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اخبار کوتاه از فوتبال

اعالم زمان مسابقات حذفی 4تیم آسیایی ایران
مسئول کمیته مســابقات ســازمان لیگ توضیحاتی را درخصوص بازی
حذفی 4تیم آســیایی ایران و همچنین زمان برگزاری مسابقه سوپرجام ارائه
کرد .ســهیل مهدی ابتدا در مــورد زمان برگزاری 4مســابقه جام حذفی که
تیمهای آســیایی فوتبال ایران باید در آنهــا به میدان بروند ،گفت :معوقههای
جام حذفی را حتما تا قبل از برگزاری اردوی تیم ملی که پنجم یا ششم خرداد
اســت ،برگزار میکنیم.وی در مورد برگزاری بازی معوقه گلگهر مقابل فوالد
خوزســتان از هفته هجدهم با توجه به اینکه تیم ســیرجانی بعد از بازی جام
حذفی (8اردیبهشت) مدت زیادی را در تقویم خودش خالی دارد ،عنوان کرد :تا
هفدهم اردیبهشت هیچ تیمی نمیتواند بازی کند چون شبهای احیا و قدر را
داریم .از هفدهم اردیبهشت بازیها را شروع میکنیم .مهدی در مورد برگزاری
مسابقه سوپرجام فوتبال ایران گفت :در حال بررسی هستیم .بازیهای معوقه
مقداری تعادل برنامه ما را به هم زده اســت .به محض اینکه جای معوقهها را
پیدا کنیم ،زمان ســوپرجام را هم اعالم میکنیم .این بازی باید برگزار شود اما
زمان برگزاری آن منوط به نهایی شدن زمان بازیهای معوقه است .ما اسامی و
زمان اردوی تیمملی را هم باید داشته باشیم تا متناسب با آن برنامهریزی کنیم.
ممانعت از حضور فرمانی در لیگ بلژیک بهدلیل داشتن حجاب
شنبه شب تیم شارلوا در مرحله پلی آف فوتبال بانوان بلژیک به مصاف تیم
وایت استار رفت .این بازی در نهایت با نتیجه  2بر صفر به سود شارلوا به پایان
رسید .اتفاق عجیب این دیدار عدم حضور یاسمن فرمانی بازیکن تیم شارلوا در
میدان بود .داور این مسابقه به دلیل داشتن حجاب به لژیونر ملیپوش کشورمان
اجازه بازی نداده ،گفته اســت برای حضور در این دیدار باید بدون حجاب وارد
زمین شــود اما فرمانی شرط داور را برای حضور در مسابقه قبول نکرده تا بازی
تیمش را از نیمکت دنبال کند .فرمانی پیش از این بارها در ترکیب تیم خود به
میدان رفته بود و مشکلی در زمینه بازی با حجاب نداشت .ممانعت داور از حضور
یک فوتبالیست با حجاب در میدان نشانهای دیگر از ماهیت واقعی دنیای غرب
است؛ غربی که ادعای آزادی بیانش گوش فلک را کرده ولی حاضر نمیشود به
یک فوتبالیست اجازه دهد با حجاب وارد میدان مسابقه شود!
موافقت نوبخت برای کمک به تیم ملی فوتبال و فوتسال
رئیسفدراســیون فوتبــال در دیدار با رئیسســازمان برنامــه و بودجه
درخصوص حمایت از تیم ملی فوتبال و فوتسال به بحث و تبادل نظر پرداخت.
شهابالدین عزیزی خادم در دیداری صمیمانه با محمدباقر نوبخت به بحث و
تبادل نظر درخصوص حمایت از تیم ملی فوتبال جهت حضور در رقابتهای
مرحله اول و نهایی مقدماتی جام جهانی  2022قطر و اعزام تیم ملی به جام
جهانی فوتســال لیتوانی پرداخته و توافق شد تا دغدغههای مالی تیم ملی به
بهترین شکل برطرف شود.در این دیدار نوبخت ،رئیسسازمان برنامه و بودجه
موافقت و دستور اکید داد تا در جهت حمایت و پشتیبانی همهجانبه مالی از
تیــم ملی و نمایندگان  80میلیون ایرانی در رقابتهای مقدماتی جام جهانی
فوتبال و فوتسال اقدام الزم به عمل آید.
خواندنی از ورزش ایران

*در حالــی که پیش از برگــزاری رقابتهای دوومیدانی جــام امام رضا(ع)
علــی رضایی دبیر این فدراســیون تســت کرونایش مثبت شــده بود ،حاال
رئیسفدراسیون نیز به این بیماری مبتال شده است.هاشم صیامی که فعالیت
زیادی در برگزاری مسابقه جام امام رضا(ع) در مشهد داشت ،به ویروس کرونا
مبتال شــده و در قرنطینه به سر میبرد.صیامی که اصالتا مشهدی است ،بعد
از مســابقات در منزل خود روزهای قرنطینه را سپری میکند.رقابتهای جام
رضا(ع) در حالی برگزار شد که کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار داشت.
*پروژه احداث ساختمان جدید فدراسیون دوچرخهسواری در مجموعه ورزشی
آزادی از دی ماه ســال گذشــته به دلیل نبود پول و پایان قرارداد همکاری با
پیمانکار متوقف شده و هنوز ادامه روند ساخت آن مجددا آغاز نشده است .این
در حالی است که بخش اداری فدراسیون نیز از اوایل سال گذشته همچنان در
کمپ تیمهای ملی دوچرخهسواری مستقر است و چند اتاق را به بخش اداری
اختصاص دادهاند .حســین رشیدیان دبیر فدراســیون دوچرخهسواری درباره
اینکه پروژه احداث ساختمان فدراسیون مجددا آغاز شده است یا خیر ،گفت:
هنوز کار شروع نشده است .دو ،سه نفر از پیمانکارانی که معرفی شدند هفته
گذشته از پروژه بازدید کردند و پیشنهادات خود را برای شروع کار ارائه دادند.
در حال بررسی هستیم و هر کدام که قیمت پیشنهادی اش برای ما مناسبتر
باشد انتخاب میکنیم و کار را شروع خواهیم کرد.

