
ورزشی - اخبار کشور

سرویس ورزشی-
ســرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان می گوید 
تیمش با تمام توان در مسابقات مرحله انتخابی جام 
جهانی شرکت کند و بهترین عملکرد را داشته باشد.

تیــم ملی فوتبال ایران عصر روز دوشــنبه از کیش به 
منامه بحرین ســفر کرد تا خود را آماده شروع رقابت های 
انتخابی جام جهانی کند؛ تیم ایران در حالی وارد منامه شد 
که بازیکنان تیم ملی و دیگر اعضای تیم، تست PCR کرونا 
را انجام دادند و سپس به هتل محل اقامت رفتند تا قرنطینه 
شــوند. هتلی که تیم ملی در آن مستقر شده، »دیپلمات 
ردیســن بلو هتل« نام دارد که اعضای تیم های ملی عراق، 

هنگ کنگ و کامبوج هم در آن اسکان دارند. 
نکته جالب اینجا اســت که در زمــان اقامت تیم ملی 
در هتل المپیک تهران انتقادهایی به حضور ملی پوشان در 
کنار اعضای تیم بادران تهران در این هتل مطرح شــد، اما 
حاال کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز نتوانسته هتل تیم های 
حاضر در گروه را جدا کند. بر این اســاس اعضای تیم های 
هرگروه در یک هتل خاص اقامت پیدا می کنند و قرار است 
برنامه ریزی های الزم طوری انجام شود که برنامه های تیم ها 

تداخلی باهم نداشته باشد.
به نظر می رسد با توجه به بحث های هزینه ای در کشور 
بحرین، کنفدراسیون فوتبال آسیا نتوانسته اقامت تیم های 
هم گروه را در این کشور جدا از هم کند و همه در یک هتل 
مستقر شده اند. البته نکته عجیب در این بین، محل اقامت 
مجزای بحرین بوده که در هتلی غیر از رادیسون بلو اردوی 

خود را برپا کرده است.
برنامه مسابقات تیم ملی در بحرین

تیم ملی ایران هم اکنون با ۶ امتیاز از چهار مسابقه در 
ده سوم قرار دارد و چهار بازی فینال گونه باید برابر تیم های 
عراق، بحرین، هنگ کنگ و کامبوج قرار بگیرد. طبق اعالم 
ای اف ســی هر گروه از مســابقات انتخابی جام جهانی در 
منطقه آسیا در یک کشور برگزار خواهد شد. مسابقات گروه 
تیم ملی ایران در شهر منامه پایتخت بحرین انجام خواهد 

شد اما از اکنون باید تمامی احتماالت کارشکنی بحرینی ها 
در مســیر جام جهانی را پیش بینی کنیم تا بتوانیم از این 

مرحله سخت و حساس صعود کنیم.
طبق برنامه اعالم شده از سوی ای اف سی، مسابقات در 
ورزشگاه بین المللی در شهر منامه و همچنین ورزشگاه های 
بن محمد آل خلیفه در شهر محرق برگزار خواهد شد. تیم 
ملی ایران بازی نخست خود را در شهر محرق انجام خواهد 
داد، ســپس دو بازی در منامه و دیــدار پایانی با عراق نیز 

دوباره در شهر محرق برگزار می شود.
برنامــه مســابقات گروه ســوم رقابت هــای انتخابی 

جام جهانی قطر به شرح زیر است:
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰:

*ایران.................................................. هنگ کنگ )ساعت 19( 
*بحرین....................................................... کامبوج )ساعت 21(

دو شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۰:
*عراق.......................................................... کامبوج )ساعت 19(

*ایران........................................................... بحرین )ساعت 21(
جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰:

*ایران ........................................................ کامبوج )ساعت 19(
*عراق.................................................. هنگ کنگ )ساعت 21(

سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰:
*ایران.............................................................. عراق )ساعت 21(
*بحرین............................................... هنگ کنگ )ساعت 21(

صحبت های امیدوار کننده اسکوچیچ
اما اسکوچیچ سرمربی تیم ملی پیش از آغاز مسابقات 
حســاس ایران در بحرین اظهار داشــت: روزهای خوبی را 
گذراندیم؛ ایده ها و سیســتم های جدیــدی را با بازیکنان 
امتحــان کردیم و خبر خوب این بــود که مصدومیتی در 
بین بازیکنان نداشتیم و خودمان را برای بازی های حساس 

آماده می کنیم. 
سرمربی تیم ملی ایران درباره اینکه تمام 2۷ نفر را به 
بحرین برده اند، عنوان کرد: مشکلی از بابت اینکه بازیکنان 

را بیشــتر از تعداد لیســت 2۳ نفره برده ایم، نداریم چون 
اوضاع غیرقابل پیش بینی است. بحث کرونا و مصدومیت ها 
وجود دارد؛ همچنین خیلی از مشــکالت غیرمترقبه دیگر 
ممکن است به وجود بیاید که به همین دلیل چند بازیکن 
بیشــتر می بریم و بر اســاس اتفاقاتی که می افتد، لیست 

انتخاب می کنیم.
اسکوچیچ یادآور شد: فکر نمی کنم بازیکن جدیدی را 
به لیســت خودمان اضافه کنیم. ضمــن اینکه ویزای چند 
بازیکن را آماده کرده ایم تا در صورت نیاز و بروز مشکل به 
بحرین بیاوریم و به لیست تیم ملی اضافه کنیم، اما به نظرم 
لیســت ما آن قدر خوب هست که بتوانیم نتیجه دلخواه را 

بگیریم.
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران درخصوص عدم انجام 
دیدار تدارکاتی گفت: ما برخالف ســایر رقبای خودمان در 
مرحله گروهی که ســه مســابقه دارند، باید ۴ بازی انجام 
دهیم. منطقی نبود که بخواهیم در این آب و هوا یک بازی 
اضافــه دیگر انجام دهیم چون موجب خســتگی تجمعی 
بازیکنان می شــد. عدم انجام دیــدار تدارکاتی طبیعی هم 
بود و فدراســیون فوتبال مقصر آن نیست. یک بازی بیشتر 
نســبت به همگروهی هــای خودمان داریــم و نیاز نبود تا 

