
ورزشی - اخبار کشور

سرویس ورزشی-
روز دوم هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر در 
شرایطی از امروز آغاز می شود که پرسپولیس برای 
بازگشت به صدر جدول تالش می کند و استقالل 

امیدوار است روند پیروزی هایش را حفظ کند.
هفته نوزدهــم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران از 
روز پنجشــنبه دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۰ با برگزاری 
دیدار تیم های آلومینیوم اراک و فوالد خوزســتان آغاز 
شد که این بازی در نهایت با تساوی بدون گل به پایان 
رســید. در ادامه دیدارهای این هفته امروز نیز ۵ بازی 
برگزار می شــود که در مهم ترین آنها پرســپولیس در 
مشهد به مصاف شهر خودرو می رود و استقالل در تهران 

از پیکان پذیرایی می کند.
شهر خودرو- پرسپولیس 

پرسپولیس بعد از درگذشت انصاریان و میناوند در 
9 مســابقه با لباس مشــکی به میدان آمد که در هیچ 
کدام از آنها بازنده نشد با این حال شاگردان گل محمدی 
در روزهای آخر ســال ۱399 صدر جدول را به سپاهان 
دادنــد و به دلیل تفاضل گل کمتــر در رده دوم جدول 

قرار گرفتند. 
حاال پرســپولیس به دنبال بازگشــت بــه صدر در 
سال ۱۴۰۰ است. شــرایط تیم پرسپولیس ایده آل به 
نظر می رســد. با این حال شــهرخودرو هم نمی خواهد 
در خانه اش از پیش بازنده باشــد. ســیدمهدی رحمتی 
ســرمربی تیم مشــهدی قطعا نیم نگاهی به برد خواهد 
داشــت هرچند گرفتن یک امتیاز هم برای شهرخودرو 

قابل قبول به نظر می رسد.
در بازی رفت پرسپولیس 3 بر صفر به پیروزی رسید 
و شــاید تکرار این برد برای تیم گل محمدی خیلی دور 
از دسترس به نظر نیاید. امین قاسمی نژاد مهاجم مورد 
عالقه اســتقالل هم که در نهایت در تیم رحمتی باقی 
مانــد انگیزه ویژه ای برای درخشــش و حتی گلزنی در 

این بازی دارد.

استقالل- پیکان
اســتقالل که سال 99 را با برد به پایان رساند قصد 
دارد در شــروع ســال جدید هم روند صعودی خود را 
ادامه بدهد. آبی پوشــان برای عقب نماندن از کورس با 
پرسپولیس و ســپاهان می خواهد پیکان را هم شکست 
بدهد. نبردی تکراری که در اســفند ماه در جام حذفی 
برگزار شد و استقالل با شکست پیکان صعود کرد. این 
مرتبه اما مســابقه در ورزشــگاه آزادی و در لیگ است. 
شاید بازی مساوی هم داشــته باشد که دلخواه پیکان 

است.
چند بازیکن و مربی اســتقالل به کرونا مبتال شدند 
و فرهاد مجیدی هــم در روزهای آخر تیمش را از دید 
خارج کرد تا برنامه هایــش را بهتر اجرا کند. پیکان در 
نقل و انتقاالت خودش را تقویت کرده و بازیکنانی چون 
علی عبداهلل زاده، رضا حبیب زاده، عزیز معبودی، آرمان 

قاســمی را به خدمت گرفته اســت ولی استقالل تیم 
بزرگی است که بازیکنان تکنیکی خوبی دارد. باید دید 
مهدی تارتار ســرمربی پرسپولیسی پیکان مقابل فرهاد 
مجیدی چکار می کند؟! ذکر این نکته ضروری است که 
بازی رفت دو تیم با نتیجه مســاوی بدون گل به پایان 

رسید.
تراکتور- مس رفسنجان

جــدال تراکتور و مس رفســنجان یکــی دیگر از 
دیدارهــای مهم امروز اســت. تراکتور بــا فاصله یازده 
امتیــازی از صدر جــدول در رده پنجــم جدول لیگ 
قــرار دارد. هــواداران تراکتور اصــال از این جایگاه تیم 
محبوب شان راضی نیستند و امیدوارند تراکتور با رسول 
خطیبی دوباره به جمع مدعیان قهرمانی برسد و روزهای 

خوبش را از سر بگیرد.
در آنســوی میدان تیم مس رفســنجان که اولین 

حضورش را در لیگ برتر تجربه می کند روی پله هشتم 
جدول لیگ ایستاده که رتبه ای فراتر از انتظار برای این 
تیم محسوب می شــود. مس رفسنجان با محمد ربیعی 
این هفته کار ســختی در تبریز دارد. هواداران تراکتور 
در انتظار اســتارت قدرتمند تیم شــان در سال ۱۴۰۰ 

هستند.
 برنامه کامل دیدارهای هفته نوزدهم به این شــرح

است:
شنبه 14 فروردین 1400

...................................پرسپولیس)ساعت ۱6:3۰( *شهر خودرو 
*تراکتور...........................................مس رفسنجان )ساعت ۱7(
*نفت  مسجدسلیمان.................نساجی مازندران )ساعت ۱7(
*ذوب آهن.........................صنعت نفت آبادان )ساعت ۱7:3۰(
*استقالل...................................................پیکان )ساعت ۱8:۵۰(

