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صفحه 9
یک شنبه ۱۸ خرداد ۱۳99 
۱۵ شوال ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۸۲

دارنده ۳ طالی جهان و المپیک با بیان اینکه در هر میدانی به دنبال رسیدن به خوشرنگ ترین مدال 
است، تاکید کرد: هدفم این است که تا المپیک ۲۰۲۴ کشتی بگیرم.

حســن یزدانی در گفت وگو با سایت رسمی اتحادیه جهانی کشتی اظهار داشت: هدفم این است که در تمامی 
رقابت های جهانی و المپیک بهترین نتایج را بگیرم و دوســت دارم تا جایی که بدنم جواب بدهد به خوشرنگ ترین 

مدال ها برسم. اگر بدنم جواب بدهد ،هدفم این است که تا المپیک ۲۰۲۴ کشتی بگیرم. 
دارنده مدال های طالی جهان و المپیک در پاسخ به این سؤال که کدام کشتی گیر را الگوی فنی خود می داند؟ 
خاطرنشان کرد: این نیست که فقط یک نفر را الگوی خودم بدانم، بلکه سعی می کنم کشتی های قهرمانان ایران و 
جهان را ببینم و نکات الزم را از آنها فرا بگیرم. او تصریح کرد: الگوی من از نظر اخالقی، جهان پهلوان تختی است 
اما در بحث فنی همه قهرمانان برای من قابل احترام هستند و نمی توانم بگویم فقط از یک نفر الگو برداری می کنم. 
دارنــده ۲ مدال طالی جهان و یک طالی المپیک افزود: در حــال حاضر با توجه به اینکه وزن طبیعی ام ۸۹ 
کیلوگرم اســت، کشــتی گرفتن در وزن ۸۶ کیلوگرم برایم ایده آل اســت اما اگر در آینده وزنم باالتر برود قطعا به 
اوزان باالتر خواهم رفت. دوســت دارم در وزن های باالتر هم کشــتی بگیرم اما االن شرایط وزنی ام این اجازه را به 

من نمی دهد.

یزدانی: تا المپیک ۲۰۲۴ کشتی می گیرم 
فدراســیون بین المللی فوتبال پس از دریافت پیش نویس اصالح شده اساسنامه فدراسیون ایران ضمن 

استقبال از تغییرات صورت گرفته، قصد دارد این پیش نویس را برای اعالم نظر به AFC ارسال کند.
پس از آنکه مسئوالن فدراسیون فوتبال اصالحات الزم در پیش نویس اساسنامه این فدراسیون را اعمال و آن را برای فیفا 
ارسال کردند، مسئوالن فدراسیون بین المللی از تغییرات صورت گرفته استقبال کردند و دیدگاه مثبتی به آن داشتند. مسئوالن 
و هیئت رئیســه فدراسیون فوتبال پس از برگزاری جلســات متعدد اصالحات مد نظر فیفا را اعمال کردند که یکی از مهم ترین 
ایرادهای برطرف شده در پیش نویس جدید حذف وزیر ورزش و معاونش از مجمع فدراسیون فوتبال است. ضمن اینکه تغییرات 
دیگری هم در این اساسنامه صورت گرفته است. در همین خصوص خبرگزاری مهر در گزارشی یادآور شد که پیش نویس اصالح 
شده فدراسیون فوتبال ایران که روز جمعه برای فدراسیون بین المللی ارسال شده مورد استقبال قرار گرفته و تغییرات مد نظر 
فیفا نگاه مثبت این نهاد به فوتبال ایران را به همراه داشته است. براساس این گزارش قرار است فیفا پس از بررسی های الزم روز 
دوشــنبه پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را برای کنفدراسیون آسیا ارسال کند تا این نهاد هم نظرات کارشناسی 
خود را در این مورد اعالم کند. کنفدراســیون فوتبال آســیا از آن جهت که ارتباط بیشتری با فدراسیون فوتبال ایران دارد باید 
این پیش نویس را بررســی و نظرات کارشناسی خود را اعالم کند. اطالعات دریافتی حکایت از آن دارد که فیفا و کنفدراسیون 

فوتبال آسیا روز جمعه پیش رو نظر نهایی خود در مورد پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران را اعالم خواهند کرد.

 فیفا از تغییرات اساسنامه فوتبال استقبال کرد

نکته  ورزشی

خواندنی از ورزش

انتخاب ویلموتس با پیشنهاد مرکز فرهنگی ایران و هلند

پرداخت میلیون ها یورو دستمزد سرمربی بلژیکی فوتبال از جیب کارگران!
جوالن داللیسم در سایه فقدان نظارت

*حیدر بهاروند،سرپرست فدراســیون فوتبال درباره شروع دوباره رقابت های 
لیگ برترباشــگاههای ایران گفت: مطابق دســتورالعمل های صادره از سوی 
وزارت محترم بهداشت، دستور مربوط به آغاز فاز تمرین و مسابقات تیم های 
لیگ های مختلف انجام شد. براین اســاس مطابق برنامه ریزی صورت گرفته 

مسابقات انجام می شود.
*پس از کشته شــدن جورج فلوید، مرد سیاه پوست آمریکایی به 
دست افسر سفید پوست شــهر مینیاپولیس از ایالت مینه سوتا در 
ایاالت متحدهٔ آمریکا، مایکل جردن ستاره بسکتبال NBA به همراه 
برند جردن مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر را به سازمان های حمایت کننده از 
برابری نژادی اختصاص دادند. مایکل جردن و برند جردن، در بیانیه ای 
مشترک اعالم کردند مبلغ ۱۰۰ میلیون دالر را به سازمان هایی که از 
برابری نژادی در جهان حمایت می کنند، اختصاص داده اند. اسطوره 
بسکتبال NBA و کمپانی نایک هم چنین برند جدیدی با شعار »برند 
مایکل برای جامعه سیاه است« را راه اندازی کردند. طبق اخبار موجود، 
این کمک های مالی طی ۱۰ سال آینده به این سازمان ها انجام می شود.
*صبا شایسته، ملی پوش پیشــین قایقرانی ایران در گذشت. شایسته سابقه 
حضور در بازی های آسیایی دوحه قطر را نیز داشت. سرویس ورزشی روزنامه 
کیهان درگذشت این قایقران را به خانواده آن مرحومه و جامعه ورزش تسلیت 

می گوید.
* پس از بازنشستگی مســعود عماری دبیرکل پیشین فدراسیون 
بسکتبال و جدایی او از فدراسیون، رامین طباطبایی رئیس فدراسیون 
بسکتبال طی حکمی شبنم کالهی را به عنوان سرپرستی دبیرکلی 
فدراسیون بسکتبال معرفی کرد. شــبنم کالهی بازیکن اسبق تیم 
ملی بسکتبال، رئیس هیئت بســکتبال تهران و سرپرست تیم ملی 
بسکتبال بانوان محسوب می شــود و حاال باید به کار خود به عنوان 

دبیر فدراسیون هم ادامه دهد.
*محمدتقی امیری خراسانی سرپرست فدراسیون در حکمی حسن کرباسی را 

به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون بدن سازی و پرورش اندام منصوب کرد.