مسابقه دیگری تدارک ببینیم.
اسکوچیچ اضافه کرد: ما هر کاری از دستمان برمی آمد، 
انجــام دادیم و همچنــان تمام تالش خودمــان را به کار 
می بندیم. بایــد تمرکزمان را روی کارمان بگذاریم و حفظ 
کنیم و می دانیم که انسان های زیادی از ما حمایت می کنند 
و پشتیبانی از تیم ملی خودشان دارند. ما هم می خواهیم با 

انرژی و امید کامل برگردیم.
او در پایــان تاکید کرد: ما تیم خیلی خوبی داریم و به 
همه قــول می دهم که بازی های خیلی خوبی انجام دهیم. 
متاسفانه شرایط طوری اســت که نمی توانیم در ورزشگاه 
کنار هم باشیم ولی مطمئن هستم تمام شما)مردم ایران( از 
تلویزیون خانه خود از ما حمایت و پشتیبانی می کنید. وعده 

می دهم که بهترین عملکرد را داشته باشیم.

*در آســتانه فرارسیدن ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی)ره( صبح دیروز 
سه شنبه مسعود سلطانی فر به همراه معاونان وزارت ورزش مدیران و تعدادی 
از رؤسای فدراسیون ها با حضور در مرقد مطهر امام راحل با آرمان های معمار 
کبیر انقالب تجدید میثاق کردند.در این مراسم که مدیران کمیته ملی المپیک 

نیز حضور داشتند.
*تیم ملی ســافت بال زنان استرالیا به عنوان اولین تیم و گروه شرکت کننده 
برای حضور در بازی های المپیک توکیو از طریق فرودگاه بین المللی ناریتا وارد 
کشــور ژاپن شدند. قرار است بعد از ۳ روز قرنطینه در هتل و انجام تست های 
مربوطه، اعضای تیم ملی ســافت بال زنان اســترالیا تمرینات ورزشی خود را 
برای حضور در المپیک شروع کنند. واکسیناسیون تمام ورزشکاران و همراهان 
کاروان اســترالیا برای حضور در بازی های المپیک توکیو انجام شــده است و 
تمام تدابیر الزم برای ایمنی و امنیت افراد  اندیشــیده شده است. تیم سافت 
بال زنان استرالیا قرار است به منظور آمادگی بیش تر، چند دیدار دوستانه نیز 

در کشور ژاپن برگزار کند.
*در حالی که اکثر ورزشــکاران بــرای حضور در بازی هــای المپیک توکیو 
واکســینه خواهند بــود، نگرانی ها در مورد حضور هواداران در ورزشــگاه ها و 
سالن های مسابقات ادامه دارد. یوشیهیده سوگا، نخست وزیر ژاپن که به دلیل 
شــرایط کند واکسیناسیون در کشــورش مورد انتقاد قرار گرفته است، اعالم 
کرده اســت که هواداران ژاپنی می توانند به عنوان تماشــاگر در ورزشگاه ها و 
سالن ها حضور داشته باشند. مسئوالن برگزاری بازی های المپیک توکیو شرط 
داشــتن برگه واکسن و تست منفی کرونا را مجوز ورود به محل های برگزاری 

رقابت ها اعالم کردند.
*وزیر ورزش و جوانان در حکمی محمود رشیدی را به عنوان رئیس فدراسیون 

دوچرخه سواری منصوب کرد.
*علیرضا رباط مرادی آزادکار سابق کشتی ایران در دهه ۸۰ بر اثر ایست قلبی 
جان به جان آفرین تسلیم کرد.رباط مرادی مدال های نقره جام دانکلوف، برنز 
تورنمنــت ایتالیا و برنز جایزه بزرگ باکو در ســال 2۰۰۸ را در کارنامه خود 
داشت.وی در رقابت های انتخابی تیم ملی در سال ۸۴ با شکست حمید سیفی 
و طهماســبی و در غیاب علیرضا حیدری به عنوان قهرمانی وزن 9۶ کیلوگرم 
کشتی آزاد رسید. سرویس ورزشی کیهان این ضایعه را به خانواده مرحوم رباط 

مرادی و جامعه کشتی ایران تسلیت می گوید.
*رئیس فدراســیون جهانی تکواندو، سیدمحمد پوالدگر را به عنوان ناظر فنی 
مسابقات قهرمانی آسیا در سه بخش پاراتکواندو، پومسه و کیوروگی منصوب 
کرد. مســابقات قهرمانی آسیا در سه بخش پومسه، پاراتکواندو و کیوروگی از 

2۴ تا 2۸ خردادماه به میزبانی »بیروت« لبنان برگزار می شود. 

خواندنی از ورزش ایران

یادی از شهید مدافع حرم حمید قاسم پور
حمزه زمان
شهید مدافع حرم حمید قاسم پور اردیبهشت 
ســال 1۳۷2 در شهرســتان آباده استان فارس 
متولد شد. از همان سنین کودکی عشق به اهل 
بیت)ع( در دلش النه کرد. بزرگ تر که شد خود 
اقدام به برگزاری مراســم مذهبی و شــرکت در 
جلسات بســیج نمود و حضور مستمر در جمع 

بسیجیان پایگاه، اولین بارقه های عشق به فرهنگ مقاومت و ایثار و شهادت را 
در او بوجود آورد تا عنوان یک بسیجی فعال را به نام خود ثبت کرد.تحصیالت 
ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را در زادگاهش گذراند و در رشته حقوق شروع 
به ادامه تحصیل کرد. وی ســال 1۳9۴ به عنوان نیروی داوطلب بســیجی به 
سوریه اعزام شد و از رزمندگان گردان 1۰9 قمر بنی هاشم)ع( لشکر عملیاتی 
19 فجر بود. شــهید قاســم پور طبق خوابی که دیده بود، 1۳ فروردین سال 
1۳95 در بیابان های خان طومان ســوریه به شهادت رسید. داعشی ها به پیکر 
بی جان این شــهید هم رحم نکردند و جگرش را از تنش بیرون کشــیدند، به 
همین دلیل هم شــهید قاسم پور به حمزه شــهدای مدافع حرم شهرت یافته 

