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صفحه 9
سه شنبه ۱۳ خرداد ۱۳99 
۱۰ شوال ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۸۰

کنفدراسیون فوتبال آسیا از ۴ کشوری که برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ اعالم آمادگی کرده اند 
پرده برداشت.

جام ملت های آسیا ۲۰۲۳ به میزبانی چین برگزار خواهد شد اما هنوز کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبان جام ملت های 
آسیا ۲۰۲۷ را انتخاب نکرده است.سایت الوطن قطر نوشت که چهار کشور به صورت رسمی درخواست میزبانی خود برای 

جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را به AFC فرستاده اند.
الوطن نوشــت: کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه ای رسمی از کشورهای قطر، عربستان، هند و ازبکستان به 
عنوان ۴ کشــوری یاد کرد که رسما برای میزبانی جام ملت های آســیا ۲۰۲۷ درخواست داده اند.طبق اعالم این 
ســایت قطری هنوز هم کشورهای که تمایلی برای میزبانی این رقابت بزرگ دارند می توانند درخواست خود را به 

AFC بفرستند.

پیش از این قرار بود که تا ۳۱ ماه مارس کشورها فرصت درخواست میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ را داشته باشند 
اما کنفدراســیون فوتبال آســیا با توجه به شیوع ویروس کرونا این مهلت را تا ۳۰ ژوئن تمدید کرده است و به این ترتیب 

تیم ها تا پایان ماه جاری هم می توانند که درخواست میزبانی خود را به AFC بفرستند.
پیش از این هم فدراســیون فوتبال ایران اعالم کرده بود که می خواهد برای میزبانی جام ملت های آسیا ۲۰۲۷ نامزد 

شود اما طبق اعالم این خبر هنوز هیچ درخواستی از ایران به AFC ارسال نشده است.

چرا نام ایران در میان گزینه های میزبانی جام ملت های آسیا نیست؟ 
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با بیان اینکه در جلسات تنظیم اساسنامه این فدراسیون حضور داشته و 

ایرادات فیفا به آن واقعیت دارد، گفت: این اساسنامه دست نویس تفکرات وزارت ورزش است!
محمد دادکان در تازه ترین صحبت های خود با رادیو جوان درخصوص پیش نویس اساســنامه فدراســیون فوتبال و 
ایرادات فیفا اظهار داشت: خود من در جلسه تغییر اساسنامه به عنوان نماینده وزارت کار شرکت کردم. این اساسنامه در 
واقع دست نویس تفکرات وزارت ورزش است نه فدراسیون فوتبال. دادکان درباره اینکه مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش 
دخالت این وزارتخانه را در تنظیم اساســنامه رد کرده است، تصریح کرد: اصاًل چنین چیزی نیست. با صراحت می گویم. 
خود من در آن جلســه حضور داشــتم. در آن جلسه اختالف سلیقه هم بود. وزارت ورزش دارد این اساسنامه ها را تنظیم 
می کند بخصوص برای فوتبال. این را می دهد به فدراسیون و می گوید روی آن کار کنید.  وی در ادامه با انتقاد از سیاست 
وزارت ورزش یادآور شــد: خیلی راحت یکســری از پرسنل وزارت ورزش با داللی گری این اساسنامه را تهیه کرده اند. من 
هم دو بار در این جلسه بودم. وقتی دیدند صحبت هایی می کنم- که به مذاقشان خوش نمی آید- دیگر مرا دعوت نکردند. 
دادکان همچنین یادآور شــد: خیلی راحت می گویم. کل دولت فعلی ۶ ماه دیگر ســر کار اســت و سپس جو جامعه 
می رود به سمت انتخابات. دوستان وزارت ورزش ماندگار نیستند و می روند مثل قبلی ها که نماندند و رفتند. خواهشا کاری 
برای پیشرفت فوتبال انجام بدهند. تغییر اساسنامه به وزارت ورزش ارتباطی ندارد. وزارت، آدم های خودش را برای این کار 

می گذارد؛ از آن باال گرفته تا کارشناس و دالل ها.

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال: تغییر اساسنامه به وزارت ورزش ارتباطی ندارد

خواندنی از ورزش ایران

مایکل جردن ستاره بسکتبال آمریکا: عمیقا غمگین هستم

ورزشکاران جهان به موج اعتراضات پیوستند
نژادپرستی در آمریکا نهادینه شده است

اخبار کوتاه از فوتبال

پروتکل بهداشتی لیگ فوتبال اصالح می شود؟ 
پروتکل بهداشــتی که ستاد مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت برای تمرینات 
و مســابقات فوتبال در نظر گرفته، صدای بسیاری از باشگاه ها را در آورده است. 
باشگاه ها بر این عقیده هستند که پروتکل ابالغ شده ایرادهای بسیاری دارد که 
باید آن را اصالح کرد وگرنه قابلیت اجرایی ندارد.در چنین شــرایطی ســازمان 
لیگ پیگیر آن اســت که پروتکل بهداشتی قبلی را اصالح کند. سهیل مهدی، 
سرپرست کمیته مسابقات سازمان لیگ در این خصوص عنوان کرد: »در پروتکل 
فیفا آمده دستورالعمل بهداشتی هر کشور برای برگزاری بازی ها الزم االجرا است. 
به همین دلیل اجرای پروتکل تدوین شــده از سوی وزارت بهداشت در دستور 
کار اســت، اما اینگونه نیست که نخواهیم شرایط را بازبینی کنیم چراکه امکان 
دارد شرایط بهداشتی هر لحظه در ایران بهتر شود.« وی افزود:  »سعی می کنیم 
با توجه به شرایطی که وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا تشخیص می دهد، 

دستورالعمل ها را به روزرسانی کنیم تا زحمات تیم ها کمتر شود.«
زمان جدید AFC به فوتسال برای اعالم اسامی بازیکنان

مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا قرار بود اسفندماه سال ۹۸ در ترکمنستان 
برگزار شود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا این مسابقات به تعویق افتاد. تیم ها 
بــرای این بازی ها تمرین های خود را آغاز کرده بودند و با اعالم کنفدراســیون 
فوتبال آسیا مهلتی برای ارسال اسامی ۲۵ بازیکن به تیم ها داده شده بود تا از 
بین آنها ۱۴ بازیکن مسافر ترکمنستان شوند اما با تعویق این مسابقات وضعیت 
این لیســت مبهم است.کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش از این مردادماه امسال 
را به عنوان زمان جدید برگــزاری این بازی ها اعالم کرد اما زمزمه هایی مبنی 
بر تعویق مجدد این بازی ها به گوش می رســد.بر اســاس شنیده ها AFC قصد 
دارد لیســت قبلی ارسالی تیم ها را نادیده گرفته و به آنها فرصت مجددی برای 
رجیستر کردن بازیکنان خود بدهد. ایران پیش از این لیست ۲۵ بازیکن را برای 
این مســابقات آماده کرده بود و ۱۶ بازیکن نیز از این لیست به اردو فراخوانده 
شدند که نکته مهم غیبت فرهاد توکلی و انصراف قدرت بهادری از تیم ملی بود.