داللی بی مهار در ورزش!
سرویس ورزشی-

یکی از کمبودهای مدیریتی در ورزش که خود علت بسیاری از آسیب ها 
و دردهای ورزش اســت مســئله عدم رعایت و اعمال » اصل نظارت« است. 
مســئله نظارت یکی از اصلی ترین و حیاتی ترین امور مدیریتی اســت که هم 
علوم امروزی در حوزه های مدیریتی و جامعه شناسی آن را تایید و بر رعایت و 
اعمال آن تاکید می کنند و هم در مکتب الهی و کتاب آسمانی اسالم اهمیت 
آن تایید شده است. همچنین همان طور که تجربه های بشری موید این اصل 
است ، سنت و سیره بزرگان و پیشتازان دین از شخص رسول خدا )ص( گرفته 
تا ائمه اطهار)علیهم الســالم(  بر رعایت اصــل نظارت در زندگانی اجتماعی و 

حتی فردی آن بزرگواران گواهی می دهد.
حاال جالب اینجاست چنین اصلی مهم که عقل سالم وسلیم در همه جابه 
رعایت آن توصیه و تاکید می کند و همچنین وحی بر رعایت آن تاکید موکد 
دارد، در ورزش ما نه تنها رعایت و اعمال نمی شــود بلکه به طور کلی و بدون 
تعارف مورد بی توجهی و بی اعتنایی کامل قرار گرفته اســت! به طوری که اگر 
بخواهیم مسائل ورزش را آسیب شناسی کرده و به طور دقیق مورد شناسایی و 
علت یابی قرار دهیم باید بگوییم بسیاری از آنها ریشه در فقدان نظارت و عدم 
رعایت و اعمال اصل نظارت دارد. البته مسئله فقدان نظارت یا ضعف در مسائل 

نظارتی چیزی نیست که دامنه آن به عرصه ورزش محدود شود. 
متاســفانه این نقیصه مهم و معضل خود ساخته ای است که در خیلی از 
حوزه ها و امور اجتماعی از اقتصاد گرفته تا فرهنگ ، از صنعت گرفته تا هنر و...
از آن رنج می بریم و آسیب های شدیدی به جامعه و مردم وارد آمده و بدبینی ها 
و بی انگیزگی ها و شبهات و سؤاالت فراوان در ذهن آنها ایجاد کرده است.بحث 
و سخن ما البته در این مقال و نوشته، ورزش است اماامروز چنان همه مسائل 
و امور اجتماعی در هم پیچیده و با یکدیگر در ارتباط هســتند که نمی شــود 
یکی را مســتقال و بدون تاثیر پذیری و تاثیرگذاری بر سایر مسائل اجتماعی 

تحلیل و بررسی کرد. 
علی ایحال با تاکید مجدد بر اینکه مســئله نظارت یک موضوع و ضرورت 
مدیریــت و یک اصل بی بدیل اداره امور مردم اســت به بحث خودمان یعنی 
ورزش بر می گردیم. ورزشی که عرض کردیم و بار دیگر بر آن اصرار می ورزیم 
که در آن اصل نظارت جدی گرفته نشده این اصل مهم و بسیار تعیین کننده 
در گردش صحیح امور در عرصه مدیریتی خردو کالن ورزش ما اعمال و رعایت 
نمی شود وریشه بسیاری از گرفتاری ها و معضالت ورزش در ابعاد مختلف فنی 

و فرهنگی را در همین جا باید پیدا کرد. 
ماجراهایــی مثل قرارداد با مربی بلژیکی یعنی مارک ویلموتس که بدون 
اینکه کاری برای این فوتبال انجام دهد، بدهکار جدی آن شده است؛ یا جوالن 
شارالتانیســم و داللیسم بی مهار در ورزش ما و رشــته هایی مثل فوتبال که 
علت العلل بســیاری از آفت ها و مشکالت و ناهنجاری های موجود در آن است 
و... همه و همه ریشــه در مسئله فقدان نظارت در ورزش دارد و متاسفانه در 
این باره علیرغم تذکرات موکد وهشــدارهای دلسوزانه دلسوزان و کارشناسان 
خیرخواه، در میان مســئوالن ورزش گوشی برای شــنیدن و اراده ای برای به 
مقابله و مصاف آن رفتن وجود نداشــته و نداردو بدتر از همه اینکه از ســوی 
بعضی از به اصطالح مســئوالنی که عمال در قبال ورزش هیچ مسئولیتی جز 
حفظ میز و مقام خود احســاس نمی کردند این هشدارها نه تنها جدی گرفته 
نمی شد بلکه اساسا اصل موضوع و علل ناهنجاری های موجود در ورزش نادیده 

و انکار می شد.
 برای مثال یادمان هست که رئیس وقت فدراسیون فوتبال با وجود اینکه 
مجلس نهم طی تحقیقات و بررسی های مفصل یک پرونده قطور در باره« فساد 
در فوتبال« تشــکیل داده بود، اصل ماجرا را با خنده و شوخی منکر می شد و 