است.
در وصیت نامه شهید مدافع حرم حمید قاسم پور می خوانیم: »یادمان باشد 
ما در این دنیا آمده ایم که آماده باشــیم برای آخرت. آماده شویم برای اینکه 
ثابت کنیم از نســل و تبار امیر المومنین)ع( هســتیم. همیشه بایستی آماده 
برای دفاع از این آرمان باشــیم. اما توصیه کوچکی به دوســتان هم سنی های 
خودم دارم که تمام این عزیزان را ســفارش به تقوا و علم آموزی می کنم امروز 

می بایستی سنگرهای علم را فتح کنیم.«

حدیث دشت عشق

بوکسور وزن ۸۱ کیلوگرم ایران با شکست مقابل حریفی از ازبکستان، مدال نقره قهرمانی آسیا را کسب 
کرد.

در ادامه مبارزات مرحله فینال رقابت های بوکس قهرمانی آســیا 2۰21 امارات، دوشنبه شب میثم قشالقی به عنوان 
آخرین نماینده ایران در این رقابت ها به روی رینگ رفت که با باخت مقابل حریف ازبک دومین نقره ایران در این رقابت ها 
را به دســت آورد.بوکسور وزن ۸1 کیلوگرم ایران که با عملکردی فوق العاده و شکست دادن حریفانی از قزاقستان، هند و 
قرقیزستان فینالیست شده بود، در فینال ۳ بر 2 برابر »روزمتوف دیلشودبک« قهرمان  جهان از ازبکستان شکست خورد تا 

دومین مدال نقره ایران در این رقابت ها را به دست آورد.
این رای داوران در حالی بود که در دو راند نخست مبارزه، قشالقی حریف را تا مرز ناک دان شدن پیش برد و در راند 
سوم هم مبارزه به صورت پایا پای پیش رفت تا بار دیگر حواشی مافیای داوری در بوکس  مطرح شود. به این ترتیب تیم 
ملی ایران با کسب ۴ مدال )2 نقره و 2 برنز( به کار خود در این رقابت ها پایان داد تا بهترین عملکردش را طی حدودا دو 
دهه اخیر در رقابت های قهرمانی آسیا به ثبت برساند. مدال آوران ایران در این دوره از رقابت های قهرمانی آسیا تا این لحظه 
به شــرح زیر هستند: دانیال شه بخش در وزن ۶۰ کیلوگرم )مدال نقره(، میثم قشالقی در وزن ۸1 کیلوگرم )مدال نقره(، 

شاهین موسوی در وزن ۷5 کیلوگرم )مدال برنز( و پوریا امیری در وزن 91+ کیلوگرم )مدال برنز(.
بوکسورهای حذف شده ایران نیز به این شرح هستند: امید احمدی صفا در وزن 5۷ کیلوگرم، اشکان رضایی در وزن 

۶۴ کیلوگرم، مسلم  مقصودی در وزن ۶9 کیلوگرم و احسان روزبهانی در وزن 91 کیلوگرم.

پایان  کار بوکسورهای ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با کسب ۴ مدال
برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی امروز چهارشنبه با برگزاری انتخابات شطرنج پیگیری 

می شود تا بعد از ۱۵ ماه وضعیت مدیریتی این فدراسیون سروسامان بگیرد. 
برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون شطرنج در حالی برای فردا چهارشنبه برنامه ریزی شده که دوره ریاست قبلی در 
این فدراسیون اسفندماه سال 9۸ به پایان رسید اما با وجود اقدامات انجام شده برای برگزاری به موقع مجمع که از ثبت نام 
کاندیداها آغاز و تا اعالم نتیجه بررســی صالحیت آنها و حتی تعیین زمان برگزاری مجمع ادامه داشــت، تعیین وضعیت 
مدیریتی جدید تا به امروز به تاخیر افتاد. طی این مدت برخی مسائل حاشیه ای منجر به ابطال ثبت نام های اولیه و اعالم 
نام نویســی دوباره از کاندیداها شــد و تا مات شدن یکی از نامزدها هم ادامه داشت تا در نهایت مجمعی که قرار بود آبان 
ماه سال گذشته برگزار به امروز موکول شود.این مجمع در حالی برگزار می شود که از مجموع 1۴ کاندیدایی که با انجام 
ثبت نام، آمادگی خود را برای ریاست در شطرنج اعالم کردند فقط 5 نفر مجوزهای نهایی را دریافت کردند. محمدابراهیم 
مداحی یکی از 5 کاندیدای ریاســت شطرنج و تنها کاندیدایی است که پیشینه ریاست در این رشته را دارد. وی پیش از 
ریاست محمد جعفر کامبوزیا و مهرداد پهلوان زاده در فدراسیون شطرنج، برای مدت ۶ سال ریاست این فدراسیون را بر 
عهده داشت. افشین داوری و احمد گواری هم دو کاندیدای دیگری این انتخابات هستند که اتفاقا پرونده قطوری از اعالم 
آمادگی برای ریاســت در فدراسیون های مختلف دارند اما به نتیجه نرسیدن هیچ از آنها باعث شده تا برای آزمون شانس 
خود در شــطرنج هم اقدام کنند تا شــاید اینبار یکی از افراد منتسب به وزارت ورزش متصدی شطرنج شود. رضا شیرین 

آبادی و حسن تامینی دیگر نامزدهای انتخابات امروز هستند.