ورزشگاه آزادی با نظارت های ویژه بازگشایی شد 
پس از صدور اطالعیه شماره ۱۵ ستاد مقابله با کرونا در ورزش، قدرت اله 
سیف مدیر مجموعه ورزشی آزادی در نامه ای به بهره برداران مجموعه ورزشی 
آزادی ضمن تاکید بر رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی و دستورالعمل های 
مندرج در پایگاه اطالع رسانی پزشــکی ورزشی ایران، دستور بازگشایی اماکن 
مختلف ورزشــی مجموعه شــامل: زمین های تنیس، زمین های چمن ۲ و ۳ ، 
مجتمع کارتینــگ ، رســتوران و خوابگاه ها را صادر کرد. گفتنی اســت تمام 
فعالیت های اماکن ورزشــی مجموعه تحت نظارت افســران کنترل ســالمت 

فدراسیون پزشکی انجام می گردد.
قلعه نویی: در این شرایط فوتبال معنی ندارد 

امیر قلعه نویی درباره شروع لیگ برتر اظهار کرد: یک بحث مملکت و یک 
بحث فوتبال وجود دارد. آیا سالمت و مشکالت اقتصادی جامعه و دغدغه های 
مردم مهم تر است یا فوتبال؟ چه از نظر سالمت جامعه و چه از نظر دغدغه های 
ســالمت مردم ما در وضعیت بسیار سختی قرار داریم. همه از فوتبال صحبت 
می کنند اما من می گویم به مردم فکر کنید. در این شرایط سخت آن عزیزانی 
که به ســر کار می روند چه گناهی کردند؟ بهتر است فوتبال را کنار بگذاریم و 
درباره سالمت جامعه صحبت کنیم. او تصریح کرد: مگر پروتکل تدوین نکردند؟ 
همین پروتکل ها هم ایراد دارد. ایراد اول این اســت که آقایان مسئولیت قبول 
نمی کنند و تضمین نمی دهد. آنها هیچ مربی ای را دعوت نکردند که نظرخواهی 
کنند. کارشناسی باید صحبت کنیم. باید از چهار مربی دعوت می کردند تا نظر 
بدهند. من همینجا از تالش و ایثارگری جامعه پزشــکی هم تشــکر کنیم اما 

مسئولیت این پروتکل را نمی پذیرند. 
بالتکلیفی روی نیمکت ذوب آهن

بازیکنان ذوب آهن چند روزی است که برای شروع احتمالی مسابقات لیگ 
برتر زیر نظر محمد صلصالی، حسن اســتکی و مربیان خارجی تیم شان تمرین 
می کنند، این در حالی است که رادولوویچ سرمربی ذوبی ها هنوز به ایران برنگشته 
و شــایعات زیادی هم درباره عدم بازگشت این مربی در چند هفته اخیر مطرح 
شده اســت. در روزهای اخیر حتی اعالم شد که رادولوویچ با مشکل تهیه بلیت 
برای بازگشت به ایران مواجه شده، ولی نکته مهم این است که سرمربی ذوب آهن 
تمایلی برای ادامه همکاری با ذوبی ها ندارد. در همین خصوص خبرگزاری تسنیم 
اعالم کرد: مســئوالن ذوب آهن به دلیل اینکه با مشکالت حقوقی و مالی مواجه 
نشــوند، منتظرند تا رادولوویچ به صورت رسمی کناره گیری خود را اعالم کند یا 

اینکه دوباره به ایران برگردد تا همکاری اش را با این تیم ادامه دهد. 

*میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو گفت: ارتباط و نزدیکی محمد درخشان 
با فدراســیون جهانی جودو می تواند به حل تعلیق جودو ایران و خارج شدن ما 
از شرایط فعلی کمک کند. طبیعتاً اختالف سلیقه همیشه وجود دارد، اما وقتی 
بحث منافع ملی پیش می آید همه باید از منافع شخصی بگذریم. من و درخشان 
به این نتیجه رسیدیم که نیرو و پتانسیل ما در کنار یکدیگر می تواند به پیشبرد 
اهداف جودو ایران کمک کند. درخشان با روی گشاده با این همکاری برخورد 
کرد، اما متاسفانه در این شــرایط خیلی از عوامل خارجی که خیانت های آنها 
محســوس و تاثیرگذار بوده است از این اتحاد ناراحت هستند. موضوعی که به 

خوبی مشخص می کند این افراد به دنبال موضوعات دیگری بودند. 
*زنو زنوف که مدتی به عنوان رئیس فدراســیون کشــتی بلغارســتان فعالیت 
می کرد و از سال ۲۰۰۲ میالدی نیز به عنوان یکی از اعضای ارشد فیالی سابق 
و اتحادیه جهانی کشــتی مشغول به فعالیت بود، در سن ۷۹ سالگی و به دلیل 
بیماری سرطان درگذشت. بلوچو گورانوف دبیرکل کمیته المپیک بلغارستان، 
خبر درگذشت زنو زنوف نایب رئیس اتحادیه جهانی کشتی را اعالم و تأیید کرد.
*رئیس فدراسیون جودو گفت: ارتباط و نزدیکی محمد درخشان با فدراسیون 
جهانی جودو می تواند به حل تعلیق جودو ایران و خارج شدن ما از شرایط فعلی 
کمک کند. طبیعتاً اختالف سلیقه همیشــه وجود دارد، اما وقتی بحث منافع 
ملی پیش می آید همه باید از منافع شــخصی بگذریم. من و درخشــان به این 
نتیجه رسیدیم که نیرو و پتانسیل ما در کنار یکدیگر می تواند به پیشبرد اهداف 
جودو ایران کمک کند. درخشان با روی گشاده با این همکاری برخورد کرد، اما 
متاسفانه در این شرایط خیلی از عوامل خارجی که خیانت های آنها محسوس و 
تاثیرگذار بوده است از این اتحاد ناراحت هستند. موضوعی که به خوبی مشخص 