اسامی افراد خاطی مربوط به واکسن پاکبانان آبادان
به مراجع قضایی اعالم شد

رئیسدانشــکده علوم پزشکی آبادان گفت :اسامی افراد خاطی
شهرداری آبادان که از سهمیه واکسن پاکبانان این شهر استفاده کرده
بودند به مراجع قضایی اعالم شد.
شکراله سلمانزاده در گفتوگو با خبرنگار ایرنا افزود :حسب دستور مقام
عالی وزارت که در نامهای به ما ابالغ شــد اســامی این افراد به طور کتبی به
مقامات قضایی اعالم شــد و همچنین با افراد خاطی در حوزه دانشکده علوم
پزشــکی آبادان برخورد صورت گرفت و بعضی از این افراد با دستور مستقیم
وزیر بهداشت عزل شدند.
وی افراد عزل شده در این باره را ،معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی
آبادان ،رئیسمرکز بهداشــت آبادان و مسئول واحد پیشگیری از بیماریهای
این مرکز بیان کرد.
ســلمانزاده با بیان اینکه  ۱۵نفر از کارکنان و مدیران شــهرداری آبادان
اقدام به تزریق واکسن سهمیه داده شده برای پاکبانان کرده بودند گفت :پس
از اینکه متوجه تزریق افراد غیر مرتبط شــدیم تزریق واکسن را به طور موقت
متوقف کردیم و پس از آنکه شفافسازی به صورت کامل صورت گرفت واکسن
به سایر پاکبانان آبادان تزریق خواهد شد.
س دانشــکده علوم پزشــکی آبــادان ادامه داد :بیمــاران خاص مثل
رئی 
دیالیزیها یا افراد سرطانی ،سهمیه واکسن مخصوص به خود را دارند و نیازی
نیست که ما از سهمیه پاکبانها برای آنها استفاده کنیم.

پاکبان کیف  ۵میلیاردی را
به صاحبش برگرداند

پاکبان شــهرداری موسیان در استان ایالم کیف 5میلیارد
ریالی را به صاحبش برگرداند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این کیف دستی حاوی طال و
پول نقد به ارزش پنج میلیارد ریال بود که توسط آقای رحمتی پاکبان
شهرداری موسیان به دست صاحبش برگردانده شد.
رحمتی نمونه یک پاکبان پاکدست است که با ایجاد حس خوب
در وجود خود و صاحب کیف توانست به یکی از وظایف دینی عمل کند.

کشف  ۱۳۳هزار دالر از یک مسافر

مدیرکل روابط عمومی ســازمان تعزیــرات حکومتی از
محکومیــت و وصول جریمه  ۳۰میلیارد ریالی یک «قاچاقچی
ارز» در آبادان خبر داد.
محسن عسکری ،اظهار کرد :پس از تهیه گزارشی از سوی نیروی
انتظامی شهرستان آبادان در مورد کشف مقدار  ۱۳۳هزار و  ۳۶۸دالر
مازاد همراه مســافر ،این گزارش به اداره تعزیــرات حکومتی آبادان
ارسال شد.
وی افزود :رئیستعزیرات حکومتی آبادان پس از استعالم الزم و اخذ
دفاع متهم و احراز تخلف ،حکم به ضبط کاالی مکشوفه صادر و متهم را
به پرداخت  ۳۰میلیارد و  ۴۲۵میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی تصریح کرد :این رای پس از ســیر مراحل قانونی برای اجرا به
اجرای احکام تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان ارسال و رای صادره
اجرا شد.

کشف 300کیلوگرم مرفین در خوی

فرمانده انتظامی آذربایجانغربی گفت :در عملیات ضربتی
پلیس ۳۰۰ ،کیلوگرم مرفین در خوی کشف و ضبط شد.
سرتیپ مسعود خرمنیا اظهار داشت :در بررسی محورهای مواصالتی
ایستگاه بازرســی ایواغلی شهرستان خوی ماموران انتظامی در محور
تبریز -ماکو حین گشتزنی به یک دستگاه خودرو که از تبریز به سمت
ایستگاه بازرسی طی مسیر میکرد ،مشکوک شدند.
وی ادامه داد :با هوشیاری ماموران انتظامی ،این قاچاقچی مواد مخدر
پس از تعقیب و مراقبت در محور تبریز -خوی متوقف شد.
ن غربی گفت :در بازرسی از خودرو توقیف
فرمانده انتظامی آذربایجا 
شده  ۳۰۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع مرفین بدون لفافه کشف شد.
وی بیان کرد :در این رابطه  ۲متهم راننده و سرنشین خودرو دستگیر
و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