رئیس فدراسیون شطرنج امروز معرفی می شود

طارمی در بین نامزدهای بهترین گل لیگ قهرمانان اروپا
سایت یوفا از نامزدهای کسب عنوان بهترین گل فصل لیگ قهرمانان اروپا 
رونمایی کرد که در میان آنها ســوپرگل طارمی در دیدار مقابل چلســی قرار 
دارد.از جمله نامزدهای کسب این عنوان می توان به گل بنزما به چلسی، لوکا 
مودریچ به شاختار، لیونل مســی به پاری سن ژرمن، اولیویر ژیرو به اتلتیکو، 
نیمار به باشاک شهیر و ام باپه به بارسلونا اشاره کرد. مهدی طارمی در مرحله 
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا مقابل چلسی یکی از زیباترین گل های 
این رقابت را به ثبت رساند و شانس خوبی برای رسیدن به جایزه بهترین گل 

این رقابت ها دارد.
فرصت 30 روزه پرسپولیس برای پرداخت طلب کالدرون

پس از جدایی گابریل کالدرون از باشگاه پرسپولیس این مربی آرژانتینی 
برای دریافت باقیمانده مطالبات خود به کمیته وضعیت فیفا شــکایت کرد و 
در نهایت هم این کمیته پرســپولیس را محکوم به پرداخت 5۸۰ هزار دالر به 
 CAS این مربی آرژانتینی کرد.پرسپولیســی ها هم بعد از صدور رای به دادگاه
اعتراض کردند و حاال دادگاه عالی ورزش اعتراض پرسپولیس را رد کرده است. 
پرســپولیس مدت ۳۰ روز فرصت دارد تا طلب 5۸۰ هزار دالری کالدرون را 
به عالوه 5 درصد سود سالیانه بپردازد تا از مجازات های کمیته انضباطی فیفا 

در امان باشد.
AFC جریمه استقالل و پرسپولیس از سوی

کنفدراســیون فوتبال آســیا دیروز آرای انضباطی خــود را در ارتباط با 
مســابقات لیگ قهرمانان فوتبال آسیا منتشر کرد. نام باشگاه استقالل هم در 
میان جریمه های انضباطی دیده می شود. فرهاد مجیدی و وریا غفوری سرمربی 
و کاپیتان استقالل به همراه این باشگاه روی هم رفته شامل جریمه 25 هزار 
دالری شده اند. همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا رای مربوط به حاشیه سفر 
سرخپوشــان پایتخت به شهر گوا و انتشار پســتی تاریخی در مورد فتح هند 
توســط ایران را صادر کرد. در رای کنفدراســیون آسیا، باشگاه پرسپولیس به 
پرداخت 1۷ هزار و 5۰۰ دالر جریمه نقدی و برگزاری یک بازی بدون حضور 

تماشاگر بعد از اتمام پاندمی کرونا محکوم شد.
حضور تماشاگران در مسابقات گروه هفتم انتخابی جام جهانی

فدراســیون فوتبال امارات خبر داد مسابقات گروه G انتخابی جام جهانی 
2۰22 که قرار اســت از این هفته به میزبانی امارات برگزار شود با حضور ۳۰ 
درصد ظرفیت ورزشگاه ها برگزار می شود. این اقدام فدراسیون فوتبال امارات 
درحالی  اســت که بازی های تیم ملی کشورمان در گروه سوم در بحرین بدون 
حضور تماشــاگران برگزار می شــود. امارات در گروه هفتم با تیم های ویتنام، 

مالزی، تایلند و اندونزی رقابت می کند.
برگزاری تورنمنت 4 جانبه فوتبال در مشهد

با توجه به تعطیلی مســابقات لیگ برتر به خاطر مســابقات تیم ملی در 
مرحله مقدماتی جام جهانی، تیم های مختلف برنامه های خاصی را برای حفظ 
آمادگی بازیکنان در نظر گرفته اند.در همین راستا پیشنهادی برای برگزاری یک 
تورنمنت ۴ جانبه در شهر مشهد و به میزبانی تیم پدیده مطرح شده که تاریخ 
پیشــنهادی آن از 22 تا 2۶ خرداد است. تیم های گل گهر سیرجان، ذوب آهن 
اصفهان و پیکان تهران، مهمانان احتمالی این تورنمت هســتند و باید دید که 

تصمیم نهایی هرکدام از این باشگاه ها برای شرکت در این مسابقات چیست.
گارسیا رسما به بارسلونا پیوست

بارســلونا دومین خرید خود را هم نهایی کرد و این خرید هم از منچستر 
سیتی است.طبق اعالم باشگاه بارسلونا قرارداد با اریک گارسیا تا فصل 2۰25-
2۰2۶ معتبر است.گارســیا محصول مدرسه الماسیا است که در سال 2۰1۷ 
به منچستر سیتی پیوست اما نتوانســت در این تیم زیاد فرصت بازی کردن 
پیدا کند. بارسلونا روز دوشنبه هم با سرخیو آگوئو، مهاجم آرژانتینی منچستر 
سیتی قرارداد امضا کرد تا فصل نقل و انتقاالت تابستانی را خیلی زود آغاز کند.
بستری شدن ویدال در بیمارستان به خاطر ابتال به کرونا

ســایت رسمی فدراسیون فوتبال شــیلی ابتالی آرتورو ویدال به ویروس 
کرونا را تایید کرد. در این بیانیه آمده است: تست کرونای ویدال مثبت شد تا او 
اردوی تیم ملی را ترک کند و راهی بیمارستان شود این درحالی بود که نتیجه 
تست سه روز قبل او منفی شد.ویدال درحالی به کرونا مبتال شده است که دوز 
نخســت واکسن کرونا را دریافت کرده بود. به این ترتیب این هافبک ۳۴ ساله 
دیدار حساس برابر آرژانتین در انتخابی جام جهانی 2۰22 قطر را از دست داد 

و این احتمال زیاد است که به بازی برابر بولیوی هم نرسد.
ناراحتی مدیرعامل رئال از زیدان

زین الدین زیدان بعد از فصل ناامید کننده ای که با رئال مادرید پشت سر 
گذاشــت تصمیم به جدایی از رئال مادرید گرفت. در بیانیه ای که باشگاه رئال 
منتشــر کرد اعالم شد که خود زیدان تصمیم به جدایی گرفته و استعفا داده 
است اما خود این مربی روز دوشنبه دالیل جدایی اش را فاش و تاکید کرد که 
از حمایت ســران باشگاه برخوردار نشده است و همین باعث شد تا تصمیم به 
جدایی گیرد. روزنامه ABC در این باره نوشــت که این سخنان زیدان حسابی 
رئیس باشــگاه رئال را خشــمگین کرد با این حال او جواب زیدان را به خاطر 

اینکه از اسطوره ها و نمادهای باشگاه است نمی دهد.