می کند این افراد به دنبال موضوعات دیگری بودند. 
*فدراســیون تنیس روی میز روز شنبه ۱۰ خرداد رسماً زمان برگزاری مرحله 
پلی آف لیگ برتر این رشــته را اعالم کرد که بر این اســاس، رقابت های آقایان 
۱۷ الی ۲۰ تیر و مســابقات بانوان روزهای ۲۴ الی ۲۷ تیرماه، در آکادمی امیر 
احتشــام زاده تهران برگزار می شود. با وجود این موضوع، طی یکی دو روز اخیر 
صحبت هایی مبنی بر احتمال عدم برگزاری این رقابت ها شنیده شد که ظاهراً 
این مســئله به دلیل هزینه باالی انجام تست کرونا، اسکان در هتل ها و از همه 

مهم تر ترس بازیکنان تیم ها از ابتال به این ویروس است. 

سرویس ورزشی-
ماجرای کشته شــدن جرج فلوید توسط پلیس 
در آمریکا، اعتراض ورزشــکاران را به دنبال داشته و 
چندین چهره سرشــناس ورزش که برخی از آنها نیز 

غیرآمریکایی بودند به موج اعتراضات پیوسته اند. 
جرج فلوید مرد سیاهپوست ۴۶ساله ای بود که تصاویری 
مربوط به پیش از مرگش منتشــر شد که نشان می داد یک 
مامور پلیس سفیدپوست آمریکایی زانوی خود را روی گردن 
او گذاشــته و فلوید می گوید نمی تواند نفس بکشد. با انتشار 
خبر مرگ فلوید و انتشــار این ویدیو اعتراضات گسترده ای 
شــهرهای مختلف آمریکا را فرا گرفت و به خشونت کشیده 
شد. البته این پایان کار نبود، صحبتهای اخیر دونالد ترامپ 
رئیس جمهــور آمریکا دربــاره این اعتراض ها بــا انتقادهای 
زیادی همراه شده تا جایی که بسیاری از ورزشکاران در قبال 

اعتراضات صورت گرفته در آمریکا واکنش نشان داده اند. 
از جمله این ورزشــکاران می توان بــه کالین کپرنیک 
بازیکنان سیاهپوست فوتبال آمریکایی اشاره کرد که با انتشار 
توئیتی از اعتراض ها حمایت کرده و نوشت:» وقتی تمدن به 
مرگ می انجامد، شورش تنها واکنش منطقی است. خیلی ها 
از صلح صحبت می کنند ولی حرف شان شنیده نمی شود چرا 

که خشونت شما باعث این مقاومت شده است«.
لبرون جیمز ســتاره بســکتبال آمریکا نیز در حساب 
اینســتاگرامی خود پستی منتشــر کرد که او را با تی شرتی 
نشــان می دهد که روی آن نوشته شــده:» نمی توانم نفس 

بکشم«. لبرون جیمز زیر این عکس نوشته » همچنان!!!« 
یک واکنش خبرســاز دیگــر به مرگ جــرج فلوید از 
طرف مایکل جردن دیگر اســطوره بســکتبال آمریکا انجام 
شــد. جردن با انتشار یک بیانیه رســمی، مرگ جرج فلوید 
را نتیجه نژادپرستی نهادینه در آمریکا دانست. مایکل جردن 
در بیانیه خود که توسط باشگاه شارلوت هورنتز که مالکیتش 
در اختیار او اســت منتشر شده نوشت:« من عمیقا غمگین 
هستم، احساس درد می کنم و عصبانی ام. من در کنار کسانی 
می ایســتم که در حال اعتراض به نژادپرســتی نهادینه شده 
و خشونت نســبت به مردمان رنگین پوســت در کشورمان 

هستند. دیگر بس است«. 

ســتاره والیبال آمریکا نســبت به مرگ جــورج فلوید 
واکنش نشان داد. وی با انتشار عکسی از فلوید نوشت »من 
روزهای گذشــته چیزهای زیادی نوشتم و مطمئن نیستم 
که چه چیزی درســت اســت. از وقتی پدر شدم احساسات 
متفاوتی در من ایجاد شــده و قلبم رشــد کرده است. پیش 
از این ســکوت کرده بودم و هنوز هم نمی دانم چه بگویم یا 
چگونه کاری که درست است را انجام دهم. من به کشورهای 
مختلف جهان سفر کرده ام و با افراد زیادی برخورد داشته ام 

که با من فرق می کردند. ما همه مردم هستیم!« 
اعتراض ورزشــکاران تنها به انتشــار پست و عکس در 
فضای مجازی خالصه نشــده، جیلین بــراون، بازیکن تیم 
بوســتون ســلتیکس در لیگ بســکتبال NBA یکی از این 
افرادی اســت که در اعتراضات حضور پیدا کرده است. او که 
نایب رئیس اتحادیه بازیکنان NBA اســت، گفت: برای حضور 
در راهپیمایی ۱۵ ساعت از بوستون تا آتالنتا رانندگی کردم. 
این یک اعتراض مســالمت آمیز اســت. یک فرد مشهور یا 
بازیکــن NBA بودن، مرا از هیــچ صحبتی محروم نمی کند. 
قبل از هر چیز یک مرد سیاه پوست هستم و در مورد برخی 

بی عدالتی هایی که مشاهده کرده ایم، آگاهی می دهیم. 
ستاره هایی که خواستار اجرای عدالت شدند

ورزشــکاران شاغل در سایر کشورهای جهان نیز نسبت 
به اتفاقات آمریکا واکنش نشــان دادند. یکشــنبه شب تیم 
فوتبال بوروســیا دورتموند در چارچوب هفته بیســت ونهم 

بوندس لیــگای آلمان در حالی با نتیجه ۶ بر یک پادربورن را 
شکست داد که جیدون سانچو با گلزنی در در دقایق ۵۷، ۷۴ 
و ۲+۹۰ هت تریــک کرد و تبدیل به جوانترین بازیکن تاریخ 