دوشنبه 16 فروردین 1400 
*گل گهرسیرجان.....................ماشین  سازی تبریز )ساعت ۱6( 
*سایپا......................................................سپاهان )ساعت ۱6:3۰(

صفحه 9
 شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰
۲۰ شعبان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۱۲

هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال

تالشپرسپولیسبرایبازگشتبهصدرجدولردهبندی
استقاللباپیکاندرتعقیبمدعیاناست

اتحادیه جهانی کشتی رنکینگ کشتی گیران برای حضور در بازی های المپیک توکیو را اعالم کرد.
در رنکینگ اعالم شــده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، حســن یزدانی دارنده مدال ها طالی المپیک در صدر وزن 86 
کیلوگرم قرار گرفت، رضا اطری در وزن ۵7 کیلوگرم هشتم است، مجتبی گلیج در 97 کیلوگرم در جایگاه نهم قرار دارد و 

یداهلل محبی نیز در سنگین وزن در رده دهم جای گرفته است.
در کشتی فرنگی نیز علیرضا نجاتی در 6۰ کیلوگرم در رده پنجم قرار دارد، محمدعلی گرایی در 77 کیلوگرم هفتم است 

و امیر قاسمی منجزی در سنگین وزن در رده دهم قرار دارد.
بر اساس اعالم اتحادیه جهانی کشتی، نتایج کشتی گیران در مسابقات جهانی ۲۰۱9 نورسلطان، رقابت های بین المللی 
پلیکونه ایتالیا در سال ۲۰۲۰، مسابقات قاره ای در سال ۲۰۲۰ و رقابت های بین المللی زیلکوفسکی و پیتالسینکسی لهستان 

در سال ۲۰۲۱ )اواسط خردادماه ۱۴۰۰( مالک محاسبه امتیازات برای رنکینگ المپیک است.
سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی، ۴ کشتی گیر برتر هر وزن )امتیازات متعلق به همان کشتی در همان وزن است( 
را در سیســتم قرعه کشــی شرکت خواهد داد و با توجه به باالترین امتیاز کشتی گیران در باال و پایین جدول مسابقات قرار 

می گیرند.
 )این چینش به گونه ای است که نفرات اول و دوم رنکینگ تا دیدار فینال با یکدیگر رو به رو نخواهند شد و نفرات باال و 

پایین هر گروه نیز تا دیدار نیمه نهایی با هم کشتی نخواهند گرفت.(

حسن یزدانی در صدر رنکینگ وزن ۸۶ کیلوگرم المپیک
طبق اخبار منتشر شده مشخص شد ۵ ملی پوش ایران که برای حضور در اولین اردوی تیم ملی والیبال 

اقدام کرده بودند به کرونا مبتال شده اند.
یازدهم فروردین ۱8 بازیکن با رعایت پروتکل های بهداشتی به اولین اردوی تیم ملی والیبال آمده و کار خود را آغاز 

کردند. این اردو در حالی آغاز شد که ارائه تست منفی کرونا برای ورود ملی پوشان ضروری بود.
پوریا یلی و علی  اصغر مجرد به دلیل تست مثبت، وارد اردو نشدند تا دوران قرنطیه خود را سپری کنند. طبق اخبار 
منتشر شده مشخص شد که نتایج تست PCR دوم بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی، آماده شده که جواب آزمایش 
سه بازیکن دیگر نیز مثبت است و تمامی سه نفر قرنطینه شده اند.پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت پور و آرمان صالحی سه 

ملی پوش دیگر هستند که نتایج تست کرونای آنان مثبت شده و اکنون در قرنطینه به سر می برند. 
ســیامک افروزی پزشک و فیزیوتراپیست تیم ملی والیبال ایران در باره وضعیت حال ملی پوشان گفت: به دلیل اینکه 
محمدرضــا حضرت پــور دارای عالئم کرونا بود، دو هفته به قرنطینه می رود. پوریــا فیاضی و آرمان صالحی هم که عالئم 
 PCR نداشــتند، به مدت ۱۰ روز قرنطینه می شــوند. البته این بازیکنان پس از پایان دوران قرنطینه خود، مجددا تست
می دهند و در صورتی که نتیجه آن منفی باشد، وارد اردو خواهند شد. بر اساس پروتکل های تعیین شده، بازیکنان تا روز 
۱۴ فروردین تمرین نخواهند داشــت و هر بازیکنی که اردو را ترک کند، امروز شــنبه قبل از شروع تمرینات باید دوباره 

تست کرونا بدهد.