پایان مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا

قهرمانی ایران با کسب  3طال 3 ،نقره و  2برنز
یزدانی برای رقبای المپیکی خط و نشان کشید!
سرویس ورزشی-
تیم ملی کشــتی آزاد ایران بــا  3مدال طالی
حسن یزدانی ،کامران قاســمپور و علی شعبانی3 ،
نقره علیرضا ســرلک ،مصطفی حسینخانی و علی
ســوادکوهی و  2برنز مرتضی قیاسی و امین طاهری،
بر سکوی نخست آسیا ایستاد.
پرونده ســی و چهارمین دوره رقابتهای کشــتی آزاد
بزرگساالن قهرمانی آســیا عصر روز گذشته با قهرمانی تیم
ملی ایران بســته شــد .در رقابتهای  5وزن دوم ،حســن
یزدانی در  86و کامران قاسمپور در  92کیلوگرم با شکست
رقیبانشان صاحب مدال طال شدند ،مصطفی حسینخانی
در  74کیلوگرم به مدال نقره رســید و امین طاهری نیز در
سنگین وزن به مدال برنز رسید.
به این ترتیب با احتساب یک مدال طالی علی شعبانی
در وزن  97کیلوگرم 2 ،مدال نقره علیرضا ســرلک در  57و
علی ســوادکوهی در  79کیلوگرم و یک مدال برنز مرتضی
قیاســی در وزن  65کیلوگــرم کــه روز شــنبه در جریان
رقابتهای  5وزن نخست بهدست آمد ،تیم ملی کشتی آزاد
ایــران در مجموع بــا  3مدال طال 3 ،نقــره و  2برنز عنوان
قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.
دیروز و در وزن  74کیلوگرم مصطفی حســینخانی در
دور اول با نتیجه  5بر  2از ســد اختیار نوروزاف از ازبکستان
گذشــت وی دور بعد با نتیجه  10بر  3سئونگ چول لی از
کره جنوبی را از پیش رو برداشت و راهی مرحله نیمه نهایی
شد .وی در این مرحله آتامیرات چارلیف از ترکمنستان را با
نتیجه  11بر صفر مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت .وی
در این دیدار مقابل نورکجا کایپانوف دارنده مدال نقره جهان
از قزاقستان با نتيجه  6بر  2مغلوب شد و به مدال نقره رسيد.
در وزن  86کیلوگرم حسن یزدانی پس از استراحت در
دور اول ،در دور دوم با نتیجه  10بر صفر هایاتو ایشــیگورو
از ژاپــن را مغلوب کرد و راهی مرحله نیمه نهایی شــد .وی
در ایــن مرحله با نتیجه  10بر صفر مصطفی العبید از عراق

را شکســت داد و راهی دیدار فینال شد .وی در این دیدار با
نتيجه  10بر صفر دیپاک پونیــا دارنده مدال نقره جهان از
هند را از پيش رو برداشت و صاحب مدال طال شد.
در وزن  92کیلوگرم کامران قاسم پور پس از استراحت
در دور نخســت در دور دوم مقابل سانجیت از هند با نتیجه
 10بر صفر به برتری دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی
شــد .وی در این مرحله مقابل رستم شودیف از ازبکستان با
نتیجه  11بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد.
قاســم پور در دیدار پایانی با نتيجه  10بر صفر تسوگتگرل
مونخباتار از مغولستان را از پيش رو برداشت و به مدال طال
دست يافت.
در وزن  125کیلوگرم امین طاهری پس از اســتراحت
در دور اول ،در دور دوم با نتیجه  11بر صفر عمر ســارم از
ســوریه را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت .وی
در این مرحله مقابل آیال الزاریف از قرقیزســتان با نتیجه 6

هروی :لیسبون میدان مهمی برای سنگین وزنهای کاراته است

ســرمربی تیم ملی کاراته گفت :ســهمیه المپیک را در وزن  +۷۵کیلوگرم کسب کردهایم و پورشیب و
گنجزاده به عنوان ستارههای دنیا برای ارائه بهترین عملکرد راهی لیسبون خواهند شد.
ســید شــهرام هروی در تازهترین صحبتهای خود اظهار داشت :تیم ملی کاراته مردان در بخش کومیته سه فرصت
کسب سهمیه داشت که تاکنون در دو وزن  -۷۵و  +۷۵کیلوگرم سهمیه قطعی گرفتهایم .نتایج رقابتهای «کاراته وان»
لیسبون در وزن  +۷۵کیلوگرم برای ما اهمیت باالیی دارد .چرا که دو کاراتهکای ما که فوق ستارههای سنگین وزن جهان
هستند ،برای قطعی کردن حضور خود باید به روی تاتامی بروند .بهمن عسگری و امیر مهدیزاده هم در این مسابقات به
عنوان یک دیدار تدارکاتی در مصاف با رقبای خود محک خواهند خورد.
ســرمربی تیم ملی با اشــاره به اهمیت رقابتهای قهرمانی اروپا اظهار داشت :این مسابقات در بخش مردان و در دو
وزن  -۸۴و  +۸۴کیلوگرم میتواند برای ما حائز اهمیت باشــد .البته که تاتامی لیســبون و نتایجی که رقبای دو سنگین
وزن ما رقم میزنند نیز برای ما خیلی اهمیت دارد ولی کاراته کاهای ما میبایســت بدون توجه به نتایج حریفان بهترین
عملکرد را داشته باشند.
وی در پایان گفت :بعد از مســابقات پرتغال تمرکز خود را روی رقابتهای گزینشــی المپیک به میزبانی پاریس قرار
میدهیم تا با موفقیت مهدیزاده بتوانیم هر سه سهمیه را کسب کرده و برنامههای خود را برای آمادهسازی مردان المپیکی
جهت حضوری موفق در بازیهای توکیو اجرایی کنیم.