۳۱ هزار تن برنج در گمرک بوشهر 
آماده ترخیص است

ناظر گمرکات اســتان و مدیرکل گمرک بوشــهر گفت: فرایند 
ترخیــص ۳۱ هزار تن برنج در این بندر انجام شــده و بزودی برای 

عرضه در بازار به سراسر کشور ارسال می شود.
بهروز قره بیگی دیروز سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کشتی حامل 
۳1 هزار تن برنج هفته گذشــته در گمرک بوشــهر پهلوگیــری کرد که با 
ارائه خدمات شــبانه روزی گمرک بوشــهر و منطقه ویژه اقتصادی 2 بوشهر 
و انبار اختصاصی تحت کلید گمرک واقع در چغادک بخشــی از کاال به انبار 
اختصاصی شــرکت بازرگانی دولتی و بخشی نیز به انبارهای گمرک منطقه 

ویژه اقتصادی 2 منتقل شد تا تشریفات ترخیص قطعی آن صورت گیرد.
وی اضافه کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ هزار تن کاال از گمرک  های 
این استان ترخیص شد که بیشــترین حجم این کاالها از گمرک بوشهر به 
ترتیب شــامل عدس ، چای ، ذرت ، روغن، بادام زمینــی، تخمه آفتابگردان، 

الستیک، لوازم کشاورزی و ملزومات پزشکی است.

سه کودک  عشایری 
در سیستان و بلوچستان جان باختند

بخشدار مرکزی راسک در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: 
سه کودک در منطقه عشایری جهانگیرآباد از توابع این بخش بر اثر 
بازیگوشــی دچار آتش سوزی شده و به علت شدت سوختگی جان 

باختند.
زید دهقانی دیروز سه شــنبه اظهار داشــت: 2 خواهــر و برادر و دختر 
عمویشــان که حدود ۶ تا هفت ســال ســن داشــتند در منطقه عشایری 
جهانگیرآبــاد از توابع این بخش به دور از چشــم والدیــن خود وارد یکی از 
کپرها)خانه ای ســاخته شــده از چوب و برگ درختان خرما( نزدیک محل 
سکونت خود شده و سراغ پیک نیک رفتند که منجر به آتش گرفتن کپر شد. 
وی با بیان اینکه بر اثر وسعت و حجم آتش سه کودک به شدت گرفتار 
آتش شــده و 2 نفرشــان جان باختند، افزود: یکی از کودکان نیمه جان این 
حادثه که ساعت 1۶ روز دوشنبه رخ داد پس از انتقال به بیمارستان والیت 

راسک ساعت 21 دیشب جان سپرد.
راســک مرکز شهرستان راسک و بخش ســرباز بوده و یکی از شهرهای 

استان سیستان و بلوچستان ایران است.

تبعه خارجی منتشرکننده 
تصاویر خصوصی دختران ایرانی 

در کاشان دستگیر شد
دادستان کاشان گفت: تبعه خارجی که مدعی ارتباط نامتعارف 
با کاربران ایرانی شده و نسبت به انتشار تصاویر خصوصی دختران و 
زنان ایرانی اقدام کرده بود، در عوارضی کاشان به اصفهان شناسایی 

و دستگیر شد.
روح اهلل دهقانی دیروز سه شــنبه با  اشــاره به اینکه انتشــار تصاویر و 
ویدئوهــای ارتباط نامتعارف این تبعه واکنش های زیادی را در شــبکه های 
اجتماعی و در بین مردم در پی داشــت، اظهار داشت: با توجه به حساسیت 
این موضوع پرونده به صورت ویژه در دستور کار مقامات انتظامی و اطالعاتی 
قرار گرفت. وی با بیان اینکه این فرد عصر روز سه شنبه در عوارضی کاشان 
به اصفهان شناسایی و دستگیر شد، ادامه داد: متهم پس از تفهیم اتهام برای 

سیر مراحل اداری و قضایی به تهران منتقل شد.
سرهنگ سید احمد خسروی رئیس مرکز اطالع رسانی و ارتباطات معاونت 
اجتماعی ناجا گفت:تصاویری در فضای مجازی منتشــر شده مبنی بر اینکه 
یکی از اتباع بیگانه مدعی شده است با کاربران ایرانی ارتباط نامتعارف دارد.

وی ادامه داد: با توجه به انتشــار وســیع این تصاویر در فضای ســایبر، 
بسیاری از هموطنان و اصحاب رسانه خواستار رسیدگی به این موضوع شدند 
که پرونده ای با همین عنوان به صورت مشترک در 2 پلیس تخصصی نیروی 
انتظامی جمهوری اســالمی ایران در رابطه با پیگیری این موضوع تشــکیل 

شده است.

گرما ادارات ۱۷ شهرستان خوزستان را 
تعطیل کرد

سرپرست اداره کل مدیریت بحران خوزستان گفت: ادارات ۱۷ 
شهرســتان خوزســتان به علت وقوع دمای باالی ۴۹ درجه امروز 

تعطیل شدند.
شهاب صدیقی سه شــنبه به خبرنگار ایرنا گفت: ادارات شهرستان های 
اهواز، ماهشهر، کارون، امیدیه، حمیدیه، آغاجاری، باوی، هندیجان، شوشتر، 
بهبهان، رامهرمز، رامشیر، آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان، هویزه و شادگان 

تعطیل شدند.
وی افــزود: تصمیم برای تعطیلی ادارات و بانک های این شهرســتان ها  
براســاس گزارش هواشناسی خوزستان مبنی بر وقوع دمای باالی ۴9 درجه 

به منظور پایداری شبکه برق اتخاذ شده است.