این رقابت ها شد که به رکورد ۳۰ گل زده می رسد.
سانچوی ۲۰ ســاله اما دغدغه های دیگری دارد و پس 
از به ثمر رســاندن گل اول خود در این بازی در شادی گل، 
پیراهن خود را در آورد تا نوشــته روی پیراهن زیرین خود 
را به نمایش بگذارد که روی آن نوشــته شــده بود »عدالت 
بــرای جورج فلوید«. در واقع این حرکت  هافبک انگلیســی 
زردپوشان وستفالن به یاد شــهروند سیاهپوست آمریکایی 
صورت گرفت که دوشــنبه هفته گذشته به دست یک افسر 

پلیس این کشور کشته شد.
جیدون ســانچو پس از این بازی در حســاب کاربری 
رســمی خود در شــبکه اجتماعی »توئیتر« نوشــت: »این 
اولیــن هت تریک دوران حرفه ای من اســت. این لحظه تلخ 
و شیرینی برای من است، وقتی که چیزهای مهم تری امروز 
در دنیا در جریان است که ما باید به آنها اشاره و برای تغییر 
کمک کنیم. باید گردهم بیاییم و متحد شویم و برای عدالت 
بجنگیم. ما در کنار هم قدرتمندتر هســتیم. # عدالت برای 

جورج فلوید«.
در دیگر بازی هفته بیســت ونهم بوندس لیگای آلمان، 
بوروســیا مونشــن گالدباخ در ورزشــگاه خالی از تماشاگر 
بوروســیا پارک موفق شد با نتیجه ۴ بر یک یونیون برلین را 

در هم بکوبد. در این بازی اما اتفاقی افتاد مشابه اتفاق بازی 
دورتموند و پادربورن.

مارکوس توران، مهاجم فرانسوی بوروسیا مونشن گالدباخ 
و پسر ۲۲ ســاله لیلیان توراِن سرشناس که گل های دوم و 
ســوم تیم میزبان را در دقایق ۴۱ و ۵۹ به ثمر رساند، پس 
از به ثمر رســاندن گل اول خود، شــادی گل خود را با زانو 
زدن نمادیــن روی زمین انجام داد تا بــه نوعی اعتراضش 
به کشته شدن یک شــهروند سیاهپوست در ایاالت متحده 
توســط پلیس آمریکا را نشان دهد. حرکت نمادین زانو زدن 
یک اعتراض به حقوق مدنی است که در سال ۲۰۱۶ توسط 

کالین کپرنیک، بازیکن فوتبال آمریکایی آغاز شد.
مارکو رز، ســرمربی ۴۳ ســاله و آلمانی تیم بوروســیا 
مونشــن گالدباخ در حمایت از حرکت مهاجم ۲۲ ساله اش 
در این دیدار اظهار داشت: مارکوس اهمیت موضوع )کشته 
شدن شهروند سیاهپوست آمریکایی با حرکت خشونت آمیز 
پلیس این کشــور( را نشان داد. توران الگویی را برای مبارزه 
علیه نژادپرستی نشان داد که همه ما از آن حمایت می کنیم.
در فوتبال اسپانیا نیز مارک بارترا، مدافع اسپانیایی تیم 
فوتبال رئال بتیس هم با انتشــار تصویر شادی گل مارکوس 
توران در حســاب کاربری رســمی خود در شبکه اجتماعی 
»توئیتر« از حرکت مهاجم سیه چرده بوروسیا مونشن گالدباخ 
حمایــت کرد و زیــر آن از هشــتگ های # اهمیت زندگی 

سیاهپوستان و # نه به نژادپرستی استفاده کرد.

یادی از شهید مدافع حرم علی حسینی کاهکش
زیبایی شهادت

شهید مدافع حرم علی حسینی کاهکش، از 
فرزندان دالور استان خوزستان بود که به عنوان 
تک تیرانداز در ســوریه حضور داشــت. متولد 
۱۳۶۳ شهرستان امیدیه و بزرگ شده در اهواز 
بود. این شهید که مدرک مهندسی برق قدرت 
داشت و در شرکت نفت کار می کرد، وضع مالی 
خوبی داشت. اما وقتی ظلم گسترده تکفیری ها 
و مظلومیت مردم و تهدید حرم اهل بیت را دید، 

با رها کردن همه موقعیت های خوبش، داوطلبانه عازم دفاع از حریم اهل بیت 
شد.حسینی کاهکش سرانجام بهمن سال ۹۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی توانســته بود در مدت کوتاهی که در جبهه سوریه حضور دارد تلفات 
زیادی از تروریست های تکفیری بگیرد. برادر شهید در مصاحبه با کیهان گفته 
بود: »اصاًل باورکردنی نبود. چون علی تک تیرانداز بود و تک تیراندازها معموالً 
جلو نمی روند. چون اسلحه شان دوربین و برد زیادی دارد همان عقب می مانند. 
اما علی خیلی شــجاع و نترس بود و برای این عملیات خیلی جلو رفته و در 
تیررس قرار گرفته بود. طبق آماری که به ما دادند، علی بیش از چهل داعشی 
را با قناسه کشته بود.« شهید مدافع حرم علی حسینی کاهکش، جایی نوشته 
بود: »اینکه تیر یا ترکش به من و تو اصابت کند و بمیریم که شهادت نیست، 
دشمن هم با تیر و ترکش می میرد. شهادت آن زمان شهادت است و زیباست 
که به تکلیف عمل کرده باشــیم و مــزد و اجر آن را خداوند تعیین کند و آن 

موقع است که شهادت، شهادت است و نتیجه عند ربهم یرزقون است.«

جیدون سانچو بازیکن 
دورتموند پس از گلزنی 

پیراهن زیرین خود را نشان 
داد که روی آن نوشته بود: 
»عدالت برای جورج فلوید«

مارکوس توران
 مهاجم فرانسوی 

بوروسیا مونشن گالدباخ 
شادی گل خود را 

 با زانو زدن نمادین 
روی زمین انجام داد تا 
اعتراضش را نشان دهد

استاندار کهگیلویه وبویراحمد گفت: آتش سوزی 
منطقه حفاظت شده خاییز بعد از پنج روز تالش مردم، 

مأموران و مسئوالن مهار شد. 
حســین کالنتری، در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: با 
تالش نیروهای امدادی مردمی، سپاه، ارتش، بسیج، محیط 
زیست، منابع طبیعی و دیگر دستگاه ها و ادارات آتش سوزی 
منطقه حفاظت شده خاییز کهگیلویه که از عصر پنجشنبه 

هشتم خرداد آغاز شده بود به طور کامل مهار شد.
وی با  اشــاره به تالش شبانه روزی همه نیروها بخصوی 
ارتش و ســپاه در هلی برن نیروها و آب پاشی منطقه دچار 
حریق بیان کرد: طی این پنج روز همه امکانات برای اطفای 