بر  4ضربه فنی شــد و به دیــدار ردهبندی رفت .وی در این
دیدار با نتيجه  10بر صفر دانگ هوانگ کیم از کره جنوبی را
شكست داد و صاحب مدال برنز شد.
مجید داســتان دیگر نماینده ایران در  5وزن پایانی بود
که در همان دور نخست مقابل راویندر از هند شکست خورد
و از دور رقابتها کنار رفت .امیرحســین حســینی در 70
کیلوگرم نیز دیگر حذف شده ایران در روز نخست رقابتها
بود.
سه پیروزی یزدانی با نتیجه  10بر صفر
یکی از اتفاقات مهم روز پایانی رقابتهای کشــتی آزاد
قهرمانی جهان به روی تشــک رفتن حسن یزدانی و کسب
مدال طال از ســوی وی بود .اعزام حسن یزدانی به مسابقات
قهرمانی آسیا با اینکه مخالفانی هم داشت ،اما به اعتقاد کادر
فنی تیم ملی و برخی از کارشناسان برای این ستاره کشتی
ایــران الزم بود چون او در دو ســال اخیر در تورنمنتهای

رسمی بینالمللی شرکت نکرده بود و نیاز داشت که با رقبای
خارجی هم تنه به تنه شود.
دیروز قهرمــان المپیک  2016ریو کــه از همین حاال
شــانس مسلم کســب مدال طالی المپیک توکیو به شمار
میرود ،پس از اســتراحت در دور اول ،در دور دوم با نتیجه
 10بر صف ر هایاتو ایشــیگورو از ژاپن را مغلوب کرد و راهی
مرحله نیمه نهایی شــد .وی در این مرحله با نتیجه  10بر
صفر مصطفی العبید از عراق را شکســت داد و راهی دیدار
فینال شد .در دیدار نهایی یزدانی مقابل یک رقیب نام آشنا
قرار گرفت .دیپاک پونیا که در فینال مسابقات جهانی 2019
مصدومیت را بهانه کرد و از رویارویی با حسن یزدانی انصراف
داد ،دیروز برابر وی به روی تشک رفت و در همان سه دقیقه
نخست با نتیجه  10بر صفر کشتی را واگذار کرد.
یزدانی دیروز ســه کشتی داشت که توانست در هر سه
مبارزه با نتیجه  10بر صفر به پیروزی برســد .بنابراین او در
شرایطی دومین طالی تیم ایران را بعد از علی شعبانی کسب
کرد که یک امتیاز هم به رقبا نداد .حاال حسن یزدانی با خط
و نشانی که برای رقبای المپیکیاش کشید ،خودش را برای
حضور در توکیو آماده میکند.
قهرمانی ایران در کشتی فرنگی
الزم به یادآوری اســت که در مســابقات کشتی فرنگی
قهرمانی آســیا نیز تیم ایران موفق به کسب عنوان قهرمانی
شد .در این مسابقات تیم ایران با  4مدال طال 2 ،مدال نقره
و  3برنز و کسب  194امتیاز با اقتدار قهرمان شد و تیمهای
قزاقســتان و قرقیزستان پس از تیم ایران به ترتیب با کسب
 156و  153امتیاز دوم و سوم شدند.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران توسط پژمان پشتام ،ناصر
علیزاده ،مهدی بالی و علی اکبر یوســفی در اوزان ،87 ،77
 97و  130کیلوگرم به مدال طال ،مهدی محسن نژاد و میثم
دلخانــی در اوزان  60و  63کیلوگــرم به مــدال نقره و پویا
دادمرز ،حسین اسدی و امین کاویانی نژاد در اوزان 67 ،55
و  72کیلوگرم به مدال برنز دست یافت.