می گفت در فوتبال ما فساد وجود ندارد بلکه حداکثر، تخلف وجود دارد! و...
حاصــل چنین تفکر و رویکردی در نزد مدیریت ورزش ما و رشــته های 
پرهیاهو وپر مخاطبی مثل فوتبال معلوم اســت که چیست. وقتی مسئول یا 
مســئوالن علنا و عمال خود را به خواب می زنند و در برابر مشکالت چشمان 
خود را می بندند و در مواجهه با مســائلی که مانع از رشــد و پیشرفت بایسته 
فوتبال شده و در مسیر روبه جلوی آن اختالل و مانع ایجاد کرده صورت مسئله 
را پاک می کنند و از بیخ وبن منکر وجود مســئله و مسئله سازان می شوند به 
طور طبیعی نمی شود انتظار حل مشکالت و برداشتن موانع وسرعت و شتاب 
مورد انتظار در ورزش و رشته های مستعد و پرطرفداری مثل فوتبال را داشت.
 بلکه بر عکس هر چه زمان می گذرد د ر پرتو مسئولیت گریزی به اصطالح 
مسئوالن بر حجم و تعداد مشکالت اضافه هم می شود و سنگینی این مشکالت 
مانع از حرکت روان ورزش می شود. این اتفاقی است که متاسفانه در ورزش ما 
افتاده و می افتد و تا آنجا که ما یادمان هست و می دانیم مسئولی را در ورزش 
نمی شناســیم که به قصد و نیت بر هم زدن وضع موجود وبرداشــتن موانع و 
مانع ســازان و در انداختن طرحی نو به عرصه ورزش گام نهاده باشــد. اگر هم 
کســی بوده و حرفی در این باره زده، جریانــات طرفدار وضع موجود ورزش ، 
اجازه عملی کردن آن حرف ها و شعارها را به وی نداده ولذا عمر مدیریتی وی 
در ورزش دیری نپاییده و برخالف بعضی از به اصطالح مدیران »کنگر خورده 
و لنگر انداخته« در ورزش هنوز روی صندلی مدیریتی خود درســت و حسابی 

مستقر نشده حکم عزل و برکناری را به دستش داده اند!

سرویس ورزشی-
اینکه ویلموتس انتخاب تاج بوده یا ســلطانی فر 
در اولویت نیست، آنچه که اهمیت دارد این است که 
نهادهای نظارتی بــه این موضوع ورود کنند تا یکبار 
برای همیشــه بســاط امضای این گونه قراردادهای 

ترکمنچایی برچیده شود. 
مهدی تاج، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال درباره زوایای 
مختلــف قرارداد مارک ویلموتس برای هدایت تیم ملی فوتبال 
ایــران صحبت و ابعاد جدیدی از نحوه حضور این مربی بلژیکی 
در ایران و جدایی و شکایت او از فدراسیون فوتبال را مطرح کرد. 
او که جمعه شــب با بخش خبری ۲۰:۳۰ شبکه دوم مصاحبه 
می کرد، درباره اینکه چه کسی ویلموتس را به فدراسیون فوتبال 
معرفی کــرد، گفت: وزیر ورزش در نامه ای ویلموتس را معرفی 
کرد. در واقع نامه ای به وزیر ورزش و جوانان ارســال شده بود 
و او را معرفــی کرده بودند. طبیعی هم بود. وزیر هم این نامه را 

برای بررسی و رویت به فدراسیون فوتبال فرستاد.
او در واکنش به اینکه چه کســی این نامــه را به وزیر 
ورزش و جوانان ارســال کرده بود، یادآور شد: مرکز فرهنگی 
ایران و هلند این نامه را به وزارت ورزش فرستاد و ویلموتس، 
لوپتگی و رنار را پیشنهاد کرده و گفته بود این مربیان برای 
هدایت تیم ملی بهترین هســتند. ویلموتس سومین گزینه 
پیشــنهادی بود و بعد از ناکامی در عقد قرارداد همکاری با 

لوپتگی و رنار، به سراغ ویلموتس رفتیم.
تاج درباره مبلغ قرارداد ویلموتس و دســتمزد پرداختی 
بــه او گفت: اوال قرارداد او ۲.۲ میلیون دالر برای هر ســال 
بــود. در بیش از ۳۰ برنامه رادیویــی و تلویزیونی یک مبلغ 

را اعالم کردند.
ویلموتس باید ۳۰۰ هزار یورو را پس بدهد

وی همچنین درباره وجود بند پرداخت سه ماه دستمزد 
بــه ویلموتس در صورت فســخ قرارداد از ســوی هر یک از 
طرفیــن گفت: این شــاه بیت موضوع اســت. در یک برنامه 
تلویزیونی کسی را آورده بودند که به شدت به ما حمله کرد 
و ما را بی سواد نامید و گفتند این قرارداد در نوع خود بدترین 
در تاریخ اســت. ما گفتیم اگر او بــد نتیجه گرفت و ما او را 
اخراج کردیم، فقط ســه ماه غرامت می دهیم و اگر خودش 
هم خواست برود، اندازه سه ماه دستمزد می گیرد. این موضوع 

ظرافت قرارداد را نشــان می دهد. اتفاقا این بند را هم آقای 
وزیر پیشــنهاد کرد و به نفع ما شــد. جدایی او هم به علت 

پرداخت نشدن دستمزد در موعد مقرر بود.
تاج درباره اینکه چرا مبلغ قرارداد ویلموتس را در زمان 
مناســب پرداخت نکردند، گفت: بعــد از قرارداد ویلموتس، 
آمریکا شش تحریم مختلف را علیه کشور ما تحمیل کرد که 
ســه بانک عامل را هم شامل شد و بانک معرفی شده توسط 
ویلموتس هم در این بین بود. بعد از این اتفاق ما نتوانستیم 
پول او را بدهیم. تحریم های جدید باعث شد فیفا یک سنت 

هم به ما ندهد.
رئیس ســابق فدراســیون فوتبال همچنین با اشــاره به 
پرداخت دستمزد ویلموتس توسط شرکت شستا، گفت: ما به 
ســتاد مقابله با تحریم نامه زدیم که معاون اول رئیس جمهور 
و ۹ وزیــر هیئت دولت هم حضور دارند. در نامه ارســالی به 
ما نوشته شــد که پرداخت دستمزد تیم ملی فوتبال از محل 
منابع شــرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تأمین 
اجتماعی)که ســرمایه اصلی آن از جیب کارگران زحمتکش 
تامین می شود( انجام خواهد شد و فدراسیون این پول که به 
عنوان قرض دریافت کرده، از محل مطالباتش در فیفا می دهد. 

هر وقت پول ما در فیفا آزاد شد آن را پرداخت می کنیم.
وی همچنین درباره ادعای ویلموتس در کمیته انضباطی 

فیفا مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال سرش کاله گذاشته و 
قراردادهای متفاوتی را در ایران و بلژیک امضا کرده اســت، 
تصریــح کرد: او و وکالیش قرارداد را خواندند و ما هم ســر 
کسی کاله نمی گذاریم. وکالی او هم این قرارداد را خواندند. 
او دنبال پول است. نکته عجیب این است که در داخل کشور 
به جای دفاع از ما می گویند که باید پول ویلموتس را بدهیم. 
تاج در ادامه مدعی شد که ویلموتس باید ۳۰۰ هزار یورو به 
این فدراسیون بازگرداند و گفت: ما به عنوان حسن نیت مبلغ 
اضافه ای را به او پرداخت کرده بودیم و االن طلبکار هستیم. 