حریق منطقه حفاظت شده بکار گرفته شد.
وی تصریح کرد:  این آتش سوزی با مشارکت شبانه روزی 

بیش از ۵۰۰ نفر از نیروهای مردمی و امدادی مهار شد.
کالنتری تصریح کرد: بیش از ۸۰ ســورتی پرواز نیز با 
همــکاری بالگردهای هوانیروز در هلی بــرن نیروها بر فراز 

منطقه حفاظت شده خاییز نیز انجام شد.
وی اضافه کرد: برای اطمینان کامل از آتش سوزی دوباره 

نیروهای زیادی در منطقه به حالت آماده باش نیز هستند.
مدیرکل محیط زیســت کهگیلویــه وبویراحمد نیز در 
این راســتا با  اشــاره به تالش شــبانه روزی همه نیروها در 
امدادرســانی برای اطفای حریق گفت: بحران خاییز پس از 

پنج روز تالش بی وقفه مهار شد.
سید اسداهلل هاشمی تصریح کرد: هنوز هیچ گونه اطالعاتی 

از میزان سطح آتش سوزی و خسارت بدست نیامد.
وی افزود: میزان خسارت از ســوی کارشناسان برآورد 

خواهد شد.
رئیس سازمان جنگل های کشــور با بیان اینکه تا دهم 
خردادماه در اثر وقوع ۱۹۱ فقره آتش ســوزی در استان های 
جنوبی و زاگرس نشــین، حدود یک هــزار و ۵۰۰ هکتار از 
عرصه های منابــع طبیعی از بین رفت، گفت: اســتان های 
کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان وضعیت بحرانی داشتند. 

مســعود منصور اظهار داشــت: به جز شش مورد، سایر 
آتش سوزی ها در همان ســاعت های اولیه وقوع حادثه مهار 

شد.
وی افزود: در این آتش ســوزی ها بــه حدود یک هزار و 

۵۰۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی خســارت وارد شد 
و بیشــترین میزان آتش ســوزی ها در اســتان های بوشهر، 
کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، هرمزگان و فارس رخ داد.

رئیــس ســازمان جنگل هــا با بیــان اینکــه در این 
آتش ســوزی ها دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 
وضعیت بحرانی داشــتند، عنوان کــرد: طبق پیش بینی ها 
حدود ۷۰  درصد از حریق ها در منطقه زاگرس رخ  می دهد و 
امیدواریم با توجه به حساسیت این منطقه، با تالش مجلس 

بتوانیم از آتش سوزی ها جلوگیری  کنیم.
منصــور از ایجاد ۱۶ پایگاه اطفــا حریق در عرصه های 
طبیعی با هماهنگــی وزارت دفاع خبر داد و ابراز کرد: علت 
حدود ۹۵ درصد آتش ســوزی ها عامل انسانی بوده که ۷۰ تا 
۸۰ درصد آنها مانند آتش زدن مزارع بعد از برداشت محصول 

به صورت سهوی و ۱۰  تا ۱۵ درصد عمدی است.
وی از اجرای طرح ساماندهی و ارتقاء منابع طبیعی خبر 
داد و گفــت: در این طرح نیروهــای موردنیاز تامین و مقرر 
شده  که به ازای هر ۶ هزار هکتار از جنگل های زاگرس یک 

قرق بان وجود داشته باشد.

رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور 
همچنین از اختصاص پهپاد پایش منطقه ای به همه استان ها 
تا پایان امسال خبر داد و اضافه کرد: سامانه تلفنی ۱۳۹ نیز 
در پنج استان کشور راه اندازی شده و تا پایان هفته همه ۳۱ 

استان کشور به این سامانه متصل می شوند.
منصور با بیان اینکه تجهیزات و امکانات الزم برای مهار 
آتش ســوزی ها در اختیار دو استان کهگیلویه و بویراحمد و 
خوزستان قرار می گیرد، گفت: تا پایان این هفته البته، کفش 
و آتش کوب خریداری و در اختیار این استان ها قرار می گیرد.
وی تأکید کرد: اســتان ها باید نقــاط بحرانی حریق را 
شناسایی کرده و برای حفاظت از آنها دیده بان در نظر بگیرند 
که پیشنهاد شده این نقاط دیده بانی با عقد قرارداد به بسیج 

واگذار شود.
رئیس ســازمان جنگل ها با بیان اینکه برای افرادی که 
در مهار آتش ســوزی دچار حادثه شوند بیمه بی نام در نظر 
گرفته می شــود، ادامه داد: طرح جامع پیشــگیری از اطفا 
حریق به وزیر کشــور ابالغ شده و همچنین الیحه حمایت 

از جنگل بانان نهایی و ابالغ می شود.

مدیرکل راه آهن غرب کشور گفت: مراحل آزمایش حرکت قطار ۲ طبقه در مسیر همدان - تهران در چند 
روز آینده انجام و به زودی در این مسیر حرکت قطار به صورت رفت و برگشت راه اندازی می شود. 

سید سعید ابراهیم نژاد ،  در گفت و گو با ایرنا افزود: کارشناسان فنی راه آهن ایران در چند روز آینده با بررسی دقیق خط 
آهن مسیر همدان - تهران، آزمایش های فنی برای حرکت قطار ۲ طبقه بر روی این ریل را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه پس از پایان مراحل آزمایشــی، بلیت فروشــی قطار ۲ سویه همدان - تهران آغاز می شود بیان کرد: 
واگن های این مسیر توسط شرکت حمل و نقل ریلی رجا تامین می شود.

 ابراهیم نژاد با اشاره به خروج قطار همدان- مشهد از ریل گفت: با گذشت یک هفته از این حادثه، مشکالت به وجود 
آمده در این مسیر برطرف و قطار همدان- مشهد دوباره برقرار شد.

قطار مسافربری مســیر همدان- مشهد شامگاه شنبه ســوم خرداد در ۱۰ کیلومتری حوالی شهر پرند، در محل پل 
جدایش، در خط آهن جنوب، از ریل خارج شد.

این قطار با ظرفیت ۳۲۰ نفر، ۴۵ مسافر داشت که هیچکدام کشته یا زخمی نشدند.
حرکت قطار مسیر ۲ سویه همدان- مشهد که از اسفند سال گذشته به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس جدید کرونا 

لغو شده بود، قرار بود از شنبه سوم خرداد از سر گرفته شود.
استان همدان با داشتن ۲ خط آهن مجزا به عنوان شاه راه  ریلی غرب کشور به حساب می آید.