برآورد بودجه  80میلیاردی برای اعزامهای ورزشی در سال جاری

هزینههای اعزام کاروانهای ورزشی ایران در رویدادهای ورزشی امسال  ۸۰میلیارد تومان خواهد بود.
کمیته ملی المپیک در ســال  1400چندین رویداد مهم ورزشی را در پیش دارد که حضور کاروانهای ایران در این
مسابقات مستلزم تامین هزینههای ارزی و ریالی است.در همین راستا کمیته ملی المپیک برآوردی از میزان هزینهها در
این رویدادها داشته که تقریباً معادل  80میلیارد تومان است که از این میزان باید  2.2تا 2.5میلیون دالر (بین  55تا 60
میلیارد تومان)در بخش ارزی اختصاص یابد.
هزینههای مربوط به تهیه بلیت و اعزام ،اسکان ،ترانزیت ،پرداخت پاداش پای سکو به قهرمانان ،حقوق ورزشکاران و
مربیان و تغذیه بخشــی از این هزینهها است که توسط کمیته ملی المپیک تامین خواهد شد .بخش عمده این هزینهها
مربوط به حضور کاروان ایران در المپیک توکیو که از اول مرداد ماه آغاز میشود ،میباشد.
برنامهریزیهای صورت گرفته برای المپیک توکیو در شــرایطی است که هنوز برگزاری یا عدم برگزاری مسابقات به
صورت قطعی مشــخص نشده اســت .در همین خصوص روز گذشته دولتهای محلی ژاپن به دلیل بحران ویروس کرونا،
برنامه میزبانی از ورزشکاران خارجی المپیک و پارالمپیک را لغو کردند.
شــهر کوریارا در استان میاگی که در شمال شرقی ژاپن واقع شده چندماه پیش تصمیم گرفت از استقبال تیمهاکی
مردان آفریقای جنوبی خودداری کند .با توجه به اینکه به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا امکان تعامل بین ورزشکاران
خارجی و شهروندان وجود ندارد ،دولتها این تصمیم را گرفتهاند.

زمینلرز ه  ۵/۹ریشتری درمرز استانهای بوشهر و فارس
بدون تلفات جانی

زمینلرزهای به بزرگی  ۵.۹ریشتر  ،ساعت
 ۱۱و  ۱۱دقیقه دیروز (یکشنبه ) ،مرز استانهای
فارس و بوشهر را لرزاند.
مرکز لرزهنگاری کشــوری موسسه ژئو فیزیک
دانشــگاه تهران ،کانون این زمینلرزه را در حوالی
بندر گناوه و در عمق  ۱۰کیلومتری زمین اعالم کرد.
کانون این زمین لرزه در  ۲۸کیلومتری گناوه و
 ۹۱کیلومتری بوشهر گزارش شده است.
ایــن زلزله در شــیراز مرکز اســتان فارس نیز
محســوس بــود و موجب ترس و هــراس برخی از
شهروندان شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان بوشهر
گفت :براســاس گزارشهای اولیه زمینلرزه گناوه
تاکنون تلفات جانی نداشــته اســت و تنها پنج نفر
مصدوم شدند که به بیمارستان انتقال یافتهاند.
غالمرضــا حاجیونی  ،در گفت وگو با ایرنا افزود:
بیشترین خسارت ناشی از این زمینلرزه  ۵.۹ریشتری
به دیوارهای منازل در روســتاهای «شول»« ،کلر»،
تاجملکی« ،گمارون» و «فخرآوری» شهرستان گناوه
وارد شدهاست  .
وی اضافه کرد :همچنیــن بر اثر این زمینلرزه
در شهر گناوه نیز دیوارهای خانهها ترک برداشته و
شیشهها و اثاثیه منازل مردم شکسته است.

حاجیونی ادامه داد :هماکنون  ۱۱گروه ارزیاب در
منطقه زلزله زده مشغول بررسی خسارتها هستند.
رئیسدانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر گفت:
بررسیهای اولیه نشــان میدهد ،زمین لرزه گناوه
تنها پنج مصدوم در هنگام  فرار در اثر ترس داشته
و آمبوالنس آنها را به مرکز درمانی انتقال دادهاست.
سعید کشمیری بیان کرد :همه امکانات درمانی
و اورژانســی برای انتقال حادثــه دیدگان در حالت
آمادهباش قرار دارد.
تا ساعت  ۱۳:۳۱دقیقه ظهر دیروز  ۱۴پسلرزه به
بزرگی  ۴.۵تا  ۲.۶در شهرستان گناوه رخ دادهاست.

ریزش کــوه ،قطعی برق ،تلفــن و اینترنت در
مناطق زلزلهزده از دیگر پیامدهای زمینلرزه گناوه
اعالم شدهاست.
مدیرکل بحران اســتان بوشهر ادامه داد :زلزله
باعث خسارت به برخی خانههای روستایی از جمله
در شولُ ،کلَر و تاجملکی شده است
جهانگیر دهقانی ،عنوان کرد :در شهر گناوه مرکز
شهرستان هم خسارتها در حد شکستن وسایل خانه
و ترک برداشتن دیوارها بوده است.
سرپرســت مدیریت بحران اســتان خوزستان
گفت :در پی زمینلرزه در اســتان بوشــهر ساکنان

کشف بیش از  1/۸تن مواد مخدر در سیستان و بلوچستان

فرمانــده انتظامی سیســتان و بلوچســتان از
دســتگیری  11سوداگر مرگ و کشف یک هزار و 830
کیلو و  160گرم مواد افیونی خبر داد.
سرتیپ احمد طاهری ،اظهار کرد :مأموران پلیس مبارزه
با مواد مخدر شهرســتانهای «خاش» و «سراوان» با اشراف
اطالعاتی خود ،اعضای یک باند مسلح و سازمان یافته قاچاق
مــواد مخدر را که قصد انتقال محمولــه بزرگ موادمخدر از
شهرستانهای مذکور به مرکز کشــور را داشتند ،شناسایی

