــد که به نظر دادگستری خوزستان، آرای 

صادره صحیح بوده و حکم باید اجرا شود.
وی افزود: با توجه به شــرایط گرمای بیش از ۵۰ درجه 
استان، نیاز اســت که در این مورد با دستور ویژه رسیدگی 
صورت گیرد و  تصمیمی اتخاذ شــود تا در صورت مخالفت، 
با اجرای حکم موضوع توقیف ۳6 هزار کولر، این کولرها بین 

مردم استان و با قیمت عادالنه توزیع شود.
بررســی آراء قطعی در اجرای مــاده 477 قانون آیین 
دادرسی کیفری و تشخیص خالف شرع بّین و جلوگیری از 

اجرای آن از اختیارات رئیس قوه قضائیه می باشد.
همچنین  رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور 
و رئیس ســازمان قضایی نیروهای مســلح در اجراء وظایف 
قانونی خود چنانچه با آراء خالف شــرع بّین مواجه شــوند، 
طبق تبصره ۳ ماده 477 قانون مذکور مراتب را به رئیس قوه 

قضائیه اعالم می نمایند.
در صــورت موافقت رئیس قوه قضائیه بــا تجویز اعاده 
دادرســی، پرونــده محاکماتــی به پیوســت نظریه قضات 
وکارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای 
ماده 477 قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور 
ارسال و رونوشــت نامه برای پیگیری به دادگستری استان 

مربوطه ارسال می  شود.
تبصره- با تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه 

اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد.
بر اســاس این گــزارش، در خرداد ماه ســال 97 بود 
که فرمانده انتظامی اســتان خوزســتان از کشف یک انبار 

غیرقانونی با بیش از ۳6 هزار کولر گازی قاچاق خبر داد.

خانواده داروساز میاندوآبی ۳۶۵ میلیون ریال 
به حوزه سالمت اهدا کردند

مدیر شبکه بهداشــت و درمان میاندوآب گفت: خانواده مرحوم 
»دکتر ســیدمنوچهر معینیان« از داروســازان این شهرستان، ۳۶۵ 

میلیون ریال به حوزه سالمت اهدا کردند. 
سهراب حیدری ،  در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه مرحوم معینیان داروساز 
و موسس نخستین داروخانه در میاندوآب بود، اظهار داشت: فرزندان آن مرحوم 
این میزان کمک مالی را طی دو مرحله به حساب خّیران این شهرستان واریز 
کردنــد. وی با قدردانی از عمل خداپســندانه این خانواده خّیــر افزود: مبلغ 
 اهدایی از ســوی خانواده مرحوم »دکتر معینیان«، برای خرید یک دســتگاه 
»RO پرتابل« برای بخش دیالیز بیمارستان عباسی میاندوآب اختصاص یافت.

مدیر شبکه بهداشــت و درمان میاندوآب بیان کرد: همچنین در روزهای 
گذشــته یکی از همکاران شبکه بهداشت و درمان ۲۰ میلیون ریال و پدر وی 
به نام »ایوب کنعانی« 1۰ میلیون ریال به حوزه ســالمت این شهرستان کمک 
نقــدی اهدا کردنــد. وی اضافه کرد: همچنین خانــواده نیک اندیش مرحومه 

»خدیجه بابایی« ۵۰ میلیون ریال به شبکه بهداشت و درمان اهدا کردند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان میاندوآب با بیان اینکه این مبالغ 
اهدایی نیز جهت  ســاخت پایگاه فوریت امداد جاده ای در مســیر میاندوآب - 
تبریز هزینه می شود، گفت: در این راستا با هماهنگی های انجام شده و با حضور 
در نزد برخی از خّیران نیک اندیش شهرستان، لوح های سپاس از طرف شبکه 
بهداشــت و درمان میاندوآب برای نیکوکارانی که به هر نحوی در بحران کرونا 
این مجموعه را یاری کردند، تقدیم شد. دکتر معینیان طی ماه های اخیر بر اثر 

ابتال به ویروس کرونا جان خود را از دست داد.

رئیس  دادگســتری داراب گفت: پرونده قتل 
مرحوم مهدی شیردل در دستور کار شورای حل 
اختالف شهرستان قرار گرفت و با رضایت اولیای 
دم، قاتل که در زندان عادل آباد شــیراز منتظر 

قصاص بود از چوبه دار رهایی پیدا کرد. 
صادق صادقی ، در گفت و گــو با ایرنا افزود: خانواده 
شــیردل از قاتل فرزند خود که ۲۳ فروردین 1۳81 در 
یکی از باغ های جنت شــهر داراب به قتل رســیده بود، 

گذشتند.
عبدالرضا شــیردل، پدر مهدی شــیردل که اصالتا 
جنت شــهری اســت، گفت: بــه خاطر مــاه محرم و 
حرمت خون امام حســین علیه السالم و حضرت عباس 

علیه السالم از انتقام خون فرزندم گذشتم.
وی به معاون زندان داراب نیز گفت: حاضرم هزینه 