جلوگیری از خروج
 ۲۸۱ راس دام از مرزهای ماکو

فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی گفت: ۲۸۱ راس گوســفند در 
مرزهای ماکو توسط مرزبانان این شهرستان مهار شدند که ارزش این 

اقالم به بیش از هشت میلیارد ریال می رسد. 
سرتیپ یحیی حسین خانی، در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: در راستای 
انســداد کامل نوار مرزی و جلوگیری از ورود و خروج کاالی قاچاق، مرزبانان 
هنگ مرزی ماکو با اجرای گشت و کمین هدفمند در نوار مرزی و استفاده از 
تجهیزات اپتیکی و الکترونیکی حین پایش حوزه اســتحفاظی متوجه حضور 

قاچاقچیان در نوار مرزی شدند.
وی با بیان اینکه قاچاقچیان با مشــاهده مرزبانان از محل متواری شدند، 
افزود: نیروهای مرزبانی توانســتند در عملیاتی سریع، ۲۸۱ رأس گوسفند را 

قبل از خروج از کشور مهار کنند.
وی با اشــاره به اینکه تالش مرزبانان برای دستگیری قاچاقچیان احشام 
ادامه دارد، اضافه کرد: کارشناســان ارزش ریالی محموله کشــف شــده را 

هشت میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال برآورد کرده اند.

اخراج تعدادی از کارگران نیشکر هفت تپه 
در دست پیگیری است

رئیس  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شوش با بیان 
اینکه کارگران اخراجی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه فصلی 
می باشند گفت: موضوع اخراج این کارگران از سوی اداره تعاون،کار و 

رفاه اجتماعی شوش در دست بررسی و پیگیری است. 
سامر تمیمی، درخصوص مشکل پیش آمده برای کارگران واحد تعمیرات 
شرکت نیشــکر هفت تپه به خبرنگار ایرنا بیان داشــت: کارگران فصلی این 
شــرکت ۶ ماه از سال سرکار می باشند و بعد از آن قرارداد آنها تمام می شود 
اما با این  حال پیگیر مشــکل آنها هســتیم. ۷۰ نفر از کارگران فنی کشــت 
و صنعت نیشــکر هفت تپه که در واحد تعمیر و نگهداری ماشــین آالت این 
کارخانه مشــغول به کار بودند به گفته آنها از محل کار خود اخراج شــدند و 
از روز شنبه چهارم خرداد ماه از ورود آنها به کارخانه ممانعت به عمل آمد. به 
گفته کارگران اخراجی، برخی از آنها بین ۲ تا سه سال به عنوان کارگر فنی، 
جوشکار و تعمیرکار در واحد تعمیر و نگهداری ماشین آالت نیشکر هفت تپه 

مشغول به کار بوده اند.
 آنان همچنین مدعی اند واحد تعمیرات کارخانه نیشکر هفت تپه هنوز به 
کارگران فنی برای انجام تعمیر ماشــین آالت و تجهیزات کارخانه، همزمان با 
اتمام فصل بهره برداری نیازمند است؛ اما کارفرما معتقد است ماهیت کار این 
کارگران، فصلی است و آنها باید با پایان یافتن فصل بهره برداری نیشکر، مانند 
دیگر کارگران فصلی، محل کار خود را تا فصل کاری بعد، ترک کنند. شرکت 
کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر نیروی رسمی، 
پیمانی، قراردادی و پیمانکاری در ۱۵ کیلومتری شهر شوش در شمال استان 

خوزستان واقع است.

کارگران اخراجی فاز ۳ پاالیشــگاه آبادان 
که قرارداد پیمانی آنها به اتمام رســیده دیروز 
)دوشنبه( خواستار بازگشت مجدد به کار شدند. 
به گزارش ایرنا، کارگران فاز۳ پاالیشــگاه که چند 
ســال به عنوان کارگر مقاطعه کار در این پاالیشــگاه 
مشغول به کار بودند در اعتراض به تعدیل نیرو از سوی 

پیمانکار خواستار رفع مشکل خود شدند.
تعداد این کارگران۳۰ نفر تخمین زده می شد. یکی 
از کارگران فاز ۳ پاالیشگاه اظهار داشت: اکثر کارگران 
مقاطعه کار ۱۰ تا ۱۵ ســال در پاالیشگاه آبادان سابقه 
کار دارند اما پیمانکار به بهانه جلوگیری از گســترش 

ویروس کرونا ما را اخراج کرد.
وی افــزود: در حــال حاضــر در کارگاه های فنی 
پاالیشــگاه که با پنج نفر اداره می شد فقط ۲ نفر کار 

می کند و سایر کارکنان اخراج شدند.
می گویــد:  فــاز ۳  کارگــران  از  دیگــر  یکــی 
تعطیلی کارگاه های پاالیشگاه آبادان به خاطر بیماری 
کرونا باعث شــده که کارگران روزمزدی بیکار و برای 

تامین مخارج خانواده  خود با مشکل مواجه شوند.
مدیــر روابط عمومی پاالیشــگاه نفــت آبادان در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کارگران اخراجی 
فاز ۳ رابطه اســتخدامی با پاالیشگاه ندارند و پیمانکار 
پروژه های پاالیشگاه با این کارگران قرارداد ۴۰ تا ۵۰ 
روزه و یا چهار تا ۶ ماهه امضا می کند و زمانی که پروژه 

به اتمام می رسد کار آنها نیز تعطیل می شود.
سیدعلی نوربخش افزود: اکثر این کارگران فنی و 
دوره های آموزشــی دیده اند و سابقه ۱۰ تا ۱۵ ساله و 
به اصطالح دائم اورهال هســتند و زمانی که پیمانکار 
بخش خصوصی مناقصه ای از ســوی پاالیشگاه برنده 

می شود مجددا این کارگران را جذب می کند.
وی ادامه داد: به منظور حفظ نیروی بومی و فنی 
مدیرعامل پاالیشگاه آبادان دستور جذب نیروی جدید 
را دادند و بر جذب نیروی بومی و با سابقه تاکید کردند.

نوربخــش افزود: بــا توجه به اینکــه عقد پیمان 
مناقصه ها زمان بر است ممکن است جذب این نیروها 

۲ تا سه ماه طول بکشد.