افزایش شمار کرونایی های تیم ملی والیبال به ۵ نفر

اخبار کوتاه از فوتبال
تیم ملی سال جدید را با پیروزی شروع کرد

تیم ملی فوتبــال ایران که خود را برای حضــور در مرحله مقدماتی جام 
جهانی و جام ملت های آسیا آماده می کند، دهم فروردین ماه در ورزشگاه آزادی 
میزبان تیم ملی سوریه بود که این دیدار با برتری 3 بر صفر شاگردان اسکوچیچ 
به پایان رســید. محمدحســین کنعانی زادگان در دقیقه ۲، سردار آزمون در 
دقیقــه 38 و کریــم انصاریفرد در دقیقه 8۱ برای ایران گل زدند. اســکوچیچ 
برای این دیدار از علیرضا بیرانوند، محمدحســین کنعانی زادگان، شجاع خلیل 
زاده، احمد نورالهی، احســان حاج صفی )6۵ امید ابراهیمی(، جعفر ســلمانی 
)73 سیامک نعمتی(، میالد محمدی )6۵ ابوالفضل جاللی(، وحید امیری )8۵ 
اللهیار صیادمنش(، علی قلی زاده )8۵ امید نورافکن(، مهدی طارمی و ســردار 

آزمون )73 کریم انصاریفرد( استفاده کرد. 
آزمون نامزد بهترین بازیکن هفته آسیا 

سایت کنفدراسیون فوتبال آســیا نامزدهای بهترین بازیکن هفته را انتخاب 
کرد و بر این اســاس سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران که 78 دقیقه در 
دیدار برابر سوریه به میدان رفت، یکی از نامزدهای بهترین بازیکن هفته آسیا لقب 
گرفت.ســردار با گلزنی در این دیدار شمار گلهای ملی خود را به عدد 3۴ رساند. 
کریم انصاری فرد و محمدحسین کنعانی زادگان دیگر گلهای تیم ملی را در این 
دیدار به ثمر رساندند.صالح الشهری بازیکن عربستان و علی مبخوت که در دیدار 
برابر هند هت تریک کرد از جمله چهره های شاخص در این نظرسنجی است.یویا 
اوساکا که در دیدار برابر کامبوج دو گل به ثمر رساند، نیز در این نظرسنجی حضور 
دارد. تیم ملی فوتبال ایران آماده می شود تا در رقابت های انتخابی جام جهانی که 

به صورت متمرکز در کشور بحرین برگزار می شود برابر حریفان خود قرار گیرد.
فدراسیون خواستار تغییر میزبانی فوالد-العین 

ســعید آذری مدیرعامل باشــگاه فوالد از اعتراض رسمی باشگاه فوالد به 
میزبانی ریاض خبر داد و در صفحه اش نوشــت بــا توجه به بمباران های اخیر 
 D و C این شــهر ای اف سی باید میزبان مســابقه فینال و همچنین گروه های
را تغییر بدهد و از ریاض عربســتان به شهر و کشــور دیگری بسپارد. منصور 
قنبرزاده سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال نیز دیروز نامه ای در این خصوص 
به ای اف سی زد تا فدراســیون فوتبال نیز به وقایع اخیر شهر ریاض و میزبانی 
خطرناک این شــهر از فوالدمردان اهوازی واکنش نشــان بدهد و از ای اف سی 
خواســت تا دیدار را به شهری امن و مکان دیگری منتقل کند تا این دیدار در 

آرامش و بدون استرس برگزار شود.
دیدار استقالل و نفت آبادان به تعویق افتاد 

در پی کرونایی شــدن 9 عضو باشگاه استقالل طی هفته های گذشته، بار دیگر 
شــرایط ویژه ای در اردوی اســتقاللی ها حاکم شد و حتی فرهاد مجیدی مجبور به 
تعطیل کردن تمرینان تیمش شــد. در همین حین بود که مدیران باشگاه استقالل 
با ارســال درخواستی به سازمان لیگ خواهان لغو مسابقاتشان تا بهبودی بازیکنان 
تیم شــدند و حاال ســازمان لیگ اینطور به نامه باشگاه استقالل پاسخ داده است و 
با لغو یکی از دیدارهای پرفشــار استقاللی ها پیش از آغاز مسابقات آسیایی موافقت 
کرده است. البته استقالل در چارچوب هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر امروز در 
ورزشگاه آزادی به مصاف پیکان می رود ولی دیدار هفته بیستم این تیم در تاریخ ۱9 
فروردین که نزدیکی زیادی به بازی های لیگ قهرمانان آسیا داشت؛ لغو شده است. 

چهره ۱۶ تیم فوتبال المپیک توکیو ۲۰۲۱ مشخص شد 
المپیک توکیو ۲۰۲۰ که به دلیل بحران کرونا یک سال به تعویق افتاد قرار 
اســت بیست و سوم جوالی ۲۰۲۱ برگزار شود. با وجود محدودیت ها و شرایط 
خاصی که برقرار بود کم کم ســهمیه های باقی مانده مشخص شد. در فوتبال 
دو ســهمیه کونکاکاف باقی مانده بود که بامداد دوشنبه تیم های هندوراس و 
مکزیک حضورشــان را در توکیو قطعی کردند. هنــدوراس ۲ بر یک آمریکا را 
شکست داد و مکزیک با دو گل کانادا را مغلوب کرد. ۱6 تیم فوتبال در المپیک 
رقابت می کنند و برای کســب مدالی که دوره قبل به برزیلی ها رســید تالش 
خواهند کرد. مکزیک، فرانســه، مصر، رومانی، هندوراس، کره جنوبی، استرالیا، 
عربســتان، اســپانیا، آلمان، برزیل، آرژانتین، ژاپن، آفریقای جنوبی، نیوزلند و 

ساحل عاج در توکیو حضور خواهند داشت.
دعوت AFC برای برگزاری جلسه فوری با ایران در بحرین 
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی 
ایران، از این فدراسیون برای برگزاری جلسه فوری با شیخ سلمان دعوت کرده است. 
سایت فدراسیون فوتبال در این باره نوشت: پس از پیگیری های مسئوالن فدراسیون 
درخصوص میزبانی رقابت های مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ در بحرین، کنفدراسیون 
فوتبال آســیا با ارســال نامه ای به ایران از تصمیم میزبانی به بحرین توسط دبیرکل 

AFC خبر داد و اعالم کرد که شیخ سلمان از این تصمیم اطالعی نداشته است.