بازگشت قاتل به منزلش را نیز بدهم.
آذر شهســواری مســئول گروه ســفیران صلح و 

دوستی انجمن حمایت از زندانیان کشور گفت: در چند 
روز گذشــته با حضور در خانه آقای شــیردل با وی و 
خانواده اش بسیار صحبت شد و ایشان متقاعد شد تا از 

قصاص قاتل فرزندش درگذرد.
سفیران صلح و دوستی در چهارسال فعالیت خود 
در کشــور تا به حال ۳۰۰ پرونــده اعدامی در اختیار 
داشــته که تعداد 17۰ مورد از آن را به نتیجه رسانده 
و میان خانواده های قاتل و مقتول میانجی گری کرده تا 

آنها از قاتل در گذرند.
با حضور اعضای ســفیران صلح و دوستی ایران به 
سرپرستی خانم شهسواری؛ اعضای شورای حل اختالف 
جنت شــهر؛ ائمه جمعــه داراب و جنت شــهر؛ رئیس  
دادگستری داراب؛ دادســتان داراب؛ فرمانده انتظامی 
داراب؛ جانشین فرمانده سپاه شهرستان داراب؛ معاون 
زندان داراب و انجمن حمایت از زندانیان، آقای شیردل 

و خانواده اش از قاتل فرزند خود گذشتند.

 جانباز شهید در گلزار شهدای مشهد 
آرام گرفت

غالمرضا کامیاب، جانباز 7۰ درصد و روشــندل مشهدی دیروز 
)چهارشــنبه( در گلزار شهدای بهشــت رضا)ع( این شهر در جوار 

همرزمان شهیدش به خاک سپرده شد. 
این جانباز سرافراز ۲۵ شهریور ماه جاری بر اثر ایست قلبی، دعوت حق را 

لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.
پیکر پاک وی پس از ادای احترام مســئوالن، در گلزار شــهدای بهشت 

رضا)ع( مشهد، در جوار یاران شهیدش آرام گرفت.
جانباز 7۰ درصد غالمرضا کامیاب در 19 اســفند 1۳4۲ متولد شد و در 
1۵ تیرماه 1۳6۲ در کردســتان براثر برخورد با مین و اصابت ترکش از ناحیه 

دو چشم نابینا و به مقام رفیع جانبازی نایل آمد.

کرمانشاه هشتمین شهید مدافع سالمت را 
تقدیم کرد

جامعه سالمت کرمانشاه پس از »پیام رحمانی« پرستار بیمارستان 
امام رضا)ع(، »عذرا ابراهیمی« کمک پرســتار بیمارســتان آیت اهلل 

طالقانی نیز در راه دفاع از سالمت مردم تقدیم کرد. 
رئیس  کمیته اطالع رســانی ستاد مدیریت کرونا دانشــگاه علوم  پزشکی 
کرمانشــاه در این ارتباط به ایرنا گفت: خانم ابراهیمی از همکاران زحمتکش 
کمک پرستار در بخش کرونا بیمارستان طالقانی بعد از تحمل یک هفته بیماری 

عصر سه شنبه در آی سی یو بیمارستان آیت اله طالقانی بر اثر کرونا درگذشت.
از دســت دادن دو همــکار ایثارگر به فاصله کمتر از ۲4ســاعت، موجب 
آزردگی و تالم در میان رزمندگان خط مقدم جبهه مبارزه با کرونا شد.  با بیم 
شیوع گسترده ویروس در پاییز و احتمال موج نگران کننده بیماری مسئوالن و 
سیاســت گذاران باید نظارت ها و مراقبت های خود را در سطوح مختلف جامعه 
گسترش داده و با خاطیان و تهدیدکنندگان جان مردم با جدیت برخورد کنند.
دکتــر مهرداد نــوروزی، دکتر آرش پرنــو، دکتر میالد حســینی، دکتر 
محمدرضا سمیعی، دکتر بهمن اســمی و دکتر علی اصغر ثابت صالحی دیگر 

شهدای سالمت استان کرمانشاه هستند.

ریزش آوار جان ۲ کارگر را گرفت
رئیس  هالل  احمر دماوند گفت: ریزش آوار خاکبرداری به داخل یک 
کانال تاسیساتی در مجتمع برف شهر آبعلی جان دو نفر را گرفت و دو 

نفر دیگر نیز مصدوم شدند. 
سعید طاهری، در گفت وگو با ایرنا افزود: حدود ساعت 11 صبح دیروز یک 
مورد گزارش حادثه ریزش آوار خاکبرداری در این مجتمع گزارش شد و عوامل 

امدادی هالل احمر و اورژانس 11۵ به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد: متاسفانه کارگران داخل کانال بر اثر این حادثه زیر آوار گرفتار 
شدند و تالش نیروهای امدادی به نجات جان دو نفر از مصدومان حادثه منجر 

شد و دو نفر دیگر جان خود را از دست دادند.