او نمی تواند از ما غرامت بگیرد.
واکنش وزارت ورزش و جوانان

اظهــارات تاج مبنــی بر اینکه وزیر ویلموتــس را به او 
معرفی کرده، واکنش وزارت ورزش را به دنبال داشت و آنها 
با صدور اطالعیه ای عنوان داشــتند: »وزیر ورزش و جوانان 
آقای ویلموتس یا هر مربی دیگری را به فدراســیون فوتبال 
معرفی نکرده است بلکه همان طور که اقای تاج در مصاحبه 
بابخش خبری ۳۰/۲۰جمعه شب گفتند وزیر ورزش وجوانان 
صرفــا نامه - انجمن فرهنگی ایران و هلند- که در آن ســه 
مربی خارجی باسابقه در تیمهای ملی وباشگاهی کشور های 
مختلف معرفی شده بودند را - جهت بررسی - به فدراسیون 
فوتبال ارجاع داده و این یک رویه معمول اســت که برخی 

افراد، نهادها و یا ســازمان ها در مورد فدراسیون ها پیشنهاد 
یا در خواســتی دارند که برای وزارت ورزش و جوانان ارسال 
کرده و وزارت ورزش و جوانان این نامه ها را به فدراسیون های 
مختلف جهت بررسی ارجاع می دهد.« در ادامه این اطالعیه 
آمده اســت: »ضمن اینکه هر کسی کمترین آشنایی با نامه 
نگاری وادبیات اداری داشــته باشد می داند عبارت - بررسی 
- به معنای دســتوراقدام نبوده بلکه برای بررسی جوانب امر 

واتخاذ تصمیم توسط ان فدراسیون است. «
لزوم ورود نهادهای نظارتی

صحبت های تازه تاج و واکنش وزارت ورزش ابعاد تازه ای 
از قرارداد ســرمربی بلژیکی با فدراسیون فوتبال را مشخص 
کــرد. حاال عالقه مندان به فوتبال متوجه شــده اند در نبود 
نظــارت، مرکز فرهنگی ایران و هلند ســرمربی تیم ملی را 
انتخاب کرده و ویلموتس برای ۸ ماه حضور در تهران و انجام 

۶ بازی ۲ میلیون یورو دریافت کرده است!
اینکه یک انجمن فرهنگی تا این حد به اشــخاص رده 
باالی ورزش و فوتبال دسترسی داشته باشد از عجایب روزگار 
است اما یک جســت وجوی ساده در اینترنت نشان می د هد 
کــه خبرگزاری ایرنــا ۲۰ شــهریورماه 1۳۹5 ، خبر افتتاح 
مرکــز تجاری و فرهنگی ایران و هلند در الهه را رســانه ای 
کرده اســت. در متــن خبر هم آمده بــود: »مرکز تجاری و 
فرهنگی ایران و هلند که توســط بخش خصوصی تاسیس 
شده با حضور مســعود سلطانی فر معاون رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در 
شهر الهه افتتاح شد.« جالب اینکه سلطانی فر دو ماه بعد از 
این اتفاق، به عنوان وزیر ورزش و جوانان انتخاب شده است.

روز گذشــته یکی از کاربران فضای مجازی هم با انتشار 
عکسی از انجمن فرهنگی ایران و هلند که سرمربی برای تیم 
ملی فوتبال پیشنهاد داده، نوشــت: » مرکز فرهنگی ایران و 
هلند که ویلموتس را به عنوان جانشین کی روش به سلطانی فر 
معرفی کرده، در واقع یک مغازه  سفال  و گلیم فروشی در هلند 

است که اخیرا هم تخفیف 5۰درصد داشته است!«
اینکــه ویلموتس انتخــاب تاج بوده یا ســلطانی فر در 
اولویت نیســت، آنچه که اهمیت دارد این است که نهادهای 
نظارتی به این موضوع ورود کنند تا یکبار برای همیشه بساط 

امضای این گونه قراردادهای ترکمنچایی برچیده شود. 

یادی از شهید مدافع حرم احمد رضایی
امانت الهی
شــهید مدافع حرم احمد رضایی، بهار سال 
۶5 در روستای شهیدپرور اوندر از توابع شهرستان 
کاشــمر در خانواده ای مذهبی، کشاورز و متوسط 
جامعــه دیده به جهان گشــود. در ســال ۹1 به 
استخدام سپاه پاســداران درآمد. پس از گذراندن 
آموزش هــای الزم در پادگان آموزشــی شــهید 
هاشــمی نژاد به عنوان فرمانده گروهان آموزشی 
مشــغول به خدمت شد. ســپس در خرداد سال 

1۳۹۴ جهت ادامه خدمت به تیپ زرهی ۲1 امام رضا)ع( نیشــابور پیوســت. در 
حالی که هنوز چند ماهی از شــروع زندگی مشــترکش نمی گذشــت به صورت 
داوطلبانــه دی ماه ســال ۹۴ به صف مدافعان حرم پیوســت. احمد رضایی، 1۴ 
بهمن همان ســال، شهد شهادت را نوشید. شــهید مدافع حرم احمد رضایی در 
وصیت نامه خود خطاب به مادرش نوشته بود: »مادرم می دانم که موقع رفتِن من 
خیلی نگران بودید ولی هروقت دلت یاد عزیزانت کرد حتما حضرت زینب)س( را 
یاد کن؛ از مصیبت های حضرت زینب)س( یادت بیاید. مادرم برای اینکه کمی از 
نگرانیت کم شود می دانی حضرت عباس)ع( برای چی لب فرات آب نخورد؟ چون 
امامشــان تشنه بود. مادر می دانی حضرت قاســم با اجازه کی وارد میدان شد؟ با 
اجازه مادرش.مادرم اگر در قیامت بپرسند که جهاد در سوریه برای فرزندان شما 
مهیــا بود، برای چی نرفتند، چه جوابــی داری بدهی آیا می خواهی بگویی که در 
هشت سال دفاع مقدس ما وظیفه خود را انجام داده ایم؟ نه مادر جان پس حضرت 
ام البنین هم می بایست یکی از فرزندانش در کربال شهید می شدند. مادرم و پدرم 