*مرحله هشــتم اردوی تیم ملی کشــتی آزاد بزرگســاالن بــرای حضور در 
رقابت های بین المللی جام دانکلوف بلغارستان و مسابقات گزینشی و قهرمانی 
آسیا در قزاقستان روزهای ۱۵ تا ۲۵ فروردین ماه در محل خانه کشتی شهید 
ابراهیم هادی برگزار می شود . رقابت های بین المللی جام دانکلوف روزهای ۱9 
تا ۲۲ فروردین ماه در شهر پلودیو بلغارستان برگزار می شود. مسابقات کشتی 
گزینشــی المپیک در قاره آســیا روزهای ۲۰ الی ۲۲ فروردین و رقابت های 
کشتی قهرمانی آسیا روزهای ۲3 الی ۲8 فروردین ماه ۱۴۰۰ در شهر آلماتی 

کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.
*کادرفنی تیم ملی بوکس ۱۴ بوکســور را بــه اردوی این تیم فراخواند تا از 
بین آنها ترکیب تیم اعزامی به رقابت های قهرمانی آســیا مشخص شود. امید 
احمدی صفــا و مهدی خســروی در ۵۲ کیلوگرم، دانیال شــه بخش در ۵7 
کیلوگرم، اشــکان رضایی و باقر فرجی در 63 کیلوگرم، ســجاد کاظم زاده و 
مســلم مقصودی در 69 کیلوگرم، سیدشاهین موسوی در 7۵ کیلوگرم، میثم 
قشالقی و سیاوش امیدی در 8۱ کیلوگرم، احسان روزبهانی و طوفان شریفی 
در 9۱ کیلوگــرم و ایمان رمضانپور و پوریا امیــری در به اضافه 9۱ کیلوگرم 

دعوت شدگان به این اردو هستند.
*یوشیهیده سوگا نخســت وزیر ژاپن امروز پنجشنبه اعالم کرد حمله مشعل 
المپیک توکیو در منطقه اوزاکا لغو شده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا 
در این منطقه صبح پنجشنبه هفته گذشــته مقامات دولتی و شهردار اوزاکا 
خواســتار لغو حمل مشعل شده بودند. مشــعل المپیک قرار است سفر ۱۲۱ 

روزه ای در ۴7 منطقه ژاپن داشته باشد.
*با شــیوع کرونا فدراسیون جهانی شنا تمامی مســابقات ورزشی و انتخابی 
المپیک را لغو کرد. اکنون با بهتر شدن شرایط قرار است اولین مسابقه انتخابی 
المپیک شیرجه در ژاپن انجام شــود. به گفته رئیس کمیته فنی شیرجه این 
مســابقات ۲9 فروردین به میزبانی توکیو ژاپن انجام خواهد شد. مجتبی ولی 
پور و حمید کریمی دو ملی پوش شیرجه هستند که قرار است در این مسابقات 

شرکت کنند.
*مهدی علی نژاد معاون توســعه ورزش قهرمانی گفت: خوشبختانه در پروند 
دادگاه حکمیــت ورزش اقدامات خوبی در طول این یک و نیم ســال صورت 

گرفت و در نهایت به رفع تعلیق جودو ختم شد. 
*دبیر فدراســیون جانبازان و معلوالن از انجام واکسیناســیون ورزشــکاران 
پارالمپیکی برابر ویروس کرونا خبر داد و گفت: روز یکشنبه ۱۵ فروردین کلیه 

ورزشکاران پارالمپیکی برابر بیماری کرونا واکسینه خواهند شد.

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم ابوذر غواصی
خوابی که به شهادت ختم شد

در پنجمین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم 
ابوذر غواصی قرار داریم. جوانی برخاسته از شهرستان 
فســا که متواضعانه و عاشــقانه زیســت و در اولین 
فرصت، قفس جســم را شکســت و به عالم ملکوت 
شتافت. او رزمنده ای دل آگاه و با قلبی بزرگ بود که 
با بصیرت راهی میدان دفاع از حرم شــد و سرانجام، 

۱3 فروردین سال 9۵ در سوریه به شهادت رسید.
مادرش در مصاحبه ای گفته بود: »ابوذر برای سوریه رفتن خیلی مشتاق 
بود، 7 ماه پیش از شــهادتش به سفر کربال رفت و آنجا در خواب می بیند که 
از دست پیامبر اکرم )ص( در باغ بسیار زیبایی شربت می نوشد و همین خواب 