تولید ارز دیجیتال در کوره آجرپزی
اصفهان – خبرنگار کیهان:

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان از کشف ۸۲۰ دستگاه ماینر 
قاچــاق که در یک کوره آجر پزی نصب و ارز دیجیتال اســتخراج 

می کردند، خبر داد.
ســرتیپ »محمدرضا میرحیدری« افزود: پــس از وصول اخباری مبنی 
بــر اینکه تعداد زیادی ماینر قاچاق در یک کوره آجر پزی نصب و راه اندازی 
شــده اند و ارز دیجیتال تولید می کنند، ماموران کالنتری 2۳ شهر اصفهان 

وارد عمل شدند.
وی افزود: پس از انجام هماهنگی الزم از کوره آجرپزی بازدید شــد که 

۸2۰ دستگاه ماینر قاچاق حین استخراج ارز دیجیتال کشف شد.
فرمانده انتظامی استان اصفهان ادامه داد: ارزش دستگاه های کشف شده 

توسط کارشناسان مربوطه 25۰ میلیارد ریال اعالم شده است.
ســردار میرحیدری افزود: مالک در محل حضور نداشته ولی شناسایی 

شده و دستگیر خواهد شد.

افزون  بر یک تن موادمخدر 
در سیستان و بلوچستان کشف شد

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچســتان از درگیری مسلحانه 
تــکاوران عملیاتی و انتظامی اســتان با اعضای یــک باند قاچاق 
موادمخدر و کشــف یک تــن و ۳۱۹ کیلوگرم مــواد افیونی در 

شهرستان های خاش و ایرانشهر خبر داد. 
سرتیپ احمد طاهری اظهار داشــت: با رصد اطالعاتی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر سیستان و بلوچستان و همچنین اقدامات انتظامی شهرستان های 
خاش و ایرانشــهر، اعضای یک باند مسلح و سازمان یافته قاچاق مواد مخدر 
را که قصد انتقال محموله موادمخدر از مرزهای جنوب شرق کشور به سمت 
این شهرســتانها و سپس به شمال استان و مرکز کشور را داشتند شناسایی 

کردند.
وی افــزود: تکاوران پلیس در قالب چندین تیم عملیاتی با رصد منطقه 
در مســیرهای ارتباطی شمالی استان و همچنین شهرستان های ایرانشهر و 
خاش، این باند مسلح را که با سه دستگاه خودروی پژو ۴۰5 و یک دستگاه 
زانتیا در حال جابه جایی محموله مواد مخدر بودند مشاهده و به آنان دستور 

ایست دادند.
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: قاچاقچیان که خود 
را در محاصره مأموران انتظامی دیدند بدون توجه به ایســت پلیس به سمت 

ماموران انتظامی تیراندازی کردند.
وی بیــان کرد: در این عملیات تکاوران پلیس ضمن توقیف خودروهای 
قاچاقچیان و دســتگیری چهار تن از آنان، در بازرسی از سه دستگاه خودرو 
پژو و یک دســتگاه زانتیا و همچنین محل دپوی آنان موفق به کشــف یک 
تن و ۳19 کیلوگرم مواد مخدر شــده کــه از این مقدار ۶۰ کیلو و ۴۰۰گرم 
آن حشیش، 1۳ کیلوگرم هروئین، 1۰ کیلوگرم کراک و ۸۰۰ گرم مرفین و 

بقیه تریاک بوده است.
در این عملیات 2 گلوله آرپی جی و یک قبضه کلت کمری از قاچاقچیان 

کشف شد.

اقامت ایران، عراق، هنگ کنگ و کامبوج در یک هتل

احتمال اضافه شدن بازیکنان جدید به تیم ملی فوتبال
اسکوچیچ: قول می دهم بهترین عملکرد را داشته باشیم

اخبار کوتاه از فوتبال

وزیــر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر ایران که در گذشــته واردکننده ســیمان بوده به 
صادر کننده این محصول تبدیل شده به طوری که ســال گذشته ۱۱۳ درصد رشد تولید سیمان در کشور به 

ثبت رسیده است.
علیرضا رزم حسینی دیروز سه شنبه در آیین رونمایی از پروژه تعمیرات اساسی کوره واحد اول شرکت سیمان آبیک 
واقع در شهرســتان نظرآباد اســتان البرز با ظرفیت روزانه ۸5۰۰ تن کلینگر افزود: تحریم ســبب خودکفایی بسیاری از 

دستگاه های داخل در صنعت سیمان و پتروشیمی شده به طوری که ایران در تولید سیمان خودکفا شده است.
وی اظهار داشت: خوشبختانه صنعت سیمان ایران علیرغم شرایط سخت تحریم ها به خودکفایی رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۸۰ درصد کارخانجات ســیمان امکانات ســاخت داخل دارند، بیان کرد: 
تحریم ها ســبب شد که ساخت کارخانجات داخل هم رونق بگیرد و بسیاری از صنایع از جمله پتروشیمی و پاالیشگاهی 

ایران به خودکفایی رسیده است.
رزم حسینی با  اشاره به اینکه صادرات محصوالت غیر نفتی در سال گذشته و با وجود شرایط کرونا که دنیا را به چالش 

کشید، رشد خوبی داشتیم ابراز امیدواری کرد که رشد صنعتی امسال بهتر شود.
وی گفت: در فروردین امســال به نســبت سال گذشته در 2۷ بخش رشد داشتیم و رشد تولید و صادرات در ماه های 

آینده ادامه می یابد و برآورد این است که تراز بازرگانی ایران به هم نزدیک شود.
رزم حسینی تصریح کرد: اقدام خوبی در حوزه سیمان کشور و ساخت دستگاههای در داخل انجام شده و ظرفیت ۸۰ 

میلیون تن ظرفیت خوبی برای ساخت داخل است.
دیروز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت پروژه تعمیرات اساســی کوره واحد اول شرکت سیمان آبیک با ظرفیت 

روزانه ۸5۰۰ تن کلینگر با همت متخصصان داخلی در شرایط تحریم به بهره برداری رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

ایران به صادر کننده سیمان تبدیل شد 

صفحه 9
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱400
۲۱ شوال ۱44۲ - شماره ۲۲۷۶۲

معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران 
گفت: ســه هزار و ۲۲۰ میلیارد تومــان اعتبار برای 
کاهش تنش آبی ناشی از کمبود بارش ها و خشکسالی 

پیش رو در کشور اختصاص یافته است.
»اسماعیل نجار« در اراک افزود: طرح های مربوط به این 
مهم تعریف و فهرست اســتان ها دریافت شده و در نشست 

تخصصی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته است.
وی اظهار داشــت: آنچه که امســال کشور مواجه است 
خشکســالی بی سابقه ای در 5۰ ســال اخیر است و کشور با 

کاهش شدید بارندگی و تغییرات اقلیمی مواجه است.
رئیس ســازمان مدیریت بحران گفت: کاهش بارندگی 
و خشکســالی برای کشاورزی، محیط زیست، حیات وحش، 
جنگل و مراتع، گرد و غبار، خشکی تاالب و بخش آشامیدنی 

معضالت جدی به وجود می آورد.
نجار افزود: متاسفانه در کشــور در زمینه پیشگیری از 

حوادث طبیعی و غیر طبیعی باور جدی وجود ندارد.
معاون وزیر کشور گفت: خشکسالی در بخش کشاورزی 
برای بهره برداران مشکالت عدیده ای را به وجود آورده است 

و دولــت برای جبران بخشــی از این خســارت به صندوق 
بیمه محصوالت کشاورزی ســه هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان 
اعتبار داده اســت. نجار افزود: دولــت 2 هزار میلیارد تومان 
برای امهال تسهیالت کشــاورزان اعتبار پیش بینی کرده و 
همچنین سازمان برنامه بودجه با پیشنهاد سه هزار میلیارد 
تومان تسهیالت ارزان قیمت و یک هزار و 5۰۰ میلیارد تومان 

برای اجرای طرح های کشاورزی موافقت کرده است.
وی اظهار داشــت: برای عشایر نیز ۴۰۰ میلیارد تومان 
تســهیالت ارزان قیمــت و 2۰۰ میلیارد تومــان هم کمک 

باالعوض در نظر گرفته شده است و نیز یک میلیارد راس دام 
توسط جهاد کشــاورزی از دامداران خریداری می شود  تا از 

کشتار دام و حضور واسطه ها جلوگیری به عمل آید.
رئیس ســازمان مدیریت بحران گفــت:2 هزار و ۸۰۰ 
میلیارد تومان برای بیمه اجباری ساختمان برای ۳۰ میلیون 
خانوار عملیاتی خواهد شــد که اولویت با نهادهای حمایتی 

کمیته امداد امام، بهزیستی و خانواده های ناتوان است.
نجار افــزود: مدیریت بحران کشــور موفق به تهیه 25 

فروند بالگرد امداد برای کمک به حادثه دید گان شده است.

معاون وزیر کشور:

سه هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان برای کاهش تنش آبی کشور اختصاص یافت

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
بیان اینکه مشکل حوزه کاغذ ارز است، گفت: کاغذ از 
ردیف ارز ۴۲۰۰ تومان خارج شده و معاونت مطبوعاتی 

ساختاری برای واردات، صادرات و توزیع کاغذ ندارد.
»محمد ُخدادی« در ارتباط تصویری با مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات استان 
همدان که به صورت آنالین برگزار شــد، اظهار داشت: 1۳ 
هزار رســانه و 5۰ هزار مدعی خبرنگاری در کشور داریم و 

پنــج هزار نفر از خبرنگاران آزاد که در رســانه های مختلف 
مشــغول به کار هستند بیمه شــده اند اما با این آمار و رشد 
کمی رســانه ها عماًل هــر کاری در این حوزه با مشــکالت 

مختلفی مواجه است.
وی ضمن اعالم آمادگی برای برگزاری دوره های آموزشی 
مجازی، خاطرنشان کرد: با انجام هماهنگی های الزم و ارائه 
اولویت های آموزشی توسط خانه مطبوعات، کالس های این 

دوره در روزهای آینده برگزار خواهد شد.

معــاون امور مطبوعاتی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی تاکید کرد: به هرحال واقعیت ماجرا این 
است که شاخص دریافت کاغذ تغییر کرده و در حال حاضر 

نشریه ای که ۸۰ درصد انتشار دارد، کاغذ دریافت می کند.
وی همچنین از تهیه فهرســت خبرنگاران شــاغل در 
رسانه های مختلف بر اســاس اولویت، برای دریافت واکسن 
کرونا خبــر داد و تاکید کرد: از هیچ اقدامی برای حمایت از 

رسانه ها و فعاالن رسانه ای کشور دریغ نخواهیم کرد.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

کاغذ از ردیف ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده است 

فرسایش ساالنه 3۶ میلیون تن 
در هکتار از اراضی کشور

رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
گفت: ساالنه ۱۵/6 میلیون تن در هکتار فرسایش آبی 
و بیش از ۲۱ میلیون تن فرسایش بادی در کشور روی 
می دهد و بسیاری از آبادی ها در معرض خطر سیالب 

هستند.
به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، مسعود منصوری 
ظهر دیروز در آئین رونمایی از پوســتر نخســتین جشنواره 
منابع طبیعی و رسانه که در استانداری کردستان برگزار شد، 
با بیان اینکه کشور ما در فرونشست زمین و رسوبات ساالنه 
نیز دچار مشــکل اســت، افزود: اگر به داد وضعیت طبیعی 

کشور نرسیم آسیب خواهیم دید.
وی خاطرنشــان کرد: ساالنه ســه هزار میلیارد تومان 
خسارت از فرســایش بادی به دلیل شن های روان به کشور 

وارد می شود.
رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعالم 
کرد: از مزیت های اســتان کردستان صنعت چوب است که 
بســیار سودآور است و به ازای هر هکتار تسهیالت با تنفس 

یکساله پرداخت می شود.
منصوری گفت: می توان زمین هــای دیم کم بازده را به 
سمت صنعت چوب سوق داد چرا که شرایط اقلیمی استان 

کردستان در تولید چوب مثمرثمر است.