حاال می توانید سرتان را باال بگیرید و بگویید خدایا این امانت را از ما بپذیر.«

 نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
شورای اسالمی گفت: برخورد با متخلفان شورای شهر 
و شهرداری تبریز از ســوی دستگاه قضایی مطالبه 

عمومی و الزم و ضروری است. 
احمد علیرضابیگی روز شــنبه در جمــع خبرنگاران با 
تأکید بر اینکه دســتگاه قضایی به  طور شفاف باید با فساد 
برخورد کند، افزود: بر همین اســاس انتظار از دادگســتری 
آذربایجان شــرقی این اســت تا به  طور شــفاف و روشن با 
دســتگیری های اخیر در مجموعه شهرداری و شورای شهر 

تبریز برخورد قاطع کند.
وی اظهار داشت: شاید از ترکیب افرادی که اخیرا توسط 
دســتگاه قضایی دستگیر شــده اند، چنین به نظر برسد که 
موضوع مربوط به اتفاقاتی اســت که در شورای دوره چهارم 

رخ داده و در آن مقطع نیز بسیار برای استان مسئله ساز شد 
که باید به سرعت رسیدگی شود.

علیرضابیگی ادامه داد: در دوره قبلی شــورای اسالمی 
شــهر تبریز به  خاطر همین مســائل به وزیر کشور تذکر و 
کارت زرد توسط نمایندگان مجلس دهم داده شد و مجلس 
شــورای اسالمی نیز پذیرفت که وزارت کشور در این ارتباط 

دچار تعلل و سهل انگاری شده است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر نمی توان در ارتباط با نفی 
یا اثبات ارتباط افراد دســتگیر شده با مسائل شورای چهارم 
اظهارنظر قطعی کرد. اواخر هفته گذشــته شــهرام دبیری، 
رئیس شورای شــهر تبریز و تعدادی از شهرداران مناطق و 
مدیران شهرداری تبریز در ادامه رسیدگی به پرونده فساد در 
شهرداری تبریز توسط سربازان گمنام امام زمان در سازمان 

اطالعات سپاه عاشورا بازداشت شدند.
این اقدام با هماهنگی مقام قضایی و پس از دستگیری 
چندتــن از شــهرداران مناطــق و مدیران ارشــد و میانی 

شهرداری تبریز طی چندروز اخیر انجام شده است.
صادق نجفی، شــهردار سابق تبریز نیز چندی پیش در 
این راستا توسط اطالعات سپاه دستگیر شده بود که با وثیقه 

سنگین آزاد شد و پرونده در مراحل رسیدگی است.
با این دستگیری، پرونده جاری را می توان در ادامه برمال 
شدن فساد در مدیریت شــهری با دستگیری و محکومیت 
چندتن از همکاران وی در دور قبلی شــورای شهر و مدیران 

وقت شهرداری به جرم فساد و ارتشاء دانست.
در دوره چهارم شــورای شهر تبریز نیز چهار تن از اعضا 

به اتهام اختالس و مسایل مالی دستگیر شدند.

نماینده مجلس:

برخورد با متخلفان شورا و شهرداری تبریز ضروری است
فعالیت تجاری مرز باشماق

 با رعایت پروتکل بهداشتی از سرگرفته شد
اعالم  اســتاندار کردســتان با  اقتصادی  امور  معاون هماهنگی 
بازگشایی مجدد مرز باشماق مریوان گفت: فعالیت تجاری در این مرز 
با رعایت پروتکل های بهداشتی پس از چند روز تعطیلی از سر گرفته 

شد. 
خالــد جعفری ، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشــت: مرز باشــماق 
مریوان از ســوی اقلیم کردســتان عراق بــه دلیل افزایش آمــار مبتالیان به 
بیماری کرونا در شــهر پنجوین از چند روز پیش )کمتر از ۷۲ ســاعت( بسته 
شــد. وی اضافه کرد: اواخر هفته گذشــته هیئت بهداشتی از اقلیم کردستان 
عراق به مریوان آمدند و طی نشســتی که مســئوالن دو طرف با هم داشتند 
تصمیماتی در رابطه با رعایت پروتکل های بهداشتی در مرز باشماق اتخاذ شد. 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردســتان افزود: خودروها در داکت 
ضدعفونی موجود در مرز باشماق مریوان بطور رایگان ضدعفونی می شوند ولی 
این اقدام از ســوی اقلیم کردســتان عراق با دریافت هزینه  از رانندگان انجام 
می شــود. جعفری با بیان اینکه در این نشست درخواست شد که دو طرف به 
طور هماهنگ بدون دریافت هزینــه ای اقدام به ضدعفونی خودروهای ورودی 
و خروجی از مرز باشــماق کنند، یادآور شــد: بحث حمل کاال از مرز باشماق 
تا ســلیمانیه هم در این نشســت مطرح  و مقرر شــد این مهم در دستور کار 
و بررســی مســئوالن اقلیم کردســتان عراق قرار گیرد. معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتاندار کردستان با اعالم اینکه فعالیت تجاری در این مرز مشروط 
به رعایت پروتکل های بهداشــتی است، تاکید کرد: در خصوص فعالیت بخش 
مسافری در این مرز هنوز تصمیمی گرفته نشده است. جعفری گفت: تصمیم از 
سرگیری ورود و خروج مسافر از مرز باشماق از اختیار استان خارج است و این 
 اقدام توســط حکومت مرکزی عراق و جمهوری اسالمی ایران باید انجام  شود.
مرز رسمی باشــماق مریوان در کردســتان یکی از مهم ترین مرزهای رسمی 
زمینی ایران با اقلیم کردســتان عراق به شــمار می آید که در زمینه ترانزیت، 

صادرات، امور مسافری و مقدار قابل توجهی در بخش واردات فعال است.