انگیزه او برای رفتن را بیشتر می کند.«
شــهید مدافع حرم ابوذر غواصی در بخشی از وصیت نامه اش نوشته بود: 
»برادران بیدار باشید که امروز جنگ میان اسالم ناب محمدی و اسالم کاذب 
است. امروز دنیای اسالم و شما عزیزان بدانید که دین خدا حد و مرزی ندارد 
هرکجا که باشد.برای خدا که کاری ندارد دین خود را حفظ کند؛ این امتحانات 
الهی اســت. از مردم ایران و تمام مســلمانان جهان خواستاریم به حول و قوه 
الهــی رهبر فرزانه انقالب حضرت امام خامنه ای مدظله العالی را یاری فرمایند 
تا تیر حق و عدالت را بر قلب زورگویان جهان نشــاند و زمینه ظهور حضرت 

بقیهًْ اهلل را فراهم آورند.«

حدیث دشت عشق

امتیازتفاضلگلگلخوردهگلزدهباختتساویبردبازیتیم

118114334191537.سپاهان

21810712491537.پرسپولیس

31896322121033.استقالل

4186931711627.فوالد

327-5196941821.آلومینیوماراک

6187561717026.تراکتور

7186751514125.صنعتنفتآبادان

8186661414024.مسرفسنجان

124-9186661819.پیکان

123-10176561819.گلگهرسیرجان

223-11186571820.شهرخودرو

220-12184861315.نفتمسجدسلیمان

518-13183961015.سایپا

814-14182881725.ذوبآهن

913-151834111423.نساجیمازندران

169-161816111127.ماشینسازیتبریز

جدولردهبندیلیگبرترفوتبال-جامخلیجفارس

فرمانده مرزبانی ناجا با  اشاره به تعامل و هماهنگی خوبی 
که میان مرزبانی جمهوری اسالمی ایران و عراق وجود دارد، 
گفت: یکی از برنامه های مشــترک مرزبانی این ۲ کشور در 
سال جاری سرنگونی پایگاه گروهک های تروریستی و  اشرار 

خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایرنا، سردار »احمدعلی گودرزی« در دیدار 
جانشین فرمانده ناجا با فرماندهان و مدیران انتظامی و مرزبانی استان 
کرمانشاه اظهار داشت: جمهوری اسالمی امروز به برکت وجود والیت 
فقیه و ســربازان رهبری در نیروهای مسلح وضعیت امنیتی بسیار 
مناسبی دارد. وی ادامه داد: در این میان نیروهای مرزبانی و انتظامی 
شبانه روز تالش می کنند تا امنیتی پایدار و با ثبات را در نقاط مرزی 

و جامعه ایجاد کنند و دشمنان را به عقب برانند.
فرمانده مرزبانی ناجا همچنین با اشــاره به امنیت بسیار خوب 
مرزهای کرمانشــاه افزود: نقاط مرزی این اســتان جزو امن ترین 
مرزهای کشــور به شــمار می رود که حاکی از حضور آگاهانه و با 

برنامه همکاران ماست.
سردار گودرزی تصریح کرد: کرمانشاه با وجود هم مرز بودن با ۲ 
اقلیم عربی و ُکردی عراق و تحرک های گاه و بیگاه گروهک های معاند 
و دشمنان نظام شرایط بسیار خوبی دارد و نگرانی درخصوص مرزهای 
این استان وجود ندارد. فرمانده مرزبانی تصریح کرد: با هماهنگی های 
که میان مرزبانی جمهوری اسالمی با کشور عراق وجود دارد امسال 
اقدامات جدی تری برای سرنگونی پایگاه های مربوط به گروهک های 

تروریستی و  اشرار صورت خواهد گرفت.

فرمانده مرزبانی ناجا:
پایگاه گروهک های تروریستی

فرمانده انتظامی ســرپل ذهاب گفت: ســه عدد مین  با همکاری مشترک ایران و عراق سرنگون می شود
عمل نکرده مربوط به دوران دفاع مقدس با هوشیاری پلیس 
این شهرستان کشــف و اقدام الزم برای خنثی سازی آنها 

صورت گرفت.
سرهنگ منوچهر رضایی دیروز جمعه اظهار داشت: پس از اعالم 
مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مشاهده تعدادی مین ضدتانک 
در محل چهارراه فرمانداری، تیمی از ماموران در محل حاضر شدند.
وی افزود: ماموران کالنتری مرکزی سرپل ذهاب پس از حضور 
در محل به 3 عدد مین برخورد و اقدامات الزم برای ایمن ســازی 

محیط و دور کردن شهروندان از منطقه را انجام دادند.
ســرهنگ رضایــی تاکید کرد: پــس از ایمن ســازی محیط، 
هماهنگی هــای الزم با مراکز مربوطه برای خنثی ســازی و انتقال 
مین های کشــف شده انجام شــد. با گذشت سال ها از پایان جنگ 
تحمیلی، مرزنشینان مناطق غربی استان کرمانشاه همانند ساکنان 
سایر مناطق مرزی همچنان قربانی مین های خاموش و انفجار مهمات 
عمل نکرده باقی مانده از دوران دفاع مقدس هستند. جشن پاکسازی 
7۰۰ هزار هکتار از زمین های آلوده به مین استان کرمانشاه بهمن ماه 
ســال 9۱ با حضور مسئوالن برگزار شد اما با این وجود از آن زمان 
تاکنون چند مورد برخورد خودرو یا انسان با مین های باقی مانده از 
زمان جنگ تحمیلی در نواحی مرزی این استان مشاهده شده است.