کردنــد.وی افزود :در این رابطه تکاوران پلیس ،در قالب چند
تیم عملیاتی با رصد مناطق صعبالعبور این شهرســتانها،
اعضای این باند مســلح را که با  4دســتگاه پــژو  405و دو
دســتگاه وانت تویوتا در حال جابهجایی محموله مواد مخدر
در یکی از محورهای فرعی بخش «گشت» شهرستان سراوان
بودند ،رویت و به آنها دستور ایست دادند.
وی تصریح کرد :سوداگران مرگ که خود را در محاصره
پلیس دیدند با تیراندازی به سمت مأموران قصد فرار از محل

را داشــتند که بر اثر آتش پر حجم تکاوران پلیس ،عرصه را
بر خود تنگ دیده و با رها کردن خودروها به سمت ارتفاعات
اطراف متواری شدند .این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد:
طی این عملیات و با عکسالعمل سریع مأموران  11سوداگر
مرگ دســتگیر و ضمن کشف چهار قبضه سالح کالش ،یک
قبضه ســاحگرینف ،سه قبضه سالح شــکاری و  721عدد
فشنگ جنگی ،در بازرسی از خودروهای توقیف شده از آنها،
یک هزار و 830کیلو و  160گرم تریاک کشف شد.

آخرین متهم پرونده باند فرار مالیاتی در استان فارس دستگیر شد
رئیس کل دادگستری استان فارس اعالم کرد:
آخرین متهم پرونده باند بــزرگ فرار مالیاتی در
اســتان فارس که با هوشیاری سربازان گمنام امام
زمان(عــج) در اداره کل اطالعات اســتان و ورود
دستگاه قضایی منهدم شــده بود هنگام خروج از
کشور بازداشت شد.
حجتاالسالم سید کاظم موســوی افزود :در نتیجه
ورود دستگاه قضایی به این پرونده در سال گذشته چهار

متهم اصلی ۱۶ ،دالل و  ۲رابط دیگر این بان ِد فرار مالیاتی
بازداشت شدهاند.
وی اظهار داشــت :آخرین متهم دســتگیر شده که
بیش از  ۱۷۰میلیارد تومان فرار مالیاتی داشــته اســت
یکی از اصلیترین متهمان پرونده اســت که با دستگیری
وی در روز شــنبه  ۲۸فروردینماه جــاری ،پرونده وارد
مراحل جدید تحقیقات در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم
اقتصادی دادسرای شیراز شده است.

وی ادامه داد :در این پرونده قصور و کوتاهی برخی از
مدیران نیز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
س کل دادگستری استان فارس بیان داشت :این
رئی 
باند با ثبت شــرکتهای صوری و اســتفاده از کارتهای
بازرگانــی اقدام به اخذ اعتبار جهت واردات کردهاند که با
تالش سربازان گمنام امام زمان(عج) این باند متالشی شد.
این پرونده فرار مالیاتی در پنجم آذرماه  ۹۹با بازداشت
اعضای آن ،اقدامات مجرمانه آنان متوقف شد.

کالهبرداری میلیاردی در پوشش فروش غیرقانونی زمین در گلستان
فرمانده انتظامی گلســتان از دســتگیری دو
کالهبردار که با فــروش غیر قانونی زمین بیش از ۱۰
میلیارد ریال از  ۲۱شهروند گنبدی کالهبرداری کرده
بودند ،خبر داد.
سرتیپ سعید دادگر اظهار داشت :در پی اطالعات واصله
و شــکایت یکی از شــهروندان گنبد کاووس مبنی بر اینکه
دو کالهبردار با سوءاســتفاده از عدم آگاهی مردم ،اقدام به
فروش زمینهای مشاعی با کاربری زراعی میکنند ،موضوع

در دســتور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت .وی افزود:
طی بررسیهای انجام شده مشخص شد متهمان زمینهای
زراعی را به ابعاد  200متر به عنوان مســکونی به خریداران
فروخته و در قرارداد  20سهم نگارش کرده و اظهار داشتند
که هر سهم  10مترمربع است ،اما در واقع هر سهم یک متر
مربع بوده و از این طریق از خریداران کالهبرداری میکردند.
وی گفت :طی هماهنگی به عمل آمده با مراجع قضائی
متهمان دســتگیر و بــه پلیس آگاهی منتقل شــدند و در

تحقیقات مقدماتی و مشاهده مستندات پلیس به  10میلیارد
ریال کالهبرداری از  21شهروند اعتراف کردند.
دادگر  ،با اشــاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی ،از
شهروندان خواست برای پیشگیری از کالهبرداری در خرید
و فــروش امالک ،حتما معامالت خود را در بنگاههایی انجام
دهند که جواز کســب معتبر داشته باشند و از خرید امالک
مشاعی که سهم فروشنده و حدود آن مشخص نیست ،جدا ً
خودداری کنند.