خرم آباد- خبرنگار کیهان : 
 محمود محمدی جانبــاز ۷۰ درصد اهل دورود 
لرستان پس از تحمل سال ها درد و رنج دعوت حق را 

لبیک گفت و به دیدار یاران شهیدش شتافت. 
 رئیس اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران دورود گفت: 
این جانباز سرافراز ســال 5۷ دانشجوی تربیت معلم بود که 
در جریان مبارزه و تظاهرات علیه رژیم ستم شاهی به درجه 

جانبازی نائل آمد.
محمدرضا حقانی، اظهار داشت: پیکر مطهر این جانباز 
شــهید دیروز ســاعت 1۶ در گلــزار خاتم االنبیاء )کارخانه 
ســیمان( دورود با رعایت موازین بهداشتی به خاک سپرده 
 شد. وی  گفت: با توجه به شیوع بیماری کرونا و جهت حفظ 
سالمت جامعه هیچ گونه مراسم ختم و بزرگداشتی برای این 

شهید واالمقام برگزار نخواهد شد.

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: شیوع بیماری 
کرونا باعث تغییر الگوی مصرف آب خانوارها شده و 
میزان مصرف آب  آشامیدنی در کشور را ۳۵ درصد 

افزایش داد. 
قاســم تقی زاده خامســی ،  در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشــت: در مــوج نخســت بیمــاری کرونا بــا توجه به 
حساسیت شــهروندان، حضور خانواده ها در محیط خانه 
و خانه تکانی هــای نوروزی، میزان مصرف آب شــهروندان 

افزایش چشمگیری پیدا کرد.
وی اضافه کرد: اما این وضعیت افزایش سرانه مصرف 

آب  آشامیدنی خانوارها ناشی از شیوع بیماری کرونا، زیاد 
پایدار نبود و به تدریج خانواده ها به این شرایط عادت کردند 
و مصرف آب در بسیاری از استان های کشور متعادل تر شد.

وی با اشاره به افزایش مصرف آب در تهران طی هفته 
اخیر نیز افزود: در این هفته با توجه به شروع فصل گرما و 
استفاده شهروندان از وسایل سرمایشی میزان مصرف آب 

در استان تهران ۲1 درصد افزایش پیدا کرده است.
معاون آب و آبفای وزیر نیرو در خصوص ذخیره آب در 
پشت سدهای کشور نیز گفت: امسال با وجود اینکه میزان 
بارش های کشور حدود هفت درصد در مقایسه با سال قبل 

کاهش پیدا کرده اما با توجــه به برنامه ریزی های صورت 
گرفته ذخیره آبی سدهای کشور مناسب است.

»تقی زاده خامسی« ابراز امیدواری کرد با برنامه ریزی 
و تدابیر اندیشیده شــده و همکاری شهروندان و استفاده 
بهینه از آب، برای تابســتان امســال در زمینه تامین آب  
آشــامیدنی در استان های مختلف کشور وضعیت مناسبی 

داشته باشیم.
مصرف ســرانه آب در ایران از اســتانداردهای جهانی 
باالتر اســت و هم اکنون به ازای هر نفر ۳5۰ لیتر آب در 

طول شبانه روز مصرف می شود.

معاون اجتماعی پلیس فتا از بازداشــت زنی خبر داد که اقدام به انتشــار تصاویر کودک آزاری در شبکه 
اجتماعی اینستاگرام کرده بود. 

به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا؛ سرهنگ رامین پاشــایی با اعالم خبر بازداشت یک خانم کودک آزار اظهار کرد: در 
پی رصد و احصاء مورد مجرمانه بارگزاری و انتشــار تصاویری مبنی بر کودک آزاری توسط یکی از کاربران شبکه اجتماعی 
اینســتاگرام و با دریافت تماس های مکرر هموطنان مبنی بر درخواست اقدام عاجل پلیس فتا برای شناسایی و برخورد با 

عامل انتشار این تصاویر غیرانسانی، موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.
معاون اجتماعی پلیس فتا تصریح کرد: برابر بررسی های فنی اولیه و مشخص شدن محل وقوع جرم در استان خراسان 
رضوی، مراتب در دســتور کار پلیس فتا استان خراسان رضوی قرار گرفت و پلیس در واکنش سریع به این اقدام مجرمانه 
که منجر به تشــویش اذهان عمومی شــده بود متهم خانم به هویت معلوم را شناسایی و برابر هماهنگی با مرجع محترم 

قضائی وی را دستگیر کردند.
وی خاطرنشــان کرد: تحقیقات بیشــتر برای رسیدگی به اتهام منتسبه و مشخص شــدن علت ارتکاب به این اعمال 
غیرانســانی و مجرمانه در حال پیگیری است و به محض مشخص شــدن زوایای دقیق علت ارتکاب، اطالع رسانی صورت 

می گیرد.

مطالبات کارگران کارخانه قند بردسیر 
پرداخت شد

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: تاکنون مطالبات ۵۶۶ نفر 
از کارگران کارخانه قند بردسیر پرداخت شده است. 

به گزارش ایرنا، یداهلل موحد افــزود: مطالبات حدود ۲15 نفر از کارگران این 
مجموعه نیز باقی مانده اســت که با پیگیری های قضائی برای برگزاری مزایده های 
مورد نیاز، مطالبات این افراد نیز پرداخت می شود. وی بر تعیین تکلیف بدهی های 
کارخانه قند بردسیر به سایر دستگاه های دولتی و بانک ها نیز تاکید کرد و ادامه داد: 
تالش می شــود که سایت این مجموعه به مزایده گذاشته نشود و در صورت امکان 
در آینده این کارخانه فعال شود. رئیس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر لزوم 
رصد ســوء مدیریت ها و نابسامانی ها  که منجر به تضییع حقوق دولت در مجموعه 
کارخانه قند بردسیر شده است، گفت: با توجه به اینکه بخشی از سهام این کارخانه 
دولتی اســت، دادســرای عمومی و انقالب کرمان از باب حفظ حقوق بیت المال و 
برخورد با سوء مدیریت ها و نقص های احتمالی به موضوع ورود می کند. موحد یادآور 
شد: در گذشته مقرر شد سهام کارخانه قند بردسیر به کشاورزان و سرمایه گذاران 
بومی واگذار شود که انجام نشده و اگر این اقدام پیگیری و اقدام شود، این کارخانه 
به همت کشاورزان و سرمایه گذاران منطقه فعال شده و کار کاشت چغندر قند در 
این شهرستان از سر گرفته می شــود. وی خاطرنشان کرد: با برگزاری مزایده های 
انجام شده، تاکنون 1۷ میلیارد و 1۰۰ میلیون تومان از مطالبات افراد پرداخت شده 
است. رئیس دادگستری شهرستان بردسیر با  اشاره به این مطلب که مطالبات باقی 
مانده ۲15 نفر از کارخانه قند بردســیر حدود 5 میلیارد تومان است، اظهار داشت: 
این کارخانه بدهی هایی به تامین اجتماعی، بانک ها و سازمان ها نیز دارد که اقدامات 

الزم برای پرداخت این موارد نیز در دست پیگیری است.