۳ عدد مین دوران دفاع مقدس
 در سرپل ذهاب کشف شد

درحالی تعطیالت نوروز 1400 به پایان  رسید 
که وضعیت همه گیری کرونا دوباره در شرایط 
بحرانی قرار گرفته و شهرســتان های کشور 
به دلیل بی توجهی بــه رعایت پروتکل های 
بهداشتی هموطنان یکی بعد از دیگری تغییر 

وضعیت داده و نارنجی و قرمز می شوند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمارهای 
رســمی  منتشر شــده وزارت بهداشت هم اکنون 
کشورمان در آستانه شروع پیک چهارم همه گیری 
ویــروس منحوس قرار گرفته و درصورت بروز این 
اتفاق احتمال افزایش قابل توجه تعداد متوفیان این 

بیماری دور از انتظار نیست.
تغییر وضعیت رنگ بندی شهرستان ها با سرعتی 
قابل توجه و همچنین افزایش تعدادموارد بستری 
حاد در شهرستان های گردشگرپذیر است. در این 
راستا اخبار منتشر شده از استان مازندران به عنوان 
یکی از مهم ترین مناطق گردشــگرپذیر در نوروز 
۱۴۰۰ نشان می دهد وضعیت رنگ بندی بسیاری 
از شهرســتان های این استان با سرعتی قابل تأمل 
درحال تغییر بوده و این روند حکایت از آغاز شرایط 

حاد در این منطقه دارد.
به عنوان مثال هم اکنون نام شهرستان قائمشهر 
به عنوان اولین شهرستان قرمز مازندران در فروردین 
۱۴۰۰ ثبت شــده و در اســتان فارس هم شرایط 
به ســمت بحرانی شدن حرکت کرده تا جایی  که 
رکورد ۱۰۰ روزه آمار بستری در این استان شکسته 

شده است.
مسئوالن وزارت بهداشــت بر اساس آمارهای 
استخراج شــده از روند تغییر وضعیت همه گیری 
در شهرســتان های کشور اعالم کردند تا پایان روز 
۱۲ فروردیــن ۱۴۰۰، 3۲ شهرســتان قرمز و 8۵ 
شهرستان نارنجی قرار گرفته و بر اساس مصوبات 
ســتاد ملی مقابله با کرونا مســافرت »از« و »به« 
شــهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی، ممنوع شده 

است.
از سوی دیگر اگرچه بر اساس همین اطالعات 
هنــوز ۲7۲ شهرســتان در وضعیــت زرد و ۵9 
شهرســتان در وضعیت آبی قرار دارند، اما به گفته 
مسئوالن شرایط فعلی شهرستان های یادشده که 
کم خطرتر از سایر بخش ها با رنگ آبی و زرد معرفی 

شده اند با در نظر گرفتن روند همه گیری و افزایش 
سرعت انتقال بیماری کاماًل معنادار درحال تغییر 
بــوده و احتمال ورود به رنگ نارنجی و حتی قرمز 
آنهــا در روزهای آینده به خصوص دو هفته پایانی 

فروردین دور از انتظار نیست.
بنا بر اعالم وزارت بهداشت با توجه به احتمال 
موج چهارم کرونا در کشــور، شهرستان های خوی 
و نقــده )آذربایجان غربی(، شاهین شــهر و میمه، 
فالورجان، لنجان و نجف آباد )اصفهان(، پردیس و 
شهریار )تهران(، بروجن )چهارمحال و بختیاری(، 
اللی )خوزســتان(، خرمدره )زنجان(، ســپیدان 
)فارس(، دلفان )لرســتان( و قائم شهر )مازندران( 

به زودی در وضعیت قرمز قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر شهرستان های تبریز، چاراویماق 
و مرند )آذربایجان شــرقی(، پلدشت، پیرانشهر و 
چالدران )آذربایجان غربی(، آران و بیدگل، سمیرم 
و کاشان )اصفهان( ایوان )ایالم(، بینالود، سبزوار و 
مشهدمقدس )خراســان رضوی(، دامغان، سمنان 
و شاهرود )ســمنان(، کوه چنار، گراش و الرستان 
)فارس(، قم )قم(، سنندج )کردستان(، شهربابک 

)کرمــان(، پاوه )کرمانشــاه(، بندرگــز و گرگان 
)گلســتان(، رودبار، فومن و الهیجــان )گیالن(، 
پلدختر، چگنی، رومشکان و کوهدشت )لرستان(، 
آمل، جویبار، رامســر، ساری و گلوگاه )مازندران(، 
آشتیان و زرندیه )مرکزی(، بندرلنگه، قشم و میناب 
)هرمزگان(، تویســرکان، فامنیــن و کبودرآهنگ 
)همدان(، تفت و مهریز )یزد( به زودی در وضعیت 

نارنجی قرار خواهند گرفت.
بر همین مبنا با درنظر گرفتن تغییر رنگ بندی 
ســریع در استان های مختلف کشــورمان وزارت 
بهداشت رسما اعالم کرده که استان های آذربایجان  
شــرقی، آذربایجان  غربی، ایالم، بوشهر، خراسان 
رضوی، خوزســتان، زنجان، کردستان، کرمانشاه، 
گلســتان، مازندران و هرمزگان در وضعیت قرمز 

قرار دارند.
از ســوی دیگرآمارها نشان می دهد استان های 
تهران، فارس، اردبیل، اصفهان، البرز، خراسان جنوبی، 
سیستان و بلوچستان، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، 
لرســتان، همدان، یزد و خراسان شــمالی نیز در 

وضعیت هشدار قرار گرفته اند.