توقیف شناورهای متخلف
 حامل ۱۱۱ تن ماهی قاچاق 

جانشــین مرزبانی هرمزگان گفــت: یک فروند 
کشــتی به همراه موتورلنج صیــادی متخلف حامل 

۱۱۱تن ماهی قاچاق در استان توقیف شد. 
سرهنگ عبداهلل لشکری ، افزود: مرزبانان شهرستان های 
بندرعباس و قشم با انجام اقدام اطالعاتی، از صید غیرمجاز 

یک فروند کشتی و موتورلنج صیادی در دریا مطلع شدند.
وی بیان داشت: مرزبانان با هدایت اطالعاتی موفق شدند 
موقعیت شناورها را در دریا شناسایی و در یک اقدام ضربتی 

آنان را توقیف کنند.
وی اظهار داشــت: در بازرســی از شــناورهای توقیفی 
۱۱۱تــن ماهی قاچاق از نوع هوور بــه ارزش ۴۵ میلیارد و 

۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.
لشکری یادآور شــد: در این راستا ۱۹ متهم دستگیر و 
جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی تحویل مقام های 

قضایی شدند.

دستگیری سارقان مسلح طالفروشی 
در قم 

قم- خبرنگار کیهان: 
فرمانده انتظامی استان قم از دســتگیری اعضای باند سارقان 

مسلح طالفروشی در یکی از شهرستانهای همجوار قم خبر داد. 
سرتیپ »ســید محمود میرفیضی« گفت: در پی وقوع سرقت مسلحانه 
از مغازه طال فروشــي در قم با توجه به حساسیت موضوع بالفاصله تیمی از 
کارآگاهان زبده پلیس آگاهی اســتان تشــکیل و موضوع در دستور کار قرار 
گرفت. وی تصریح کرد: با انجام اقدامات پلیسی کمتر از ۴۸ ساعت مخفیگاه 
این افراد در باغي در یکی از روســتاهای شهرستان های همجوار شناسایی و 
کارآگاهان با اخذ نیابت قضائی برای دستگیری آنها به شهرستان مذکور اعزام 
شدند. وی با اشاره با اینکه این افراد با تشکیل باندی اقدام به سرقت می کردند 
گفت: طی بازرســي از مخفیگاه متهمان، ســه قبضه سالح شامل یک قبضه 
ســالح کالشینکف به همراه ۴۳  تیر جنگي و دو قبضه سالح کلت کمري به 
همراه ۲۲ تیر جنگي کشف شد. وی افزود: هر شش عضو این باند تبهکارانه به 
پلیس آگاهی استان قم ارجاع و در تحقیقات صورت گرفته به سرقت مسلحانه 
از دو مغازه طالفروشــی در قم و همچنین ســرقت از دو بانک در شهرستان 

همجوار استان اعتراف کردند.

انهدام شبکه کالهبردار میلیاردی
 در آذربایجان غربی 

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: اعضای شبکه کالهبرداری 
میلیاردی با تالش ماموران پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات استان 

شناسایی و دستگیر شدند. 
سرتیپ مسعود خرم نیا، در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: کارشناسان پلیس 
فتای استان در راستای برخورد با عوامل ناامن  کننده فضای مجازی با حضور 
نامحسوس در الیه های مختلف این فضا و انجام اقدامات ویژه فنی و اطالعاتی 
ســایبری موفق به شناسایی یک شبکه کالهبردار در فضای مجازی در سطح 

استان شدند.
وی بیان کرد: این شــبکه حرفه ای با تشکیل یک تیم هفت نفره اقدام به 
درج ۴۷۵ مــورد آگهــی صوری فروش لوازم و قطعات خــودرو با قیمت های 
فریبنده در نرم افزارهای فروش اجناس دســت دوم کرده و پس از اخذ وجه 

با خاموش کردن سیم کارت و حذف آگهی مجدد به کار خود ادامه می دادند.
وی ادامه داد: پیگیری موضوع در دســتور کار پلیس فتای اســتان قرار 
گرفت و کارشناســان این پلیس با بررســی های فنــی و اطالعاتی موفق به 
دستگیری اعضای این شبکه شدند. فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در 
این عملیات، پلیس موفق به کشف ۱۱ دستگاه گوشی تلفن، یک دستگاه لپ 
تاپ، ۲۳ عدد کارت بانکی به اســامی مختلف، ۵۱ عدد سیم کارت اپراتورهای 

مخابراتی و ۹۵ برگ رسیدهای جعلی ارسال کاال شد.
خرم نیا با اشاره به کشف یک میلیارد ریال وجه نقد از متهمان افزود: طبق 
بررسی ها، اعضای این شبکه از ۴۰۰ نفر به میزان چهار میلیارد ریال در سطح 
کشور کالهبرداری کرده بودند. وی اظهار داشت: در این رابطه هفت کالهبردار 
دســتگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل 
مراجع قضایی شدند. وی اضافه کرد: از شهروندانی که در این خصوص متضرر 
شده اند، جهت پیگیری موضوع می توانند با در دست داشتن مدارک مربوطه به 

پلیس فتای استان مراجعه کنند.

 رئیس  پلیس ســاوجبالغ از کشف پنج کیلوگرم 
ماده روان گردان شیشــه از یک دســتگاه خودروی 

سواری در این شهرستان خبر داد. 
سرهنگ علی سلیمانی، در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: 
در پــی دریافت اخباری درخصوص فروش عمده مواد مخدر 
توســط یک زوج در منطقه چهارباغ شهرستان ساوجبالغ، 
بررسی موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این 

شهرستان قرار گرفت.
 مامــوران با انجام اقدامات پلیســی و اطالعاتی متوجه 
شدند متهمان به تازگی مقدار قابل توجهی ماده روان گردان 
شیشــه را از استان های شرقی کشور خریداری کرده و قصد 

فروش آن را به مشتری خود در شهر کرج دارند.
ســلیمانی در ادامه گفت: ماموران با شناسایی مخفیگاه 
متهمان و تحت نظر گرفتن آنها  نامبردگان را در حین انتقال 
مواد مخدر به وســیله یک دستگاه خودرو آریسان در جاده 
قزلحصار دستگیر و به پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان 

ساوجبالغ منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبالغ افزود: در بازرسی 
از خودرو متهمــان پنج کیلوگرم ماده روان گردان شیشــه 
کشــف و  به همراه متهمان برای انجــام مراحل قانونی به 