فرمانده انتظامی استان کرمان با بیان اینکه 
در مواردی شــاهد عمدی بودن آتش سوزی ها 
در محیط زیست هستیم گفت: تعدادی در این 

ارتباط دستگیر شده و بازجویی ادامه دارد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، سرتیپ 
عبدالرضــا ناظــری، در دیدار با شــاکری مدیرکل و 
یگان حفاظت محیط زیست استان کرمان با  اشاره به 
آتش ســوزی هایی که در اماکنی از محیط زیست در 
کشــور انجام شده است بیان کرد: متاسفانه در دو سه 
روز گذشته چند مورد آتش سوزی داشته ایم که زیبنده 
نظام نیست و دشمن با استفاده از عملیات روانی از این 

آتش سوزی ها بهره گیری می کند.
وی با بیان اینکه بخشی زیادی از این آتش سوزی ها 
طبیعی بوده و عمدی نیســت افــزود: اما در مواردی 
شــاهد عمدی بودن آتش سوزی ها در محیط زیست و 
برای تخریب محیط زیست کشور هستیم که در حال 

پیگیری است.
فرمانده انتظامی اســتان کرمان بــا عنوان اینکه 
تعدادی در این رابطه دســتگیر شدند که بازجویی از 
آنها ادامه دارد و موارد با دقت بررســی می شود گفت: 
با افزایش پرسنل و کمک دوربین های پایش تصویری 
عوامل آتش سوزی محیط زیست شناسایی می شود و 

پلیس رصد کامل دارد.
وی با بیــان اینکه افزایش واحدهای گشــتی در 
محورهای گردشــگری و محیط زیســت انجام شده 
اســت افزود: اقدامات پلیس در برخورد و جلوگیری از 

آتش سوزی های محیط زیست تشدید می شود.

سرویس شهرستانها: 
عامل  گفت:  بهبهان  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
اصلی تمرد بــه ماموران و متهم دیگری که در میدان 
ارجان این شهرســتان اقدام به شرارت، تیراندازی و 
مجروح کردن تعدادی از منازعین کرده بود، دستگیر 

شد. 
سرهنگ محمد عزیزی، گفت: گزارشات مردمی زیادی 
مبنی بر نگهداری سالح غیرمجاز در چند منزل مسکونی در 
حاشیه شهر دریافت شــده بود که طبق بررسی ها متهمان 
ســاکن در این منازل نیز دارای ســوابق متعددی همچون 
قدرت نمایی با ســالح و انتشار در فضای مجازی، شرکت در 
منازعات مسلحانه منجر به قتل و جرح بخصوص تیراندازی 
اخیــر در میدان ارجان بودند. وی افــزود: ماموران کالنتری 
1۲ فرماندهی انتظامــی بهبهان پــس از دریافت مجوز از 
دادستان شهرســتان، جهت بازرسی از منازل به محل اعزام 
شــدند. این مقام انتظامی بیان کرد: ماموران در بازرسی از 
یکی از ســاکنان با رعایت جوانب قانونی و شرعی، موفق به 
کشف یک قبضه ســالح غیرمجاز به همراه تعدادی فشنگ 
مربوطه شدند. وی افزود: در حالی که ماموران کالنتری 1۲ 
قصد بازرسی از سایر منازل را داشتند یکی از افراد سابقه دار 
ضمن همراه نمودن تعدادی از بستگانش، اقدام به جنجال، 
هیاهــو، فرافکنی، ارتبــاط دادن موضوع بــه حضورش در 
اغتشاشات آبان ماه و اخالل در اجرای ماموریت پلیس کرد.

عزیــزی گفت: با تمهیدات صــورت گرفته این متهم و 
همچنین شرور عامل تیراندازی میدان ارجان توسط ماموران 

کالنتری1۲ دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت، 
گفت: ۳۵ دســتگاه  اصفهان  تجارت  و  معدن 
خودرو صفر کیلومتر و بدون پالک در یک باب 
پارکینگ در حاشیه کالنشهر اصفهان کشف و 

ضبط شد. 
اکبر عادل مرام،  در گفت و گو با ایرنا ارزش ریالی 
خودروهای مکشوفه را 1۷ میلیارد ریال برآورد کرد و 
اظهار داشت: این خودروها از مدت ها قبل خریداری 
و در پارکینگــی در حاشیه شــهر اصفهان نگهداری 

شده اند.
وی با بیان اینکه بازرسی از پارکینگ ها با هماهنگی 
و همکاری نیــروی انتظامی، معاونت مبارزه با جرائم 
اقتصادی و ســپاه انجام شــد ادامه داد: خودروهای 

کشف شده شــامل تعدادی خودروی سواری از نوع 
پژو، پراید و چند دســتگاه وانت نیســان بودند که با 

حکم مقام قضایی خودروهای مذکور توقیف شد.
معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان افزود: در راســتای نظارت بر بازار 
خــودرو و با توجه بــه دســتورالعمل های صادره از 
سوی ســازمان حمایت از مصرف کنندگان و مراجع 
اســتانی بویژه دادستانی اصفهان، بازرسی از انبارها و 
پارکینگ های سطح شهرها در دستور کار قرار گرفت.
وی بیــان کرد: روند خروج خودروها از کارخانه و 
انتقال آنها به پارکینگ در دست بررسی است و نتایج 

آن در روزهای آینده اعالم خواهد شد.
عــادل مرام خاطرنشــان کــرد: مقصــد نهایی 

ایــن خودروها اســتان دیگری بود امــا بنا به دالیل 
نامعلومی در اصفهان تخلیه و نگهداری شــده بودند 
که مسئول پارکینگ ملزم به معرفی صاحب خودروها 

شد.
معاون بازرســی و نظارت سازمان صنعت، معدن 
و تجارت اصفهان ادامه داد: پارکینگ ها به هیچ وجه 
حــق پذیرش خودرو بدون پالک را ندارند که در این 
رابطــه عالوه بر مالک خودرو بــا مالک پارکینگ نیز 

برخورد قانونی می شود.
وی اضافــه کرد: مردم  در صورت رویت هر گونه 
انبار یا پارکینگ مشکوک خودرو، مراتب را با سامانه 
1۲۴ مطــرح نمایند تا به ســرعت مورد بررســی و 

پیگیری قرار گیرد.