فرمانده مرزبانی نیــروی انتظامی گفت: مرزهای 
کشور با استفاده از سامانه های الکترونیکی، اوپتیکی 
و راداری، پهپادی و هلی شات و نیز کوادکوپتر پایش 

هوشمند تصویری می شود.
ســرتیپ احمدعلی گودرزی دیروز سه شنبه در حاشیه 
مراسم اعطای درجه به جمعی از پرسنل مرزبانی شرق کشور 
در مرکز آموزشــی ثامن االئمه مشــهد در جمع خبرنگاران، 
ارتقای توان عملیاتی، مهارت افزایی و افزایش توان جســمی 
پرســنل را از اصلی ترین برنامه هــای مرزبانی خواند و اظهار 
داشت: فرماندهی انتظامی از سال گذشته هوشمندسازی این 

نیرو را در دستور کار قرار داده و بر این اساس نیروی مرزبانی 
هم برای اقتدار بیشــتر و با توجه به نیازی که به امکانات و 
علــوم جدید دارد، به تجهیزات نوین روز مجهز می شــود تا 

تحولی اساسی در این بخش صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اســتفاده از امکانــات نوین در امنیت 
پایدار مرزها اثرگذار خواهد بود، افزود: تاکنون دولت در این 
زمینه کمک های ارزنده ای کرده است و امسال هم اعتبارات 
مناسبی را برای این بخش مصوب کرده است که اگر محقق 
بشــود، اتفاقات بســیار خوبی در حوزه مرزبانی کشــور رخ 
می دهــد و همه ابزارهای پایش هوشــمند مرزها در داخل 

کشور و به دست متخصصان داخلی طراحی و تولید می شود.
ســردار گودرزی با اشــاره به بازدید خود از پاسگاه های 
هنگ مرزی خراســان رضوی در تایبــاد و دوغارون، روحیه 
مرزبانان را بســیار بانشــاط توصیف و تاکید کرد: با رشادت 
و همت مرزبانان،  هیچ تهدیدی در مرزهای شــمال غرب، 
جنوب غرب، جنوب، شــمال شــرق و شــرق کشور دیده 
نمی شــود. در پایــان این مراســم که با انجام رژه و ســایر 
تشــریفات نظامی همراه بــود، 95۰ نفــر از دانش آموزان 
مرزبانی به درجه گروهبان یکمی مفتخر شدند و از جمعی از 

خانواده های شهدای این نیرو تجلیل شد.

فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی:

 پایش مرزهای کشور هوشمند می شود

شهردار نسیم شهر 
بازداشت شد

فرماندار بهارســتان از دستگیری ۳ عضو شورا و 
شهردار نسیم شهر خبر داد.

هادی تمهیــدی در گفت وگو با خبرنــگار خبرگزاری 
تســنیم در بهارستان، اظهار داشــت: در پی مبارزه با فساد 
اداری و اقتصــادی نهادهای نظارتــی و امنیتی با همکاری 

دستگاه قضایی ابتدا شهردار نسیم شهر را دستگیر کردند.
وی  بیــان کرد: در ادامه دســتگیری ها رئیس و 2 عضو 
دیگر شــورای شهر نسیم شهر در ارتباط با مسائل اقتصادی 

توسط نهادهای امنیتی و با حکم قضایی دستگیر شدند.
فرمانــدار بهارســتان تأکید کرد: پرونــده قضایی افراد 

دستگیر شده در دست بررسی و تحقیقات بیشتر است.

8 عضو خانواده زاهدانی 
به قتل رسیدند

انتظامی شهرستان زاهدان گفت: هشت  فرمانده 
عضو یک خانواده زاهدانــی در یک جنایت به قتل 

رسیدند. 
ســرهنگ محمود سعادتی اظهارداشت: در ساعت 12 و 
۳۰ دقیقه ظهر دیروز در پی اعالم خبر وقوع قتل از ســوی 
یکی از شــهروندان به پلیس در یکی از محالت شهرســتان 
زاهدان موضوع در دســتور کار ماموران پلیس مرکز استان 
قــرار گرفت   وی افزود: با حضور ماموران در صحنه جنایت 
مشــخص شد، احتماال در شب سه شنبه تعداد هشت نفر از 
اعضای یک خانواده شــامل )2 زن، سه پسر و سه دختر( با 
شلیک ســالح به قتل رسیده و عامل یا عامالن این جنایت 
از محل متواری شده اند. فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان 
ادامــه داد: بالفاصله کاراگاهان پلیس آگاهی و بازپرس ویژه 
قتل در محل حاضر و پیگیری های الزم برای شناسایی عامل 

یا عاملین این جنایت هولناک در حال انجام است.
گفتنی اســت، همسر و پدر اعضای این خانواده به علت 
محکومیــت جرایم مواد مخدر زندانــی رای باز بوده که روز 
دهم خرداد ماه در ســاعت 1۳ و 2۰ دقیقه خود را به زندان 

معرفی کرده است.

300 هزار لیتر سوخت قاچاق 
کشف شد

فرمانده مرزبانی استان هرمزگان گفت: با توقیف 
سه فروند لنج حامل سوخت قاچاق در جنوب جزیره 

هرمز، ۳۰۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد.
ســرتیپ حســین دهکی دیــروز دوشــنبه در جمع 
خبرنــگاران افزود: عالوه بر آن، ۷۰۰ گــرم مواد مخدر و 2 
دســتگاه تلفن ماهواره ای بــه ارزش ۴۰ میلیارد ریال نیز از 

قاچاقچیان سوخت کشف و توقیف شد.
وی ادامه داد: این کشــفیات باعث شناسایی و متالشی 
شدن یک باند بزرگ سوخت قاچاق و دستگیری سرباند آن 
در مرزهای آبی استان شد. فرمانده مرزبانی استان هرمزگان 
تصریح کــرد: مرزداران، بــا انجام اقدامــات اطالعاتی، 22 

قاچاقچی سوخت را در این باند دستگیر کردند.