مراجع قضائی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از احتکار رول های 
فــوالدی به ارزش ۱6۰ میلیارد ریال در شهرســتان 

»لنجان« خبر داد. 
ســرتیپ »محمدرضا میرحیدری« گفت: پلیس آگاهی 
شهرستان »لنجان« در راستای برخورد با محتکران کاالهای 
مورد نیاز جامعه با  اشــرافیت اطالعاتی و هوشمندی خود از 
احتکار رول های فوالدی توســط فردی در یکی از انبارهای 
سطح شــهر مطلع و بالفاصله موضوع را در دستور کار خود 

قرار داد.
وی افزود: ماموران پس از کســب اطالعات الزم در این 
خصوص با هماهنگــی و اخذ مجوز از مقام قضائی به همراه 
کارشناســان اداره صنعت، معدن و تجــارت از انبار مذکور 
بازدید به عمل آوردند که پس از بررســی دقیق انجام شده 
تعداد ۸۰ رول فوالدی به وزن یک هزار و ۵۷۹ کیلو کشــف 

شد.
وی با بیان اینکه نگهــداری این رول های فوالدی برابر 
نظر کارشناســان غیرقانونی و مصداق احتــکار و اخالل در 
بازار فروش این اقالم بوده، اظهار داشت: کارشناسان مربوطه 

ارزش محموله مکشوفه را ۱۶۰ میلیارد ریال اعالم کردند.
میرحیــدری، اضافه کــرد: در این رابطــه متهم اصلی 
دســتگیر و پرونده آن نیز برای اقدامات قانونی به تعزیرات 

حکومتی ارسال شد.

آتش سوزی خاییز مهار شد

قطار ۲ طبقه همدان - تهران 
راه اندازی می شود

کارگران پاالیشگاه آبادان
 خواستار بازگشت به کار شدند

کشف پنج کیلوگرم ماده 
روان گردان در ساوجبالغ 

زلزله خنج را لرزاند 
شیراز- خبرنگار کیهان: 

زلزله ای به بزرگی ۴/۷ ریشــتر بامداد روز دوشنبه حوالی شهر 
خنج در استان فارس را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه  نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این 
زمین لرزه ساعت ۴ و ۲۹ دقیقه در عمق دو کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
نزدیک تریــن شــهرها به محل وقــوع زلزله، ۱۵ کیلومتــری خنج، ۲۴ 

کیلومتری محمله و ۳۶ کیلومتری عالمرودشت است.
این زمین لرزه در ۲۱۶ کیلومتری شــهر شیراز مرکز استان فارس و ۲۷۳ 

کیلومتری شهر بوشهر رخ داد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه نرسیده است.

۱۹۸ دستگاه خودرو فاقد پالک 
در البرز کشف شد 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز گفت: ۱۹۸ دستگاه 
خودرو فاقد پالک طی ۲ هفته اخیر در اســتان کشف و ضبط شده 

است. 
رامین ربیعــی ،  در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشــت: پس از صدور 
دســتور ویژه در راستای نظارت بیشتر بر بازار خودرو، کلیه دستورالعمل ها و 
بخشــنامه های نهادهای باالدستی به ادارات تابعه، اتاق اصناف و اتحادیه های 

مرتبط برای رعایت مفاد آن و برخورد با محتکران احتمالی ابالغ شد.
همچنین بازرســی دقیق از اماکــن عمومی، دپوی عمــده خودرو اعم 
از نمایشــگاه ها و پارکینگ ها با همکاری بازرســی اتاق اصنــاف و اتحادیه 
نمایشگاه داران در دستور کار قرار گرفت. عالوه بر همکاری با اتاق های اصناف 
و اتحادیه هــای مرتبط در اســتان، همکاری ها با بســیج و پلیس آگاهی در 

خصوص شناسایی اماکن احتمالی دپوی خودرو افزایش یافت.
وی از کشــف تعدادی خودرو بدون پالک در یک واحد مســکونی خبر 
داد و گفت: ۱۲ دســتگاه خودرو سواری در یک واحد مسکونی به ارزش ۱۰ 
میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال کشــف شد. ربیعی گفت: در بازرسی های بعدی، 
تعداد ۲۰۲ دستگاه خودرو سواری وارداتی در یک انبار کشف که از این تعداد 
۲۹ دستگاه دارای پالک شخصی به نام خریدار و تعداد ۱۷۳ دستگاه خودرو 
پالک نشده بود که پرونده ای به همین منظور تشکیل و در حال بررسی است.
وی بــا بیان اینکه تحویل خودرو به خریــدار در نمایندگی ها، منوط به 
الصــاق قطعی و پرچ پالک روی خــودرو بوده و تحویل خودرو بدون پالک و 
یا تحویل دســتی پالک به خریداران ممنوع اســت اظهار داشت: در بازرسی 
همکاران از ۲ نمایندگی مجاز خودروسازان، سه دستگاه خودرو خارجی بدون 
پالک و ۱۰ دســتگاه خودرو ســواری داخلی فاقد پالک کشف که پرونده ای 
تشکیل شده اســت. ربیعی گفت: شهروندان هر گونه محل دپوی خود را به 

سامانه ۱۲۴ گزارش نمایند.

رئیس اداره شیالت دیر استان بوشهر گفت: بر اثر 
برخورد دو فروند قایق صیادی با همدیگر در آب های 
ساحلی این شهرســتان یک صیاد کشته و یک تن 

دیگر مصدوم شد. 
عقیل امینی، افزود: ســاعت شــش بامــداد دیروز دو 
فروند قایق صیادی در آب های ساحلی محدوده روستای الی 
شمالی این شهرستان به دلیل مه گرفتگی شدید و نبود دید 

کافی با هم برخورد کردند.
وی گفت: در این حادثه یکی از صیادان بندر دیر بر اثر 
شدت آســیب دیدگی در محل حادثه جان خود را از دست 
داد و یکی دیگر نیز مصدوم و به بیمارستان امام خمینی)ره( 

بندر کنگان انتقال یافت.
امینی یادآور شــد: این دو فرونــد قایق هیچ نوع مجوز 
صیادی رســمی نداشتند و در بندرهای اســتان بوشهر به 

شناورهای بدون هویت معروف هستند.

برخورد ۲ قایق صیادی
 منجر به مرگ یک صیاد شد

احتکار ۱60 میلیاردی 
رول های فوالدی در لنجان