کشف بیش  از 5 تن انواع مواد مخدر 
در ۲ استان 

نیروهای انتظامی در استان سیستان و بلوچستان طی عملیات های 
جداگانه ای موفق شدند پنج هزار و ۱۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر را 

کشف و ضبط کنند.
فرمانده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از درگیری مســلحانه تکاوران 
پلیس با قاچاقچیان در شهرســتان خاش و کشف دو هزار و 1۹۰کیلوگرم انواع 

موادمخدر خبر داد. 
سرتیپ محمد قنبری، افزود: تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر 
سیســتان و بلوچســتان با همکاری چند تیم از مامــوران فرماندهی انتظامی 
خاش بــا رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مســلح، قاچاقچیان را در حال 
جابه جایی موادمخدر با دودستگاه وانت تویوتا و یک دستگاه پژو ۴۰5 در یکی 
از محورهای فرعی این شهرســتان شناسایی و به صورت نامحسوس تحت نظر 
گرفتند. وی تصریح کرد: قاچاقچیان به محض ورود به منطقه کمین با ماموران 
انتظامی درگیر و با آتش پر حجم تکاوران پلیس ضمن رها کردن خودروها به 
ســمت ارتفاعات منطقه متواری شدند. وی بیان کرد: در این عملیات مقتدرانه 
که ساعتی به طول انجامید در پاک سازی منطقه درگیری دو نفر از اعضای این 
باند دستگیر و در بازرسی از خودروها دو هزار و 1۹۰کیلو و ۴1۰گرم مواد مخدر 
شــامل دو هزار و 1۳۸کیلو و 11۰ گرم تریاک، 5۲ کیلو و ۳۰۰ گرم حشیش 
و مقادیری ســالح و مهمات کشف شــد. فرمانده مرزبانی ناجا هم از عملیات 
موفقیت آمیز مرزبانان سیستان و بلوچستان علیه قاچاقچیان و کشف بیش  از دو 

هزار انواع موادمخدر در مرزهای جنوب شرق کشور خبر داد. 
ســرتیپ احمدعلی گودرزی، اظهارداشــت: پس از شناســایی مسیرهای 
احتمالی تردد قاچاقچیان، دالورمردان هنگ مرزی میرجاوه با هدایت عملیاتی 
و پشــتیبانی اطالعاتی مرزبانی استان تمام مســیرهای تردد را بر قاچاقچیان 
بستند اما در نهایت سوداگران مرگ که در محاصره مرزداران گرفتار شده بودند 
با به جا گذاشــتن محموله موادمخدر از منطقه متواری شدند. فرمانده مرزبانی 
ناجا تصریح کرد: در این عملیات ضمن توقیف دو دســتگاه خودروی تویوتا، دو 
هزار و ۲۷5 کیلوگرم انواع موادمخدر شــامل دو هزار و ۲۰۰ کیلوگرم تریاک و 
۷5 کیلوگرم حشیش از قاچاقچیان کشف شد. فرمانده انتظامی استان یزد هم 
از کشــف ۶۷۷ کیلوگرم مواد مخدر شامل 5۸۳ کیلوگرم تریاک، ۹۰ کیلوگرم 
حشــیش و بقیه شیشه طی هفته گذشته از خودروهای عبوری در استان خبر 
داد.  سرتیپ عباسعلی بهدانی فرد، در گفت و گو با ایرنا افزود: در این ارتباط 1۳ 

متهم دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام قضایی شدند.
وی ادامه داد: متهمان قصد انتقال مواد یاد شده را از شرق و جنوب کشور 

به تهران و سایر مناطق داشتند.

واژگونی خودرو در همدان
 ۲ کشته بر جای گذاشت 

همدان- خبرنگار کیهان:
رئیس  پلیس راه اســتان همدان از واژگونی یک دستگاه سواری 
پراید و آتش گرفتن آن در ۱۰ کیلومتری شهر همدان خبر داد و گفت: 

در این حادثه دو نفر کشته و سه نفر مجروح شدند.
 ســرهنگ رضا عزیزی اظهار داشــت: سرنشــینان این خودرو در حال 
بازگشت از کرج به همدان بودند که به علت خواب آلودگی راننده، سواری پراید 
پس از برخورد با گاردریل در آبراهه ســقوط کرد. وی با  اشاره به اینکه در این 
حادثه، کودک دو و شش ساله به بیرون از خودرو سواری پراید پرتاب و در دم 
جان باختند و ســه نفر دیگر مجروح و مصدوم شــدند ادامه داد: پس از خارج 
کردن سرنشینان مصدوم از داخل خودروی پراید، به علت برخورد مخزن گاز 

کولر با پایه گاردریل خودرو دچار حریق شد.
۱۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد

فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: ۱۲۰هزار لیتر گازوئیل قاچاق 
در یک عملیات موفقیت آمیــز به همت مرزبانان در مرزهای آبی این 

شهرستان کشف شد. 
 ســرهنگ »مجید کریم پــور« در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: پس از 
کسب خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت )جابه جایی سوخت به وسیله 
مشک های پالســتیکی در خور»کرگان«(، بالفاصله برای بررسی موضوع اکیپ 
گشت دریایی این یگان به محل اعزام شدند. وی افزود: مرزبانان حین گشت زنی 
در منطقه، شناورهای قاچاقچیان را مشاهده و برای بررسی بیشتر فرمان ایست 
را صادر کردند که آنها با مشــاهده ماموران غافلگیر شده و برای فرار از چنگال 
قانون اقدام به بریدن طناب مشک ها که به شناورها متصل بود کردند و از محل 
متواری شــدند. وی بــا بیان اینکه تالش برای دســتگیری متهمان این پرونده 
ادامه دارد، یاد آور شــد: ماموران پس از بررسی محل، سه عدد مشک »محفظه 
پالستکی نگهدارنده« حاوی گازوئیل را به ارزش ۳۶۰ میلیون ریال کشف کردند.

معاون وزیر نیرو : 

کرونا مصرف آب در کشور را افزایش داد

زن کودک آزار بازداشت شد تعدادی در ارتباط با 
آتش سوزی های محیط زیست 

در کرمان دستگیر شدند

کشف 35 دستگاه خودرو فاقد پالک در اصفهان  

تشییع جانباز ۷۰ درصد
 در دورود

دستگیری عامالن 
تیراندازی در بهبهان