شهرســتانهای اهــواز ،امیدیه ،بهبهان ،رامشــیر،
هندیجان ،بندر ماهشهر ،شهر چمران ،هندیجان ،بندر
امام خمینی(ره) این زمین لرزه را احساس کردند.
شهاب صدیقی  ،افزود :به سراسر استان خوزستان
برای امداد رسانی اعالم آمادهباش شده است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان فارس هم
گفــت :نیروهای امدادی و عملیاتی هالل احمر این
استان برای اعزام به مناطق حادثه دیده استان بوشهر
در حال آمادهباش هستند.
حسین درویشــی  ،افزود :در حال حاضر مراکز
هالل احمر در شهرســتانهای همجوار بوشــهر از
جمله ممسنی ،رستم ،فراشبند ،المرد و کازرون که
هم مرز اســتان بوشهر هستند به صورت آمادهباش
کامل درآمدهاند.
رئیسســازمان اورژانس کشور هم گفت :مراکز
درمانی در شهرستانهای دیلم ،بوشهر و دشتستان
در آمادهباش کامل هستند و اورژانس هوایی نیز به
منطقه اعزام شده است.
محمدباقر محمدی ،معاون عملیات سازمان امداد
و نجــات جمعیت هالل احمر هم از اعزام چهار تیم
ارزیاب به منطقه زلزلهزده اســتان بوشهر خبر داد
و افزود :اســتانهای خوزستان ،فارس ،کهگیلویه و
بویراحمد و هرمزگان در حالت آمادهباش هستند.

باند بزرگ کالهبرداری اینترنتی
در شمال کشور منهدم شد

فرمانده انتظامی مازنــدران از انهدام باند
بزرگ کالهبرداری اینترنتی در شــمال کشور
خبر داد و گفت :این باند به حساب  ۴۱۵شهروند
دستبرد زده است.
ســرتیپ مرتضــی میرزایی از انهــدام باند بزرگ
کالهبرداری اینترنتی شــمال کشــور بــه ارزش ۲۰
میلیارد ریال در شهرســتان آمل خبر داد و گفت :در
پی مراجعه تعدادی از شــهروندان در شهرستان آمل
بــه پلیس فتا مبنی بر کالهبــرداری اینترنتی از آنان
از ســوی فردی یا افرادی ناشناس ،کارآگاهان پلیس
فتا با انجــام تحقیقات از مالباختــگان دریافتند ،این
افراد با هدف خرید شــارژ و لباس در تله درگاه جعلی
(فیشینگ) گرفتار شده و اطالعات حساب بانکی آنان
لو رفت.
فرمانده انتظامی اســتان مازنــدران ،اظهار کرد:
بــا دریافت این اطالعات تیمی از کارشناســان پلیس
فتا در بررســیهای خود متوجه شدند تعداد دیگری
از شــهروندان نیز به همین شــیوه مورد دســتبرد و
کالهبرداری قرار گرفتند.
سردار میرزایی ،افزود :با اقدامات فنی و اطالعاتی،
متهمان که از اعضای یک باند اینترنتی و ساکن یکی
از استانهای همجوار بودهاند ،شناسایی و با هماهنگی
قضائی دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی اســتان مازنــدران ،اظهار کرد:
متهمــان اعتراف کردند ،پس از ســرقت و برداشــت
غیرمجاز از حساب بانکی افراد ،اقدام به خرید و فروش
سکه و طال میکردند.

حدیث دشت عشق
یادی از شهید مدافع حرم احسان حاجیحتملو

بزرگترین آرزو

شــهید «سیداحســان حاجیحتملو» دومین
شهید مدافع حرم استان گلستان ،عضو رسمی سپاه
و جمعی تیپ ۴۵جواداالئمــه(ع) گرگان بود .او در
بهمن ۱۳۹۳در دفاع از حریم اهل بیت(ع) و مبارزه با
تکفیریهای جنایتکار در حلب سوریه در راه اعتالی
حق به درجه عظیم شــهادت رســید« .احســان»
سیوسومین شــهید گرانقدر دانشگاه جامع علمی
کاربردی در گرگان بود که در مقطع کارشناسی رشته مدیریت امور فرهنگی
مرکز آموزش علمی کاربردی امامحســین(ع) گلستان درس میخواند .پیکر
پاک شــهید با حضور خانواده ،مسئولین و مردم شهیدپرور گرگان از بهداری
سپاه گرگان به سمت گلزار شهدای امامزاده عبداهلل(ع) این شهرستان تشییع
شــد .ســیدمحمد طاها فرزند سید احسان که در زمان شــهادت پدر به دنیا
نیامده بود ،هفت ماه بعد در مرداد ماه ســال  ۹۴دیده به جهان گشود .همسر
شهید حاجیحتملو در مصاحبهای درباره اولین روز زندگی مشترکشان پس از
عقد ،تعریف کرده بود« :احســان در آن لحظات گفت« :بزرگترین آرزوی من
شــهادته .میخواهم این را بدونی و دعا کنی به آرزویم برسم ».نمیدانم چرا
آن لحظه اصال از حرفش تعجب نکردم ،و اصال ناراحت نشــدم .در کالمش و
نگاهش عمق و معنای حرفش را فهمیدم .از همان شهدایی که کنارشان بودیم،
دلم را قرص و محکم کردم .با آرامشی عجیب به او گفتم« :حاال که بزرگترین
آرزویت شــهادت است ،امیدوارم به آرزوی قلبیات برسی ».پنج سال و دو ماه
از آن روز گذشت و احسان به آرزویش که همانا شهادت بود رسید».
نتایج روز دوم نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

* پرسپولیس ....................................................................................................3الریان 1
گلها:کمال کامیابی نیا ( )47و شهریار مغانلو(49و )57برای پرسپولیس -نایف
الحضرمی ( )19برای الریان
*فوالد.............................................................................................1الوحدات اردن صفر
گل :لوسیانو پریرا( -44پنالتی)
*تراکتور صفر............................................................................................الشارجه صفر
جدول ردهبندی لیگ قهرمانان آسیا -گروه B
تيم