25استانکشوردروضعیتهشدارقرارگرفتند

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس با اشاره به ۳0 میلیارد دالر 
منابع ارزی بلوکه شــده کشــور در عراق 
و کره جنوبــی گفت: این کشــورها جهت 

آزادسازی این منابع متعهد شده اند.
ســیدعلی آقــازاده در گفت وگو بــا خبرنگار 
تسنیم در رشت ، درباره اقدامات انجام شده جهت 
آزادســازی منابع ارزی بلوکه شــده ایران اظهار 

داشــت: 3۰ میلیارد دالر از منابع ارزی ایران در 
کشورهایی اعم از عراق و کره جنوبی بلوکه شده که 
مذاکراتی در جهت آزادسازی آن انجام شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس با بیان اینکه ما می توانستیم برای تحویل 
منابــع ارزی بلوکه شــده تعهدات بهتــری را از 
این کشــورها بگیریم گفــت: این موضوع یکی از 
برنامه هــای اصلی ما بــوده و مجلس و دولت در 

این راســتا رایزنی هایی را انجام دادند همچنین 
کشورهایی همچون عراق و کره جنوبی نیز تعهداتی 

را داده اند.
 عضــو مجمع نمایندگان گیالن در مجلس با 
بیان اینکه در الیحه بودجه ۱۴۰۰ توسعه مناطق 
محروم لحاظ شده تصریح کرد: در اجرای این موارد 
نیز مجلس شورای اسالمی نظارت و پیگیری های 
دقیقی را انجام می دهد تا همسان سازی خدمات 

در مناطق مختلف کشور به خوبی انجام گیرد.
 وی گفت: ارتقــای روابط بین المللی، امنیت 
منطقه ای و ارتقــای همکاری هایی که در ایجاد 
امنیت منطقه ای نقش دارند، ارتقای بنیه دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران، حمایت موثر از اقدامات 
پشتیبانی نیروهای مسلح و ارتقای امنیت در کشور 
از اولویت هایی است که امسال در کمیسیون امنیت 

ملی و سیاست خارجی مجلس دنبال می شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

 کره جنوبی و عراق برای آزادسازی منابع ارزی ایران اعالم آمادگی کردند

زائران شهرستانی حرم  اشیای گمشــده 
حضرت معصومــه )س( به صورت رایگان برای 

آنها ارسال می شود.
به گزارش روابط عمومی آستان مقدس حضرت 
فاطمه معصومه)س(، در صورتی که صاحبان اشیای 
گمشده به هر دلیلی به دفتر اشیای پیداشده مراجعه 
نکنند، خادمان حرم مطهر نهایت تالش خود را برای 
یافتن صاحبان اشــیا، انجام می دهند و اگر صاحبان 
وسیله پیدا شــده، زائران شهرستانی باشند، اشیا با 

هزینه حرم مطهر برای زائران ارسال می شود.
در دفتر اشیای پیداشده نظم خاصی وجود دارد 
تا زائران به راحتی بتوانند گمشده خود را پیدا کنند 
و باجه های مختلفی ماننــد باجه تلفن همراه، باجه 
وجوه نقد و مدارک پیدا شده، باجه پوشاک و کیف و 
باجه اشیای گمشده زائران قم رایگان ارسال می شود.
زائران حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( 
برای کسب اطالعات بیشتر می توانند در قم با تلفن 
37۱7۵۱ با پیش شــماره ۰۲۵ تماس بگیرند و یا به 
 https://amfm.ir تارنمای این آستان مقدس به نشانی

مراجعه کنند.   

بعدازظهر نهم فروردین انبار و کارگاه تولید لوازم التحریر در بلوار خداکرم قم طعمه حریق شد که به دلیل 
وســعت آتش سوزی و درگیر شدن ســوله های اطراف، ۱۲ خودرو عملیاتی سنگین و آب رسان با ۵۰ نیروی 

آتش نشان برای اطفای حریق اعزام و این آتش سوزی را پس از چند ساعت و بدون مسدوم اطفاء کردند.

آتش سوزی انبار لوازم التحریر در قم
ســرباز وظیفه نیروی انتظامی بر اثر حمله 
۲ضارب مسلح با موتورسیکلت در شهر جنت مکان 

گتوند مجروح شد.
فرماندار گتوند بامداد جمعه در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا درخصوص این حادثه افزود: خودروی گشت نیروی 
انتظامی در حال ماموریت در شهر جنت مکان بود که 
۲ موتورسوار مسلح با اسلحه کالشینکف به این خودرو 

حمله کردند.
حسین اســدی پور ادامه داد: در این حادثه سرباز 
وظیفه از ناحیه بازو مجروح و برای درمان به بیمارستان 

اعزام شد.
رئیس  شورای تامین شهرستان گتوند گفت: وضعیت 
ســالمتی این سرباز مســاعد بوده و وی از بیمارستان 

مرخص شد.
اســدی پور افزود: شناسایی و دستگیری ضاربان با 

جدیت در دست بررسی است.
وی گفــت: با اخاللگران در نظم و امنیت مردم به 

شدت برخورد قانونی می شود.
شهر جنت مکان در بخش مرکزی شهرستان گتوند 

واقع شده است.