فوت چهارمین پزشک مدافع سالمت اصفهان
دکتر حسن  ابن شهیدی، متخصص قلب و عروق چهارمین پزشک 
مدافع سالمت اصفهان پس از جدال دو هفته ای با بیماری کووید۱9 

جان خود را از دست داد. 
دکتر سید حســن ابن شهیدی از پزشکان بازنشســته تامین اجتماعی 
اســتان اصفهان بود که در مطب و بیمارستان های خصوصی فعالیت می کرد. 
این پزشــک متخصص دو هفته گذشــته به بیماری کووید19 مبتال شد که 

متاسفانه روز سه شنبه در بیمارستان الزهرا)س( فوت کرد.
پیکر این شــهید مدافع سالمت امروز )پنج شــنبه ۲7 شهریورماه( طی 
مراســمی از مقابل بیمارستان الزهرا)س( اصفهان تشییع شده و در گلستان 

شهدای این شهر خاکسپاری می شود.

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: در پرونده فساد شهرداری بندرگز، شهردار این شهر به همراه ۱۳ 
نفر از کارکنان این شهرداری متهم هستند. 

به گزارش خبرگزاری تسنیم،  هادی  هاشمیان اظهار داشت: شهردار بندرگز  برای تحقیقات بیشتر فعاًل با صدور قرار تأمین 
کیفری، بازداشت است و بقیه متهمان این پرونده نیز تفهیم اتهام شده اند و با صدور قرار متناسب با نوع اتهام، فعاًل آزاد هستند. 
هاشمیان ادامه داد: پرونده شهردار بندرگز و کارکنان این شهرداری به اتهام اختالس، تبانی در معامالت دولتی و تدلیس 

در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان گلستان ادامه داد: میزان اختالس و حجم تخلفات پس از بررسی های بیشتر و ارجاع پرونده 

به هیئت های کارشناسی رسانه ای خواهد شد.

قم به وضعیت فوق قرمز کرونایی رسید 

جلوگیری از خروج زائران اربعین در مرزهای خوزستان 

درخواست دادگستری خوزستان 
برای تسریع در اجرای حکم 

توقیف ۳۶ هزار بسته کولر

شهردار بندرگز دستگیر شد

کاروان سالمت قم در ایرانشهر مستقر شد

46۰ بیمار منطقه ویزیت رایگان شــدند افزود: افزون  بر 
1۵ میلیارد ریال برای درمان، آموزش و معیشــت مردم 

این منطقه از سوی خیران در نظر گرفته شده است. 
وی گفت: به دلیل وجود بیماری های شایع در مناطق 
از قبیل کم خونی، دیابت، ماالریا همچنین بیماری هایی 
که از آب و غذا منتقل می شود درمان و راه های مقابله با 
این بیماری ها در قالب برنامه های آموزشی این کاروان به 

مردم ارائه می شود.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر سیستان و بلوچستان 

نیز اظهار داشــت: امســال طرح ملی »نذر آب سه« در 
شش شهرستان این استان برگزار می شود. 

علیرضــا میربهاالدین، بیان کرد: اجرای این طرح در 
سه محور اجرای کاروان سالمت، توزیع آب آشامیدنی و 

بسته حمایتی در مناطق مورد نظر انجام خواهد گرفت.
ابوذر کوثــری، افزود: پیش بینی می شــود افزون بر 
دو هزار نفر از جمعیت دهستان ابتر ایرانشهر از خدمات 
بهداشــتی و درمانی هــالل احمر قم بصــورت رایگان 

بهره مند شوند.

بانوان ایرانی مقیم ایتالیا یک زندانی را در همدان آزاد کردند
یــداهلل روحانی منش یــادآوری کرد: پیــش از این 
نیز بانــوان ایرانی مقیم ایتالیا زمینــه آزادی دو زندانی را 
فراهــم کردند که در یک پرونده یــک زن جوان به علت 
دریافت تسهیالت بانکی و راه اندازی مغازه لوازم بهداشتی 
بدهکار و زندانی شــده بود که با کمک گروه »دل یار« از 

زندان آزاد شد.
وی ادامه داد: در عین حال یک مرد 4۰ ســاله برای 
رفــع گــره از کار دوســتش چــک وی را ضمانت کرده 
بود که همکار و دوســت او به جــای پرداخت وجه چک 
متــواری و این فرد هم با کمک بانوان مقیم ایتالیا ســال 
گذشته از زندان آزاد شد. وی گفت: با کمک خیران نیک 
اندیش 4۲ زندانی جرائم غیرعمد همدان از ابتدای ســال 
جــاری تا پایان تیرماه آزاد شــدند و تالش ها برای آزادی 
دیگــر زندانیان ادامه دارد. در حــال حاضر ۳۰7 زندانی 
جرائــم غیرعمــد در زندان های همدان به ســر می برند 

که هشت تن از آنها زن هستند.

اولیای دم از قصاص قاتل فرزندشان گذشتند