.1شارجه امارات
.2پاختاکور

.3تراکتور

.4نیروی هوایی عراق
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برنامه بازیهای گروه B
ﺳﻪشنبه  31فروردین 1400
*نیروی هوایی عراق................................................................تراکتور(ساعت)19:30
*شارجه امارات.......................................................................پاختاکور(ساعت)22:30

جدول ردهبندی لیگ قهرمانان آسیا -گروه D
تيم
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برنامه بازیهای گروه D
ﺳﻪشنبه  31فروردین 1400
*السد.............................................................................الوحدات اردن(ساعت)22:30
*فوالد...........................................................................النصرعربستان(ساعت)22:30

جدول ردهبندی لیگ قهرمانان آسیا -گروه E
تيم

.1پرسپولیس
.2گوا هند

.3الوحده امارات

.4الریان
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برنامه بازیهای گروه E
ﺳﻪشنبه  31فروردین 1400
*الوحده امارات............................................................................الریان(ساعت)19:00
*پرسپولیس............................................................................گوا هند(ساعت)21:30

همسر شهید نواب صفوی درگذشت

نیرهسادات احتشام رضوی همسر شهید سید مجتبی
نواب صفوی بامداد دیروز -یکشنبه -در  ۸۸سالگی بر اثر
بیماری در مشهد دعوت حق را لبیک گفت.
محمد مهدی عبدخدایی از یاران شهید نواب صفوی و دبیرکل
جمعیت فداییان اســام صبح یکشــنبه با تاییــد این خبر گفت:
نیرهسادات احتشام رضوی از شهید نواب صفوی صاحب سه دختر
بود و پیکر پاک او قرار است در مشهد تشییع شود.
سیدمجتبی نواب صفوی ( ۱۳۳۴-۱۳۰۳ش) ،از روحانیان مبارز
علیه رژیم شاه ،بنیانگذار و رهبر جمعیت فداییان اسالم بود .فداییان
اسالم عنوان گروهی بود که شهید نواب صفوی با هدف اجرای احکام
اسالم ،تشکیل حکومت اسالمی ،جهانیسازی اسالم ،مبارزه با نظام
سلطنت و مخالفت با اساس رژیم پهلوی تاسیس کرد.
نواب صفوی در  ۳۱ســالگی در پی ترور حسین عالء ،از سوی
رژیم پهلوی به اعدام محکوم شــد و پس از دو ماه شکنجه در ۲۷
دیماه  ۱۳۳۴به شهادت رسید.

جانباز  ۷۰درصد تبریزی تشییع شد

پیکر مطهر شهید «حاج محمد شفوی» ،جانباز  ۷۰درصد
هشت سال دفاع مقدس در تبریز ،تشییع و به خاک سپرده شد.
حاج محمد شــفوی دیروز پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی
از مصدومیت شــیمیایی ،دعوت حق را لبیــک گفت و به همرزمان
شهیدش پیوست.
پیکر این شهید واالمقام پیش از ظهر دیروز در گلزار شهدای وادی
رحمت تبریز تشییع و در قطعه شهدا تدفین شد.
حاج محمد شفوی متولد  ۱۵شهریور ماه  ۱۳۴۳با عضویت پاسدار
در  ۲۹اردیبهشــت  ۱۳۶۳بر اثر ترکش به کمر در پاسگاه زید و ۲۵
اســفند  ۱۳۶۳در عملیات بدر در شرق دجله و  ۲۴بهمن  ۱۳۶۴در
منطقه اروندرود در عملیات والفجر  ۸دچار آسیب شیمیایی شده بود.

عامل هتک حرمت یک روحانی
در بندر کیاشهر دستگیر شد

فرمانده انتظامی اســتان گیالن از دســتگیری عامل
هتک حرمت یکی از روحانیون در بندر کیاشهر شهرستان
آستانهاشرفیه ظرف کمتر از  ۲۴ساعت خبر داد.
سرتیپ عزیزاهلل ملکی افزود :جوانی  ۲۴ساله در بندر کیاشهر از
توابع شهرستان آستانهاشرفیه که به علت مصرف مواد مخدر صنعتی
حالت طبیعی نداشته در اقدامی نامتوازن اقدام به هتک حرمت یکی
از روحانیون شهرستان میکند.
وی افزود :بالفاصله اقدامات الزم برای شناسایی و دستگیری این
فرد در دستور کار مأموران پلیس شهرستان آستانهاشرفیه قرار گرفت
که ظهر روز شنبه متهم شناسایی و دستگیر شد.
ســردار ملکی از ابراز ندامت و پشیمانی متهم این پرونده خبر
داد و افزود :پس از دستگیری متهم در جریان شناسایی وی توسط
روحانی یادشده ،متهم با ابراز ندامت از اقدام ناشایست و غیرانسانی
خود ،دلیل ارتکاب این عمل را نداشتن حالت روحی مناسب به دلیل
مصرف مواد مخدر عنوان کرد.
فرماندهی انتظامی گیالن گفت :متهم به همراه پرونده متشکله
جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار خواهد گرفت.