 یک سرباز وظیفه در گتوند 
بر اثر حمله افراد مسلح زخمی شد

اشیای گمشده زائران قم
 رایگان ارسال می شود

انفجار کپسول گاز در ارتفاعات زیاز رحیم آباد شهرستان 
رودسر دو فوتی و یک مصدوم برجا گذاشت.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی گیالن در 
این باره به خبرنگار ایرنا گفت: با دریافت این خبر بالفاصله تیم های 

فوریت های پزشکی به محل حادثه اعزام شدند.
پیمان اسدی اظهار داشت: در این حادثه که بر اثر انفجار گاز در 
منزل مســکونی اتفاق افتاد، ۲ مرد فوت کردند و یک مرد 3۰ساله 
نیز به شدت دچار آسیب و سوختگی شده است. وی با بیان اینکه 
اقدامات درمانی الزم برای مصدوم این حادثه انجام شــد، افزود: به 
دلیل شــرایط حاد و اورژانســی، مصدوم توسط بالگرد اورژانس به 
بیمارستان والیت رشــت انتقال یافت. وی تصریح کرد : علت این 

حادثه در دست بررسی است.

انفجار گاز در زیاز رودسر 
۲ فوتی بر جا گذاشت

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه از دستگیری یک 
فرد شرور در شهر آوه و کشف 1۳0 هزار لیتر سوخت قاچاق در 

عملیات  پلیس خبر داد.
سرهنگ »علی اکبر عیســی آبادی« در این خصوص اظهار داشت: 
فردی شرور در شــهر آوه که با تیراندازی باعث ایجاد رعب و وحشت 
برای شهروندان شده بود، در عملیات سریع پلیس دستگیر و با دستور 

قضایی به زندان معرفی شد.
وی افزود: در عملیات دستگیری این فرد یک قبضه اسلحه شکاری 

از مخفیگاه این متهم کشف شد. 
عیسی آبادی در خبری دیگر، اظهار داشت: در عملیات پلیس و در 
راستای مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه 
در انجام تحقیقاتی از انبار فرآورده های نفتی قاچاق در یک کارگاه واقع 

در شهرک های صنعتی مطلع شدند.
به گفته او، با ادامه تحقیقات، این محل شناســایی و با هماهنگی 
مرجع قضائی و به همراه کارشناس اداره صمت مورد بازرسی قرار گرفت 
و ۱3۰ هزار لیتر مواد نفتی که در 6 تانکر متصل به هم ذخیره شده بود، 
کشــف شد.  فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه افزود: در جریان 
این عملیات، فرآورده های نفتی توقیف، یک نفر دســتگیر و با تشکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

 کشف ۱۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در ساوه

 حدود یک کیلومتر از ساحل جاسک صفی از تلف شدن 
گربه ماهی تشکیل شده که هنوز کسی نسبت به علت آن 

پاسخی نداده است.
به گزارش ایرنا، این صف ماهیان که در ساحل شمالی جاسک 
واقع در محله نفسا تا خور شیالت تشکیل شده با باال آمدن آب هر 

لحظه به شمار این آبزیان اضافه می شود.
حجم ذخایر گربه ماهی در آب های جاسک زیاده بوده، صید آن 
بیشتر برای تهیه پودر ماهی و همچنین صادرات صورت می گیرد و 

مصرف خوراک انسانی در کشور ندارد.
انواع گوناگون این ماهی در اقیانوس هند، مجمع الجزایر ماالریا 
و پراکنش آن در سراسر سواحل شمالی دریای عمان و بخش شرقی 
خلیج فارس تا بوشهر می باشد. این ماهی اندازه متوسط داشته و در 
آب های نزدیک بستر سطح دریا دارند، در دریاهای گرمسیر و نیمه 

گرمسیر تقریباً در تمام دنیا پراکنده می باشند.

تلف شدن گربه ماهی ها در ساحل جاسک

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: چهار نفر در 
تبریز بر اثر استنشاق گاز مونواکسید کربن جان خود را از 

دست دادند.
وحید شادی نیا در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این حادثه صبح 
دیروز جمعه  در منزل مسکونی واقع در شهرک گلشهر تبریز رخ داد.

وی ادامه داد: با اعالم این حادثه بالفاصله کارشناسان اورژانس 
به محل اعزام و فوت پدر ۴۵ســاله، مادر۴۰ ســاله و ۲ پسر ۱6و 8 
ساله را تایید کردند. وی علت این حادثه را نشت مونواکسید کربن 
از آبگرمکن اعالم کرد و گفت: متاسفانه چندین ساعت از فوت این 
خانواده تبریزی سپری شده بود. وی گفت: توجه بیشتر به چگونگی 
نصب و اطمینان از ســالمت و اســتاندارد بودن وسایل گرمایشی، 

می تواند از رقم خوردن این گونه حوادث تلخ جلوگیری کند.

 قاتل خاموش 
جان ۴ نفر را در تبریز گرفت


